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     فاتحه !� 5  7  2  1  

  87  286  11  2 ���"   بقره

  89  200  288  3 ���"   آل عمران

  92  176  427  4 ���"   نساء

  112  120  582  5 ���"    مائده

  55  165  694  6 �!"   انعام 

  39  206  805  7 �!"   أعراف

 88  75  927  8 ���"  انفال

 113  129  977  9 ���"  توبه

 51  109  1072  10 �!"  ونسي 

 52  123  1139  11 �!"  هود 

 53  111  1208  12 �!"   وسفي 

 96  43  1271  13 ���"  رعد 

 72  52  1308  14 �!"  ميابراه 

 54  99  1338  15 �!"  حجر 

 70  128  1370  16 �!"  نحل 

 50  111  1441  17 �!"  اسراء 

 69  110  1508  18 �!"  كهف 

 44  98  1567  19 �!"  ميمر 
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 45  135  1606  20 �!"  طه 

 73  112  1664  21 �!"  اءيأنب 

 103  78  1716  22 ���"  حج 
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  60  85  2452  40 �!"   غافر  
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  62  53  2531  42 �!"   يشور  

  63  89  2571  43 �!"   زخرف  
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  2  52  3081  68 �!"   قلم 

  78  52  3100  69 �!"   الحاقه 
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  9  21  3343  92 �!"    ليل 
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  28  8  3359  95 �!"    نيت  
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  15  3  3418  108 �!"   كوثر 
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  21  6  3441  114 �!"   ناس  

  



  

2005  

  ﴾ قصص  سوره ﴿
 . است  آيه) 88(  و داراي  است  كيم

  
در   سبحان  خداي  چون«: گويد مي  كريمه  سوره  اين  در مقدمه  سيوطي  الدين جالل
  آن  سوره  ذكر كرد، در اين  اجمال  را به ÷ موسي  داستان)  طس(و ) شعراء(  هاي سوره

  .»كند مي  بيان  تفصيل  را به  اجمال
  حالي در  سوره  اين«: گويد مي  سوره  اين  نيز در مقدمه»  القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب

  و شكوه  در قدرت  بودند و مشركان  مستضعف  اقليتي  در مكه  مسلمانان  شد كه  نازل
ها را  ارزش نيروها و  حقيقي  و معيارهاي  شد تا موازين  نازل  سوره  اين  قرار داشتند پس

  هستي  اين  پهناي در  پايدار گرداند كه  را در باور مسلمانان  حقيقت  و اين  دهكر  تبيين
  است، يك  سبحان  خداي  مطلقه  قدرت  هم  وجود دارد و آن  قدرت  بزرگ، فقط يك

با او بود،  أخدا  قدرت  كه لذا كسي  است  ايمان  ارزش  هم  وجود دارد و آن  ارزش
باشد، هر چند از ديگر نيروها   داشته  و هراس  ترس  ديگري  نيروي  ديگر نبايد از هيچ

آرامشي،   دارد و نه  امنيتي  او نه بود،  وي  عليه أخدا  قدرت  كه  باشد و كسي  بهره بي
  .»باشند  وي  پشتيبان  زميني  هاي قوت  تمام  هر چند كه

  

��n��m��n��m��n��m��n��m  
.  ميم در  نون  و ادغام  و ميم  مد در سين  با كشيدن » طا، سين، ميم«: شود مي  خوانده
  . گذشت»  بقره»  ها، در سوره آغاز سوره  مقطعه  حروف  پيرامون  سخن

  

��s��r���q��p��o��s��r���q��p��o��s��r���q��p��o��s��r���q��p��o  
 است، يا  روشن  آن  خير و بركت  كه  كتابي: يعني » مبين  كتاب  آيات  است  اين«

  . و توحيد است  و وعيد و اخالص  و حرام، وعده  روشنگر حالل
  
  



  

2006  

���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  
 » خوانيم مي تو بر  درستي  به  ايمان  اهل  را براي  و فرعون  از خبر موسي  بخشي«

  و فرعون ÷ موسي  حال  از گزارش  بخشي  كريمه  سوره  در اين !صمحمد   اي: يعني
و   راستي  از وصف  اخبار، مشحون  اين  كه  خوانيم بر تو مي  آنها را درحالي  و داستان

تو  را بر  آنچه اند تا شده  تحريف  همه  پيشين  آسماني  كتب  كه آن  است، حال  درستي
  هيچ  كافرند، از آن  آن  به  كه  كساني باشد اما  مؤمنان  و عبرت  هدايت  خوانيم، مايه مي

  متوجه  سوره  اين  از آيات  گرفتن  درس  ضرورت  را به  مؤمنان  آيه  اين. برند نمي  اي بهره
  .سازد مي
  

��¬��«��ª��©�� �̈� � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈� � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈� � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈� � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~

�� �́�³��²������������±��°��¯®�� �́�³��²������������±��°��¯®�� �́�³��²������������±��°��¯®�� �́�³��²������������±��°��¯®  
و  داشت، تكبر  كه  و قدرتي  با سلطه: يعني »كرد  سركشي  در زمين  فرعون  گمان بي«

  مردم :يعني »كرد  گروه را گروه  و مردمانش«شد   ربوبيت  كرد و مدعي  پيشه  گردنكشي
  مختلف  هايي ها و گروه فرقه  به  خويش  كشيد و آنها را در خدمت  بردگي  مصر را به

  وسيله را به  از آنان  و برخي  نموده  را درگير اختالف  آنان  منظور كه  كرد، بدان  تقسيم
  اخالل  به  وي  كار سلطه  نشوند و در نتيجه  يكدست  كند تا باهم  ديگر سركوب برخي

  را به  از آنان  اي طايفه« باشند  پذير و مطيع فرمان  طور دلخواهش  برو نشود و از او بهرو

 و به  مظاهر استضعاف اند و اسرائيل بني  قوم: طايفه  مراد از اين »كشيد مي  استضعاف

و   كشت را مي  پسرانشان« :كه  بود از اين  عبارت  فرعون  از سوي  كشيدنشان  زبوني 

  به  منجمان  كه  است  نقل » داشت مي  نگه  زنده«  خدمتگزاري  براي »را  دخترانشان
دنيا   به  كه  اسرائيل از بني  مردي  دست به  و سلطنتش  قدرت  بودند كه  خبر داده  فرعون

  زجاج.  كشت را مي  اسرائيل ذكور بني  فرزندان او  روي  رود، از اين مي  خواهد آمد از بين
  او داده  خبر را به  اين  كه  زيرا كاهني  است  تعجب درخور  فرعون  اقتحم«: گويد مي

ذكور   فرزندان  و كشتن  يافت مي  خبر تحقق  البد آن بود،  صادق  بود، اگر در خبرش
آنها   كشتن  بود، باز هم  كاذب  كاهن  و اگر آن  نداشت  سودي  وي  حال  اسرائيل، به بني



  

2007  

از   چيزي  دارد زيرا منجمان  تأمل  جاي  روايت  اين  تصديق  البته. » نداشت  معنايي  هيچ
  كشت مي  انگيزه  را فقط بدين  اسرائيل بني  شايد او فرزندان  دانند پس را نمي  غيب  علم
 بود  عمل، اخباري  از اين  فرعون  يا انگيزه. بكشاند  و استضعاف  بردگي را به  ايشان  كه
 هللاكردند و ا مي  نقل ÷ ظهور موسي  درباره  خويش  را از پيامبران  آن  اسرائيل بني  كه

  كه است، چنان  ستم، كار مفسدان به  زيرا كشتن »بود  او از فسادكاران  گمان بي«.  اعلم
  .بود  نمايان  فساد نيز در فرعون  ديگر از مظاهر و مصاديق  بسياري

ها از  قبطي داد،  ادامه  اسرائيل پسر بني  ندانكشتار فرز  به  فرعون  چون«: گويد كثير مي ابن
  در شرف  هم  اسرائيل بني  شود زيرا پير مردان  منقرض  اسرائيل بني  نسل  ترسيدند كه  آن

  انجام  اسرائيل بني  را كه  اي شاقه  شد تا اعمال مي  خود سبب  بودند و اين  نابودي
  كه  است  نزديك: گفتند  فرعون  به  بيم  از اينآنها   پس. بيفتد  قبطيان  دادند، بر دوش مي

را   اي شاقه  كارهاي  توانيم نمي نماند و ما  باقي  ديگر از آنان  كسي  اسرائيل بني  جز زنان
آنها را در   پسران  دستور داد كه  لذا فرعون ! بگيريم  دهند، برعهده مي  آنها انجام  مردان  كه

  در سالي ÷ هارون  كه  است  نقل. ديگر بكشند  در سال دارند و نگه   زنده  سال  يك
  سالهاي از  در سالي ÷ گذاشتند اما موسي مي باقي   زنده  را در آن  پسران  تولد شد كه

  و اجراي  دار بازرسي، نظارت عهده  كه  داشت  مأموراني  فرعون. متولد شد  پسران  قتل
  مراقبت  اسرائيل بني  بر زنان  بود كه  نيز بر گماردهرا   زني  پرستاران بودند و  برنامه  اين

منظور   همين  به  كه  آماري  را در جدول  شد، نامش مي  حامله  از آنان  يكي  داشتند و چون
 رسيدند و اگر سر مي  وي  زايمان  در هنگام  كردند لذا مأموران مي  شد، ثبت مي  تهيه

 بود، او را سر گذاشتند اما اگر پسر مي خود وا مي  حال  را به  بود، آن نوزاد دختر مي
  حامله  وي  به ÷ مادر موسي  چون. رفتند گرفتند و مي مي  خود را در پيش  و راه  بريده

بر   حامله  ديگر زنان  ـ بسان  عزوجل  خداي  حكم  ـ به  ها و مظاهر بارداري شد، نشانه
  .»نبردند  پي  وي  بارداري  به  مأمور فرعون  هاي نگرديد و دايه  نمايان  وي

  
  
  



  

2008  

ÂÁ��À��¿��¾��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µÂÁ��À��¿��¾��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µÂÁ��À��¿��¾��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µÂÁ��À��¿��¾��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ  
در زمين،   جويي برتري: يعني  گردنكشان  گانه  پنج  زشت  صفات أخداوند  كه بعد از آن

دختر   فرزندان  گذاشتن پسر و باقي  فرزندان  مردم، كشتن  كشيدن  استضعاف به
از   وصف  پنج  آن  در مقابل  كرد، اينك  را بيان  در زمين  و فسادافروزيشان  اسرائيل بني

  :كند مي  را بيان  مستضعفان  اوصاف
 استضعاف  به  در زمين  كه  بر كساني«  خويش  با تدبير حكيمانه » خواهيم و ما مي«

  همين به. اند شده  كشيده  استضعاف  به  كه  بعد از آن » گذاريم  اند، منت شده  كشيده 
داد   وي  به  و معجزاتي  برانگيخت  رسالت  را به ÷ موسي  عزوجل  خداي  بود كه  تجه

  را ـ به  و لشكريانش  كرد و فرعون  بيرون  سالمت  را از مصر به  اسرائيل بني  و سرانجام
را   و آنان« رسانيد  هالكت  آيد ـ به مي  اجمال  بعد از اين  آن  و تفصيل  شرح  كه  كيفيتي

  و متوليان  حق  سوي به  خير، دعوتگران  را رهبران  مستضعفان: يعني » گردانيم  ايانپيشو

: يعني » گردانيم  زمين  را وارث  و ايشان«  گردانيم مي  مردم  در ميان  و فرمانرواياني
: فرمايد مي أخداوند  كه قرار دارد چنان  در آن  المقدس بيت  كه  مقدس  سرزمين  وارثان

�{¦�§�¨�©�ª�«�±��°��¯��®��¬... z�  :
و   ناتوان  كه  قومي  ايم، به نهاده  بركت  در آن  را كه  آن  و مغارب  زمين  و مشارق(

  .»137/  اعراف«)  داديم  ارث شدند، به مي  شمرده  مستضعف
  

��ML��KJI�HGFEDC��B��A��ML��KJI�HGFEDC��B��A��ML��KJI�HGFEDC��B��A��ML��KJI�HGFEDC��B��A  
  صاحب  زمين  را در روي  مستضعفان: يعني » بخشيم مي  تمكن  در زمين  آنان  و به«

  .كنند  تصرف  خواهند در آن مي  كه  تا هرگونه  گردانيم اقتدار مي
نيز  و مصر  شام  سرزمين  است، يا شامل  فلسطين  فقط سرزمين»  زمين«آيا مراد از 

  به ÷ سليمان  در زمان  اسرائيل تاريخ، نفوذ بني  گواهي به  كه  است  اين  شود؟ پاسخ مي
  آن  تمام  كه  است  برآن  دليل  فراتر از آنها نيز رسيد و اين  حتي و  مناطق  اين  همه

دو   آن  ولشكريان«وزير او  » و هامان  فرعون  و به«هستند   مقوله  اين  ها شامل سرزمين

  مستضعفان  اين  از سوي: يعني » آنان  از جانب  را كه  آنچه«  دهيم  و نشان » بنمايانيم



  

2009  

خطر از   احساس بيم،  اين. كوشيدند مي  آن  در دفع  توان  تمام و با» بودند  بيمناك«
 ! آري. بود  مستضعف  اسرائيل از بني  نوزادي  دست  به  و براندازيشان  پادشاهي  نابودي
  نابودي  كه  گاه اجرا درآورد؛ آن آسا به معجزه  اي گونه  را به  خويش  حكم  عزوجل  خداي
و   او را در قصر خود و بر فرش  فرعون  زد كه  رقم  يكس  دست  را به  و قومش  فرعون
  .بود  داده  خود پرورش  غذاي
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  يمكرد  الهام ÷ مادر موسي  به: يعني » او را شير ده  كه  كرديم  وحي  مادر موسي  و به«
بر   كه  نيست  وحيي  وحي، آن  مراد از اين  پس.  را درافگنديم  معني  اين  وي  و در قلب

  مادر موسي  به »و« اند بوده  از مردان  همه  الهي  شود زيرا پيامبران القا مي ‡پيامبران

  از خطر فرعون، به » شدي  بيمناك« ÷ بر موسي: يعني »بر او  چون«  كه  كرديم  وحي
  را شنيدند و كسي  و داد وي  جيغ  رسيد، مثال همسايگان  فرعون  به  خبر تولدش  كه  اين

  مراد رودخانه »دريا بينداز  او را به« كرد  را از ماجرا آگاه  چيني، فرعون  سخن  از روي
 39/  طه»  در سوره  مادرش  از سوي  نيل در ÷ موسي  انداختن  كيفيت  بيان.  است  نيل

  وي  و جدايي  بر فراق »مخور  و غم«  شدن  وضايع  از غرق  بر وي » و نترس«  گذشت»

  نجات  كه  اي شيوه  نزديك، به  در زماني » گردانيم بازمي تو  او را به  يقين ما به  چراكه«

  سوي را به  آنان  كه  پيامبراني » دهيم مي قرار  پيامبرانش  از زمره و«باشد   شيوه  در آن  وي
  . فرستيم مي  خويش  انبندگ

  

o� � nm� �l� �k� � �j��i��h� �go�� nm� �l� �k� � �j��i��h� �go�� nm� �l� �k� � �j��i��h� �go�� nm� �l� �k� � �j��i��h� �g����� �� �� �� ���s��r��q��p��s��r��q��p��s��r��q��p��s��r��q��p
���u��t���u��t���u��t���u��t  

  آن در ÷ موسي  را كه  اي صندوقچه: يعني »او را برگرفتند  فرعون  خانواده  گاه آن«
  و مايه  آنان  دشمن  تا سرانجام«را برگرفتند   يافتند و آن  بود، از آب  شده  نهاده



  

2010  

  نه باشد،  برايشان  گرفتند تا فرزند و نورچشمي  قصد آن را بهآنها او  »باشد  اندوهشان
  كه بود  كرده  اراده  چنين  عزوجل  گردد اما خداي  براندازيشان  و مايه  دشمن  كه  اين

  تدبير خداي  در اين ! مردم  اي  گرداند پس  اندوه  و مايه  دشمن  را برايشان ÷ موسي
را در  ÷ سو موسي  از يك  كنيد كه  يد و تأملبنگر  وي  عظيم  و حكمت  عزوجل
  وي  دست بر  را سرانجام  ديگر هالكتش  دهد و از سوي مي  پرورش  فرعون  آغوش

رفتار،  در: يعني »آنها خطاكار بودند  و لشكريان  و هامان  فرعون  چراكه«كند  مقدر مي
  شيوه  اين  را به  آنان  لعزوج  بودند لذا خداي  و مجرم  نافرمان  كردار و گفتار خويش

  .كرد  داد ـ مجازات  خودشان پرورش  دست  را به  دشمنشان  ـ كه  عجيب
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: يعني »بود و تو خواهد  من  او نور چشم: گفت  فرعون  زن«  دختر مزاحم  آسيه »و«

  نكشيد، شايد براي او را«و تو خواهد بود   من  براي  ر و شادمانيمنشاء سرو  طفل  اين

شد زيرا او   هم  چنين در مورد آسيه  البته.  برسيم  خيري  و از او به »ما سودمند باشد

نازا بود   فرعون  زن  آسيه » بگيريم  فرزندي  يا او را به«شد   آورد و از رستگاران  ايمان

آنها   ولي«كرد   چنين  هم  ببخشد و فرعون او  را به  طفل  اين تا  خواست  از فرعون  پس

  حكمت  چه  شان در خانه ÷ موسي  انداختن از  عزوجل  خداي  كه »خبر نداشتند
  وي  بر دست  هالكتشان  دانستند كه نمي  وي  وكسان  يا فرعون. دارد  را اراده  عظيمي

  .خواهد بود
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 ،÷ موسي  چيز، جز از فكر فرزندش از همه »شد  تهي  كلي به  مادر موسي  و دل«
  در دست ÷ موسي  زيرا شنيد كه  نداشت ÷ جز موسي  وغمي هم  او هيچ  گويي



  

2011  

 كهبود   نزديك: يعني »بود راز او را آشكار كند  نزديك  كه چنان«  است  افتاده  فرعون
 از  را كه  طفلي: بود، بگويد  آورده  بر او هجوم  كه  و اندوهي  و بيم  از فرط دهشت 

را   اگر دلش: يعني » ساختيم را استوار نمي  اگر دلش«  است  اند، پسر من  گرفته  رودخانه
  وعده و اعتماد به  و آرامش  صبر و تحمل  ؛ با افگندن گردانيديم و نيرومند نمي  قرص

  مؤمنان تا از«  برخواهد گردانيديم  سويش را به  پسرش  زودي به  كه  در وي  خويش

مادر   وعده  به  كنندگان و تصديق  از باورمندان ÷ تا مادر موسي: يعني »باشد
از فرط  ÷ مادر موسي انبود، قطع  يناگر چن ! آري. باشد  وي  به  فرزندش  بازگرداندن

  .كرد ا آشكار مير  و دهشت، راز طفلش  پاچگي دست
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از  را بگير و ÷ موسي  پي »او برو  دنبال به: گفت  خواهر وي  به« ÷ مادر موسي »و«

 خواهر »دورادور او را ديد  خواهرش  پس«  كن  آگاهي  كسب  وي  حال  چگونگي
را  او  حال  پاييد و در اين را مي ÷ موسي  از كناري  كارانه دورادور و پنهان ÷ موسي
 وجوي پايد و در جست را مي ÷ او موسي  كه »دانستند نمي  آنان  كه درحالي«ديد 

  . است  او خواهر وي  دانستند كه نمي  همچنين.  است  وي از  خبري  كسب 
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بر او  را  دايگان  شير همه«؛  بازگردانيم  مادرش  او را به  كه از آن  قبل: يعني » و از قبل«

  طوري به باز داشتيم،  دايگان  پستانهاي  را از پذيرفتن ÷ موسي: يعني » ساختيم  حرام
 ! آري.  گرفت نمي  دهان  را به  وي  پستان ÷ آوردند، موسي را مي  شيردهي  هر زن  كه
  يك هيچ  پستان ÷ موسي بود اما  خواسته  وي  دادن شير  را براي  ردهشي  زنان  فرعون  زن

را از   وي  امتناع  آمد و چون ÷ موسي خواهر  هنگام  در اين » پس«  را نپذيرفت  از آنان

  براي  كه  كنم  راهنمايي  اي خانواده  به آيا شما را: گفت«ديد   دايگان  پستان  گرفتن
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  را براي  وي  حال  به  و پرداختن  دادن شير :يعني »گيرند  عهده او را بر  شما سرپرستي

و   بوده  و مهربان  بر او مشفق: يعني »باشند؟ او  خيرخواه  كه درحالي«كنند   شما تضمين
  .نورزند؟  كوتاهي  هيچ  وي  دادن  و پرورش  دادن در شير
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  فرعون  خانواده ÷ خواهر موسي  سرانجام: يعني » بازگردانيديم  مادرش  او را به  پس«
 ÷ موسي سپردند و  مادرش  را به ÷ كرد، آنها موسي  راهنمايي  را نزد مادرش

ديدار   به »شود  روشن  تا چشمش«را خورد   و شير وي  را پذيرفت  پستانش  درنگ بي

: فرمود  كه  است  شده  نقل � عباس از ابن.  وي  بر فراق »نخورد  و اندوه«  فرزندش
  كه  كنم  راهنمايي  اي خانواده آيا شما را به: (گفت  آنان  به ÷ خواهر موسي  كه  هنگامي«

  به  فرعون  ، كسان)او باشند  خيرخواه  كه گيرند درحالي  او را برعهده  شما سرپرستي  براي
هستند و   طفل  اين  خيرخواه  خانواده  آن  كه داني تو از كجا مي: ند و گفتندكرد  شك  وي

  گاه آن !دارند  رغبت  پادشاه  كردن خوشحال  آنها به  از آنجا كه: دارند؟ گفت  بر او شفقت
  را پذيرفت، زن  مادرش  پستان ÷ موسي  چون  كه  است نقل . »برداشتند  از او دست

  وي  و احتياجات  و پوشاك  قرار داد و نفقه  را مورد نوازش  مادرش  شده  شادمان  فرعون
در   داد و هم فرزند خود را شير مي  هم ÷ مادر موسي: يعني.  داشت مقرر  را برايش

.  و عليم  حكيم  تدبير خداي  اين بنگريد در.  گرفت مي  مزد و پاداش  دشمنش از  آن  قبال
 مادر  به  اش وعده  اين  او؛ از جمله  هاي وعده  تمام: يعني »خداوند  وعده  بداند كه و تا«

و  » است  حق«؛ ) گردانيم تو برمي  سوي ما يقينا او را به(: ����_��������b��ab��ab��ab��à̀̀`+: كه ÷ موسي

  بيشتر آنان  ولي«يابد  مي  تحقق  ناخواه خواه  وعده  اين  پس  نيست  در آن  خالفي  هيچ

  وعده  را كه  حقيقت  اين  يا اكثر مردم.  ز قضا و قدر الهيدر غفلتند از را  بلكه »دانند نمي
  .دانند است، نمي  حق  الهي
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.  است  سالگي تا سي  هجده  مابين  قولي  به: اشد »اشد خود رسيد  به  موسي  و چون«

: استوا »شد و مستوي«سيد ر  خويش  عقلي  و بلوغ  رشد جسمي  نهايت  او به  چون  يعني
  كمال  به ÷ موسي  چون  يعني.  است  رسيدن  خويش  خلقت  كمال  و به  يافتن  سامان
و   طور عام به  است  حكمت :حكم » بخشيديم  و علم  او حكم  به«رسيد   خويش  خلقت

دنيا و   عاز مناف  و آگاهي  پدرانش خود و  دين  شناخت: مراد از علم.  است  نبوت  قولي به
  به  كه  پاداشي  مانند اين: يعني » دهيم مي  پاداش  گونه را اين  و نيكوكاران«  است  آخرت
  . دهيم مي  پاداش  نيكوكاريشان  نيز در قبال را  داديم، نيكوكاران  و مادرش ÷ موسي

  

���^]���\��[��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
�e��d��c��b��a�� �̀�_�e��d��c��b��a�� �̀�_�e��d��c��b��a�� �̀�_�e��d��c��b��a�� �̀�_������r��qp��o���n��m��l��kj��i����h��g��f��r��qp��o���n��m��l��kj��i����h��g��f��r��qp��o���n��m��l��kj��i����h��g��f��r��qp��o���n��m��l��kj��i����h��g��f

��v������u��t��s��v������u��t��s��v������u��t��s��v������u��t��s  
بود   فرعون  پايتخت  كه  شهر مصر بزرگ  به ÷ موسي: يعني »شهر شد  و او داخل«

شهر   به  پنهاني ÷ موسي: يعني »بودند  شهر غافل  مردم  كه  در هنگامي«شد   داخل
  برد، دين خود پي  دين  بودن  رحقب  به ÷ موسي  چون: است  آمده  در روايتي. شد  داخل

  آنان  باطل  برابر كيش در  وي  حق  و انديشه  گرفت  باد سرزنش  را به  فرعون  قوم  و آيين
بنابراين،   برداشت  هراس  از آنان  ساختند و او هم  او را مرعوب  فرعونيان  برمال شد پس

  چاشت  وقت  شهر يا به  به  شدنششد و وارد  نمي  ـ داخل  طور پنهاني شهر ـ جز به  به
در آنجا دو مرد   پس«وعشاء   مغرب  نيمروز بودند، يا در ميان  در خواب  مردم  بود كه

از   از آنان  يكي :يعني » اش از شيعه  كنند، يكي زدوخورد مي  هم با  را ديد كه

  از دشمنانش  ديگري و«كردند  مي  همراهي  را بر دينش ÷ موسي  بود كه  اسرائيل بني

  دشمن  كه  كسي  عليه بود،  اش از شيعه  كه  كسي  گاه آن«بود   فرعون  از قوم: يعني »بود

دهد   او را ياري  كه كرد  درخواست ÷ از موسي: يعني » خواست  بود، از او ياري  وي
ور ز را به  تا اسرائيلي  خواست مي  قبطي  كه  است  نقل. كرد  نيز او را ياري ÷ و موسي
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و در   رفت زير بار نمي  اسرائيلي  نمايد اما آن  فرعون  آشپزخانه  به  هيزم  حمل  وادار به
  با تمام  زدن: وكز »زد او  به  مشتي  موسي  پس«  خواست  ياري ÷ از موسي  حال  اين
  اصطالح  به  ضربه  آن«: گويد مي » االساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ.  است  دست  كف
او را با  ÷ موسي: قولي به. »بود  كاراته  ضربات  و يا از نوع  بوكس  ز، يا ضربهامرو

: كه  است  نقل.  را كشت  قبطي  آن :يعني » را ساخت  كارش  پس«زد   خويش  عصاي
  دفع  اسرائيلي  او را از شخص  خواست مي  بلكه  را نداشت  قبطي  قصد كشتن ÷ موسي

از كار   اين: گفت«  جهت  بدين  گرفت قرار در فشار  سخت  وي  نمايد لذا از قتل

  كشتن  به ÷ زيرا موسي  است  وي  و روش  از وسوسه، يا از راه: يعني » است  شيطان

  شيطان: يعني » و آشكار است  كننده گمراه  او دشمني  گمان بي«مأمور نبود   قبطي
: قولي به. كند مي  تالش  يو  سازي گمراه  در جهت او علن  است  آشكار انسان  دشمن

  به  دست ÷ موسي  نبود كه  حالت، حالتي  روا بود اما اين  قبطي  كشتن  هرچند در اصل
او   جايز نبود كه  بود پس  شده  داده  امان  آنان از سوي   قبطي  بزند چرا كه  وي  قتل

زند  نمي  اي لطمه ÷ موسي  عصمت  به  قتل  اين هرحال،  به. برساند  قتل  را به  مستأمني
  عمل  اين ÷ آيد، موسي مي  بعدي  در آيه  كه وچنان. عمد  قتل  خطا بود نه  زيرا قتل
باشد   چند صغيره را ـ هر  او گناه  چراكه  خواست  آمرزش  ناميد و از آن  را ستم  خويش

  .شمرد نمي  ـ كوچك
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  پس« قتل   عمل  با ارتكاب » كردم  بر خود ستم  من !پروردگارا« ÷ موسي » گفت«

  حقا كه«را  لغزش  اين »او  براي« أخداوند »آمرزيد  پس«را   لغزشم  اين »بيامرز  برايم

  هيچ  براي  كه  خواست  آمرزش  دليل  اين  به ÷ موسي » است  مهربان  او آمرزنده
  .گردد  آن  قتل، مرتكب  به  شدن از مأمور  تا قبل  سزاوار نيست  پيامبري
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  از بخشيدن » داشتي  ارزاني  بر من  كه  نعمتي  پاس به !پروردگارا« ÷ موسي » گفت«

ز هرگ: يعني »شد نخواهم   مجرمان  هرگز پشتيبان  پس  از اين«  و مغفرت  علم، حكمت
  .كرد  نخواهم  ياري  را بر جرمش  مجرمي

  قدميه  اهللا  مظلمته، ثبت  علي  فيعينه  مظلوم  مع  مشي  من«: است  آمده  شريف  در حديث
را بر  شود تا او  همراه  با مظلومي  هر كس...:  االقدام  فيه  تدحض  الصراط يوم  علي

دارد  مي  ط پابرجا و استوار نگهرا بر صرا  قدمهايش أكند، خداوند  ياري  وي  مظلمه
  ظلمش شود تا او را بر  همراه  با ظالمي  لغزد و هر كس مي  آن گامها در  كه  در روزي

را برصراط   لغزد، قدمهايش مي  گامها درآن  كه  در روزي أكند، خداوند  ياري
از   خياطي  كه  است  نقل«: گويد مي»  المعاني  روح«در تفسير   ألوسي  عالمه. »لغزاند مي

كنم، آيا از  مي خياطي  ستمگران  براي  كه  هستم  از كساني  من: پرسيد  از بزرگان  يكي
  هستي  ستمگران  تو از خود آن ! نه: گفت  وي  به  بزرگ  ؟ آن روم شمار مي  به  اعوانشان

  هللاال با  ةوال قو  الحول .» آنهاست  فروشد، از اعوان تو مي  را به  سوزن  كه  كسي  ولي
  . العظيم
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وارد   صبحگاهان ÷ موسي: يعني » گشت مي  و نگران  در شهر، ترسان  صبحگاه  پس«
  رخداد بدي انتظار  و چشم  نگران  كه  بود در حالي  كشته  را در آن  قبطي  شد كه  شهري

 أاز غيرخدا  ترسيدن در  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين«: گويد مي  نسفي. خود بود  عليه
  كه  كسي  ديد، همان  ناگاه« .»گويند مي  از مردم  برخي  كه  آنچه  نيست، بر خالف  باكي

  رفيق  ديد كه  ناگاه :يعني »خواند فرياد مي  بود، او را به  خواسته  ديروز از او ياري
  كشمكش  حال در  ديگري  بود، با قبطي  خواسته  ديروز از او فريادرسي  او كه  اسرائيلي

  به: او گفت  به  موسي«كند   غلبه  و بر وي  خود كرده  خواهد تا او را رام و مي  است

تو : و گفت  برآشفت  اسرائيلي  بر آن ÷ موسي: يعني » تو آشكارا گمراهي  كه  راستي
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  شخصي  كشتن  ديروز سبب  كه  جهت  بدان  يو شرور هست  گمراه  آشكارا فردي
  . گردي  ديگري  شخص  قتل  سبب  كه  خواهي مي  و امروز هم  گرديدي
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 بر شخص: يعني »آنها بود  دوي هر  دشمن  كه  شخصي  به  خواست  موسي  و چون«

 هدف  كه  پنداشت  اسرائيلي  آن »برد  حمله«بود   اسرائيل بني  قوم  دشمن  كه  قبطي 

 مرا بكشي  خواهي ا ميآي ! موسي  اي: گفت«  پس  قبطي  شخص  نه  اوست ÷ موسي 

  آگاه  قتل  از داستان  قبطي  شخص  آن  بود كه  چنين »؟ را كشتي  ديروز شخصي  كه چنان 
  آن و ÷ جز موسي  قبال كسي  كه  داد در حالي  انتقال  فرعون  خبر را به  شد و اين

 :افزود  سخنش  در ادامه  اسرائيلي  آن. نبود  آگاه  قتل  از قضيه  اسرائيلي  شخص
 كه  است  كسي: جبار » باشي  جبار ستمگري  سرزمين  در اين  كه  مگر اين  خواهي نمي«
را   بدي امور نينديشيده،  عواقب  دهد و به مي  ـ انجام  و كشتن  را بخواهد ـ از زدن  آنچه 

  در ميان » باشي  از مصلحان  كه  خواهي و نمي«كند  نمي  نيكوتر است، دفع  كه  با روشي
  . خويش  خشم  با فروخوردن  مردم
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  ترين دورافتاده  يعني: المدينه  أقصي »آمد  دوان شهر دوان  نقطه  از دورترين  و مردي«

كنند تا تو را  مي  رايزني  ات درباره  سران  كه  بدان ! موسي  اي: گفت«شهر   نقطه

ر ام  كشتنت  ديگر را به كنند، يا يك مي  رهمشاو  كشتنت  درباره  با هم: يعني »بكشند

  از شنيدن  زيرا فرعون » توام  از خيرخواهان  من  شو، كه  از شهر خارج  پس«كنند  مي
  .بود  را كرده ÷ موسي  كشتن  و عزم  شده  سراسيمه  قبطي، سخت  خبر قتل
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  بيرون از آنجا«؛ نمايند  او برسند و دستگيرش  به  كه  از اين » و نگران  ترسان  موسي«

از : يعني » بخش  ستمكار نجات  مرا از قوم !پروردگارا: گفت مي  كه  رفت، در حالي
  . وي  و كسان  فرعون
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 منتهي  مدين  به  شد كه  روان  راهي  به  چون: يعني »رو نهاد  مدين  سوي به  و چون«
 » راست  راه مرا به  كه  اميدوارم  از پروردگارم«: خود با ÷ وسيم » گفت«گرديد؛  مي 

شد   هم  چنين . نروم  بيراهه  و به  نكنم  را گم  راه  پس »كند  هدايت«  مدين  سوي به: يعني
شهر   مدين .كرد  هدايت  راست  راه  به  او را در دنيا و آخرت  و خداوند متعال

شهر در   اين  كه  شويم يادآور مي.  نداشت قرار  نفرعو  بود و در زير سلطه ÷ شعيب
  .دارد  فاصله  روز راه  هشت  سير پياده  و از مصر به  قرار داشته  عقبه  خليج  شمال
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 خود و  آشاميدني  آب  مردم  كه  يآب  چاه  به: يعني »رسيد  مدين  آب  به  و چون«

  كه  يافت  را بر آن  از مردم  گروهي«گرفتند  برمي  را از آن  خويش  چهارپايان

خود را   حيوانات  كه  را يافت  تر از آن، دو زن دادند و پايين مي  خود را آب حيوانات

  گاه شوند آن  فارغ  خويش  چهارپايان  دادن  از آب  تا مردم  آب  نزديك از »كردند دور مي

 ÷ موسي » گفت«خود بپردازند   چهارپايان  دادن  آب  به  و مانعي  مزاحمت بي بتوانند

 كه  كار چيست  از اين  منظورتان: يعني »؟ كار شما چيست«  دو زن  آن  به  خطاب
 ودخ  چهارپايان  ما به: گفتند«دهيد؟  نمي  ديگر آب  با مردم  خود را همراه  گوسفندان 

ما   عادت »خود را از آبشخور بازگردانند  حيوانات  همگي  تا شبانان  دهيم نمي  آب
  با مردم  كه  بازگردند زيرا از اين  از آب  تا مردم  و انتظار بكشيم  كنيم  درنگ  كه  است  اين
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  مپايه  خويش  حيوانات  دادن  از آب  كه  دليل  اين  يا به.  پرهيزيم درآميزيم، مي  نامحرم
و   سالخوردگي خاطر به  كه » است  كهنسال  و پدر ما پيري«  هستيم  عاجز و ناتوان  آنان

  خود به  كه  ناچار شديم  روي اين دهد، از  را آب  تواند چهارپايان نمي  ناتواني
  . بدهيم  آب  گوسفندانمان
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  به» داد  آب  را برايشان  چهارپايانشان«دو را شنيد؛   آن  سخن ÷ موسي  چون » پس«

 � خطاب از عمربن.  داشت  ناتوانان  دادن و ياري  كار معروف  به  كه  خاطر گرايشي
  با سنگي  داد كه  آب  را از چاهي  آنان  چهارپايان ÷ موسي: فرمود  كه  است  شده  روايت
  مجددا آن  بود، سپس  شده  را نداشتند، پوشيده  آن  برداشتن  مرد توان  ز دهج  كه  بزرگ
  دو فارغ آن  براي  دادن  از آب ÷ موسي  كه » گاه آن«. برگردانيد  چاه  را بر سر آن  سنگ

هر   به  من! پروردگارا: و گفت«  نشست  در آن او مجدد » برگشت  سايه  سوي به«شد؛ 

از   مراد وي.  نيازمندم: يعني » فقيرم«بسيار  باشد يا  اندك » فرستيب  بر من  كه  خيري
  وي  بود و توشه  زده  راه  از مصر به  توشه او بي  بود چراكه  گرسنگي  رفع  خير، غذا براي

  . يافت مي  در راه  بود كه  اي هر خوراكي
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 ـ نزد وي  داشت بر مي  گام  و آزرم  با شرم  كه ـ درحالي  دو زن از آن  يكي  پس«

  روايت .بود  وي  و طينت  سرشت  و پاكي  ايمان  كمال  رفتن، دليل  راه  گونه  و اين »آمد 
  پدر از آمدن نزد پدر رفتند،  تر از هميشهروز زود  در آن  دختران  آن  چون  كه  است  شده

را   حيواناتشان  را كه  مردي  پرسيد، آنها داستان  آن  كرد و از علت  تعجب  آنان  زود هنگام
دستور داد تا نزد   دخترش دو  از آن  يكي  او به  سپس. گفتند  وي  بود به  داده  آب  برايشان

دستور پدر نزد   طبق دختر  نمايد و آن  عوتد  وي  خانه  و او را به  مرد رفته  آن
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بودند اما در  ÷ شعيب  دو دختر، دختران  آن  برآنند كه  اكثر مفسران. آمد ÷ موسي
  .كند، وجود ندارد  امر داللت  بر اين  كه  چيزي  يا سنت  قرآن

  براي  ات طلبد تا مزد آبدهي تو را مي  پدرم« ÷ موسي  دختر به  آن » گفت«

 است  نزد تو فرستاده  دعوت  اين  منظور ابالغ و مرا به »تو بدهد  ما را به  انچهارپاي
 :يعني »كرد  خود را بر او حكايت  نزد او آمد و داستانهاي« ÷ موسي » چون  پس« 

  شدن  كشته  بود ـ از هنگام  آمده  سر وي بر  را كه  سرگذشتي  تمام ÷ موسي  چون
  آن پدر » گفت«كرد؛   دو دختر حكايت  ـ بر پدر آن  مدين  آب  به  وي  تا رسيدن  قبطي

  نجات  و كسانش  از فرعون: يعني » يافتي  ستمكار نجات  از قوم  كه  نترس«دو دختر 
  .ندارد  تسلطي)  مدين(ما   بر سرزمين  زيرا فرعون  يافتي
  بيگانه  با زن  نخبر واحد، رفت  به  عمل  بر جايز بودن  دليل  آيه  اين«: گويد مي  نسفي
  نيازمندي  هنگام  كار معروف، به  مزد در قبال  و گرفتن  با احتياط و پرهيزكاري  همراه
  .» است
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چرا   را به  تا گوسفندانمان » كن  او را استخدام ! پدرجان: دو دختر گفت  از آن  يكي«

امين   نيرومند و هم  كني، هم  استخدام  تواني مي  كه  است  كسي  ينبهتر  چراكه«ببرد 

زيرا او   كار گيري  او را با دستمزد به  كه  است  آن  شايسته ÷ موسي: يعني » است 
در   چون  دو وصف  و اين  است  و امانتداري  توانايي  يعني  بزرگ  دو خصلت  نندهك جمع

از   اعم گردانند، مي  خدمت  انجام  به  مردم  را سزاوارترين  انسان  شوند، آن  جمع  انساني
  بازرس، يا هم اجير باشد يا وكيل، كارمند و مأمور باشد يا ناظر و  انسان  آن  كه  اين

زيرا   است  درستكاري و  دو خصلت، امانتداري  اين  اولين. باشد  داشته  ديگري  شغل
در . كند نمي  شود، خيانت مي  سپرده  ديگران  ز مالا  وي  به  كه  امانتدار در آنچه  شخص

  هر سه  شامل  توانايي  اين  كاراست، كه  آن  بر انجام  و كفايت  توانايي  دوم، داشتن  درجه
و   كار است  آن  انجام  محرك  كه  ونشاطي  كار، همت  در آن  و آگاهي  كارداني  خصلت
  .بود  فراهم ÷ موسي اينها در  همه  شود، كه مي  بدني  قدرت



  

2020  

توانا و  مرد  اين  كه  ؛ از كجا دانستي گفت  وي  دختر به  پدر آن«: كند مي  كثير نقل ابن
جز   كه  برداشت را از جا  اي صخره  كه  دانستم  او را از آن  توانايي: ؟ گفت امانتدار است

  كه  امر دانستم  از اين او را  و درستكاري  و امانتداري. توانا نبودند  آن  برداشتن  مرد به  ده
  من  اما او به  كنم  حركت  وي  تا پيشاپيش  آمدم، از او جلوتر رفتم با او مي  در راه  چون
  بينداز، آن  من  سوي به  اي سنگريزه كردم،  را اشتباه  بيا و اگر راه  سرم  تو از پشت: گفت
  .» ام رفته  را اشتباه  راه  كه  دانم مي  وقت
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  دو دختر خود رابه  از اين  يكي  خواهم مي  من« ÷ موسي  دو دختر به  پدر آن » گفت«

ـ   دخترم: يعني » كار كني  من  براي  سال  هشت  كه  اين  در قبال  تو درآورم  نكاح
  مهر وي  كه  آورم تو در مي  ازدواج  شرط به  اين  صفورا بود ـ را به  گويند نامش كه

  و اگرآن«  گوسفندانم  از شباني  است  كار، عبارت  باشد و اين  كار تو نزد من  سال  هشت

 ال،س  هشت  جاي  اگر به: يعني » از نزد توست  رساندي، اين  پايان  به  سال  را در ده
 و  بخشش  افزودي، ابن  من  به  را در خدمت  و دو سال  رسانيدي  سال  ده  را به  شباني
 را به  قضيه  سان، او اين بدين.  من  از جانب  و اجباري  الزام  از نزد توست، نه  فضلي

 با » گيرم  بر تو سخت  خواهم و نمي«كرد   موكول ÷ خود موسي  و همت  مردانگي 

 در » يافت  خواهي  از صالحان هللاشاءا و مرا ان«  سال  ده  كردن  تمام  به  بارتو اج  الزام
 ÷ موسي« :است  آمده  شريف  در حديث. عهد  به  و وفاي  نيك  صحبت، معامله  حسن

  .»اجير گردانيد  شكمش  و غذاي)  شرمگاه(  فرج  برابر عفت خود را در
كفو   كه  است  از مردي  دخترش  براي  ولي  ريخواستگا  مشروعيت  دليل  كريمه  آيه  اين

عمر   است  معروف  كه چنان  پايدار است  سنتي  امر در اسالم  باشد و اين  و شايسته
  اين از  و موارد بسيار ديگري. پيشنهاد كرد  ك ابوبكر و عثمان  را به  حفصه  دخترش

  دليل  آيه  اين  همچنين.  است  داده  روي �  و عصر صحابه  نبوت  نيز در ايام  دست
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دختر، بجز  خود  حق  نه  است  ولي  دختر حق  دادن  نكاح  كه  بر اين  جمهور فقهاء است
  .داند اختيار خود دختر مي  امر را در حوزه  اين  كه :ابوحنيفه  امام
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  خود در آن و  و بر من  را بازگو كردي  آن  كه  رارداد و عهديق » اين« ÷ موسي » گفت«

  تخلف  مفاد آن نبايد از  از ما دوطرف  يك و هيچ »و تو باشد  من  ميان«  شرط نهادي

  نبايد بر من«را  سال  يا ده  هشت » رسانيدم  انجام  را به  دو مدت  از اين  هريك«  كنيم

. برود  ستمي و  ـ تعدي  از آن  خواهي ـ با زياده  ننبايد بر م: يعني »باشد  عدواني
قرار دهد   اولويت را در  اول  مدت  كرد تا وفا به  جمع  را باهم  هر دو مدت ÷ موسي

 » است  وكيل«شد؛  ما منعقد  در ميان  كه  شرطهايي  اين از » گوييم مي  و خدا بر آنچه«
  . شروط نداريم  تجاوز از اين  سوي به  ا راهياز م  يك لذا هيچ  است  و نگهبان  گواه: يعني
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  يعني دو مدت،  ترين كامل  و آن »رسانيد  پايان مقرر را به  مدت  آن  موسي  چون  پس«
  موسي  كه  پرسيدم  از جبرئيل«: است  آمده  شريف  حديث در  كه بود چنان  سال  ده  مدت
و «. »را دو  آن  ترين و كامل  ترين تمام: سر رسانيد؟ گفت را به  از دو مدت  يك كدام

تواند  مي مرد  كه  است  بر آن  دليل  اين. مصر  سوي به »برد  را همراه  اش خانواده
تفسير  »ديد را  طور آتشي  از جانب«ببرد  با خود  خواست  را در هر جا كه  اش خانواده

: گفت  اش خانواده به«  گذشت  طور مفصل به » طه«  از آيه، در سوره  بخش  نظير اين

 » بياورم  خبري شما از آنجا  از دور ديدم، شايد براي  آتشي  من  كنيد كه  اينجا درنگ

  اي پاره: جذوه » اي جذوه يا«  گذشت»  نمل»  و سوره»  طه»  نيز در سوره  بخش  تفسير اين
هوا در   بر سرد بودن  آيه  اين.  آتش  با آن »كنيد  خود را گرم  باشد كه«  است  از آتش

  .كند مي  داللت ÷ سفر موسي
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ندا   ايمن  وادي  از كرانه«بود   را ديده  ر آناز دو  كه  آتشي »رسيد  آتش  آن  به  چون  پس«
  راست  جانب ، يا÷ موسي  راست  از جانب  است، يعني  كرانه  صفت  ايمن» شد  داده
قرار گيرد ـ ندا   آب  سيالن  در معرض  وادي  كه ـ درصورتي  وادي  غرب  از ناحيه  آب
  وي، بركت با  خداوند متعال  فتنگ  سخن  سبب  به  كه » مبارك  جايگاه  در آن«شد   داده
 ! آري.  است  ناميده  را مقدس  وادي  از قرآن، اين  ديگري  در جاي أخداوند.  است  يافته

  من ! يموس  اي  كه«بود   روييده  وادي  بر كرانه  كه  درختي » درخت  از ميان«شد   ندا داده

  او هستي، پروردگار جهانيان  تو مخاطب  كه كسي: يعني » خداوندم، پروردگار عالميان
  . است

ياد  به«: فرمود  اند كه كرده  روايت �مسعود  بن هللاجرير از عبدا حميد و ابن عبدبن
 بر...  اهللا و لقد كلم  و از آنجا تاج(  گرفت  مأوي  آن  سوي  به ÷ موسي  كه  افتادم  درختي

تا   پيمودم  روز راه شبانه  يك  درخت  ديدار آن  شوق  به  پس )شد  نهاده  عز وي  تارك
و   درخت، سبز وخرم  آن  كه  ديدم  رسيدم، بناگاه  درخت  بر سر آن  صبحگاهان

  اثنا شترم  اين در.  فرستادم  درود و سالم صخدا   بر رسول  گاه آن  است  وجوش پرجنب
  ما نتوانستجويد ا بركند و  برگ  دهن  يك  كرد و از آن  درخت  بود، قصد آن  گرسنه  كه
  .1» و بازگشتم  فرستادم  درود و سالم صخدا   را فرو برد، بار ديگر بر رسول  آن
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ديدار طور  به  افغانستاني  هموطن  از دانشجويان  در كشور مصر، با جمعي  خويش  طلبگي  در دوران  مترجم 1

 را  و دورادور آن  است  سبز و خرم  آن  بيخ  همچنان  را كه  درخت  و اين  رفتيم»  طوي»  مقدس  و وادي
 » كاترين سانتي»  نام به  كليسايي  محوطه  در داخل  اكنون هم  درخت  اين.  كرديم  بودند، مشاهده  چيده  سنگ

  اند و جهانگردان طور بنا كرده  وادي  را در مدخل  آن  صليبي  جنگهاي  در دوران  مسيحيان  قرار دارد كه
 .شوند كشور مصر مي  راهي  قصد ديدار آن به  بسياري
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 :گفت ÷ موسي  به  هنگام  در اين  خداوند متعال: يعني » خود را بيفگن  و عصاي«

 اژدهايي  را افگند و عصا به  عصايش ÷ موسي  پس .1 يفگنرا ب  عصايت

 از مار  نوعي: جان »جنبد مي  جاني  مثل  ديد آن  چون  پس«شد   تبديل  وجوش پرجنب 
  جسامتش  و بزرگي  حركت  عصا در سرعت  ديد كه ÷ موسي  چون  يعني.  سپيد است

گرداند و   روي  پشت  به«  انفراركن  وضعيت  اين  گرديد، با مشاهده  مانند اژدهايي

سو رو  اين  به ! موسي  اي«: شد  ندا داده  پس. نكرد  خود نگاه  عقب  به: يعني » برنگشت

  در سوره  طور مفصل به  جمله  تفسير نظير اين » تو از ايمناني  گمان و نترس، بي  كن
  . گذشت»  نمل«
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  به  پيراهنت  خود را از گشادگي  دست: يعني »ببر  گريبانت  خود را به  دست«  گاه آن

  كه درحالي »آيد  بيرون«  مانند پيسي  از عللي  علت و بي » عيب تا سفيد بي«ببر   ات سينه
از [  رهايي  براي »و« بود  گندمگونـ   است  آمده  شريف  در حديث  كه ـ چنان ÷ موسي

  پهلويت  به  را كه  دستت دو: يعني » كن  خود جمع  سوي را به  بازويت«مار  ] ترس
. رود مي  بيرون  مار از نهادت  كني، ترس  چنين  وقتي  خود بچسبان، كه  است، به  افتاده

  ترسد، دست مي  يزياز چ  وقتي  كه امر كرد ÷ موسي  به أخداوند«: گويد كثير مي ابن
. رود مي  بين از  وي  و بيم  ترس  آن صورت،  بچسباند و در اين  اش سينه  خود را به

كار را بكند و   اين ÷ موسي  اقتدا به  بر سبيل  بسا اگر كسي چه: كند مي  كثير اضافه ابن
  كه برود چنان  بين از  وي  وترس  بگذارد، بيم  اش سينه  خود را بر روي  دست

  از سوي  دو برهان«عصا و يد بيضا :يعني »دو پس، اين«. » است  گفته ك عباس ابن

  عصا و يد بيضا دو حجت: يعني »او  قوم  و اشراف  فرعون  براي  پروردگار توست
  است  كسي  نبوت  مايشاء و درستي  پروردگار فعال  بر قدرت  واضح  و دو دليل  درخشان

                                                           
 . گذشت»  نمل«و »  طه»  در دو سوره  و مابعد آن  آيه  تفسير نظير اين 1
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  قومي  آنان  كه«برو   آنان  سوي  به ! آري.  است  داده  روي  وي  دست  به  معجزات  اين  كه

  .هستند  خارج �خدا   و فرمان  طاعت از: يعني »هستند  فاسق
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فرد   آن  منظور وي » ام را كشته  از آنان  يكي  من !پروردگارا« ÷ موسي » گفت«

 مرا  ترسم و مي«رسانيد   قتل  زد و او را به  وي  به  مشتي � موسي  بود كه  اي قبطي

  .بگيرند  قصاص  و از من  قبطي  برابر آن در »بكشند
  

²��±²��±²��±²��±������¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³����½��¼»��º��¹��¸½��¼»��º��¹��¸½��¼»��º��¹��¸½��¼»��º��¹��¸�������Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾  
 ÷ موسي  گذشت، در زبان  كه و چنان » است آورتر  زبان  از من  هارون  و برادرم«

 مرا تصديق  كه«  مددكار و ياور است: ردء » بفرست  من او را ردء  پس«بود   لكنتي

 با � هارون  چنانچه »مرا دروغگو بدانند  كه  ترسم مي  زيرا من«  رسالت  در اين »كند 
كار   اين  از پس  تنهايي و به  نيست  روان  حجت  در آوردن  زبانم  كه  روي  نباشد، از آن  من

  . آيم برنمي  عظيم
كرد   شفاعت  برادرش  در حق  پروردگار متعال  بارگاه  به ÷ موسي  بود كه  ترتيب  اين  به

  هيچ: اند گفته  از سلف  برخي  جهت  برگزيند و بدين  رسالت  به  تا او را مانند وي
  ميانجي ÷ موسي ندارد زيرا  بر هارون  موسي  بزرگتر از منت  منتي  بر برادرش  برادري

  .گرديد  و رسالت  نبوت  به  وي  گزينش در امر  برادرش  و واسطه
  

��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â
���Ò��Ñ���Ò��Ñ���Ò��Ñ���Ò��Ñ  

 رسالت  را به ÷ كرد و هارون  را اجابت ÷ موسي  درخواست  خداوند متعال
كرد و   نيرومند خواهيم  برادرت  وسيله  را به  بازويت  زودي  به: فرمود«و   برانگيخت 

بر   و برهاني، يا تسلطي  حجت: يعني »داد  قرار خواهيم  اي ، سلطهدو شما هر  براي
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  حاصل  و غلبه »يابند  شما دست  توانند به ما نمي  با آيات  كه«  بر قومش و  فرعون
يا . شويد مي  آنها بازداشته  و غلبه  ما، از آزار و اذيت  معجزات  وسيله  شما به :يعني. كنند
 كنند  از شما پيروي  كه  شما و كساني«ببريد   آنان  سوي ا را بهم  آيات: است  اين  معني

  . است  دلهايشان  به  نيروبخشي  و پيام إ و هارون  موسي  به  اي مژده  اين »پيروزيد
  

��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
��R��Q��R��Q��R��Q��R��Q  

 جز جادوي  اين: آورد، گفتند  آنان  ما را براي  روشن  معجزات  موسي  چون  پس«

وكامال   اي خود برساخته  را از پيش  آن  كه  است  جادويي  اين: يعني » نيست  برساخته 

 چيزي  خود چنين  نخستين  نياكان  و ما در ميان«  خود توست  و پرداخته  ساخته

 نداده  روي داد مااج  اي، در دوران آورده  نبوت  با خود از ادعاي  آنچه: يعني » ايم نشنيده 
  شرك  و راه  را جز بر رسم  ايم، پدرانمان را نشنيده  سحر و جادويي  يا ما چنين.  است 

. اند بوده  هم  تمدن  اجداد ما اهل  كه نداريم، با آن  توحيد را سراغ  آيين  و از آنان  ايم نديده
  . نيست  بيش  تو دروغي  آيين  اين  پس

  

�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������d�� �c� � � � �b� � a �̀ �_�� �̂ � � �]��\��[��Z��d�� �c� � � � �b� � a �̀ �_�� �̂ � � �]��\��[��Z��d�� �c� � � � �b� � a �̀ �_�� �̂ � � �]��\��[��Z��d�� �c� � � � �b� � a �̀ �_�� �̂ � � �]��\��[��Z
��f��e��f��e��f��e��f��e  

 را آورده  او هدايت  از سوي  كه  كسي  به  پروردگارم«  آنان  در پاسخ » گفت  و موسي«

 .بود  را آورده، خود وي  هدايت  كه  از كسي � منظور موسي » است، داناتر است 
 هستم،  وي  از سوي  يترهنمود و هدا  آورنده  من  كه  حقيقت  اين  به �خدا: يعني

 »رادارد  سراي  آن  نيك  سرانجام  كه  كسي«  به  داناتر است  پروردگارم »و«  داناتر است
طور  به  روي  از آن ÷ موسي. او خواهد بود  از آن  و نصرت  و آخراالمر پيروزي

آشكار   آنان  را براي  حجت  كه از آن  كرد تا قبل  اشاره  معني  اين  به  و كنايي  تلويحي
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  گمان بي«  اعلم هللاوا. باشد  نكرده  مطرح  آنان  را صراحتا به  گرداند، هدفش نمي

  . نيكي  خواسته  هيچ  به »شوند رستگار نمي«  مشركان: يعني » ستمكاران
  

�h��g�h��g�h��g�h��g��������l��k����j��il��k����j��il��k����j��il��k����j��i����o��n��mo��n��mo��n��mo��n��m����pppp������v��u��t��s��r���q��v��u��t��s��r���q��v��u��t��s��r���q��v��u��t��s��r���q
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 » شناسم نمي شما خدايي   جز خود براي  من ! قوم  بزرگان  اي: فتگ  و فرعون«
  را به  تا قومش  جست  بنياد خود تمسك و بي  باطل  ادعاي  به  ملعون  سان، آن بدين

 أاهللا  پروردگارش دانست  مي  خوبي او خود به  كه  بيندازد در حالي  و سردرگمي  مغالطه
  از كمال  كه  در اين  قومش  انداختن  واهمه  و به  كشيتكبر و گردن  راه  به  سپس.  است

  آتش  بر گل  برايم«  وزيرم » هامان  اي  پس«: و گفت  اقتدار برخوردار است، بازگشت

  من  براي  برجي  گاه آن«شود   آجر تبديل  تا به  كن  پخته  من  را براي  گل: يعني »برافروز

: يعني » يابم  اطالع  موسي  از خداي  شايد من« بساز  من  بلند براي  برجي: يعني »برآور
  او را از دروغگويان اجد  و من«  را ببينم ÷ موسي  و خداي  بلند فراز شوم  برج  بر آن

  او صرفا يك  افگند كه  و گمان  وهم  را در اين  قومش گونه  بدين  فرعون » پندارم مي
  .باشد مي  حق  جوياي  كه  ستا  وجوگري انديشمند جست

  

��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  
مصر   مراد از زمين، سرزمين »استكبار ورزيدند  در زمين  ناحق به  و او و لشكريانش«

از   بلكه  واستحقاق  شايستگي  داشتن  بدون  نمايي و بزرگ  طلبي برتري: استكبار.  است
در   و دليلي  حجت مستكبر بود زيرا نه  عونفر ! آري.  است  كشي تجاوز و گردن  روي

را در   آن  كه  داشت  اي شبهه  كند و نه  دفع  را با آن ÷ موسي  پيام  كه  تاختيار داش
  بازگردانيده ما  سوي به  و پنداشتند كه«قرار دهد  ÷ موسي  معجزات  مقابل

  . در كار نيست  و حشر و نشر و معادي» شوند نمي
  



  

2027  
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از   و در آن  كرده  در كفر سركشي  كه بعد از آن » را فروگرفتيم  او و لشكريانش  پس«

 بنگر كه  پس«  قبال گذشت  واقعه  اين  بيان » دريا افگنديم  را به  و آنان«حد گذشتند 

در ـ   آخر كار كافران  بنگر كه !صمحمد  اي: يعني »بود  چگونه  كار ستمكاران  فرجام 
  .شدند  در افگنده  هالك  درياي  به  كه  گاه بود آن  ـ چگونه  از آخرت  دنيا قبل

  

��§��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��§��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��§��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��§��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|  
  سردمداران :يعني »خواندند فرامي  آتش  سوي به  كه  گردانيديم  را پيشواياني  و آنان«

را   خويش  پيروان  كه  ديمگرداني  فرمانروا و مطاعي  رؤساي  كافران  كفر را در ميان
  وروش رؤسايشان، راه  تقليد از اين  به  خواندند زيرا پيروان فرامي  دوزخ  آتش  سوي به

  را ياري  آنان  كس هيچ :يعني »يابند نمي  ياري  و روز قيامت«گيرند  مي  آنها را پي
  كه  است  سان دارد، بدين بازنمي أخداوند  را از عذاب  آنان  مانعي  دهد و هيچ نمي

  .شود مي  گردنشان  آخرت، جمعا وبال  دنيا در پيوند با خواري  خواري
  

�� �́�³��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��©��¨�� �́�³��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��©��¨�� �́�³��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��©��¨�� �́�³��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��©��¨  
  راهشان  بدرقه«را   خويش  از رحمت  اي طرد و دوري: يعني » دنيا لعنتي  و در همين«

  از اهل  هر كس  بگويند پس  لعنت  آنان بر  كه  داديم  خود را فرمان  يا بندگان » كرديم

 از  هم، آنان  و روز قيامت«فرستد  مي  لعنت  كند، بر آنان ياد مي  از آنان  كه  حق

  كسي :مقبوح  قولي به.  است  شده  و نفرين  داشته مطرود، دور: مقبوح »هستند  مقبوحان
  . است  شده  و زشت  مسخ، مشوه  در خلقت  كه  است
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 كه از آن  پس: يعني » ساختيم  را هالك  نخستين  نسلهاي  كه از آن  پس  راستي و به«
  فرعون  كه بعد از آن: است  اين  يا معني.  ساختيم  را هالك  نوح، عاد، ثمود و غيره  اقوام 

را   تورات » كتاب  موسي  به«؛  وبرديمفر  را در زمين  و قارون  كرده  را هالك  و قومش

 ÷ موسي  را به  تورات: يعني »بود  مردم  براي  هايي روشنگري  عنوان به  كه  داديم«
از   آن  وسيله يابند و خود را به  راه  و بدان  را ديده  حق  آن  وسيله به  تا مردم  داديم

  مردم  برايأ خداوند   سوياز  » و رحمتي  هدايت«  تورات »و«دهند   نجات  گمراهي

  را شكر و سپاس  عزوجل  خداي نعمتها را لذا  اين »ياد آورند  به  باشد كه«  است
  است، اجابت  در آن  خيرشان  كه  آنچه  سوي را به  آورند و دعوتش  او ايمان  به  گزارده
  .گويند

  

������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����M��LM��LM��LM��L����������N��N��N��N  
 ÷ موسي با  كه  گاه آن: يعني » رسانيديم  انجام به  موسي  را به  امر پيامبري  كه  گاه و آن«

  اي: يعني » نبودي  غربي  تو در جانب«؛  او سپرديم  را به  و كار پيامبري  گفته  سخن
با  ÷ موسي  طور سينا نبودي، آنجا كه  وادي  غربي  تو در جانب !صمحمد 

  آن  حقيقت رويداد تا به  در اين » نبودي  و تو از حاضران«كرد   مناجات  پروردگارش
  است  آن  برهان امر خود  لذا اين  بازگويي  را از نزد خود بديشان  آن  و سپس  بوده  آگاه
  اين  بنابراين، بيان  است  آمده  برايت  پروردگار سبحان  وحي  اخبار از طريق  اين  كه

  . توست  رسالت  روشن  اي، دليل ها نبوده صحنه  خود حاضر آن  تو كه  داستانها از سوي
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تا  ÷ موسي  ما از زمان !صمحمد   اي: يعني » پديد آورديم  ما نسلهايي  وليكن«

درازا كشيد و  به   مهلتشان: يعني »شد  طوالني  و عمرشان«  را آفريديم  هايي تو امت  زمان
  الهي  شريعتها و احكام  دراز بود كه  زمانه  شد و در گذار اين  طوالني  روزگار بر آنان

درنتيجه، امتها  شدند و  سپرده  فراموشي به  حق  و اديان  و تغيير گشته  تحريف  دستخوش
تو را  !صمحمد  اي  گاه آننمودند   را فراموش  و عهد وي  كرده  را ترك أامر خداوند

  . احياكني او قواعد را مجدد  اصول  و اين  افگني  پي  بنياد را دوباره  تا اين  فرستاديم
 صمحمد   در ارتباط با رسالت  سبحان  خداي  كه  بر اين  است شده  استدالل  آيه  با اين

  روزگاري  كه  گاه اما آن  است  تعهد گرفته  و امتش ÷ از موسي  ايشان  به  و ايمان
و   كرده  فراموش عهد را  ديگر گذشت، امتها اين يك  شد و قرنها از پي  سپري  طوالني

  كه چنان » نبودي  مقيم  مدين  اهل  و تو در ميان«را فروگذاشتند   آن  به  كردن وفا

  از آنانو  » بخواني«  مدين  بر اهل: يعني » ما را برآنان  تا آيات«  داشت  اقامت ÷ موسي
.  كني  حكايت  مكه  اخبار را از نزد خود برمردم  نتيجه، آن و در  را فراگيري  اخبارشان

خود   تو از جانب: شد  گفته  است، گويي  و ابتدائي  مستأنفه  جمله، جمله  اين: قولي به
  سوي هما تو را ب: يعني»  بوديم  فرستنده ما  ليكن«  خواني نمي  خويش  ما را بر امت  آيات
اخبار   نبود، تو از اين  و اگر چنين  كرديم  اخبار را بر تو نازل  و اين  فرستاده  مكه  مردم
  . نداشتي  اي آگاهي  هيچ
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���w��v��u��t���w��v��u��t���w��v��u��t���w��v��u��t  

 » جانب تو در«؛  برانگيختيم  سالتر  و او را به ÷ موسي  به » ندا درداديم  كه  گاه و آن«

و   قرآن  ما اين  ليكن: يعني » پروردگار توست  از سوي  رحمتي  ولي  طور نبودي«  كوه
  سوي خود به  از جانب  رحمتي  عنوان به  را با وي  خويش  گفتن و سخن ÷ اخبار موسي
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تا «  گردانيديم  ر آگاهاخبا  و تو را از اين  كرديم  را بر تو حكايت  و آن  كرده  تو وحي

مراد از  » دهي  بود، بيم  نيامده  سويشان به  اي هشداردهنده  از تو هيچ  پيش  را كه  قومي
  انقطاع  دوران  ـ يعني  فترت  در زمان صخدا  از رسول  قبل  اند كه مكه  مردم: قوم  اين

  تا بعثت ÷ عيسي  عثتب  ميان در عهد  فترت، يعني  بردند و در زمان سر مي ـ به  رسالت
پند   آنان  باشد كه«دهد   بيم را  آنان  بود كه  نيامده  ميانشان  به  اي تو، هشداردهنده

  .تو  با هشدارهاي »پذيرند
  . است  ايشان  بعثت  حكمت  و بيان صمحمد   بر نبوت  الهي  برهاني  آيات  اين
  

��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������j��i��h����g��j��i��h����g��j��i��h����g��j��i��h����g  

: يعني » مصيبتي«  از كفر و ظلم » كار و كردار پيشينشان  سزاي به  چون  و اگر نبود كه«

ما   سوي چرا به !پروردگارا«  عذاب  نزول  در هنگام »برسد، بگويند  آنان  به«  عذابي

و ت«  و روشن  واضح  شده  نازل » آياتتا از «  خويش  از جانب » نفرستادي  پيامبري

ما تو را (نبود   اگر چنين ! ؛ آري آيات  اين به 1» بوديم مي  و از مؤمنان  كرديم مي  پيروي
  كريمه  در آيه  كه  است» لوال»  جواب  جمله  اين).  فرستاديم نمي  رسالت  به  مردم  سوي به

  را عذاب  آنان  از بعثتت  اگر ما قبل: است  نچني  آيه  معناي  پس.  است  محذوف
  ميان  درازا كشيد و در اين به  مرسل  ما با پيامبران  زماني  فاصله: گفتند كرديم، يقينا مي مي

.  ايم معذور بوده  خويش  را نفرستاد لذا ما در شرك  رسولي ما  سوي به أخداوند
را بر   ما حجت  ولي. پنداشتند مي  خود عذري  را براي  رسالت  فترت  آنها اين  گونه بدين
و   حق  آنان، بيان  سوي به  و با فرستادنت  ساختيم  را برطرف  و علت  كرده  تمام  آنان

  را نداشته  عذري  گونه  هيچ  طرح  مجال  تا ديگر آنان  رسانيديم  اتمام  را به  حقيقت
  .باشند

                                                           
و اگر « :است  اين  خرمشاهي  بهاءالدين  آقاي  مثال ترجمه. اند كرده  ترجمه  را اشتباه  آيه  اكثرا اين  مترجمان 1

 گفتند مي)  فرستاديم نمي  برايشان  و عذابي(رسيد  نمي  آنان  به  مصيبتي  خاطر كار و كردار پيشينشان به
 .» باشيم  و از مؤمنان  كنيم  تو پيروي  از آيات  كه  ما نفرستادي  سوي به  پروردگارا چرا پيامبري
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 داده  موسي  به  چرا نظير آنچه: آمد، گفتند سويشان ما به  از جانب  حق  چون  پس«

ـ   مكه، حق  مردم  به أخداوند  از جانب  چون: يعني »؟ است  نشده  او داده  به شد، 
 عناد و و  سرسختي  ـ آمد، از روي  است  شده  نازل  بر وي  كه  و قرآني صمحمد  يعني
  ـ از جمله  و معجزات  از آيات  موسي  به  كه  پيامبر نظير آنچه  اين  چرا به: گفتند  جهل
  پاسخ  را چنين  سؤالشان أ؟ خداوند است  نشده  شد، داده  ـ داده  تورات  يكباره  نزول

كفار : يعني »نورزيدند؟ شد، كفر  داده  موسي  به  از اين  پيش  آنچه  آيا به«: دهد مي
كفر ورزيدند و  صمحمد  آيات  به  كه نيز كفر ورزيدند چنان ÷ موسي  آيات  به  شقري

دو « ÷ موسي  و نبوت صمحمد  و قرآن، يا نبوت  تورات: يعني» دو اين: گفتند«

و ناروا   ديگر بر دروغ با يك: يعني »اند كرده  ديگر پشتيباني از يك  هستند كه  جادويي

 » را منكريم  ما همه: و گفتند«اند  داده  گواهي  ديگري  نفع  بهاز آنها   يكي  كرده  همياري
: گويد مجاهد مي.  هر دو را منكريم  و قرآن  يا تورات صو محمد ÷ موسي: يعني

  .»بگويند  چنين صمحمد   به  دادند كه  مشورت  قريش  به  يهوديان«
و   نبوده  معجزات  بودن  ، كم‡الهي  پيامبران  كفر به  سبب: است  اين  معني  حاصل  پس

  . است  تكبر و عنادشان  حقيقي  سبب  بلكه  نيست
  

�� �̧�¶��µ����´����³������²��±�����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̧�¶��µ����´����³������²��±�����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̧�¶��µ����´����³������²��±�����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̧�¶��µ����´����³������²��±�����°�� �̄�®��¬��«��ª��©  
  كه  آنچه در »گوييد مي  اگر راست  پس: بگو«: است  مذكور اين  شبهه  به  پاسخ  دومين

خداوند   از سوي  كتابي«ايد؛  ردهك  وصف  آن  دو پيامبر را به  اين دو كتاب، يا  اين

  پيروي  تر باشد تا از آن كننده هدايت«  و قرآن  از تورات: يعني» دو  اين از  بياوريد كه

نيز   انجيل: شويم مي يادآور.  ورزم تكبر نمي  وجه  هيچ  به  هدايت  از پيروي  زيرا من » كنم
  .شود  ارزيابي  توراتي  ا از شريعتتواند جد شد، نمي  نازل  تورات  متمم  عنوان به  كه
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  كتاب  در مورد آوردن  تو از آنان  را كه  اگر آنچه: يعني »تو را ندادند  اگر پاسخ  پس«
  اين  معني يا. نياوردند  اي اشد، خواستهب  دو كتاب  تر از اين كننده هدايت  كه  اي الهي
  نگفتند و ايمان  اجابت اي، آورده  و رسالت  و كتاب  از وحي  كه  اگر تو را در آنچه: است

  هاي از آرا و انديشه :يعني » و هوسهايشان  فقط از هوي  آنان  كه  بدان«نياوردند؛ 

  پيروي«  خويش  برهان و  حجت  پشتوانه  و بدون  ارزش و بي  پوچ  منحرف، گرايشهاي

  كند، بدون  پيروي  خويش  نفس  از هواي  كه  تر از كسي گمراه  كنند و كيست مي

  كسي  از چنين تر گمراه  كس هيچ: يعني »خداوند  از سوي«  حجتي  بدون: يعني » هدايتي

  را هدايت«  و هوس  هوي  پيروان: يعني »ستمكار  خداوند قوم  گمان بي«  نيست

  .را ندارند  هدايتي  خود سر چنين  كه چرا »كند نمي
  

��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  
  برايشان را  حق  و پيام  كالم: يعني » پيوستيم  در سخن  سخن  برايشان  و در حقيقت«

از   هر يك  كه  فرستاديم  سويشان بعد از پيامبر ديگر را به  و پيامبري  كرديم  نازل  پياپي
  همان  بر آنان  كه آن  از بيم » آنان  باشد كه«كردند  مي  از خود را تصديق  قبل  رانپيامب  آنان

  .خود آيند و به »پند پذيرند«شد   نازل  بر پيشينيانشان  شود كه  نازل  عذابي
  

��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  
: يعني » آن به  ايم، آنان داده  كتاب  آنان  به«  از قرآن  پيش: يعني » از اين  پيش  كه  كساني«

  پذيرفته  راستي  را به أهللا  آسماني  كتاب  كه  كتابي  اهل ! آري »آورند مي  ايمان«  قرآن  به
  كه  كتاب  از اهل  كساني و ساير  سالم  بن هللاعبدا  اند ـ چون كرده  را تماما تصديق  و آن
  پيام  ميان  وجود اشتراك  ايشان آورند زيرا مي  نيز ايمان  قرآن  به  اند ـ آنان آورده  اسالم
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  اين  توانند كرد كه نمي  اين جز ديگر  را توجيهي  پيشين  آسماني  هاي و كتاب  قرآن
  . است  الهي  از بارگاه  ها همه كتاب

  نازل  از كشيشاني  هفتاد تن  درباره  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  جبير در بيان سعيدبن
  حضرت  آن  خدمت  به  فرستاد و چون ص اكرم محضر نبي  را به  ايشان  اشينج  شد كه

كردند   تالوت  آخر برايشان  را تا به»  يس»  سوره ص  حضرت  شدند، آن  مشرف ص
  آنها اسالم  همه است،  كرده  كثير نقل ابن  كه و چنان. گريستند مي  حال  در اين  و ايشان
  .آوردند
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  آن  گمان آورديم، بي  ايمان  بدان: گويند شود، مي  خوانده  برايشان«  قرآن » و چون«

 و از  شناسيم را مي  ما آن  كه  است  حقي: يعني » پروردگار ماست  و از جانب  است  حق

  قرآن  از نزول  پيش: يعني » از آن  ما پيش«  است  شده  پروردگار ما فروفرستاده  جانب
  معترف او مقر و  يگانگي  و به  مخلص أخداوند  براي: يعني » ايم بوده  مسلمان«نيز 
  است، مؤمن  آورده  و رسالت  با خود از كتاب  كه  آنچه  و به صمحمد   يا به.  ايم بوده
را   و انجيل  درتورات  وي  بعثت  به  و بشارت  شمايل، اوصاف  كه  جهت  ؛ بدان ايم بوده

  مبعوث  در آخرالزمان  زودي او به  كه  دانستيم و مي  باور داشتيم  حقايق  اين  و به  خوانده
  .گردد مي  بر او نازل  شود و قرآن مي
  

��nmlkjihgfedcb��nmlkjihgfedcb��nmlkjihgfedcb��nmlkjihgfedcb  
و  »دندكر صبر  كه خاطر آن  به«شوند  مي  داده  دوبار پاداش  كتاب  از اهل » گروه  اين«

وپيامبر آخرالزمان،   پيشين  پيامبران  به  تا آخر و ايمان  از اول  الهي  هاي كتاب  به  برايمان
  آن  آنها آزارهاي: يعني »كنند مي  دفع  را با نيكي  بدي  كه خاطر آن  و به«ورزيدند   ثبات
. كنند مي  نيكو دفع  سخنو   با بردباري اند، نياورده  ايمان  قرآن  به  خود را كه  از قوم  عده

  شان روزي  و از آنچه«كنند  مي  را دفع  معصيت طاعت،  وسيله آنها به: است  اين  يا معني

  البته.  است  امر كرده  بدان  شريعت  كه  در آنچه خير و  در راه »كنند مي  انفاق  ايم داده
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  همه  اين  پاس  به ! ريآ. شود مي  معني  اين  شامل  همه  نافله  و صدقات  فرض  زكات
و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث »شود مي  دوبار داده  پاداششان«؛  نيك  اعمال
  سه«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � اشعري از ابوموسي  و غير آنان  مسلم
  :شود مي  دوبار داده  پاداششان  اند كه كس

  . است  آورده  و آخر ايمان  اول  بكتا  به  كه  كتاب  از اهل  ـ مردي 1
  آزادش  داده، سپس  و نيكو ادبش  آموخته  را ادب  و آن  است  كنيزي  داراي  كه  ـ مردي 2

  . است  نموده  ازدواج  و با آن  كرده
  مواليش  و خيرخواه  داده  انجام  نيكويي  را به  پروردگارش  عبادت  كه  مملوكي  ـ غالم 3

  .»باشد
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 از روي »گردانند برمي  روي  بشنوند، از آن  لغوي«  كتاب  اهل  گروه  اين » و چون«
  سخنان مراد از لغو در اينجا،.  شرعي  از آداب  پذيري  و ادب  منشي خودنگهداري، پاكيزه 

شنوند و  مي  ويش، از مشركانخ  خود و دين  در حق  مؤمنان  كه  است  اي بيهوده
در   فرورفته  مردم به »گويند و مي«بينند  مي  از آنان  كه  است  ريشخندها و تمسخرهايي

  كفر شما چيزي  مضرات ما از  به » شماست  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن  اعمال«لغو 
  مراد از سالم »بر شما  سالم« شود عايد نمي  ما چيزي  ايمان  شما از نفع  رسد و به نمي

شما از : است  اين  آن  لذا معناي.  درود وتحيت  تقديم  نه  است  متاركه  در اينجا، اعالم
  و در اين  دهيم نمي  همانند آن  اي با بدي شما را  بدي  هستيد، ما پاسخ  ما ايمن  سوي

: گويد مي  زجاج.  نيمك نمي  و موافقت  همپايي قرار داريد، با شما  شما بر آن  كه  موضعي
: يعني » طلبيم را نمي  ما جاهالن«. »بود  در اسالم  جنگ از صدور دستور  قبل  حكم  اين«

  . نيستيم  با نادانان  ومعاشرت  صحبت  ما جوياي
  تن  بيست  در مكه: كند مي  نقل  اسحاق از محمدبن  كريمه  آيه  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

  قرآن  برايشان صخدا  رسول... آمدند صخدا   از نصارا نزد رسول  آن  به  يا نزديك
  بيرون صخدا   رسول از محضر  چون  پس. شدند  مسلمان  كردند و ايشان  تالوت
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: گفتند  ايشان  گرفتند و به قرار  شان بر سر راه  از قريش  با جمعي  هشام بن رفتند، ابوجهل
  دينتان  و اهل  مردم !بوديد  كاروانياني بد  گرداند، چه  مانند شما را ناكام  خدا كاروانياني

ببريد اما   آنان  مرد را براي  كنيد و خبر اين را بررسي   اينجا فرستادند تا اوضاع  شما را به
و او را در   جدا گشته  خويش  از دين  نگرفتيد كه  آرام  خود نزد وي  هنوز در نشستهاي

نو   گروه  آن!  شناسيم تر از شما نمي را احمق  اي قافله  يچما ه !كرديد  تصديق  ادعايش
كار،  چه   ما را با شما جاهالن! بر شما  سالم«: گفتند  آنان  در پاسخ  كتاب  از اهل  مسلمان

  .»... كنيم نمي  هيبگومگو همرا  ما با شما در اين
  

��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�� �̀�_  
  اين و » كني  هدايت  تواني نمي«  از مردم » داري  دوست  را كه  تو هر كس  در حقيقت«

  خويش نيز در تفسير  رازي  امام  كه زيرا ـ چنان  و اختيار تو نيست  اراده  امر در حوزه
را   هر كس خداوند  بلكه«باشد  و اجبار جايز نمي  با اكراه  ديگران  ـ هدايت  است  گفته

  تامه  وحجت  بالغه  حكمت  اوست  و از آن »كند مي  هدايت«كند   تهداي »بخواهد  كه

  سزاوار آن و مستعد و  هدايت  پذيرنده  كه  كساني  به: يعني » شدگان هدايت  و او به«

  .» داناتر است«هستند 

  درباره  مفسران  اجماع  ـ به  است  آمده  ومسلم  در بخاري  كه ـ چنان  آيه  اين: نزول  سبب
مرد، با   عبدالمطلب  سر باز زد و بر دين  اسالم  از پذيرش  كه  گاه شد آن  نازل  بوطالبا

  .بودند  وي  آوردن  ايمان  مشتاق  سخت صاكرم  رسول  كه آن
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 كنيم، از  پيروي  تو از هدايت  اگر همراه«  و پيروانشان  قريش  نمشركا »و گفتند«

ما را از   تو درآييم، اعراب  دين  اگر به !محمد  اي: يعني » شويم مي  خود ربوده  سرزمين
 ما متحد  ما عليه  پيرامون  عرب  كنند و قبايل ربايند و طرد مي ـ مي  ـ مكه  سرزمينمان
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  سبب  بيان در  معني  اين.  با آنها را نداريم  مقابله  وتوان ما تابجنگند و  و با ما مي  شده
  . است  نيز آمده ك عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول
  كه چنان باشد و مي  بوده  و مغرض  النفس ضعيف  اشخاص  منطق  منطق، پيوسته  اين  البته

  را در قبال  خويش  موضع اگر: گويند در عصر حاضر نيز مي  مايگان دون  از اين  بسياري
. شوند مي  وارد عمل ما  عليه  جهان  سازيم، دولتهاي  روشن  اسالمي  و حكومت  اسالم
  !!نيستند  يكدست  ما مسلمانان  عليه  اكنون هم  جهان  كفري  دولتهاي  گويي

  امنيت برخوردار از  حرمي  قريش  آيا به: يعني » نداديم  جاي  امن  را در حرمي  آيا آنان«
  عذر و بهانه  اين  كنند؟ پس تجاوز نمي  آن  بر اهالي  از مردم  احدي  كه  نداشتيم  ارزاني
  آن  معرض قرار دارند و هرگز در  تمام  زيرا آنها در امنيت  است  كامال دروغ  قريش

از   اي روزي  عنوان به  هرچيزي  ثمرات«  هك  حرمي ! آري. را بربايند آنها  مردم  نيستند كه

خود   انواع  اختالف با  گوناگون  هاي فراورده: يعني »شود؟ مي  رسانيده  آن  ما به  جانب
  مختلف  از سرزمينهاي ـ و در عصر حاضر  مانند طايف  مكه  پيرامون  هاي از سرزمين

و اقرار  »دانند نمي  بيشترشان  ولي«شود  مي  آيد و حمل گرد مي  آن  سوي ـ به  جهان
  چه  در سايه  امنيت  دانند كه نمي و  است أخدا   از رزق  اينها همه  كه  اين  د بهندارن

  آنها از فرط جهل ! آري.  است  افگنده  در كجا منزل  و نگراني  و بيم  متصور است  نظامي
  .دانند را نمي  يشخو  و هدايت  و معاد، صالح  تفكر در مال  و عدم  و غفلت

  

±°�� �̄��®��¬��«��ª±°�� �̄��®��¬��«��ª±°�� �̄��®��¬��«��ª±°�� �̄��®��¬��«��ª����������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  

 كرده  خوش، آنها را سرمست  زندگي  كه  را نابود ساختيم  بسيار شهرهايي و چه«

ها  نعمت  از آنجا كه  قرار داشتند پس  و سرخوشي  در رفاه، فراواني، راحتي: يعني »بود 
در سرخوشي،   آنان« :گويد مي  آن  عطاء در معناي. شدند  كردند، نابود ساخته  را ناسپاسي

را   اما بتان  خورده را  عزوجل  خداي  كردند و رزق مي  زندگي  و گردنكشي  رفاه
  نبوده  مسكون  اندكي جز  بعد از آنان  كه  است  مسكنهايشان  اين  پس«» پرستيدند مي

اند و   نيافته  نيـ سك  زماني مسكنها ـ جز كوتاه  در آن  احدي  بعد از آنان: يعني » است
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گذرند و اجبارا روز يا  مي  هايشان خانه سفر از برابر  حال در  اند كه كساني  تعداد هم  اين
 »بر و ما خود ميراث«  است  ويران  بيشتر آن  كه كنند در حالي مي  درنگ  در آن  روزي نيم

البته . ببرد  را ميراث  لشانو اموا  نماند تا منازل  باقي  از آنان  زيرا كسي » ايم بوده«  آنان
زيرا   است أخدا  چيز ميراث  آن: گويند بماند، مي  باقي  مالك  بدون  كه  چيزي  براي
  باقي  خلقش  بعد از فناي  كه  باشد و اوست مي  كائنات  حقيقي  مالك  كه  است  تعالي  حق

  . است
  ايمان خود را در  نعمتهايشان  رفتن  از دست  از بيم  كه  مكه  اهل  بنابراين، عذرآوران

نعمتها   زوال  سبب  كه  است  ايمان  عدم  اين  پندارند، بايد بدانند كه معذور مي  نياوردن
  . حق  به  آوردن  ايمان  گردد، نه مي
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: يعني »آنها  در ام  كه  مگر اين  است  شهرها نبوده  دهو پروردگار تو هرگز نابودكنن«

  الزام  براي »برانگيزد  رسولي«آنها   شهرهاي  بزرگترين  و كانون  مركز و پايتخت در
 و  بيانگر تكاليف  كه  آياتي »بخواند  ما را بر آنان  آيات  كه«  معذرت  و قطع  حجت
مراد از  :قولي  به.  است  نافرمانان  ما براي  هاي اتو مجاز  فرمانبرداران  ما براي  هاي پاداش

  كه آن بعد از » ايم شهرها نبوده  و ما هرگز نابودكننده«  است  در اينجا مكه  القري ام
و با  »باشند آنها ستمگر  اهالي  كه  مگر اين«  ايم را فرستاده  مركز آنها پيامبري  سوي به

  .گردند  سزاوار نابوديو رسولش،  أخدا  به  و كفرشان  ظلم
  

��R��Q��P��ON�����M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A��R��Q��P��ON�����M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A��R��Q��P��ON�����M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A��R��Q��P��ON�����M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A  
 در  آن  به  كه » است  آن  دنيا و تجمل  زندگاني  ايد، بهره شده  شما داده  و هر آنچه«

  سراشيب منديها به يا شما از بستر بهره  شويد، سپس مند مي بهره  دنيايتان  زندگاني  مدت
نزد   آنچه  ولي«بندد  برمي  ها از نزد شما رخت بهره  گراييد، يا اين مي  نابوديو   زوال

زيرا   فاني پذير زوال  هاي بهره  از اين  است »بهتر«؛  و پاداش  از ثواب » خداوند است
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نزد   آنچه »و«  شده  ها خالص آلودگي  و از شايبه  پيرايه بي  است  لذتي  الهي  پاداش

  كه  ماند وماندگار است، در حالي مي  ابد باقي  زيرا براي»  تر است ندهپاي«  است أخدا

در  »كنيد نمي  آيا تعقل«  فناست و  نابودي  رهنورد راه  سرعت  دنيوي، به  هاي بهره  اين
  .؟ است فاني  و ماندگار بهتر از چيزهاي  باقي  چيزهاي  كه  اين
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��d��d��d��d  

در   كه  و آنچه  بهشت  او را به: يعني » ايم داده  وعده  نيك  وعده  او را به  كه  آيا كسي«

و   ناخواه خواه » است  آن  و او دريابنده«؛  ايم داده  شمار است، وعده بي  از نعمتهاي  آن
كند،  نمي  را خالف  خويش  وعده أخداوند  چرا كه  و ترديدي  شك  گونه  هيچ  بدون

و  » ايم مند گردانيده دنيا بهره  زندگي  او را از كاالي  كه  است  مانند كسي«  كس  آيا اين
  زودي  خود به  كه ؟ با آن ايم داده  است  دنيا خواسته  هاي از بهره  را كه  از آنچه  او برخي  به

از   او روز قيامت  گاه آن«؟  گيريم يم  باز پس  ها را از وي بهره  شود، يا آن مي  هالك

دو   آيا اين  باشد پس مي  دوزخ  سوي به  وي  ؟ و بازگشت در دوزخ » است  احضارشدگان
  دوكس  اين  و خردمند بايد ميان  دورانديش لذا انسان  !برابرند؟ هرگز  باهم  شخص
  .نمايد  و مقايسه  مقارنه

  درباره و ابوجهل، يا صخدا   رسول  درباره  ريمهك  آيه: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  .شد  نازل  و ابوجهل � حمزه

  

��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  
ندا «را   كفار و مشركان: يعني »را  آنان«  سبحان  خداي » را كه  روزي«ياد آور   به »و«

  كه »كجايند پنداشتيد مي  كه  من  شريكان  آن«  كنان توبيخ  آنان  به »گويد مي  دهد پس مي
  .كنند؟  شما شفاعت  دهند و براي  شما را ياري
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شده،   ثابت  بر آنان  عذاب  حكم  كه  كساني: يعني » شده  ثابت  برآنان  قول  كه  كساني«
  پروردگاري به أرا جز خداوند  آنان  كافران  كه  اي گمراهي  رؤساي: اند از عبارت  كه

ما   هستند كه  كساني«ما   پيروان  اين: يعني » اينان !پروردگارا: گويند مي«اند؛  گرفته

را اغوا   آنان«  كرديم  دعوتشان  و شرك  گمراهي  سوي به: يعني » كرديم  اغوايشان

  خود گمراه  كه چنان  كرديم  گمراهشان: يعني » بوديم خود در اغوا  كه  همچنان  كرديم
  مان  گمراهي  كه چنان  است  بوده  خودشان  اختيار و انتخاب به  شان گمراهي  و اين  بوديم

  بلكه  مجبور نساخت  گمراهي را به  ما آنان  تالش  پس  است  بوده  اختيار خودمان به
  يعني.  از آنان » جوييم مي  تو تبري  سوي به«ند اختيار بود  امر صاحب  در اين  خودشان
ما را «  واقع در » آنان«جويند  مي  بيزاري  از پيروانشان  گمراهي، يا شياطين  رؤساي

  .پرستيدند مي را  خودشان  هاي خواهش  بلكه »پرستيدند نمي
  

��q��p����������o��n������m��lk��j��i�����h���g����f��e��d��c��q��p����������o��n������m��lk��j��i�����h���g����f��e��d��c��q��p����������o��n������m��lk��j��i�����h���g����f��e��d��c��q��p����������o��n������m��lk��j��i�����h���g����f��e��d��c  
  را كه  خدايانتان :يعني »را بخوانيد  شريكانتان«: آدم از بني  مشركان  به »شود مي  و گفته«

دهند و از شما   ياريتان فراخوانيد تا  ياري پرستيديد، به در دنيا مي  يگانه  خداي  جاي به
را   آنان«شود  مي  گفته  آنان  به  سخن  اين  كه  در هنگامي » گاه آن«كنند   دفاع

  سودي  آنان  به  از وجوه  وجهي  و به »دهند نمي  پاسخشان  آنان  ند وليخوان فرامي

: يعني »نگرند مي را  و عذاب«عاجزند   رساندن  و ياري  دادن  رسانند زيرا از پاسخ نمي
  آنان  و به  خود گرفته  را زير پوشش  آنان  را ـ كه  همگي، عذاب  و فرمانروايان  پيروان
  شده  هدايت  اگر آنان: يعني »بودند مي  رهيافته ! كاش  اي«نگرند  مي ـ  است  نموده  روي

يا . شدند رو نمي روبه  ابعذ  داد و به مي  امر نجاتشان  اين  گمان بودند، بي مي  و رهيافته
  يافتگان از راه ! كاش  اي  كنند كه بينند، آرزو مي مي را  عذاب  وقتي: است  اين  معني

  .ماندند مي  سالمت  به  روز سختي، از عذاب  نينبودند تا در چ مي



  

2040  

��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  
  رسوالن  به: فرمايد دهد و مي ندا مي«را   مشركان: يعني »را  خداوند آنان  كه  و روزي«

: گويد مي كثير كردند؟ ابن  شما ابالغ  ما را به  پيامهاي  كه  گاه آن »داديد  پاسخي  ما چه
  .» است  رسالت  درباره  سؤال  توحيد بود و اين  بارهدر  اول  سؤال«
  

��¡�����~��}������|������{��z��y��¡�����~��}������|������{��z��y��¡�����~��}������|������{��z��y��¡�����~��}������|������{��z��y  
  آنان حجتها بر  در روز قيامت: يعني »گردد  پوشيده  آنان روز، اخبار بر  در آن  پس«

  شوند وكسي نمي  رهنمون  راه  به  گردند كه مي  مانند نابيناياني  ماند تا بدانجا كه مي  پنهان
  پاسخي  گفتن  برساند و به  نجات  محل  كند، يا به  را راهنمايي  آنان  يابند كه را نيز نمي

  كه  اي وحيراني  دهشت  از نهايت: يعني »پرسند ديگر نمي از يك  آنان  پس«ارشاد نمايد 
  آورند و نه  زبان را بر  توانند حجتي مي  پرسند، نه ديگر نمي  از بعض  دارند، بعضي

  آنان  را به  عذر و حجت در دنيا  آورند زيرا خداوند متعال  پيش  پاسخي  چه  دانند كه يم
آنها در   شود و همه مي  سلب  از آنان  در روز قيامت  عذر و حجت  نماياند بنابراين، اين

  .برابرند  با هم  عجز و درماندگي  اين
  

��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��¢  
 صالح  و عمل  آورده  و ايمان«  و گناهان  از شرك  است » كرده  توبه  كه  و اما كسي«

  به  يافتگان دست و » از رستگاران«  در روز قيامت » بسا كه چه  پس«در دنيا  » داده  انجام 
  .»باشد«خود   هاي خواسته

  

��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��±��°���¯  
  را كه  هر چه »گزيند آفريند و برمي مي«بيافريند  »را بخواهد  و پروردگار تو هر چه«

.  است  عزوجل  خداي  اختيار از آن  بلكه » نيست  آنان  براي  اختياري«بخواهد برگزيند 
و   بر شكل  نه  است  خود خواسته، آفريده  كه  صورتي  را بر همان  آنان  تعالي  حق: يعني



  

2041  

  خودخواسته، برگزيده  را كه  كسي هر  هم ‡از پيامبراناند و  خود خواسته  كه  صورتي
  هاي را با بهانه  پيامبرش چرا  پس  داناتر است  خويش  افعال  راز و حكمت  لذا او به  است

كند،   عهبا او مناز  اي كننده نزاع كه   از اين »خداوند  است  پاك« !كنند؟ مي  تكذيب  ناروايي

: يعني » آورند، برتر است مي  شرك  و از آنچه«نمايد   اركتبا او مش  اي كننده يا شركت
از   يا برتر است. دهند قرار مي  او شريك  براي  كه  از كساني  برتر است  تعالي  حق

  . آوردنشان شرك
  مردي بر  قرآن  چرا اين: (گفتند  كه  است  مشركان  سخن  اين  پاسخ  آيه  اين: قولي به

  اين: ديگر  قولي به.»31/ زخرف«) ؟ است نشده  نازل»  و طايف  مكه«دو شهر   از آن  بزرگ
  غيراز جبرئيل صبرمحمد   شده فرستاده  اگر فرشته: گفتند  كه  يهود است  به  پاسخي  آيه

  . آورديم مي  ايمان  وي  بود، قطعا ما به
  آمده  در آن  كه  كنيم مي  را نقل �ابوبكر  روايت  به  شريف  حديث  آيه  اين  مناسبت  به

  لي ريخ  اللهم: فرمودند را داشتند، مي  كاري  قصد انجام  چون صخدا   رسول«: است
  به  شريف  درحديث  همچنين. » و برگزين  اختيار كن  من  تو خود براي !خدايا: واخترلي
  مقصد انجا  چون ! انس اي«: او فرمودند  به صخدا  رسول  كه  است  دهآم � انس  روايت
  سوي به  كن، سپس) خير  طلب(  بار استخاره هفت  در آن  را داشتي، از پروردگارت  كاري
  نماز استخاره. » است  شو زيرا خير در آن  گيرد، متوجه مي  سبقت  آن  به  قلبت  كه  آنچه

  گاه وضو سازد آن  شخص  كه  است  گونه بدين  و آن  است  شده  جا مشروع نيز از همين
و در »  كافرون»  سوره»  فاتحه»  بعد از سوره  اول  نماز بگزارد، در ركعت  عتدو رك
  .را بخواند»  اخالص«  بعد از فاتحه، سوره  دوم  ركعت

  رسول« :فرمود  كه  است  آمده �هللاعبدا  جابربن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  را به  قرآن از  اي سوره  كه دند چناندا مي  ما تعليم  را به  امور استخاره  در تمام صخدا 

دارد، بايد غير از  را  كاري  از شما قصد انجام  يكي  چون: فرمودند دادند، مي مي  ما تعليم
اللَّهم إِنِّي أَستَخيرُك ِبعلْمك وأَسَتْقدرك «: بگويد  گاه نماز بگزارد آن  فرض، دو ركعت

َفْضلك اْلعظيمِ، َفإِنَّك َتْقدر وال أَْقدر وَتعَلم وال أَعلَم وأَْنت عالم  ِبُقدرتك وأَسأَُلك منْ
لَمَتع إِنْ كُْنت موبِ، اللَّهرٌ أنَّ اْلغُيرَ ، خَيذَا األَمرِي  هةِ أَمباقعي وواشعمو اينْيدي ويني دي فل
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رْهسيي ول هري  فَاْقدل ُثمماللَّه ،يهي فل ارِكي إن َإِنْ  بيني في درَ َشرٌّ لذَا األَمأنَّ ه َلمَتع ُكْنت
  .»فَاصرِفْه عنِّي واصرِفْني عنْه واْقدر لي الْخَيرَ حيثُ كَانَ ُثم أَرضني بِه  ومعاشي وعاقبةِ أَمرِي

  قدرتت  به  كنم تقدير مي  و از تو طلب  علمت به  كنم اختيار مي  و طلباز ت  من !ارخداياب
و تو   نيستم  و من  زيرا تو توانا هستي  خواهم مي  عظيمت  و بخشش  و از تو از فضل

كار در   اين  كه  داني اگر تو مي !بارخدايا. ها غيب  داناي  و تويي  دانم نمي  و من  داني مي
مقدر   را برايم  آن  پس  است  خير من  به  كارم  و سرانجام  و زندگاني  و دنيا و معاش  دين

  اين  كه  داني و اگر تو مي !بارخدايا. بگذار  بركت  در آن  من  براي  گردان، سپس  و آسان
را از   و من  را از من  آن  پس  شر است  كارم  و سرانجام  و دنيا و معاش  در دين  كار برايم

  راضي  آن  مرا به  گاه آن  مقدر گردان  هست، برايم  كه  و خير را در هر جايي  نبرگردا  آن
خود را ياد   دعا، نياز و حاجت  اين  و در ميان: گفت �هللاعبدا  جابربن .» و خشنود كن

  .كند
  فارغ  و وساوس  خطورات  را از تمام  دلش  كننده استخاره  بايد شخص: اند علما گفته

ـ  هللاشاءا كند زيرا خير ـ ان  عمل  آن  گيرد، به مي  سبقت  بر دلش  هر چه  گاه آن  گردانيده
  . است  در آن

  

��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  
با   از شرك، يا از دشمني »دارد مي  نهان  هايشان را سينه  داند آنچه مي  و پروردگارت«

  .امور  از اين »كنند را آشكار مي  و آنچه« صخدا   رسول
  

���Ú��Ù��Ø���×��Ö��ÕÔ����Ó��Ò��Ñ���Ð��ÏÎ����Í����Ì��Ë��Ê��É���Ú��Ù��Ø���×��Ö��ÕÔ����Ó��Ò��Ñ���Ð��ÏÎ����Í����Ì��Ë��Ê��É���Ú��Ù��Ø���×��Ö��ÕÔ����Ó��Ò��Ñ���Ð��ÏÎ����Í����Ì��Ë��Ê��É���Ú��Ù��Ø���×��Ö��ÕÔ����Ó��Ò��Ñ���Ð��ÏÎ����Í����Ì��Ë��Ê��É  
: يعني » در اول  اوراست  نيست، ستايش  معبودي  جز او هيچ  كه  خدايي  و اوست«

  بندگان  در ميان  پس » اوراست  و حكم«  آخرت  در سراي: يعني »و در آخر«دردنيا 

  بازگردانده او  سوي و به«  شريكي  هيچ  مشاركت  كند، بدون مي  بخواهد حكم  خود آنچه

و   نيكوكاريش  نيكوكار را در قبال  گاه ؛ آن از مرگ  پس  شدن  با برانگيخته »شويد مي
  .دهد و جزا مي  پاداش  اش برابر بدكاري بدكار را در
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شما  بر  را تا روز قيامت  اگر خدا شب«خبر دهيد   من  به: يعني »ايد نگريسته بگو آيا«

تا روز   تان زندگي  زمان  كه  طوري بگرداند، به  و هميشگي  پيوسته: يعني »بگرداند  پاينده
  در آن  كه  است  طبيعي كند و  طلوع  روزي  بعد از آن  كه آن  باشد، بي  شب  پيوسته  قيامت

و   داده  نياز خود را ازدست مورد  اشياي  و تكاپو در يافتن  تحرك  ما امكانصورت، ش
ـ مانند غذا،   حيات  ضروريات  آوردن  دست به  دشواري  نظر به  تان زندگاني  چرخه

معبود جز خداوند   كدامين«: صورت  ماند، در آن مي  ـ معطل...  نوشيدني، پوشيدني

آنها را   كه  از معبوداني  معبودي آيا: يعني »آورد؟ مي  ميان  به  اي روشني  برايتان
  آن  را جانشين  و نوري  شما برداشته را از  هميشگي  تاريكي  تا اين  پرستيد، قادر است مي

  آن، اشياي  بپردازيد و در روشنايي  خويش كار و بار  تكاپوي  در پرتو آن، به  گرداند كه
و   آمده  صالح به  با آن  هايتان ميوه  كه  اي انرژي مورد نياز خود را ببينيد، نور و

  به »شنويد آيا نمي«بخرامند؟   در آن  چهارپايانتان رشد كند و  در آن  كشتزارهايتان
  .برداريد؟  از لجاجت  و تدبر وتفكر تا دست  و قبول  فهم  شنيدن
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 اگر خداوند روز را بر شما تا روز«خبر دهيد   من  به: يعني »ايد آيا نگريسته: بگو«

طور  كنيد، به مي  زندگي  شما در آن  را كه  زماني  اگر تمام: يعني »گرداند  پاينده  قيامت

ما ش  معبود براي  جز خداوند كدامين«روز گرداند   و مستمر تا روز قيامت  هميشگي

از  بياساييد و  كار روزانه  و خستگي  از رنج »گيريد  آرام  در آن  آورد كه  در ميان  شبي

  را به  بزرگ  منفعت  اين »بينيد آيا نمي«شويد؟   بال و فارغ  وكار راحت كسب  تكاپوي
  بازگرديد و بازايستيد؟ أغيرخدا  تا از پرستش  و هشيارانه  پندآموزانه  ديده
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با   كه  مناسبتي  سبب را به)  افال تسمعون( أخداوند  شود كه مي  مالحظه  آيه  در اين
  شنوايي  گرفتن كار شب، به  و تاريكي  زيرا در آرامش  ساخت  پيوسته  آن  دارد، به  شب

  پيوسته  آن  به با روز دارد،  كه  مناسبتي  سبب را به)  افال تبصرون(و   كاراتر و مفيدتر است
  . است مؤثرتر و كاراتر  بينايي  كارگرفتن روز به  ر روشناييزيرا د  ساخت

  

q��p��o��n��mq��p��o��n��mq��p��o��n��mq��p��o��n��m����t��s��rt��s��rt��s��rt��s��r����uuuu����vvvv����wwww����xxxx������z�����y��z�����y��z�����y��z�����y  
  شب در: يعني » آفريد تا در آن  و روز را برايتان  شب«  كه  شماست  به » و از رحمتش«

  هپديد دو  آفرينش: يعني. در روز »بجوييد  خويش  او روزي  بياراميد و تا از فضل«
  ميان و  كار و تالش  ميان  كردن  كرد تا جمع  شما جمع  و روز را براي  شب  عظيم

گيرد   سروسامان  زندگيتان  ترتيب  اين  گرداند و به  ممكن  را برايتان  و آرامش  استراحت
  انواع  دادن با انجام را بر خود، أخداوند  هاي نعمت »بگزاريد  سپاس  و تا باشد كه«

  .و روز  در شب ها عبادت
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 پنداشتيد، شما مي  كه  من  شريكان  آن: ندا دردهد و بگويد  آنان  به  كه  و روزي«

 بار  ندا براي  از تأكيد و تكرار اين  برهانند؟ هدف  مخمصه  تا شما را از اين »كجايند
 خشم  كننده جلب  چيز مانند شرك  هيچ  كه  امر است  اين بر  بندگان  نمودن  دوم، آگاه

  .باشد نمي  وي  رضاي  كننده  چيز مانند توحيد، جلب  هيچ  كه چنان  نيست  سبحان  خداي 
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  گواهي  امت  آن  ر حقد  روز قيامت  كه » كشيم مي  بيرون  گواهي  هر امتي  و از ميان«
اند  هر امت  دادگران و  عادالن  گواهان  اين: قولي به. اند: گواهان، پيامبران  و اين. دهد مي

با   كه  را بر اين  دليلتان و  حجت: يعني »آوريد  را در ميان  برهانتان: گوييم مي  گاه آن«
  حقيقت  آنها به  كه  است  امهنگ  در اين. آوريد  اند، در ميان وجود داشته  شريكاني  من
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  حق  دريابند كه  گاه آن«شوند  مي  و الل  و برهان، گنگ  حجت  و از ارائه  كرده  اعتراف

از  »بستند برمي  و آنچه«باشد  مي  الشريك  و او يگانه  در الوهيت » خداوند است  آن از

و ناپديد   غايب  آنان از ديد: يعني »شود مي  گم  از آنان«ناروا   به  دروغين  شركاي
  .آيد نمي  كارشان  به  گردد و هيچ مي
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يصهر  فرزند  قارون: اند كرده  و غير آنها نقل  و قتاده  نخعي »بود  موسي  از قوم  قارون«
فرزند   فرزند عمران ÷ و موسي  است ÷ فرزند يعقوب  فرزند الوي  فرزند قاهث

  نقل. بودند ديگر يك  دو، پسرعموي  آن  پس. ÷ فرزند يعقوب  فرزند الوي  قاهث
شد   منور ناميده  جهت  خواند، از اين مي  خوش  صدايي  را به  تورات  قارون  كه  است
  بغاوت  برآنان  پس«گراييد   نفاق  به  سامري  كه كرد چنان  شهپي  نفاق  از آن  پس  ولي

  از فرمان خود از حد گذشت،  و تكبر بر قوم  در گردنكشي  قارون: يعني »كرد

  مال: گنج »گنجها او از  و ما به«كافر شد   عزوجل  خداي  سرپيچيد و به ÷ موسي

  اموال  گنجهاي  كليدهاي:يعني »او  هايكليد  كه  بخشيديم  اي اندازه به«  است  شده  ذخيره
  پشت: يعني »كرد مي  نيرومند سنگيني  بر گروهي«او   شده قفل  و صندوقهاي

  وقتي  پس. كنند  را حمل خواستند آنها مي  كرد؛ وقتي مي  را خم  از مردان  اي مجموعه
مقدار و   گنجها چه  خود اين  مقدار بود، تصور كنيد كه  او اين  اموال  گنجهاي  كليدهاي

و   ديگر بوده  بعضي  پشتيبان  بعضي  اند كه  گروهي»  عصبه«بود؟ مراد از   اندازه  چه
: گويد مي � عباس ابن. هستند  يد واحده  آنان  كنند، گويي مي  همديگر را ياري

او   به  قومش  كه  گاه آن«» كردند مي  مرد نيرومند حمل  او را چهل  گنجهاي  كليدهاي«

دنيا؛ سرمستي، سبكسري، تكبر و   مال  بسياري  سبب  به: يعني » نكن  شادي: گفتند

  متكبران: يعني »ندارد  دوست را  زدگان خداوند شادي  گمان بي«  نكن  گردنكشي
شكر   هايش را در برابر نعمت او  ندارد كه  را دوست  و ناسپاسي  مغرور و گردنكش

قرار و   بدان  كه  است  شادمان دنيا  به  فقط كسي  پس. گويند نمي  گزارند و سپاس نمي
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  پايدار آن  هاي نعمت  سوي  به  رويكردش و  آخرت  سوي  به  قلبش  كه  كسي يابد اما  آرام
  .خواهد كرد  دنيا را ترك  زودي  به  داند كه مي شود زيرا نمي  دنيا شادمان  است، به
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  آخرت  سراي«  و ثروت  از توانگري » است  تو داده  خداوند به  در آنچه«  قارون  اي »و«

تجاوز و  در  نه  كن  پسندد، انفاق مي أخدا  كه  را در آنچه  اموال  لذا اين » را بجوي

در : يعني » نكن  فراموش  را از دنيا هم  ات بهره«  حال درعين »و«  و ستم  گردنكشي
آشاميدن، پوشيدن،  ـ مانند خوردن،  آن  كسب  و تكاپو در جهت  از حالل  برداري بهره

  پروردگارت  كه  گونه  همان زيرا  ده  خرج را به  آن  متناسب  ـ نيز تالش  و ازدواج  مسكن
او   را به  حقي  هر صاحب  حق  پس  است  را نيز بر تو حقي  است، نفست  را بر تو حقي

  كانك  الخرتك  ابدا، و اعمل تعيش  كانك  لدنياك  اعمل«: گويد مي كعمر ابن.  بده
  و براي  هستي  زنده  طورهميشه به  گويي  كه  كار كن  چنان  دنيايت  براي: غدا  تموت

  .» ميري فردا مي  گويي  كه  كار كن  چنان  آخرتت
از   كه با آنچه » است  كرده  تو نيكي  خدا به  كه همچنان« أخدا  با بندگان » نك  و نيكي«

  به  در آن: يعني»  فساد مجوي  و در زمين«  است  داشته  تو ارزاني  دنيا به  نعمتهاي

  دوست را«  زمين  در روي » خداوند فسادپيشگان  كه«  نكن  عمل أخداوند  معاصي

  . است  وي  و عادت  سنت  دارد و اين مي  دشمن را  آنان  بلكه »دارد نمي
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  من نزد  كه  خاطر علمي به«  و ثروت  مال » همانا اين«  قومش  پاسخ در  قارون » گفت«

  ازانواع  وي  و شناخت  از آگاهي  علم، عبارت  و آن » است شده  داده  من  است، به
ها  گنجهاو دفينه  وي، شناخت  دانش: قولي به. بود  اندوزي مال  هاي تجارتها و ساير راه
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  من  كه  دانست مي داد زيرا  من  را به  مال  اين أخداوند: است  اين  معني  قولي به. بود
  را ارج  من  فضيلت أخداوند  پس  باشم نعمتها مي  اين  و شايسته  هستم  فضل  اهل

را   قول  كثير اين ابن. كرد  ارزاني  ام شايستگي  اساس بر  من  را به  مال  همه و اين  گذاشته
آيا «. پندارد مي  گردانيد، ضعيف مي  را طال و نقره  و روي  كيمياگر بود و مس  قارون  كه

از او   را كه  كساني«  گذشته  از امتهاي :يعني »او از قرنهااز   خداوند پيش  كه  ندانست

يا نيرومندي، بر   اگر مال  پس »؟ است  اندوزتر بودند، نابود كرده نيرومندتر و مال
از   و مجرمان«كرد  نمي  هالكشان أخداوند كرد، هرگز مي  داللت  كسي  فضيلت

را جويا   مجرمان  قيامت  ردايدر ف  فرشتگان :يعني »شوند نمي  پرسيده  گناهانشان
  شناخته  از سيمايشان  مجرمان  كه  جهت كنند، بدان نمي وجو شوند و از آنها پرس نمي
  .گردند محشور مي  سياه  با روي  شوند چرا كه مي
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 و آرايشي  با تجمل  قارون: يعني »شد  بيرون  ويشخ  در زينت  بر قومش  پس«
  به  و حشم  از خدم  وبرق پر زرق  و در موكبي  آراسته  اي و كوكبه  و نمايش  كننده خيره 

 شد، مي  زده ديديد، شگفت را مي  صحنه  آن  هر كس  شد كه  بيرون  قومش  ميان
 ما  كاش  بودند، اي«  آن  و زينت »ادني  زندگاني  خواهان  كه  گفتند كساني«  كه طوري به

 از دنيا » بزرگي  اي بهره  او داراي  راستي شده، داشتيم، به  داده  قارون  به  نيز مانند آنچه

  آن  مؤمنان از  آنان: قولي نظر وجود دارد؛ به اختالف  سخن  اين  گويندگان  درباره » است«
  .ندبود  زمان  از كفار آن: ديگر قولي و به  زمان
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 پرهيزكار  دانشمندان  ايشان »بودند گفتند  شده  داده  واقعي  دانش  كه  و كساني«

 » بهتر است  الهي  ثواب !بر شما  واي«: دنيا گفتند  آرزومندان  به  بودند كه  اسرائيل بني
را   آن  آرزوي اكنون  شما هم  كه  است  چيزي  بهتر از آن  تدر آخر  الهي  پاداش: يعني

  كه  آنچه  در ضمن »دهد  انجام  صالح  آورد و عمل  ايمان  كه  كسي  براي«كنيد  مي

  آن  وجز صابران«  است  بسيار ـ بخشيده  و چه  اندك  ـ چه  از مال  وي  به  خداوند متعال

  كسي  فقط در قلب گفتند،  اسرائيل بني  دانشمندان  كه  سخني  اين: يعني »را فرانگيرند
  شكيبا بوده أخدا  طاعت بر  گرداند كه مي  خود عامل  و به  را گرويده  نشيند و كسي مي

  .دارد مي  نگه  شهوات  و خود را از ارتكاب
، در زمين  و فسادافروزي  طلبي  بسياراندوزي، برتري  قصد و انگيزه  به ! مؤمنان  لذا اي

  آمده  قدسي  شريف  در حديث  كه نانچ. را تمنا نكنيد  دوام بي  پذير دنياي زوال  بهره
  نديده  چشمي  هيچ  را كه  خود آنچه  شايسته  بندگان  براي: فرمايد مي أخداوند«: است

  گاه آن.  ام كرده است، آماده  خطور نكرده  بشري  هيچ  و بر قلب  نشنيده  گوشي  و هيچ
  كسي داند هيچ نمي پس: (را بخوانيد  آيه  خواهيد اين اگر مي: فرمودند صخدا   رسول

  كار و كردار پيشينشان  جزاي  كه  است  نهفته  چشمها برايشان  روشني  بسيار مايه  چه  كه
  .»»17/   سجده«)  است
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بر   جزايي  عنوان  به » فرو برديم  زمين  به  اش با خانه«را   قارون: يعني »او را  گاه آن«
  امتهاي از  مردي  كه  در اثنايي«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  وي  گردنكشي

دو   آن  آمد و در ميان  بيرون  خرامان  پوشيده  قيمت  سبز گران  از شما دو جامه  پيش
خود فرو برد  او را در  داد كه  را فرمان  زمين  سبحان  كرد، خداي و تبختر مي فخر  جامه
  نداشت  گروهي  هيچ  پس«. »جنبد مي  در زمين  فرورفتن  در حال  او تا روز قيامت  پس



  

2049  

  از آنان  كه  نداشت  گروهي  هيچ  قارون: يعني »رسانند  برابر خداوند ياري او را در  كه

 »نبود  يافتگان  نصرت از«نيز  »و خود«كنند   دفع  را از وي  الهي  عذاببجويد تا   ياري
  را از عذاب  سرمايه، خويشتن  همه آن  داشتن  رغم تا به  نداشت  قدرت  خود هم: يعني
  .بازدارد  در زمين  و از فرورفتن  داده  نجات  الهي
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  رسيدن  آرزوي  به: يعني »كردند او را آرزو مي  ديروز منزلت  كه  كساني  و همان«

را   خداوند روزي  كه  اين  واي، مثل: گفتند مي  صبح«بودند   قارون  و جايگاه  مقام به

  پشيمان  آنان: يعني »رداندگ مي  و تنگ  بخواهد گشاده  كه  از بندگانش  هر كس  براي
 از  اكنون تا هم  آشكار شد كه  ما حقيقتي  براي  اينك: كردند گفتند قبال آرزو مي  از آنچه

  است، بر هركس أخدا  دست كار به: كه  است  اين  حقيقت  بود، آن  ما پنهان  ديده
  تنگ را  آنبخواهد   گرداند و بر هر كس مي  را گشاده  وثروت مال  بخواهد، دايره

  شريف  حديث در  كه چنان.  است  بندگان  و ابتالي  آزمايش  براي  همه  گرداند و اين مي
  يحب  من  المال  يعطي اهللا  نأرزاقكم، وأ  كما قسم  خالقكمأ  بينكم  قسم  اهللا  نإ«: است  آمده
شما   ما را در ميانش  اخالق  عزوجل  خداي: يحب  منلال إ  يماناإل  وال يعطي  ال يحب  ومن

  را به  خداوند مال  گمان و بي  است  كرده  شما را تقسيم  ارزاق  كه چنان  است  كرده  تقسيم
  كه  كساني  را جز به  دهد اما ايمان دارد مي نمي  دارد و دوستشان مي  دوستشان  كه  كساني

  .»دهد دارد نمي مي  دوستشان
: گفتند  ادامه بودند در  برده  پي  خويش  خطاي  به  قارون  مال  در آرزوي  كه  كساني  گاه آن
بود از   نداده  و ما را پناه  خويش  با رحمت »بود  ننهاده  و اگر خداوند بر ما منت«

  آن  سبب  به  كه بود  بود و اگر چنان  بر آن  قارون  كه  اي و ستمگري  سركشي، سرمستي
را در   قارون  كه چنان »برد ما را نيز فرومي«  گرفت مورد، ما را فرو مي و بي  خام  آرزوي

از   اي خواسته  هيچ  به »شوند نمي رستگار  كافران  واي، گويي«فرو برد   زمين
  .خود  هاي خواسته
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  آن« :فرمايد يم  داده  ما تعليم  را به  خويش  هاي از سنت  سنتي  عزوجل  خداي  سپس

  سراي  سوي به  اشاره. را  بهشت  هاي و بهره  و مقام  عزت: يعني »را  آخرت  سراي
  در مقابل  آن و جايگاه  شأن  و تجليل  قصد بزرگداشت ، به» تلك«با لفظ   بهشت  جاويدان

  بهشت  اين ! آري.اند شده  از دنيا داده  وي  و امثال  قارون  كه  است  هايي  تحقير بهره
  در روي  كه  كنيم مقرر مي  كساني  براي«ايد  را شنيده  آن  شما اوصاف  كه  جاوداني

  خواهند بر مؤمنان نمي  كه  كساني: يعني »و فساد نيستند  خواستار برتري  زمين
  خداي  معاصي  ارتكاب فساد كنند با  ورزند و در زمين  تمجويي، تكبر و س برتري
  . سبحان

و   است آشكار  باشد ـ امري  كه  اي فساد ـ هر فساد و تبهكاري  حرمت: اند علما گفته
  است  اين  آن  ؛ ممنوع دارد و مجازي  ممنوعي  جويي برتري  ولي  جايز نيست  از آن  چيزي

در امر   كه  است  اين  باشد اما مجاز آن  بر مردم  و تطاول  درايي تكبر و ديده  شيوه  به  كه
  خوب، سواري  لباس به  كه  آن  باشد، نه  برمردم  ديني  و پيشوايي  رياست  بو در طل  حق

  به  خاطر عشق  به  كه  كسي  ولي. شود  جويي  برتري  بر ديگران  خوب  و منزل  خوب
  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  نيست  دارد، بر او باكي  چيزها را دوست  زيبايي، اين

  مردي. شود وارد نمي  بهشت  باشد، به از كبر  اي ذره  هموزن  شدر قلب  كه  كسي«: است
باشد،   و قشنگ  خوب  وي  و كفش  جامه  دارد كه  دوست  شخصي !هللا يا رسول: گفت

و   از كبر نيست، خداوند زيباست  اين ! نه: فرمودند؟  است  جويي از كبر و برتري  آيا اين
  شمردن  و كوچك  حق  عليه  سركشي: از  است  دارد، كبر عبارت  را دوست  زيبايي
  فروتني: كه  است  شده  وحي  من  همانا به«: است  آمده  شريف  درحديث  همچنين. » مردم

  .»برنشورد  بر كسي  كسي فخر نورزد و  بر كسي  اختيار كنيد تا كسي
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  برايش :يعني » است  او بهتر از آن  براي«  در روز قيامت »آورد  ميان  به  نيكي  هر كس«

و «دهد  مي  وي  به  آن برابر برابر تا هفتصد از ده أخداوند  كه  است  بهتر از آن  پاداشي

 آنچه  اند، جز سزاي بديها شده  مرتكب  كه  آورد، كساني  ميان  به  بدي  هر كس

  خداوند متعال  هم  گاهي. شود  افزوده  بر عذابشان  كه آن  بي »يابند اند، نمي هكرد 
  .آمرزد را مي  گذرد و آنان در مي  از گنهكاران  خويش  و فضل  رحمت  و به  عفوكرده
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را   قرآن  كه  خدايي: يعني »كرد  را بر تو فرض  قرآن  اين  كه  كسي  درحقيقت، همان«

  سوي به يقينا تو را«گردانيد   را بر تو فرض  آن  احكام  به  كردن  كرد و عمل  بر تو نازل

  .و ظفرمند وپيروز  فاتح »گرداند باز مي«  مكه  بازگشتگاه  سوي به: يعني »معاد
  آمده  از غار ثور بيرون صخدا  رسول  ونچ  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

در   مكه  رسيدند، اشتياق  جحفه  گرفتند و به  را در پيش  مدينه  سوي به  هجرت  و راه
  .فرمود  را نازل  آيه  اين أخداوند  گاه آن. كشيد  شعله  جانشان

را  ص رتحض  پيامبرش، وفا كرد و آن  خود به  وعده  اين  به  تعالي  حق  كه  راستي به
  لشكريان را عزتمند،  ايشان  بازگردانيد كه  مكه  به  درحالي  سال  هشت  بعد از مدت

����G+����مجاهد در تفسير  ولي. بود  گردانيده  را غالب  اسالم  را پيروز و دين  خويش �F���G� �F���G� �F���G� �F

HHHH_� �� �� �� : بگو« .» است  روز قيامت  سوي تو به  بازگرداننده أخداوند«: گويد مي�

  وچه«  هستم  من  كس  آن  كه » آورده  پيش  هدايت  كسي  داند چه ميبهتر   پروردگارم

خواهيد   زودي  به  پس. هستيد  شما مشركان  آنان  كه » است  آشكاري  در گمراهي  كسي
  كفار مكه  به  است  پاسخي  و اين. خواهد بود  كسي  چه  از آن  نيك  سرانجام  كه  دانست

  . قرار داري  تو در گمراهي: گفتند صخدا  رسول  به  كه  گاه آن
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 به أخداوند  كه از آن  قبل: يعني »القا شود  بر تو كتاب  كه  و تو اميدوار نبودي«
  رسالت  به  بندگان  سوي به  كه  را نداشتي  برگزيند، تو اميد و انتظار آن  و رسالتت  نبوت 

 »بود  پروردگارت  از جانب  رحمتي  اين  بلكه«شود   نازل  و بر تو قرآن  شوي  برانگيخته
  بود، نه  پروردگارت  از سوي  و فضلي  بر تو، رحمت  قرآن  فرودآوردن  ليكن: يعني

  پيامبرش  خداوند متعال جهت،  بدين  داشتي  كه  خاطر استحقاقي به  و نه  خاطر عملت به
  :گردانيد  مكلف  دستور ذيل  پنج  را به

  دوستي پيوند  مبادا با مجامله، برقراركردن: يعني » مباش  كافران  هرگز پشتيبان  پس«ـ  1
  باشي  آنان  ـ كمك  آن  قاطعانه  و اعالم  دعوت  تبليغ  حساب  ـ به  با آنان  كردن و مدارا

  .برخيز  مخالفت  به  با آنان او صراحت  را طرد كن  كافران  بلكه
  

��y��x���w��v��u��ts��r��q��po��n��m��l��k���j��i���h��g��y��x���w��v��u��ts��r��q��po��n��m��l��k���j��i���h��g��y��x���w��v��u��ts��r��q��po��n��m��l��k���j��i���h��g��y��x���w��v��u��ts��r��q��po��n��m��l��k���j��i���h��g  
 بر تو  كه از آن  پس«  قرآن  به  از عمل: يعني » الهي  نبايد تو را از آيات  و البته«ـ  2

  كتاب  تالوت  كافران، مانع  و آزارهاي  دروغ  و نبايد سخنان »است، بازدارند  شده  نازل
  .تو شود  از سوي  نآ  به  و عمل أخدا

 ، يگانگيأخداوند  سوي را به  مردم: يعني » كن  دعوت  پروردگارت  سوي و به«ـ  3
  . فراخوان  و پرهيز از معاصي  فرايض  به  وي، عمل 

به   گويي دستور كنايه  اين. در عمل، يا در اعتقاد » مباش  از مشركان !و زنهار«ـ  4
  :خطاب  اين  مچنينـ ه  است صـ بجز پيامبر   ديگران 

  

p��o��n�����m����l��kj��i��h��g����f��ed������c��b���a��`_��~��}��|��{��zp��o��n�����m����l��kj��i��h��g����f��ed������c��b���a��`_��~��}��|��{��zp��o��n�����m����l��kj��i��h��g����f��ed������c��b���a��`_��~��}��|��{��zp��o��n�����m����l��kj��i��h��g����f��ed������c��b���a��`_��~��}��|��{��z������������   

  فقط حق: يعني » جز او نيست  را نخوان، خدايي  و با خدا معبود ديگري«ـ  5
 تو زياني  توانند به مي  نه  وي و غير  چيز تواناست بر همه  كه  است  اي يگانه  خداي تعالي

جز  ديگر  ـ مخاطبان  گفتيم  كه اخير ـ چنان  دو خطاب  مراد از اين.  منفعتي  برسانند و نه 
 »او  است، جز وجه  شونده  هالك«باشد   كه  هر چه »چيز همه«هستند  صپيامبر 
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  حديث در.  است  پاينده  زنده  كه  است  تعالي  فقط حق  اين  او پس  جز ذات: يعني
  اال كل :است  سخن  اين  لبيد شاعر گفته  را كه  سخني  ترين راست«: است  آمده  شريف

  .» است و نابود  چيز جز خداوند، فاني همه  باشيد كه  آگاه: باطل  ء ما خال اهللا شي
هر   به نافذ است،  كه  است  تعالي  حق  و قضاي  فقط فرمان: يعني » اوست  آن از  حكم«

در  »شويد مي  او بازگردانيده  سوي و به«راند  مي  كند و فرمان مي  بخواهد حكم  چه
و   نيكوكاريش  قبال تا نيكوكار را در  غير وي  سوي به  رستاخيز و حشر و نشر، نه  هنگام

  .جزا دهد  اش برابر بدكاري بدكار را در
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  ﴾ عنكبوت  سوره ﴿
  . است  آيه) 69(  و داراي  است  كيم

  
را   پرستان بت أخداوند  شد كه  ناميده»  عنكبوت»  تجه  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  .كنند بنياد بنا مي بي و  سست  خود خانه  براي  كه  است  كرده  تشبيه  عنكبوتي  به  در آن
نوح،   و داستانهاي  است  راستين  ايمان  تكاليف  عنكبوت، بيان  سوره  محور اساسي

  سوره  كه  طوري و همان. شود مي  طرحم  سياق  نيز در همين ‡ابراهيم، لوط و شعيب
شود،  مي  بحث  منافقان و  از متقيان، كافران  آن  و در مقدمه  است  آغاز شده»  الم«با   بقره

گويد؛  مي  سخن  و منافقان  و از مؤمنان، كافران  آغاز شده»  الم«نيز با   عنكبوت  سوره
  . ستا»  بقره»  سوره  مقدمه  تفصيل  سوره  اين  گويي

  

��r��q��r��q��r��q��r��q  
»  بقره»  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن » الف، الم، ميم«: شود مي  خوانده
  . گذشت
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 قرار  شوند و مورد آزمايش آورديم، رها مي  تا گفتند ايمان  اند كه پنداشته  آيا مردم«

البد  بلكه   اند نيست پنداشته  آنان  كه چنان  قضيه ! ؟ نه انو جانهايش  در اموال »گيرند نمي
  مصايب از انواع   جاني، يا غير اين  و زيان  جهاد، يا فقر، يا آفت  وسيله  را به  آنان
  كاذب  انسان از  صادق  و انسان  منافق  از انسان  و مخلص  وارسته  تا انسان  آزماييم مي

  حقيقتي  بلكه شود  گفته  زبان  به  كه  نيست  اي فقط كلمه  انمتمايز گردد بنابراين، ايم
  كه  است  و جهادي ها ها و مسئوليت با دشواري  همراه  است  تكاليف، امانتي  داراي  است

. بپندارد  اين  خالف  كه  سزاوار نيست  كسي  نياز دارد و براي  فراوان  صبر و تحمل  به
  انبيا هستند، سپس در ابتال  مردم  ترين سخت«: است هآمد  شريف  در حديث  كه چنان
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مورد   خويش  دين  بر حسب  لذا انسان  مراتبشان  حسب ها به بهترين  و سپس  صالحان
  .»شود مي  افزوده  ابتاليش بود، در  صالبتي  اگر در دينش  گيرد پس قرار مي  آزمايش

شد   نازل  جمعي  درباره  آيه  اين: كند مي  قلن  حاتم ابي از ابن  نزول  سبب  كثير در بيان ابن
  نوشتند كه  آنان  به  در مدينه صمحمد  بودند اما ياران  آورده  بودند و اسالم  در مكه  كه

را در   مدينه  سوي به  هجرت  راه  ايشان  نكنند پس  شود تا هجرت نمي  پذيرفته  اسالمشان
  .بازگردانيدند  راهرا از   ايشان  مشركان  گرفتند ولي  پيش

  او در راه شد زيرا  نازل �ياسر عماربن  درباره  آيه  اين  كه  است  كرده  سعد روايت اما ابن
  . گرفت قرار مي  مورد شكنجه أخدا
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در  ما  سنت  اين: يعني » آزموديم«نيز  »بودند  از اينان  پيش  را كه  يقين، كساني و به«

  از آنان  پيش  امتهاي  كه چنان  آزماييم را نيز مي  امت  اين  لذا ما مؤمنان  ماست  بندگان  ميان
شد  مي  نهاده  سرشان  بر فرق  اره  بودند كه  كساني  و از آنان  داديم قرار  را مورد آزمايش

در   كريم  قرآن  كه نانچ گشتند بر نمي  خويش  شدند اما از دين مي  دو نيم  و از ميان
  را بيان  حقيقت  شدند، اين  و پيروانشان  ايشان  كه  و آزمايشهايي ‡انبيا  داستانهاي

  ايمان: كه  سخنشان  اين در »اند گفته  راست  را كه  خداوند آنان  البته«  است  كرده

  و به »دارد مي  نيز معلوم« را  ايمان  مدعي » دارد و دروغگويان مي  معلوم«  ايم آورده
  .كند آنها تمييز ايجاد مي  ميان  امتحان  وسيله

و   راستگويان  تعالي، متمايز كردن  حق  از سوي»  داشتن  معلوم»  يعني)  ال لنعلمأ(مراد از 
  جديد چرا كه  معلومات  آوردن  دست به  است، نه  عينيت  در عرصه  دروغگويان

  را كه  خواهد بود و آنچه  در آينده  را كه  و آنچه  دهبو  در گذشته  را كه  آنچه أخداوند
  وجود خواهد آمد، همه  به  چگونه وجود آيد  عرصه  به  وجود ندارد و اگر قرار باشد كه

  . است  مورد اتفاق  سنت  اهل  ائمه  ميان در  كه  است  اجماعي  امري  و اين. داند را مي
آشكار و از   وي  در علم  را كه  آزمايش، آنچه  وسيله  خواهد تا به مي  تعالي  بنابراين، حق

  ـ و نه  عملشان را در برابر  سازد تا مردم  نيز نمايان  واقع  است، در عالم  بشر غايب  علم
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  جهت  اگر از يك  آزمايش  قرار دهد و اين  ـ مورد محاسبه  خويش  مجرد علم  فقط به
سوم،   و از جهت  اوست  ديگر نمايانگر عدل  هتياست، از ج  تعالي  حق  از جانب  فضلي
  از مفسران  و غير وي � عباس ابن  روي  ازاين.  است  نهاد آنان  براي  و ويرايشي  تربيت

و   جمله  اين: اند گفته  و نظاير آن)  االلنعلم: (خداوند متعال  فرموده  سلف، در تفسير اين
  به  زيرا رؤيت).  ببينيم  كه  اين  مگر براي( :است  معني  اين  به  كريم  در قرآن  نظاير آن

دو  هر  موجود و معدوم  به  تر بوده عام  رؤيت از  علم  كه  گيرد در حالي مي  موجود تعلق
  .گيرد مي  تعلق
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 أخداوند  يو نافرمان  معصيت  و از ارتكاب» شوند بديها مي  مرتكب  كه  آيا كساني«

گريزند و ما را ـ  مي از نزد ما: يعني »گيرند مي  بر ما پيشي  پندارند كه مي«ندارند؛   باكي
گردانند؟  ـ عاجز مي  قرار دهيم  مؤاخذه مورد  برابر اعمالشان را در  آنان  كه از آن  قبل

  قدرت  از حيطه  پندار آنها كه و  انديشه  اين  بد است  چه: يعني »كنند مي  بد داوري  چه«
  .آيد مي  آنان  سراغ به  ناخواه ماخواه  مجازات! نه، هرگز !روند  توانند بيرون ما مي

 ؛ وليد آيه  ها در اين بدي  از مرتكبان  مراد الهي: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
معيط،  ابي بن عقبه عقبه، هشام، شيبه، عقبه، وليدبن بن مغيره، ابوجهل، أسود، عاصي  بن

و هر   است  عام  كريمه  آيه  اند ولي قريش  از سردمداران  و همانندانشان  وائل  بن  حنظله
  .گيرد و كافر ـ دربر مي  از مسلمان  باشد ـ اعم  وصف  اين  به  را كه  كسي

  

��Ç��������Æ��Å�������Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��º��Ç��������Æ��Å�������Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��º��Ç��������Æ��Å�������Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��º��Ç��������Æ��Å�������Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼���������»��º  
 » است  فرارسنده  مقرر الهي  اجل«  بايد بداند كه »اميد دارد خدا  لقاي  به  كه  كسي«

بايد   پس  است  آمدني  ناخواه و جزا خواه  روز رستاخيز و پاداش  براي  ميعاد معين: يعني
و او «شود   شرفياب  تعالي  حق  مالقات  به  صالح  كند تا با عمل  روز عمل  اين  براي

كنند لذا هرگز  آشكار مي و  پنهان  كه  آنچه  به » داناست«را   بندگانش  سخنان » شنواست
  .گرداند نمي  را ضايع  آنان  شايسته  از اعمال  چيزي
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 :يعني »كند جهاد مي  خودش  فقط براي  كه  نيست  جهاد كند، جز اين  و هر كس«

  طاعات بر  صبر و پايداري  خود جهاد كند؛ از راه  با كفار جهاد كند، يا با نفس  كه  كسي
  خودش سود به  گمان بي  پس  وي  هاي وسوسه  كردن جهاد كند؛ با دفع  شيطان  و عليه

  و چيزي  ديگران به  گيرد نه مي  تعلق  خودش  به  جهاد وي  پاداش  است، يعني  جهاد كرده
نياز  بي  از عالميان خداوند  گمان بي«د گرد برنمي  سبحان  خداي  به  جهاد وي  از منافع

و   گناهان  كه  طوري ندارد، همان  نيازي  هيچ  و عباداتشان  طاعات  به  پس » است
و   و ضرر طاعات  ، نفع روي از اين. سازد او وارد نمي  به  زياني  نيز هيچ  هايشان نافرماني

  انسان  اين  جز رشد و كمال  چيزي أخدا  گردد و برنامه برمي  خود انسان  معاصي، به
  . نيست
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  آنان را از  اند، قطعا گناهانشان داده  انجام  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني«

با   از آنان را  اند، گناهان داده  انجام  كه  اي شايسته  كارهاي  آن  سبب به: لنكفرن»  زداييم مي
و «  كنيم دور مي را  و عذاب  ؛ مانند خشم گناه  به  آثار متعلق  و از آنان  پوشانيم مي  مغفرت

  حسب  را به  پاداششان :يعني » دهيم مي  كردند، پاداش مي  را كه  آنچه  نيكوترين  آنان  به
بيشتر و   آنان  به: است  اين  معني  قولي  به.  داريم مقرر مي  در اسالم  اعمالشان  نيكوترين

  اي نيكي  هر كس: (فرمايد مي  كه چنان  دهيم مي  اند پاداش كرده  عمل  كه  بهتر از آنچه
  .»160/انعام«)  است پاداش  برابر همانند آن  او ده  آورد، براي  پيش
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  رفتاري  و با آنان »كند  نيكي  پدر و مادرش  به  نسبت  كه  كرديم  سفارش  انسان  و به«
گيرد و   پيش شود، در مي  خوش  آن  به  پسندند و دلها و خاطرهايشان را مي  آن  نيكو كه

  سببپدر و مادر  آنها زيرا  عواطف  آنها و رعايت  به  كردن  جز با نيكي  ميسر نيست  اين
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  رفتاري  چنين  شايسته  اند پس كرده  فرزندانشان  را به  نيكي  وجود انسانند و نهايت
  امر كرديم  انسان  به: يعني است،» امر»  معني  به  كريمه  در آيه»  سفارش: وصيت«. هستند

  را كه  دركوشند تا چيزي تو و اگر آنها با«. كند  نيكي  پدر و مادرش  به  نسبت  كه

اگر پدر و : يعني » نكن  دو اطاعت  پس، از آن  گرداني  شريك  نداري، با من  علم  نبدا
  كه  گرداني  را شريك  معبودي با من  كه  كردند بر اين  از تو خواستند و الزامت  مادرت

از   طاعتي  زيرا هيچ  نكن  اطاعت  آنان  خواسته  از اين  پس  نداري  علمي  آن  خدا بودن  به
و   ساير معاصي  آنها به  دادن فرمان . نيست  پذيرفته  خالق  در نافرماني  قمخلو

. شود مي  آنها ملحق  از سوي  شرك  درخواست  نيز، به  سبحان  خداي  هاي نافرماني
بگيرند لذا  قرار  اطاعتي  مورد هيچ  سبحان  خداي  بنابراين، نبايد پدر و مادر در معصيت

فقط   نبر بلكه  دهند، از آنها فرمان مي  فرمان  است  حرام  كه  آنچه  هاگر پدر و مادر تو را ب
با   رفتاري معصيت، نبايد تو را از نيك  آنها به  دادن  فرمان  ببر اما اين  فرمان  أاز خدا

  من  سوي شما به  بازگشت«. اند كرده  توصيه  چنين صخدا  رسول  كه چنان. آنها بازدارد

  شما را از اعمال: يعني » سازم مي  كرديد، آگاهتان مي  آنچه  قيقتح به  گاه آن  است
است، جزا   سزاوار آن  كه  آنچه  را به  يك و هر  كنم مي  آگاه  تان ناشايست و  شايسته

  . دهم مي
: فرمود  كند كه مي  روايت � وقاص ابي از سعدبن  كريمه  آيه  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

؟  است داده  فرمان  با والدين  نيكي  خدا تو را به  كه  است  اين  مگر نه: گفت  من  به  مادرم«
 ! يا كافر شوي  بميرم تا  نوشم مي  اي نوشابه  و نه  خورم مي  غذايي  نه  خدا سوگند كه به

در   گاه آن  رفت  سايه  به از آفتاب   چيز نخورد و نياشاميد و نه  روز هيچ شبانه  يك  سپس
  در اين. شد  رمق بي  و سخت  رفت  از حال  كرد تا بدانجا كه  و روز بعد نيز چنين  شب

جانها   و آن  باشي داشته   اگر تو صد جان ! جان مادر: آمد و گفت  نزد وي هنگام، سعد به
  خواهي اگر مي  را فروگذارم، حال  دينم  كه  نيستم  كسي  روند، من  بيرون  از تنت  يكايك

  شد، اعتصاب  مأيوس  مادر سعد از كفر وي چون   پس. نخور  خواهي گر ميبخور و ا
  آيه  اين: گويد سعد مي.  سر گرفت را از  نوش و خورد و  را شكست  خويش  غذاي
  .»شد  من نازل  درباره
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 صالحان  را در زمره  آنان  اند، البته كرده  صالح  و كارهاي  آورده  ايمان  كه و كساني«

  .اند گرديده  قدم راسخ  و شايستگي  در صالح  كه  كساني  در زمره: يعني » آوريم درمي 
 ‡پيامبران  آرزوي  و محل  است  مؤمنان  صفات  ترين از برازنده  صالح  كه  بايد دانست

  . است  بوده
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 در  چون  پس  ايم آورده  خدا ايمان  به: گويند مي  هستند كه  كساني  مردم  و از ميان«

 آزار بينند  وي  خاطر دين و به أخداوند  در راه  چون: يعني »خداوند آزار بينند
 پيش در  روشي  چنين  طاعات  با اهل  معاصي  اهل و  ايمان  كفر با اهل  اهل  كه چنان

آزار و  را مورد  و مطيعان  اوامرش، مؤمنان  به  و عمل أخدا  به  خاطر ايمان و به  گرفته 
  مردم  فتنه«  هنگام  آزار ببينند، در اين أخداوند  در راه  چون ! آري. دهند قرار مي  اذيت

برگردانند   آنها را از دينشان سازند تا وارد مي  بر آنان  مردم  را كه  آزار و اذيتي: يعني »را

  بيقراري  آنان  از سوي  اذيت آزار و  از ديدن: يعني »دهند خدا قرار مي  مانند عذاب«
  الهي  خود مانند عذاب  شدت و  را در بزرگي  ورزند و آن نمي  شكيبايي  كرده، بر آن

. كنند مي  اطاعت �از خدا  كه كنند مي  اعتاط  چنان  پندارند و از آزاردهندگان مي
  آزار قرار بگيرند، از دين مورد �خدا در راه  چون  مراد از اينان، منافقانند كه: قولي به

در   بر آزار و اذيت  كه  است  اين  مؤمن  شأن شايسته  پس. شوند و كافر مي  بازگشته  حق
  و در نيمه  برنگشته  آزارواذيتها از حق  خاطر اين به و  نموده  صبر و پايداري �خدا  راه
اگر   البته. سر بگذارد  بايستد و آنها را پشت  موانع  اين  روياروي  سقوط نكند بلكه  راه

ظاهرا بر   كه  نيست  از آن  مانع  وي  و ثبات  پايداري  اين فشار كفار قرار داشت،  تحت
  . است  مطمئن  بر ايمان  قلبش  كه  نمايد در حالي  تقيه، با كفار موافقت  سبيل

 يابند؛  و غنيمتي  و غلبه  مؤمنان  به »رسد  اي پيروزي  پروردگارت  و اگر از جانب«

  بوده شما  در دين: يعني » ما با شما بوديم«  راه  در نيمه  سقوط كنندگان  آن »گويند مي«
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و   كرده  تكذيب را  آنان  عزوجل  خداي  پس.  يار و همكار بوديم  دشمنان  و با شما عليه
 »؟ داناتر نيست« از خير و شر » است  جهانيان  در دلهاي  آنچه  آيا خدا به«: فرمايد مي
  آورند؟ مي  ميان  را به  دروغين  ادعاي  اين  چگونه  پس
كفار آزار  از  چون  كه طوري بود، به  ضعف  در ايمانشان  كه  است  ناظر بر گروهي  آيه  اين
شد و  مي  نمايان  اسالم  قوت  كردند و چون مي  و موافقت  همراهي  د، با آنانديدن مي

داد،  مي  سنگرها نصرت از  و در سنگري  از مواضع  را در موضعي  مؤمنان  عزوجل  خداي
  . بوديم  ما با شما همراه: گفتند مي
  

��u���t��s��r��q��p��o��u���t��s��r��q��p��o��u���t��s��r��q��p��o��u���t��s��r��q��p��o  
: يعني »دارد مي  را نيز معلوم  منافقان اندارد و يقي مي  را معلوم  خدا مؤمنان او قطع«

جدا و  ديگر ها از يك در سختي  آزمايش  وسيله  را به  و منافق  مؤمن  دو گروه أخداوند
  مخلص گرداند پس را آشكار مي  منافقان  و نفاق  مخلصان  و اخالص  متمايز گردانيده

بايد صبر   كه چنان خدا  د و در راهشو نمي  بيند، متزلزل مي  كه  از آزارهايي  كه  است  كسي
او   اگر به  شود پس مي  متمايل  و راست  چپ  به  كه  است  كسي  ورزد و منافق مي  و ثبات

  خداي  و به  كرده  تبعيت و  و همراهي  موافقت  رسيد، با آنان  آزاري  كافران  از جانب
  آن  خورشيد پيروزي  شده ازبرفر  آن  و قوت  اسالم  شود و اگر پرچم كافر مي  عزوجل

پندارد  گردد و مي بازمي  اسالم  سوي به گردد،  نمايان  و نصرت  فتح  هاي بدرخشد و نشانه
  . است  از مسلمانان  كه
  

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

  دين  ما باشيد، به  و روش  راه رهرو »كنيد  ما پيروي  از راه: گفتند  مؤمنان  به  و كافران«

اگر : يعني » گيريم مي  گردن  را به  و ما گناهانتان«باز گرديد   خويش  ما درآييد و از دين
گوييد  مي  كه رستاخيز ـ چنان  در هنگامه  آن  سبب شما به  باشد كه  ما گناهي  از راه  پيروي
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  كه  ما باشيم  تا اين  گيريم مي  گردن  به ار  ما گناهانتان  گيريد پس قرار مي  مؤاخذه ـ مورد
  .شما  نه  گيريم قرار مي  و بازپرسي  مؤاخذه مورد  آن  به

  عوام ميان  امخصوص» ! من  گردن  به  و گناهت  كار را بكن  تو اين«: جمله  كه  با تأسف
  . است  يافته  و رونق  بسيار رواج  اسالمي  در جوامع  مردم
 را بردارنده  از گناهانشان  و چيزي«: فرمايد مي  آنان  در تكذيب  عزوجل  خداي  پس

  بردارنده اند، متعهد شده  آن  برداشتن  به  را كه  چيز از گناهاني  آنها هيچ: يعني »نيستند 

  گردن  رابه  ما گناهانتان«: كه  خويش  سخن  در اين »دروغگويند  آنان اقطع«نيستند 
  .گيرد نمي  گردن را به  ديگري  گناه  كس زيرا هيچ»  گيريم مي

  .شد  نازل  كفار قريش  درباره  كريمه  آيه: گويد مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان
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: يعني »را خود  سنگين  بارهاي«كفر   سوي  دعوتگر به  گروه  اين »دارند و قطعا برمي«

  بي: يعني »خود  را با بارهاي  ديگري  و بارهاي«اند  شده  مرتكب خود  را كه  گناهاني
خود نيز   را با گناهان  ديگري  شود، گناهان  كم  چيزي  گناه  خود مرتكبان  از گناهان  كه آن

  سوي به  و از هدايت  كرده  گمراه را آنها  كه  است  كساني  و آن، گناهان. دارند برمي
از : يعني» بستند افترا مي  آنچه از  روز قيامت  راستي و به«د ان در برده  به  ضاللت

با   همراه »گيرند قرار مي  پرسش مورد«آوردند؛  مي  ميان  در دنيا به  كه  دروغهايي
فراخواند،   هدايت  سوي به  هر كس« :است  آمده  شريف  در حديث.  و سرزنش  سركوب

  پيروي  تا روز قيامت  از وي  كه  است  انيكس  همانند مزدهاي  از مزد و پاداش  برايش
  سوي  به  و هر كس. شود  كاسته  چيزي  خودشان  از پاداشهاي  كه آن  اند، بي كرده

  تا روز قيامت  از وي  كه  است  كساني  گناهان همانند  فراخواند، بر او از گناه  اي گمراهي
  .»شود  كاسته  آنان خود  گناهان از  چيزي  كه آن  اند، بي كرده  پيروي
  :شود مي  ارائه  كفر و ايمان  از رويارويي  عيني  مثالي  اينك
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 منهاي  آنها هزار سال  در ميان  پس  فرستاديم  قومش  سوي را به  نوح  راستي و به«

  رسالت به  كه  داشت  سال  چهل  نوح«: گويد مي كعباس ابن »كرد  درنگ  سال  پنجاه 
بود و   مصروف  قومش  در ميان هللا الي  دعوت  به  هم  سال  شد، نهصد و پنجاه  مبعوث

در . »نهاد  فزوني بشر بار ديگر رو به  كرد تا نسل  زندگي  سال  نيز شصت  بعد از طوفان
  .»بود ÷ شد، نوح  فرستاده  كه  نبيي  اولين«: است  آمده  شريف  حديث
  اي طوالني عمر  چنين  داشتن  اكنون هم«: گويد مي»  القرآن ظالل في«تفسير   صاحب

  هستي  عرصه در  منبع  ترين خبر را از صادق  ما اين  رسد ولي نظر مي  به  غيرطبيعي
 را  آن  بخواهيم اگر اما  است  آن  درستي  روشن  خود برهان  اين  كنيم، كه مي  دريافت

  اند پس محدود بوده و  تعداد بشر اندك  زمان  در آن: بگوييم  توانيم تفسير كنيم، نيز مي
  عمر بيشتري  ها طول نسل  اين  تعداد، به  كثرت  جاي به  سبحان  خداي  كه  بعيد نيست

  نسل  امتداد پيدا كند و چون  شود و حيات  آبادان  زمين  كه  اين  باشد؛ براي  كرده  عنايت
  عمرها باقي  ساختن  طوالني  براي  شد، ديگر سببي  آبادان  نهاد و زمين  فزوني  بشر روبه

و   است  مالحظه  نيز قابل  از جانداران ديگر  ؛ در عمر بسياري گفتيم  كه  سنت  اين. نماند
 اها بعض كركس  بينيم مي  كه شود چنان مي  شود، عمر طوالني  تعداد كم  هر مقدار كه  به

  .»كند عمر نمي  از دو هفته  بيش  مگس  يك كه   كنند در حالي عمر مي  تا صدها سال
  گفته  ايشان  به  خطاب  است، گويي  دعوت  در راه صپيامبر   پايدار سازنده  آيه  اين
جز   فراخواند و از آنان  حق  سوي را به  قومش  سال  نهصدوپنجاه ÷ نوح: شود مي

  بر اين كه   هستي  آن  تو سزاوارتر به !صمحمد   اي  نياوردند پس  ايمان  اندك  تعدادي
و در   اي مانده  خويش  قوم  در ميان  كه  است  مدتي  زيرا اندك  ورزي  صبر و ثبات  راه

  . است ÷ نوح  بسيار بيشتر از شمار پيروان  و پيروانت  زمان، شمار امت  اندك  همين
  است  چيزي: طوفان. مذكور  مدت  شدن  بعد از تمام « را فرو گرفت  آنان  طوفان  پس«

 اما در .تاريكي، يا تندباد  از سيل  كند، اعم  احاطه  بر چيز ديگري  و غلبه  با كثرت  كه
  از زمين  شد و هم  نازل  آنان بر  از آسمان  هم  كه  است  فراگيري  اينجا مراد از آن، سيل



  

2063  

  خويش با كفر: يعني »ستمكار بودند  كه حالي در«كرد   را غرق  برجوشيد تا همگي
  كه نبخشيد، با آن  سود و اثري  هيچ  در آنان ÷ نوح  بودند و اندرزهاي  ستم  دهنده ادامه
  .داد مي را پندواندرز و هشدار  آنان  مدت  اين  طول  در تمام ÷ نوح
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  را كه  در كشتي  و همراهانش  نوح: يعني»  ديمدا  را نجات  نشينان او و كشتي  پس«

ـ   ـ بر چند قول  شمار ايشان  درباره.  داديم  بودند، نجات  و پيروانش  فرزندان  شامل
 » گردانيديم  عالميان  براي  آيتي«را   كشتي: يعني »را  و آن«نظر وجود دارد   اختالف

»  جودي»  مديد بركوه  مدتي  كشتي  اين زيرا  گردانيديم  آنان  براي  بزرگ  عبرتي: يعني
  شدن غرق  يا مجازات را،  نجات  بال را، يا آن  واقعه  آن: است  اين  معني  قولي به. بود  باقي

  . گردانيديم  جهانيان  براي  عبرتي  را، مايه
  نوح  كشتي  كه  است  از آن  ها در عصر ما حاكي از نشانه  ؛ بسياري ذكر است  شايان

  اند از محل توانسته ها و ماهواره  است  باقي»  آرارات»  هاي از كوه  اي نيز در منطقه  كنونتا
  خود كشتي  توانستند به  ارمنستان  از ساكنان  نيز برخي  از آن  قبل. كنند  برداري عكس  آن

  كه  بودم  در زندان  من«: گويد مي » األساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ  كه چنان. برسند
  اين  شنيدن  تاريخ  نبود كه  فراهم  برايم و شرايط  شنيدم  اسرائيل  خبر را از راديوي  اين

  .» كنم  خبر را ثبت
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 خدا را: گفت  قومش  به  كه  گاه آن«را  ÷ ابراهيم  ياد كن: يعني »را  و ابراهيم«

 قرار  و مخصوص  يگانه  پرستش  را به أخداوند: ييعن »بپرستيد و از او پروا كنيد
 » بهتر است شما  براي  اين«گردانيد، پروا داريد   را با او شريك  چيزي  كه  دهيد و از اين

و هرچند در .  است بهتر  شما از شرك  براي  از وي  داشتن و پروا أخدا  پرستش: يعني
قرار   مورد خطاب  اعتقادشان  را برحسب  آنان  تعالي  حق  ولي  نيست  خيري  هيچ  شرك
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  دانيد به يا مي. را  از علم  چيزي »دانيد مي اگر« » شما بهتر است  براي  اين«: داد و فرمود
  .خير وشر تمييز دهيد  ميان  آن  وسيله به  كه  دانستني  چنان
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را   خداوند اوثاني  جاي شما به  كه  نيست  جز اين«: افزود  قومش  به  خطاب ÷ ابراهيم

. بينند مي  شنوند و نه مي  رسانند، نه مي  زياني  بخشند و نه مي  سودي  نه  كه »پرستيد مي
  ساخته  سرب يا  از طال يا نقره  كه  است  صنم، بتي: قولي به.  است  از بتان  عبارت: اوثان

 »سازيد برمي  بهتاني و«شود  مي  ساخته  يا سنگ  از گچ  كه  است  بتي: شود و وثن مي
  در اين  سازيد پس برمي آنها را خود  پرستيد كه را مي  شما بتاني  كه  نيست  جز اين: يعني

را   انيكس  گمان بي«گوييد   هستند، دروغ  پرستش  قابل  اينها خداياني  كه  خويش  سخن

قادر نيستند : يعني »نيستند  اي روزي  شما مالك  پرستيد، براي خداوند مي  جاي به  كه
 »را نزد خداوند بجوييد  روزي  پس«شما ببخشند   را به  از روزي  چيزي  كه  بر اين
كنيد زيرا فقط   مطرح  عزوجل  خداي را فقط نزد  در ارزاق  خويش  و تمايل  طلب: يعني

كنيد و فقط او را   از او درخواست  باشد پس، ازفضلش نزد او مي  همه  رزق  كه  اوست
  به  كه  بر آنچه »و او را شكر گزاريد«  يگانگي به »و او را بپرستيد«بخوانيد   يگانگي  به

لذا شما را   در روز قيامت »شويد مي  بازگردانيده او  سوي  به  كه«  است  نموده  شما انعام
  .دهد جزا مي  التاندر برابر اعم
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تكذيب   از شما هم  پيش  امتهاي اقطع«را   من  رسالت »انگاريد مي  و اگر دروغ«

  از سخن  اين: قولي  به. را) عليهماالسالم(  و ادريس  مانند نوح  پيامبراني »كردند 
  چنين  معني  صورت  در اين  كه  است  سبحان  خداي  از كالم: گردي  قولي وبه ÷ ابراهيم

  كفار با پيامبران  زيرا شيوه  نيست  كنيد، عجيب  يبرا تكذ صاگر محمد : شود مي



  

2065  

  همه  كه  پيداست  چنين  آيات  از سياق«: گويد كثير مي ابن.  است  بوده  چنين اين نيز  پيشين
 معاد حجت  قومش، بر اثبات  آنها براي  با بيان  كه  است ÷ ابراهيم  سخنان  اينهاحكايت

��B��A��B��A��B��A��B��A+: فرمايد مي) 24  آيه(در   آيات  اين  بعد از همه أكرد زيرا خداوند  اقامه 

D��CD��CD��CD��C..._  :»آشكار  پيامبر جز ابالغ  و بر عهده«. »... وي  قوم  نبود جواب  پس 

  دعوت  حق  سوي را به  مردم  كه  است  پيامبر فقط اين  مأموريت: يعني » نيست  اي وظيفه
باشد لذا  نمي او  توان  كار در گستره  زيرا اين  بر عهده او نيست  آنان  هدايت  كند پس
  .رسانيد مي  زيان  خودتان  به  رسانيد بلكه او نمي  به  زياني  هيچ  تكذيب  با اين  بدانيد كه
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 را اعاده  آن  كند سپس را آغاز مي  آفرينش  خداوند چگونه  اند كه آيا نديده«

  شكل را ابتدائا به  آنان أخداوند  چگونه  اند كه و ندانسته  آيا نينديشيده: يعني »كند؟ مي 
  بعد از اين  گاه آن آورد مي  دنيا بيرونشان  سوي مادر به  از رحم  آفريند، سپس مي  اي نطفه
و   نباتات، در آفرينش و ساير  ساير حيوانات  اند كه آيا نديده  همچنين. ميراند را مي  آنان

  چون  كنند؟ پس مي  طي را  دقيقي  و نهايت  پيچيده  از عمليه  معيني  خود چرخه  مرگ
او بر   دانستند، بايد بدانند كه و ايجاد ديدند و  را بر آغازگري  سبحان  خداي  قدرت
  يكسان  وي  قدرت  در پيشگاه و هر دو امر  آنها نيز قادر است  خلقت  و اعاده تكرار

آيا «: است، يعني» اند  ندانسته: يعلموا«  معني  در اينجا به» اند نديده: يرو«. باشد مي

  آن  به»  لم«از   برآمده  نفي  و چون  است  و نفي انكار  براي  استفهام  همزه. »اند؟ ندانسته
  الم: (است  و مانند آن. اند دانسته  آنان اقطع: يعني گردد، مي  شود، مفيد اثبات  پيوست
 » اين  گمان بي«.  كرديم: يعني »1/94«) ؟ نكرديم  منشرح را باز و  ات آيا سينه...:  نشرح

: گويد او مي  كند، به  را اراده  امري  زيرا او چون » است  آسان بر خداوند«  خلقت  اعاده
  .شود موجود مي  درنگ بي  پس. »شو موجود :  كن«
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از   حكايت  نيز در سياق  آيه  اگر اين  ولي.  رسالت  كنندگان تكذيب  پيامبر به  اي »بگو«
  قومت  به  كه  كرديم  وحي ÷ ابراهيم  و به: است  اين  باشد، معني ÷ ابراهيم  سخنان

آغاز «شما را   پيشينيان » آفرينش  خداوند چگونه: سفر كنيد و بنگريد  در زمين«: بگو

بر   و آثار پيشينيان آنها؟  و زبانهاي  رنگها، طبايع  و اختالف  با وجود كثرت » است  كرده
  نهايت و بي  پرگستره  قدرت  آثار به  در اين  از مطالعه  كند پس مي  وجود آنها داللت

  .بريد مي  پي أهللا
از   اي معجزه  خداوند متعال  فرموده  اين«: گويد مي»  األساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ

زمانها و مكانها را   همه  قرآن  اين  كه  است  بر آن  باشد و دليل مي  كريم  قرآن  معجزات
  آغاز آفرينش، به  كيفيت در  نگرش و  دستور سير و سفر در زمين  كه چنان. گنجد مي

  شناسي باستان  و علم  زمين  طبقات در  و كاوش  شناسي زيست  در علم  پژوهش  ضرورت
  در زمين  كه  تا كسي  است  رابطه  در اين  هايي ايجاد موزه  مستلزم  دارد و خود اين  اشاره

  .»و اندرز بگيرد  آنها درس  ديدن كند، از مي  گردش  گرفتن  قصد عبرت  به
. رستاخيز  در هنگام  بار دوم  براي »آورد را پديد مي  آخرت  نشأت  خداوند آن  سپس«

  كه  است  آن بر  تعبير، دليل  اين.  است  در روز قيامت  خلق  كردن  زنده: آخرت  نشأت
 روننو و بي  اختراعي از آنها ايجاد و  و هر يك  است  آفرينش، دو نشأت  آغاز و اعاده

  آخرت  كه  است  اين هست، در  كه  باشد، تفاوتي وجود مي  سوي  به  از عدم  آوردن 
.  نيست  در دنيا چنين  اوليه ايجاد  كه  مانند دارد در حالي  كه  بعد از ايجادي  است  ايجادي

  آغاز و تكرار آفرينش  جمله ـ از  كاري  و هيچ » تواناست  خداوند بر هركاري  گمان بي«
  .گرداند ـ او را عاجز نمي

  

�� �́�³��²��±°�� �̄��®������¬���«��ª�� �́�³��²��±°�� �̄��®������¬���«��ª�� �́�³��²��±°�� �̄��®������¬���«��ª�� �́�³��²��±°�� �̄��®������¬���«��ª  
  رحمت بخواهد  هركه  و به«كفار و عاصيانند   و آنان »كند مي  را بخواهد عذاب  هركه«

  به  كنندگان عمل پروردگار بزرگ،  به  مؤمنان  آنان  كه.  وي  نمودن  با هدايت »آورد مي
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  او بازگردانده  سوي به و«باشند  مي ‡پيامبران  ندگانكن و تصديق  وي  اوامر و نواهي

  . غير وي  سوي به  خويش، نه  بعد از مرگ »شويد مي
  

��È��Ç���Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ��È��Ç���Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ��È��Ç���Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ��È��Ç���Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ  
را و   خويش پروردگار »نيستيد  عاجزكننده«  الهي  رسالتهاي  انگاران دروغ  اي» و شما«

  اهل  نه  پس » آسمان در  و نه  در زمين  نه«بگريزيد   وي  و قضاي  د از حكمتواني نمي
ـ اگر   در آسمان  آسمان  اهل  توانند كرد و نه عاجز مي  را در زمين  سبحان  خداي  زمين

  رسالتهاي  انگاران شما دروغ: است  اين  آيه  معناي«: گويد مي  قطرب. كنند  او را نافرماني
  در آيه  ذكر آسمان. »باشيد  در آن  چنانچه خدا نيستيد،  نيز عاجزكننده  سمانالهي، در آ

سفر   راهي  زودي  به  انسان  دارد كه  از آن  زيرانشان  است  بزرگي  قرآني  كريمه، معجزه
  و همياري  با شما دوستي  كه » نيست  شما وليي  و جز خدا براي«. خواهد شد  آسمان

شما را   و نه«بازدارد  أخداوند  شما را از درگرفت مور شما گردد وا  و متولي  نموده

  .كند  را از شما دفع أخداوند  و عذاب  داده  ياريتان  كه » است  اي دهنده نصرت
  

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��������Ê��É���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��������Ê��É���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��������Ê��É���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��������Ê��É  
در  »او  لقاي  و به«آنها   دوي يا هر »خداوند«  يا تكويني  تنزيلي » آيات  به  كه  و كساني«

  شدند و به  و مابعد آن  از مرگ  پس  شدن  منكر برانگيخته: يعني »كفر ورزيدند«  آخرت

نوميد   من  رحمت از  گروه  آن«نكردند؛   اند عمل خبر داده  آنان  به ‡پيامبران  كه  آنچه

از   من  پيامبران  كه  آنچه  نهو   تأثير گذاشت  در آنان  من  كتابهاي  در دنيا زيرا نه »اند شده
شوند  مي  ـ مأيوس  است  بهشت  ـ كه  من  نيز از رحمت  اند و در روز قيامت خبر داده  آن
  . آخرت در دنيا و » است  دردناك  را عذابي  گروه  و آن«
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  سوي به را  او آنان  كه بعد از آن ÷ ابراهيم  قوم  جواب: يعني » قومش  جواب  پس«

  نبود كه  جز اين«  پند و اندرز گفت  آنان  به  همه  فراخواند و اين أخدا  يگانگي

  حجت  ميدان در  كه بعد از آن »او را بكشيد يا بسوزانيد«ديگر   بعضي  به  بعضي »گفتند
  چند آيه  ـ بعد از بيان  آيه  اين. شدند  همداستان  وي  وزاندناز پا درآمدند، نهايتا بر س

  آيات  يا كل.  است ÷ ابراهيم  داستان  به  ـ بازگشتي صبا محمد   در خطاب  معترضه
.  است  آن  و در سياق ÷ ابراهيم  از سخنان  گويد، حكايت كثير مي ابن  كه چنان  فوق

  بخش سرد و سالمتي ÷ ابراهيم را بر  و آتش »داد  نجات  خداوند او را از آتش  پس«

آورند،  مي  ايمان  كه  قومي  براي« ÷ ابراهيم  دادن  نجات » در اين  شك بي«گردانيد 

  عظيم  آتش  آنها اين  ، از آنجا كهأخداوند  بر وجود و يگانگي  قاطع » است  هايي نشانه
. نكرد  تأثير سوئي  بر او هيچ  آتش  آنافگندند اما   را در آن ÷ را برافروختند و ابراهيم

  فقط آنان  كه  است  گردانيد اين  مخصوص  يادآوري  به را  مؤمنان  تعالي  حق  كه اين  دليل
  . كافران  نه برند، ها سود مي نشانه  از اين

  آتش  را براي  و جسمش  رحمان  خداي  را براي  روحش ÷ ابراهيم«: گويد كثير مي ابن
  .»اند كرده  اجتماع  وي  بر محبت  اديان  اهل  همه  كه  است  روي  اين كرد و از  ذلب  سوزان
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  شپرست  را به  خدا بتاني  جاي به  كه  نيست  جز اين«  قومش  به ÷ ابراهيم » و گفت«

  شما براي: يعني » دنياست  شما در زندگي  ميان  دوستي  براي  هم  آن  ايد كه گرفته
 پرستش  ايد زيرا حول روآورده  بتان  پرستش  خود، به  ميان  و همبستگي  و محبت  الفت

  ومودت  كنيد، دوستي  آنها را ترك  اگر پرستش  داريد كه  بيم  آييد و از آن مي  آنها گردهم 
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  بتان  پرستش شما را بر  كه  است  عاملي  فيمابين  حفظ دوستي  برود پس  شما از بين  نميا
ديگر  بعضي  از شمابه  بعضي  روز قيامت  سپس«  است  آورده  و گردهم  گردانيده  جمع

كامال بر   وضع  در آخرت  يعني. كنيد مي  و همديگر را رد و تخطئه »ورزيد كفر مي
  پايان شده، به  گذاري اساس  بر بنياد باطل  كه  و مودتي  دوستي  شود و اين مي  عكس

  از پرستشگران  و بتان از آنها  بتان  پرستشگران  در آخرت: است  اين  معني  قولي به. آيد مي
هر : يعني »فرستد مي  ديگر لعنت برخي  از شما به  و برخي«جويند  مي  بيزاري  خويش
  دوزخ  آتش  جايگاهتان و«دهد  قرار مي  و نفرين  و طعن  را مورد لعن  ديگري  گروهي

و «  در آنجاست  همه  فرمانده و پيرو و  شده  پرستشگر و پرستش  جايگاه: يعني » است

  دوزخ  شما را از عذاب  خويش  ياري و  با نصرت  كه » نيست  شما ياوراني  براي
  .برهانند

  

����_��~}��|��{��z���y��xw�����v��u��t����_��~}��|��{��z���y��xw�����v��u��t����_��~}��|��{��z���y��xw�����v��u��t����_��~}��|��{��z���y��xw�����v��u��t��c�����b������a����`��c�����b������a����`��c�����b������a����`��c�����b������a����`  
  تمام آورد و او را در  ايمان ÷ ابراهيم  لوط به: يعني »آورد  او ايمان  لوط به  پس«

 ÷ ابراهيم  برادرزاده ÷لوط. كرد  بود، تصديق  آورده  حق  با خود از پيامهاي  كه  آنچه
و «شد   عوثمب  نبوت  به  شهر سدوم  اهالي  سوي به ÷ ابراهيم  بعدا در حيات  بود كه

از ديار   من :يعني»  كنم مي  پروردگار خود هجرت  سوي به  من« ÷ ابراهيم » گفت
  بود كه  همان.  كنم  را پرستش  پروردگارم  در آن  بتوانم  كه  كنم مي  هجرت  جايي  به  قومم

  جا بهاز آن  و سپس»  حران«  سوي به  است  در عراق  در سواد كوفه  اي قريه  كه»  كوثي«از 
  همراه  وي نيز با  ساره  همسرش لوط و  اش برادرزاده  كه  كرد در حالي  هجرت  شام

مرا   كه  است  و نيرومندي  او غالب :يعني » است  عزيز حكيم  تعالي  حق  گمان بي«بودند 
  است  حكمت  مقتضاي  به  همه  وي  كارهاي  كه  است  دارد، حكيمي باز مي  از دشمنانم

  .دهد نمي  خير فرمان  اين، مرا جز بهبنابر
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 » داديم قرار  و كتاب  نبوت  اش و در ذريه  او بخشيديم  را به  و يعقوب  و اسحاق«
  ند ويفرز  اولين  پس  گذاشت  منت ÷ فرزندان، بر ابراهيم  با بخشيدن  خداوند متعال

در   كه را  فرزند اسحاق  و يعقوب  بعد از او اسحاق  تعالي  بود و حق ÷ اسماعيل
را   وكتاب  پيامبري  وي  او بخشيد و در نسل  متولد شد به ‡ابراهيم  جدش  حيات

مراد از  . وي  را نفرستاد جز از پشت  پيامبري  هيچ ÷ قرار داد زيرا بعد از ابراهيم
و در «. شود مي  همه  و زبور و قرآن  و انجيل  تورات  شامل  كه  ستا  كتاب  جنس: كتاب

  در ايشان  نبوت  كه  او خبر داديم  و به  فرزندان  با بخشيدن » او داديم  را به  دنيا پاداشش
ادعا   همه  كه  طوري گردانيديم، به  ها را دوستدار وي آيين  همه  يابد و پيروان استمرار مي

نيكو   و عاقبت  شايسته  او عمل  دنيا به در  همچنين.  ماست  از آن ÷ براهيما  كنند كه مي
از نعمتها   فرستند و با غير اين درود مي  وي بر  مؤمنان  تا قيامت  كه طوري  به  عطا كرديم
: يعني » است  از صالحان  و قطعا او در آخرت«  داديم  او پاداش  ها در دنيا به و موهبت
  از سوي  فراوان  و عطاي  پاداش  مستحقان و از  و شايستگي  ر صالحد  از كامالن

  . است  پروردگار سبحان
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  فاحشه  شما مرتكب: گفت  قومش  به  كه  گاه آن«  فرستاديم  رسالت  به »و لوط را نيز«

لواط   فعل از  در اينجا عبارت  زشتي، كه  نهايتدر   است  خصلتي: فاحشه »شويد مي

  لواط از آن :يعني » است  نگرفته  بر شما پيشي  در آن  از جهانيان  يك  هيچ  كه«باشد  مي
و نژادي،   گروه  از هيچ  از مردم  از شما احدي  قبل  كه  است  زشت  غايت  به  عملي  روي

  . است  نگرفته  پيشي  آن  در ارتكاب
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را   راه و«شويد  لواط مي  عمل  مرتكب  با آنان: يعني »آميزيد آيا شما با مردها درمي«

  لواط را انجام  گذشتند، عمل مي  از شهرشان  كه  با مسافراني  آنان: قولي  به »كنيد مي  قطع
را   راه  رهگذران بر  آنان: ديگر  قولي به. كردند مي  را قطع  راه  سبب  اين  ند و بهداد مي

توالد و   راه  كردن  قطع مراد: ديگر  قولي به. پرداختند مي  آنان  كشتار و چپاول  و به  بسته
را با   مردم  آنان: قولي به »شويد منكر مي  خود مرتكب  و در محافل«.  است  تناسل
  خالي  باد شكم  خويش  و در مجالس  كرده  احترامي ها بي غريبه  و به  زده  زهسنگري

  دادند و اعمالي مي  انجام لواط را  عمل  ديگر با مردان يك  برابر ديدگان كردند و در مي
  . است  شده  ديگر جز اينها نيز نقل

  خدا را براي  اباگر از راستگوياني، عذ: گفتند  كه  جز اين  قومش  نبود پاسخ  پس«

و   بر تكذيب  استمرارشان  پاسخ، نشانه  اين  ديگر ندادند، كه  پاسخي  و جز اين »بياور ما
  چنين  آنان  عليه  عزوجل  از خداي ÷جهت، لوط پيامبر خدا  و عناد بود بدين  لجاجت

  :خواست  ياري
  

���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  
با فرود آوردن  » بخش  فسادكار نصرت  مرا بر قوم !پروردگارا« ÷لوط » گفت«
  ايشان فرستاد و به   آنان  تعذيب  را براي  فرشتگانش  عزوجل  خداي  پس.  بر آنان  عذاب 

او را  بروند و ÷ د ابراهيم، نز÷لوط  بر قوم  عذاب  كردن  از نازل  قبل  داد كه  فرمان
  :فرمود  جهت  دهند بدين  مژده  برايش  تولد فرزندي  به
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  وي فرزند  دنيا آمدن  به  مژده: يعني» آوردند  مژده  ابراهيم  ما براي  فرستادگان  و چون«

  كننده را هالك  قريه  اين  ما اهل: گفتند«را  ÷ يعقوب  و فرزند فرزند وي ÷ اسحاق

  قوم  كه  است  شهر سدوم: مراد از قريه. گفتند ÷ ابراهيم  را به  سخن  اين: يعني » هستيم

  انواع  كفر و ارتكاب  سبب  به »ستمگر بودند  آن  زيرا اهل«كردند  مي  زندگي  لوط در آن
» حجر«و » هود»  هاي سوره در  طور مفصل به  داستان  اين  كه  شويم يادآور مي.  معاصي
  . گذشت

  

�Z� � �Y� �X��W�� VU� �T��S��R�Z� � �Y� �X��W�� VU� �T��S��R�Z� � �Y� �X��W�� VU� �T��S��R�Z� � �Y� �X��W�� VU� �T��S��R������b� �a�� � �̀ �_� � �̂ � � � � � � �]�� \[��b� �a�� � �̀ �_� � �̂ � � � � � � �]�� \[��b� �a�� � �̀ �_� � �̂ � � � � � � �]�� \[��b� �a�� � �̀ �_� � �̂ � � � � � � �]�� \[
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  آن  گناه، چگونه بي  با وجود آن  پس » آخر لوط نيز در آنجاست« ÷ ابراهيم » گفت«

  و بدان  از خوبان »در آنجا هستند  كه  كساني  ما به: گفتند«كنيد؟  شهر را نابود مي
 او و  گمان بي«  در آنجاست  لوط هم  كه  دانيم مي  تو پس  به  نسبت » داناتريم«

 در » است  ماندگان از باقي  را كه  جز زنش«  از عذاب » دهيم مي  را نجات  اش خانواده
  . نيست  يافتگان ماند و جزء نجات مي  باقي  شوندگان با عذاب  پس  عذاب

او   كه بود  كرد، اين  حكم  لوط در عذاب  زن  ماندن باقي  به  عزوجل  خداي  كه  اين  دليل
  جزاي  همچون  كرد لذا سزاوار جزايي مي  ياري  و گناه  و گمراهي  را بر ستمگري  مشقو

  .شد  آنان
  

��v��u��ts���r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��v��u��ts���r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��v��u��ts���r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��v��u��ts���r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e
��}��|��{��z������y��x��w��}��|��{��z������y��x��w��}��|��{��z������y��x��w��}��|��{��z������y��x��w  

حضور   علت  نزد لوط آمدند، به به«ما   فرشتگان: يعني »ما  فرستادگان  كه  و هنگامي«

شد؛ زيرا   و پريشان  نگران  را ديد، از ديدنشان  آنان  چون ÷لوط »شد  ناراحت  انايش
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  صورت نيك و  زيباروي  پسراني  صورت  آنها به  و از آنجا كه  را از بشر پنداشت  ايشان
از : يعني »شد  دلتنگ  آنان  و براي«ترسيد   بر ايشان  بدكارش  قوم  بودند، از تعرض  آمده

شد   و دلتنگ  محزون  روي اين كرد، از  ناتواني  احساس  و حمايتشان  آنان  به  كمك
  و پريشان  و نگران  نترس  بر ما از آزار قومت: يعني » نباش  و اندوهگين  نترس: گفتند«

 » هستيم  ات تو و خانواده  دهنده ما نجات«يابند   توانند بر ما دست نمي  زيرا آنان  نباش

  جز زنت«  است  داده  فرمان  آنان بر  آن  آوردن فرود  ما را به  سبحان  ايخد  كه  از عذابي

خبر  ÷لوط  به  فرشتگان  بود كه  چنين.  عذاب  در آتش » است  ماندگان از باقي  كه
ـ هستند   ـ بجز زنش  اش خانواده و  وي  و نجات  قومش  هالك  پيك  آنان  دادند كه

  .خبر را دادند  ايننيز  ÷ ابراهيم  به  كه چنان
  

��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�� �̀�_��~  
  آسمان از«را   سختي  عذاب: يعني »را  شهر رجزي  اين  ما بر اهل«: افزودند  فرشتگان

با   سوزاندنشان مراد: قولي به.  است  كردنشان  باران سنگ  و آن » هستيم  آورنده فرود
  كه ؛ چنان است  باران سنگ و  زلزله: ديگر  قولي به. آيد فرود مي  سماناز آ  كه  است  آتشي

و   فسق  سبب به: يعني »كردند مي  فسق  كه آن  سبب به«  است آيه، آمده  در غير اين
  . شان نافرماني

  

��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  
  هالك ز شهر لوط بعد ازا: يعني » گذاشتيم  باقي  روشن  اي نشانه  از آن  راستي و به«

  گروهي  براي«  گذاشتيم  باقي  پند و عبرتي  و مايه  روشن  و داللتي  آن، نشانه  مردم  كردن

  عبرت  نشانه  آن  روشنفكر و با بصيرت، از ديدن  خردورزان  پس »ورزند خرد مي  كه
  كه  آثار عذابي: از  ستا  عبارت  نشانه  اين. كنند مي  و انديشه  تأمل  سخت  و در آن  گرفته
شدند و مانند   با آنها سنگباران شهر  مردم  كه  است، مانند سنگهايي  مانده شهر باقي  در آن

  اي درياچه  به  محل  آن  شدن  وتبديل  آنان شهر بر  آن  زمين  ديار و زيروروشدن  ويراني
  . بدبو و متعفن
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  قوم  اي :گفت. را  شعيب«  و قوميت  در نسب » برادرشان  مدين  سوي به«  فرستاديم »و«

روز   و به«گردانيد   مخصوص  پرستش  فقط او را به: يعني »خدا را بپرستيد ! من

ز باشيد و امرو  را داشته  و انتظار روز بازپسين  توقع: يعني »باشيد  اميد داشته  بازپسين
شما بازدارد  را از  تعالي  حق  عذاب  آخرت  در فرداي  دهيد كه  را انجام  دنيا اعمالي در
بر   عالوه  آنان زيرا.  فساد است  ترين سخت: عثو و عثي »فساد برنيفروزيد  و در زمين«

  كاستند و راه مي  پيمانه و  از وزن  كافر بودند، در معامالت  و پيامبرش أخدا  به  كه  اين
  .زدند مي  را بر مردم

  

��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥  
.  است  سخت  لرزه  زمين: رجفه » را فرو گرفت  آنان  كردند و زلزله  او را تكذيب  پس«

  پس«بركند  را از جا  دلهايشان  فرود آمد كه  آنان بر ÷ مرگبار جبرئيل  بانگ  همچنان

بر   زانوها مرده بر: جاثم »از پا درآمدند«  هايشان در شهر و خانه: يعني » در ديارشان
  .افتادند  زمين

  تفصيل  به »اعراف، هود و شعراء»  هاي در سوره  مدين  اهل  داستان  كه  شويم يادآور مي
  . گذشت
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���À��¿��¾��½��¼��»���À��¿��¾��½��¼��»���À��¿��¾��½��¼��»���À��¿��¾��½��¼��»  

  هالك عاد و ثمود را نيز  يلهو دو قب: شود مي  چنين  تقدير سخن »و عاد و ثمود را«

از «  ساختنشان  هالك  ننگين  فرجام » است  شده  روشن  برايتان  راستي و به«  ساختيم

  از برابر منطقه  شما اعراب :يعني. كنيد از برابر آنها عبور مي  كه  گاه آن » هايشان  مسكن
  هاي د و مسكنكني مرور مي است، بسيار عبور و  القري وادي  نزديك  كه» حجر«
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در   از حضرموت  اي قريه  كه»  احقاف« طور از برابر  شناسيد همين مي  را خوب  ويرانشان
  بينيد كه را مي  روشني  هاي كنيد لذا نشانه مي است، بسيار عبور و مرور  يمن  سرزمين

  هايشانكار  و شيطان«كنيد   در آنها تدبر و تأمل و  گرفته  عبرت  توانيد از آنها درس مي

را زيبا   را درنتيجه، كار و كردارشان أخداوند  مانند كفر ونافرماني » آراست  آنان را بر
»  راه«  پيمودن »از«ها  دادنها و آراستن  جلوه  با اين » داشت باز را  آنان  پس«ديدند  مي

  شبين  صاحب  كه با آن«رساند  مي  و حقيقت  حق  را به  انسان  كه و روشني  مستقيم

با وجود   بشناسند ولي  را با استدالل  توانستند حق و خرد مي  بينايي  و با اين »بودند
  هم  بصيرتشان  داشتند اما اين  خوبي  و دراكه  انديشه  بودند و نيروي  بينش  داراي  كه آن
ظواهر و   خود را فقط صرف  هاي ها و انديشه بينش  نبخشيد زيرا آنان  سودي  حالشان  به

 مصرف  از باطل  حق  تكبر و عناد، در كار تمييز دادن  را از روي  و آن  دنيا كرده مظاهر
  .نكردند 

  

��L��K��J��I��H���G��F��E��DC��B��A��L��K��J��I��H���G��F��E��DC��B��A��L��K��J��I��H���G��F��E��DC��B��A��L��K��J��I��H���G��F��E��DC��B��A
��O���N�����������M��O���N�����������M��O���N�����������M��O���N�����������M  

  طاغوت  ثروتمند متكبر، فرعون  قارون.  نيز نابود كرديم »را  و هامان  و فرعون  و قارون«

با   موسي  راستي و به«بود   بر ظلم  و ياريگرش  وزير وي  نمستبد و هاما  خودكامه

 و از عبادت »استكبار ورزيدند  در زمين  آمد پس  نزد آنان  روشن  هاي نشانه

استكبار وگردنكشي، از   با اين: يعني »نبودند  گيرنده  و سبقت«سرپيچيدند  أخداوند 
  .نبودند  ما گريزنده  عذاب
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  سبب او را به: يعني » گرفتار كرديم  گناهش  را به  از آنان«  يا هر گروه » هريك  پس«

  خداي  كه  است  بر آن  تعبير دليل  اين.  قرار داديم  كفر و تكذيبش، مورد مجازات
  .گيرد فرونمي  گناه  سبب  ز بهرا ج  انسان  عزوجل

 با خود  را كه  بادي: يعني » فرستاديم  شنبادي  آنان بر  بودند كه  از آنان  بعضي  پس«
  .لوط بودند  قوم  و آنان. آورد مي  و سنگريزه  شن

 مدين  ثمود و مردم  آنان » مرگبار آنها را فرو گرفت  بانگ  بودند كه  از آنان  و بعضي«
  .بودند 

 و يارانش  قارون  آنان  كه » فرو برديم  زمين  آنها را به  بودند كه  از آنان  بعضي و«
  .بودند 

 و قومشان  و هامان  و فرعون ÷ نوح  قوم  آنان  كه » كرديم  را غرق  از آنان  و بعضي«
  .بودند 

 آورد زيرا فرود  از عذاب  بر سرشان  كه  با آنچه »كند  ستم  بر آنان  خدا نبود كه  و اين«
را   خويش  فرستاد و كتابهاي  سويشان خود را به  كند، پيامبران  عذابشان  كه از آن  او قبل
 با استمرار بر كفر »كردند مي  بر خود ستم  بودند كه  خود آنان  بلكه«كرد   نازل  برآنان

  .أخداوند  نافرمانيها و منهيات  به  و عمل ‡پيامبران  و تكذيب
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و   ورزيده  و محبت  دوستي  با آنان  كه »گرفتند  خدا سروراني  جاي به  كه  كساني  مثل«
  اين  كنند، چه مي  تكيه  برآنان أخداوند  جاي خود به  نيازهاي  برآوردن  در جهت

باشند،   حيوانات از  و چوبي، چه  سنگي  د بتانباشند؛ مانن  از جمادات  دروغين  سروران
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  چون«  اينان  و مثل  فوص ! آري.  از مردگان  باشند و چه  از زندگان  از فرشتگان، چه  چه

  است  مسلم » خود ساخت  براي  اي خانه«خود   دهان  با آب » كه  است  عنكبوت  وصف
  در سرما، نه  در گرما، نه  آورد، نه برنمي  وي  را براي  نيازي  هيچ  عنكبوتي  خانه  اين  كه

  پس. كند حفظ مي  را از گزند دشمنان او  خانه  اين  هم  و نه  باران  بارش  در موقع
اند  گرفته  و سروري  دوستي  به أخداوند  جاي به  از خدابرگشتگان  كه  اند بتاني همچنين
  ـ نفعي  در آخرت  در دنيا و نه  ـ نه  جوهو از  وجهي  هيچ  به  آنان  براي  بتان  زيرا اين

  ها خانه خانه  ترين سست  گمان و بي«كنند  نمي  را دفع  شر و باليي  رسانند و از آنان نمي

  سازند، از آن خود مي  براي  حشرات  كه  هايي خانه از  اي خانه  هيچ  كه » است  عنكبوت

  خانه  در حكم  و سرورانشان  معبودان  اين  كه »دانستند مي اگر«  بنيادتر نيست  سست
  .كردند اما ندانستند نمي  را پرستش اند، هرگز آنها عنكبوت

  

��r��q����p��o��nm��l��k����j��i��h��g��f��e��r��q����p��o��nm��l��k����j��i��h��g��f��e��r��q����p��o��nm��l��k����j��i��h��g��f��e��r��q����p��o��nm��l��k����j��i��h��g��f��e  
محمد   اي: يعني » نيست  پرستند چيزي مي  را غيراز وي  آنچه  داند كه همانا خدا مي«

پرستند  نمي  را بجز وي  كفار چيزي  داند كه مي أخداوند  گمان بي: بگو  كافران  به !ص
و «نيستند   چيزي  باطل  معبودان  اين  حقيقت در  بتوانند برسانند پس  يا زياني  نفع  كه

  وي  كارهاي  كه  است  و پيروزمندي  غالب  ذات  تعالي  حق: يعني » عزيز حكيم  اوست
  . است  و فرزانگي  محكمي  در نهايت

  

��u��t���s��u��t���s��u��t���s��u��t���s��|���{��z��y��x��wv��|���{��z��y��x��wv��|���{��z��y��x��wv��|���{��z��y��x��wv  
  قرآن در  را كه  از مثلهايي  و غيرآن  مثل  اين: يعني » زنيم مي  مردم  مثلها را براي  و اين«

  دور شده  هايشان از فهم  كه  تا بيدار شوند و در نتيجه، آنچه  زنيم مي  مردم  است، براي
و  أخداوند وجود  به  يانو دانا » جز دانشوران  ولي«گردد   نزديك  اذهانشان  است، به

 »يابند را درنمي آنها«  علم  نگر در عرصه ژرف  و جز استوارگامان  وي  اسما و صفات  به
در   فقط دانايانند كه  پس .كنند نمي  فهمند و در آنها انديشه ما را نمي  هاي  مثل: يعني
  .كنند بر و تفكر ميكنند، تد مي  مشاهده  كه  شود و در آنچه مي  خوانده  برايشان  آنچه
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عمرو  از  مناسبت  اين  به :احمد  امام. كند مي  داللت  بر عقل  علم  بر فضيلت  آيه  اين
  كه. » فراگرفتم را  هزار مثل صخدا   از رسول«: گفت  كند كه مي  روايت �عاص بن
  زديكن  براي صخدا   رسول  كه  است  آن  دهنده ؛ زيرا نشان بليغ  است  خود درسي  اين

  .كردند مي  استفاده بسيار  مثل  زدن  مردم، از روش  اذهان  به  معاني  كردن
  

��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}  
  را به  زمين خدا آسمانها و«: فرمايد مي  خويش  عظيم  قدرت  در تبيين أخداوند  گاه آن

  مصالح آنها  آفرينشاو در   كه  و قسط آفريد در حالي  عدل  به: يعني »آفريد  حق
  است  نكرده  و ياري  او را كمك  كس هيچ  آفرينش  در اين  پس  را مدنظر داشت  بندگانش

  بر اين  روشن  است  داللتي: يعني » است  اي نشانه  مؤمنان  براي«  آفرينش » يندر ا اقطع«
  . است  يگانه  و امر و الوهيت  در خلق  تعالي  حق  كه
  

�̄�®��¬��«��ª�̄�®��¬��«��ª�̄�®��¬��«��ª�̄�®��¬��«��ª����������»º�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±������°��»º�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±������°��»º�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±������°��»º�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±������°
���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  

  قرآن: يعني » است  شده  تو وحي  سوي  به  كه  از كتاب  آنچه« !صمحمد  اي » بخوان«

در  »برپا دار را«  فريضه »و نماز«  بخوان  آن  تفكر در معاني و  با تدبر در آيات  را همراه
: فحشا »دارد بازمي نماز از فحشا و منكر  گمان بي«  كن  واظبتم  آن و بر  آن  اوقات
در   كه  از آنچه  است  عبارت :منكر. مانند زنا  و ناپسندي  زشت  از اعمال  است  عبارت

  .شناسد مي را ناپسند  آن  و عقل  و شرع  نيست  شده  شناخته  شريعت
نماز،  بر  مواظبت: كه  است  ارد ايند نماز از فحشا و منكر بازمي  كه  اين  معناي  البته

خود را در  در نماز،  انسان  كه آن  جهت شود، به مي  گناه  از ارتكاب  خودداري  سبب
او   كند و در آيات مي داند، با او راز و نياز خود مي  بيند، او را مراقب مي أمحضر خدا

  .نمايد تدبر مي
  من« :فرمودند  شريف  در حديث أاخد  رسول  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن

او را از   نماز وي  هر كس : بعداإال  اهللا  يزدد بها من  الفحشاء والمنكر لم  عن  صالته  تنهه  لم
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  نيفزوده  چيز ديگري أاز خداوند  نماز جز دوري  فحشا و منكر باز نداشت، با آن
  نماز جماعت صخدا   از انصار با رسول  جواني: كند كه مي  حكايت � انس. » است

،  گذاشت ناپسند را فرونمي  چيز از كارهاي  و هيچ  دزدي  حال  گزارد اما درعين مي
  در حديث  خبر دادند و ايشان صخدا   رسول  او را به  حال  چگونگي أ اصحاب
  نگذشت  ديرزماني  پس. » او را باز خواهد داشت  زودي به  يقينا نمازش«: فرمودند  شريف

  آيا به«: فرمودند صخدا   رسول  گاه آمد آن  صالح به  كرد و حالش  توبه  جوان  آن  كه
  .»آورد؟ خواهد  صالح  او را به  نمازش  كه  شما نگفتم

زيرا   عبادتها بزرگتر است  از همه أذكر خدا: يعني » استذكر خدا بزرگتر  او قطع«
جز از  فحشا و منكر  ترك  چراكه دارد از فحشا و منكر بازمي  كه  است أذكر خدا  اين

  شك بي كند و پيدا نمي  باشد، تحقق  وي  و حاضر و ناظر داننده أذاكر خدا  كه  كسي
ساير  بر  آن  برتري  و پايه  در نماز است، ركن  كه  ذكر و يادآوري  از اين  آنچه

  . عبادتهاست
  بازداشتن در  اثر بزرگتري  يدارا أهللا  ذكر دائم  كه  است  معني  اين  گوياي  ظاهر نص

: درمعناي ك عباس اما ابن.  فقط در نماز است  ذكر وي  به  از فحشا و منكر نسبت

را بخوانيد  او  از شما ـ چون أخداوند  ذكر و يادآوري: گويد مي _¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼+
  شريف  حديث در  كه چنان  شما او راست  ياد آوريد ـ بزرگتر از ذكر و يادآوري و به
مال   في  مال ذكرته  في  ذكرني  نفسي، و من  في  ذكرته  نفسه  في  ذكرني  من«: است  آمده

خود ياد   خود ياد كند، او را پيش  مرا پيش  هر كس: فرمود  عزوجل  خداي: خير منه
  بهتر از آن  جماعتي ياد نمايد، او را در محضر  مرا در محضر جماعتي  و هر كس  كنم مي

  .» كنم ياد مي
 شر و  خير و در قبال  شما جزاي  برابر خير، به در  پس »كنيد مي  داند چه خدا مي و«

  .دهد بد مي  شما جزاي  بدي، به
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  اي شيوه جز به «با يهود و نصارا  :يعني » كتاب  با اهل« ! مؤمنان  اي »نكنيد  و مجادله«

  است  عبارت و آن   نيكوتر است  اعتبار پاداش  به  كه  جز با خصلتي: يعني » بهتر است  كه
  وگو با اين وگفت  جدال  زيرا مقابله  با تحمل  خشم  و مقابله  با نرمي  خشونت  از مقابله

بستر و   و اين  گردانيده  متوجه أدخداون  حجتها و برهانهاي  شيوه، يهود و نصارا را به
  كه  گويند، در حالي  اجابت  اسالم  شما را در امر پذيرش  آورد كه اميد را پديد مي  اين

با : يعني » از آنان  مگر با كساني« .ندارد  اثر و ثمري  خشونت، چنين  شيوه  به  جدال

  رعايت  اط در مجادله، از جادهبا افر :يعني »اند كرده  ستم  كه«از يهود و نصارا   كساني
از   نبخشيد پس  سودي  در آنان  ماليمت و  اند و نرمي رفته  انحراف  به  با مسلمانان  ادب

و «آميز كنيد   خشونت  مجادله  و با آنان  نيست  باكي  با آنان  در جدال  و خشونت  مغالطه

 » شده  بر شما فرو فرستاده  آنچه و«  از قرآن » شده  بر ما فرو فرستاده  آنچه  به: بگوييد
اند و  شده  نازل  وتعالي تبارك  از نزد خداي  همه  كه » آورديم  ايمان«  و انجيل  از تورات

  الهي  ثابت  اسالمي، شريعت  شريعت  و نزول صمحمدي  بعثت  تا هنگام  دو كتاب  اين
ما   و خداي«شود  نمي  ما داخل  تصديق  آنها، در اين  و تبديالت  تحريفات  البته. اند بوده

و ما «  همتايي  و نه  ضدي  است، نه  او شريكي  براي  نه » است  شما يكي  و خداي

پروردگار   فرمانبردار و مطيع صمحمد  مخصوصا ما امت: يعني » اوييم فرمانبردار
  . هستيم

  اثناي بايد در  كه را  سخني  و نحوه  نوع  ما كه  براي  است  و آموزشي  آيه، تعليم  اين
  .كند مي  كار گيريم، مشخص به  كتاب  با اهل  انتقادي  وگوي گفت

  زبان به را  تورات  كتاب  اهل: فرمود  اند كه كرده  روايت � هريره از ابي  و نسائي  بخاري
خدا   رسول  كردند پس تفسير مي  عربي  زبان به  اسالم  اهل  را براي  و آن  خوانده  عبراني

  بلكه  تكذيب  كنيد و نه  تصديق  را نه  كتاب  اهل«: فرمودند  شريف  در حديث ص
  شما يكي  خداي ما و  و خداي  آورديم  ايمان  شده  بر ما و بر شما نازل  آنچه  به: بگوييد

 �هللاعبدا  از جابربن»  شعب«  در كتاب  بيهقي  همچنين. » و ما فرمانبردار او هستيم  است
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  چيزي  كتاب  از اهل«: فرمودند  شريف  در حديث صخدا   رسول  كه  است دهكر  روايت
  اند ـ پس شده  خود گمراه  كه كنند ـ درحالي نمي  هرگز شما را هدايت  نپرسيد زيرا آنان

  ايد، به نموده  را تكذيب  ايد و يا حقي كرده  را تصديق  كنيد؛ يا باطلي  سؤال  اگر از آنان
از   كه  او روا نبود جز اين  شما بود، براي  ميان و در  زنده ÷ اگر موسي  خدا سوگند كه

  .»كند  پيروي  من
  . است  نشده  منسوخ»  سيف»  آيه  و به  است»  محكم»  آيه  اين  كه  است  اين  صحيح
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و   و انجيل  تورات  كردن  مانند نازل: يعني»  كرديم  را نازل  و كتابما بر ت  و همچنين«

 به  كه  كساني  پس«  كرديم  را نيز بر تو نازل  ، ما قرآن‡ديگر  آنها بر پيامبران غير

 حق  را به  پيشين  كتابهاي  كه  كساني: يعني »آورند مي  ايمان  ايم، بدان داده  كتاب  آنان 
  فارسي  سالم، سلمان  بن هللاآورند؛ مانند عبدا مي  نيز ايمان  قرآن  اند، به تهو فراگرف  خوانده 

  سوي به  اشاره :قولي به.  است  مكه  مردم  سوي به  اشاره » گروه  و از اين«  و همراهانشان
  و آيات«  قرآن  به: يعني »آورند مي  ايمان  آن  به  هستند كه  كساني«  است  اعراب  تمام

  جز كافران«از آنها   شبهه  و دور بودن  را با وجود آشكار بودن  قرآن  آيات: يعني »ما را

: جحود.  كتاب  اهل و  اند؛ از مشركان بر كفر خود مصمم  كه  كافراني »كنند انكار نمي
  .باشد مي  ثابت  در قلب  كه  است  زبان  به  انكار چيزي
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از   تو پيش !صمحمد   اي: يعني » را بخواني  كتابي  هيچ  از آن  قبل  كه  و نبودي«

 و  امي  زيرا تو شخص  توانا نبودي  آن  و بر خواندن  خواندي را نمي  كتابي  هيچ  قرآن
 زيرا تو بر » نوشتي خود مي  را با دست  آن  و نه«  بخواني  تواني نمي  كه  هستي  ناخواني

اگر تو از : يعني »افتادند مي  شك  به اقطع  انديشان باطل  وگرنه«  نيز توانا نيستي  نوشتن
: گفتند مي بدانديش   انديشان قادرند، قطعا باطل  و نوشتن  بر خواندن  كه  بودي مي  كساني
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  كه  است  يافته  از كتابهايي يا  الهي  پيشين  خواند، از كتابهاي او بر ما مي  را كه  شايد آنچه
و   و خواندن  هستي  تو امي  اما از آنجا كه. اند شده  امتها تدوين  اخبار و تواريخ  در باره
  .ماند نمي  در آنها باقي  و شبهه  شك  براي  محلي  داني، ديگر هرگز هيچ را نمي  نوشتن

وانستند بخوانند و ت مي  نه  تا آخر حياتشان صخدا  رسول«: گويد كثير مي ابن
 اند خود نوشته  دست  سطر را به  يا يك  حرف  يك  حتي  توانستند بنويسند و نه مي نه

 سوي به  را كه  هايشان و نامه  وحي  رويشان  جلوي  داشتند كه  نويسندگاني  بلكه
د مور بعضا در  را كه  ؛ حديثي است  گفتني. نوشتند فرستادند، مي مي  مختلف  سرزمينهاي 

  اند، حديثي كرده  را آموختند، روايت  خود نوشتن  از رحلت  قبل صخدا  رسول  كه  اين
  .»ندارد  اصلي  هيچ  كه  ضعيف  است
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  داده  دانش  كه  است  كساني  هاي در سينه  روشن  آياتي«  قرآن: يعني » آن  بلكه«

  مؤمناني حفظ كردند و نيز ص اكرم  را در عهد رسول  قرآن  كه  مؤمناني: يعني »اند شده
  دو ويژگي  اين .دانايند  آن  نمايند، به و مي  را حفظ كرده  قرآن ص حضرت  بعد از آن  كه

ها  در سينه  آن  آيات: او ثاني  است  اعجاز روشني  داراي  آن  آيات: اوال  كه  است  قرآن
  كنند و خداي را علما حفظ مي  قرآن«: گويد مي  كثير در تفسير آن ابن.  محفوظ است

  و جز ستمگران«. »گرداند مي  آسان  را برايشان  و تفسير آن  حفظ و تالوت  عزوجل

  اند، همانان از حد درگذشته  وستم  در ظلم  كه  كساني: يعني »كنند ما را انكار نمي  آيات
  .كنند ما را انكار مي  آيات تابند؛ برمي  روي  از آندانند اما  را مي  حق  كه
  

��¥��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{��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  
 » است  نشده  نازل  معجزاتي  پروردگارش  چرا بر او از جانب«  كفار مكه »و گفتند«

 صپيامبر   اي »بگو« ÷ مسيح  و معجزات ÷ ، شتر صالح÷ موسي  مانند معجزات

  كه  از بندگانش  و او آنها را برهر كس » فقط نزد خداوند است  معجزات«  پاسخشان در
لذا   كار توانا نيست  بر اين جز او  كند و كسي مي  بخواهد نازل  كه  بخواهد و از هرگونه
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شما را   درخواست اقطع شويد، مي  هدايت  شما با معجزات  اگر بداند كه  تعالي  حق
  داند كه او مي  ولي  است  آسان و  بر او سهل  معجزات  را فرودآوردنكند زي مي  اجابت

نداريد،   قصد ديگري  و آزمودن  گردنكشي خويش، جز عناد و  درخواست  شما از اين
  كه » آشكارم  اي فقط هشداردهنده  و من«كند  نمي  شما را اجابت  خواسته  روي  اين از

را   بايدوشايد، حقايق  كه  و آنچنان  هشدار داده و  بيم خويش، شما را  مأموريت  طبق
  . نيست  و اختيار من  چيز ديگر در قدرت  هيچ  اين و جز  كنم مي  شما بيان  براي

  

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

  تو نازل شود بر مي  خوانده  برآنان  را كه  كتاب  ما اين  كه  نيست  بس  آنان  آيا براي«

هستند، آيا   و حقيقت  حق  سرعناد ندارند و طالب  اگر آنان !پيامبر  اي: يعني » ايم كرده
  به  آن درا در مور  تو آنان  كه  نيست، كتابي  كافي  برايشان  معجزه  عنوان  به  كتاب  اين

  آن  آوردن از ند امارا بياور  مانند آن  اي سوره  يا حداقل  مانند آن  كه  اي فراخوانده  مبارزه
  براي  را هم ‡از انبيا  وي غير  و معجزات  موسي  اگر تو معجزات  عاجز شدند؟ پس

در   گمان بي«نياوردند   ايمان  با قرآن  كه آوردند چنان نمي  آوردي، هرگز ايمان مي  آنان

  كه  قومي  براي«  مكانهاست زمانها و  مستمر در همه  اي معجزه  اعجازگر كه  كتاب » اين

  عظيم » است  رحمتي«  اي آورده تو از نزد پروردگار خويش  كه  آنچه  به »آورند مي  ايمان
  حق  سوي و به  ياد آورده به  را با آن  حقايق  در دنيا؛ كه » است  و پندي«  در دنيا و آخرت

  .يابند مي  راه
خود  با  هايي نوشته  از مسلمين  افرادي  كه  است  بيانگر آن  نزول  سبب  در بيان  روايتي

  نازل  كريمه  آيه  اين  بود پس  شده  نقل  از يهود در آن  هايشان از شنيده  بعضي  آوردند كه
  .شد
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  ميان  كه  آنچه  به» باشد  و شما گواه  من  دا ميانخ  است  كافي« !صپيامبر   اي »بگو«
باشد   گواه  رسالتم  و حقانيت  او بر صدق  كه  است  و كافي  است  داده  و شما روي  من

  حق و كار شما و  كار من  بنابراين، به »داند مي  است  در آسمانها و زمين  را كه  آنچه«

  به  كه  كسانيو «  نيست  امور بر او پنهان  چيز از اين و هيچ  است  شما آگاه  و حق  من

 گروه،  اند، آن خدا كفر ورزيده  اند و به آورده  ايمان«  باطل  معبودان  به: يعني » باطل

 احتم اند و خريده  ايمان  بهاي  كفر را به  خود، از آنجا كه  در معامله »زيانكارانند  همان
  . خواهند يافتكار خود را در   اين  جزاي

  

J��I���H��G��F��E��D��CB��AJ��I���H��G��F��E��D��CB��AJ��I���H��G��F��E��D��CB��AJ��I���H��G��F��E��D��CB��A����������N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K  
  گويي استهزا و تكذيب،  از روي »طلبند مي  شتاب  را به  از تو عذاب«  مشركان »و«

  كه »نبود در كار  معين  و اگر ميعادي«  است  مسخره  از عذاب، بحثي  گفتن  سخن
  مرگ  يا وقت  ميعاد؛ روز قيامت  و آن  است كرده  معين  عذابشان  را براي  آن أخداوند

  گناهان  سبب  به  كه طور عاجل، عذابي  به »شد مي  نازل  بر آنان  عذاب اقطع«  است  آنان

: يعني »كرد مي  خبردار شوند غافلگيرشان  كه آن  بي  و البته«هستند   سزاوار آن  خويش
  .فلندغا  آن  از آمدن  آورد كه مي  در ميعاد مقرر روي  سويشان به  درحالي  عذاب  آن
  

��Q���P��O��Q���P��O��Q���P��O��Q���P��O��U��T��S��R��U��T��S��R��U��T��S��R��U��T��S��R  
جهنم   كه آن  طلبند و حال را مي«  دنيوي » عذاب  شتاب به« !صپيامبر   اي »از تو«

  است آمدني   ناخواه خواه  اخروي  عذاب: بگو  آنان  به  يعني »دارد  احاطه  بر كافران اقطع 
زيرا  دگير فرامي نزديك   شما را در زماني  زودي به  پس  نيست  گريزي  و شما را از آن

  . است  باشد نزديك  آمدني  كه  هرآنچه
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 و  جهات  از تمام: يعني » سر آنها و از زير پاهايشان  از باالي  عذاب  روز كه  آن«

 را فروگيرد،  آنان  وصف  بر اين  عذاب  چون  پس »گيرد آنها را فرومي«  جوانبشان

 از  يا بعضي  سبحان  خداي »فرمايد و مي«  است  كرده  احاطه  آنان  به  جهنم  مانگ بي
  جزاي بچشيد: يعني »كرديد بچشيد را مي  آنچه«  تهديد و توبيخ  از روي  وي  فرشتگان

  .نداريد  ما گريزي  از عذاب  كرديد و بدانيد كه مي  از كفر و معاصي  را كه  آنچه
  

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����������l���k��l���k��l���k��l���k  
تنها مرا بندگي   پس  است  فراخ  من  همانا زمين !ايد آورده  ايمان  كه  من  بندگان  اي«

ها  برنامه  آشكار به  خود و از عمل  ايمان  كردن  از نمايان  ر در مكهاگ: يعني »كنيد 
را  أداخ  بتوانيد دين  كنيد كه  هجرت  جايي  به  در تنگنا قرار داريد پس  اسالم  واحكام
  پنهان را  دينتان  خاطر پرهيز از آزار مشركان به  بر پا داريد و اگر مجبوريد كه  در آن

سرزمينها   آن  به  پس  است  و فراخ  گسترده أخداوند  سرزمينهاي  داريد، بدانيد كه
شود و بتوانيد   و آسان  بر شما سهل  من  آييد تا عبادت  و فشار بيرون  برويد و از تنگي

  .دهيد  و آشكار انجام  طور علني خود را به  دين  عاير و شرايعش
عباد اهللا،  اهللا، والعباد البالد بالد«: است  آمده � عوام  زبيربن  روايت  به  شريف  در حديث

  بندگان  هم و بندگان   خداوند است  سرزمينها، سرزمينهاي: فأقم اًخير  صبتأفحيثما 
  .» گزين  رسيدي، در آنجا اقامت  خيري  به  كه  در هرجايي  خدايند پس

  

��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  
ما   سوي به  است، سپس  مرگ  چشنده«  جانداري  هر موجود و آفريده: يعني » هر نفسي«

  تلخ  روزها طعم از  در روزي  زودي از نفوس، به  هر نفسي: يعني »شويد مي  بازگردانده
و   در غربت  باشد و چه خود  و مقام  در موطن  شيد، چهخواهد چ  ناخواه را خواه  مرگ

  دشوار نباشد زيرا بازگشت بر شما  و اخوان  دوستان  و جدايي  اوطان  ترك  پس  هجرت
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در   آن  درنگ  ـ هرچند مدت  اي و هر موجود زنده  است أخداوند  سوي شما به  همه
  .دارالقرار، قرار دارد  سوي سفر به  شود ـ در راه  دنيا طوالني  سراي  اين
  

��e��dc��b������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w���v��e��dc��b������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w���v��e��dc��b������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w���v��e��dc��b������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w���v
��h��g���f��h��g���f��h��g���f��h��g���f  

 شايسته  و كارهاي« ص و پيامبرش أخدا  به »اند آورده  ايمان  كه  و كساني«

از   هايي را در غرفه  قطعا آنان«اند  مأمور بوده  آن  انجام  شرعا به  كه  كارهايي »اند كرده 

 » است  روان  آنها جويباران  از فرودست  كه«  آوريم و فرود مي » دهيم مي  جاي  بهشت
آنها   فرودست از  كه طوري  دارد به قرار  بلند بهشت  ها در جايگاههاي غرفه  آن: يعني

جاودانند و   بهشت ها، يا در در غرفه: يعني »در آنجا جاودانند«  است  جاري  جويباران

در .  و نيك  صالح  اعمال  به » كنندگان عمل  پاداش  نيكو است  چه«ميرند  هرگز نمي
آنها   آنها از درون  بيرون  كه  است  هايي غرفه  همانا در بهشت«: است  آمده  شريف  حديث

  كرده  آماده  كساني  را براي آنها أشود، خداوند مي  آنها ديده  آنها از بيرون  و درون
پايبند باشند و   و بر نماز و روزه و زيبا گردانند  را پاك  و كالم كنند  طعام  اطعام  كه  است

  .»كنند  در خوابند ـ قيام  مردم  كه حالي ـ در  شب  به
زير   مؤمنان به  آن  و پيام  بوده  هجرت  سوي به  مؤمنان  و برانگيزاننده  كننده  ترغيب  آيه  اين

گوارا باشد   بسي شما ، بايد برأخدا  در راه  دينتان با  گريزتان: كه  است  فشار كفار اين
  . است  شده  آماده  بزرگي  و پاداش  عوض  چنان  شما نزد پروردگارتان  زيرا براي

  

��n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���i  
  روان  جويباران  آن  از فرودست  كه  از بهشت  هايي را در غرفه » كساني  همان« ! آري

مشركان، بر  تكليف، بر آزار  و بر دشواريهاي »صبر كردند  كه«  دهيم مي  است، جاي
از باليا   وبر غير اين  خويش  ديني  و واجبات  آشكار مراسم  دادن  منظور انجام  به  هجرت

را   امور خويش: يعني »كنند مي  توكل  پروردگارشان  و به«ورزيدند   و محنتها شكيبايي
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  حق  و دنيا ـ به  از امور دين  خود ـ اعم  لاحوا  و در كليه  و در هر امتناعي  در هر اقدام
  .كنند مي  تفويض  تعالي

  

��|��{��z��y��xw��v��u��t���s�����r��q��p��o��|��{��z��y��xw��v��u��t���s�����r��q��p��o��|��{��z��y��xw��v��u��t���s�����r��q��p��o��|��{��z��y��xw��v��u��t���s�����r��q��p��o  
 كه  خود شوند، خداست  روزي  توانند متحمل نمي  كه  بسيار جانداراني و چه«

  انيدر دنيا بسيار جاندار: يعني » داناست  و او شنواي  آنها و شماست  بخش روزي 
را  آن  كردن  خود و ذخيره  روزي  برداشت  و ناتواني، ياراي  ضعف  سبب به  هستند كه

داريد،  كار را  اين  توان  و شما را نيز كه  آنان  كه  است  عزوجل  فقط خداي  ندارند بلكه
 داريد،  قدرت  تان زندگي  نفقه  شما بر تأمين  كه با آن  دهد پس مي  روزي  خويش  از فضل
با وجود   ناتوان  جانداران  اين  كه  كنيد، در حالي نمي  توكل  عزوجل  بر خداي  چگونه
  .ندارند  اي واهمه  خود هيچ  تأمين  شان، از ناحيه و ناتواني  ضعف

را از   ايشان فقر،  را دارند اما بيم  قصد هجرت  كه  است كساني  عزم  تقويت  براي  آيه  اين
  .دارد باز مي  آن
 از صخدا   رسول  شد كه  نازل  وقتي  كريمه  آيه: است  آمده  نزول  سبب  بيان در

ما در  نه: گفتند  كنند اما اصحاب  هجرت  مدينه  به  خواستند كه  در مكه  خويش  اصحاب
  به  عزوجل  خداي  پس. بدهد  وآبي ما نان  به  را كه  كسي  و نه  داريم  آنجا سرا و زميني

  او براي  رزق  بلكه  نيست  مخصوص  معين  مكاني  او به  و روزي  رزق  اد كهخبر د  ايشان
  ارزاق  و حتي  است  باشند، عام  داشته قرار  كه  خلقش، در هر جا و در هر مكاني  تمام

بعد از   صدر اسالم  مهاجران  كه چنان  تراست بيشتر و پاكيزه  در ديار هجرت  مهاجران
  .ساير بالد شدند  شورها وسرزمينهايك  زماني، حكام اندك

سفر  :سافروا تربحوا و صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا«: است  آمده  شريف  در حديث
  .»يابيد مي  شويد و جهاد كنيد؛ غنيمت مي  بگيريد؛ تندرست  بريد، روزه كنيد؛ سود مي
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 كسي  چه«؛  بپرسي  ر از مشركاناگ !صپيامبر   اي: يعني » بپرسي  نانو اگر از آ«

: گويند مي ا؟ حتم است كرده  را رام  و خورشيد و ماه  را آفريده  آسمانها و زمين 

 »شوند؟ مي  برده  بيراهه  چگونه  پس«قادر نيستند   حقيقت  انكار اين  به: يعني »خداوند
  او الشريك  كه  اين و أداوندخ  يگانگي  اف، از اقرار بهاعتر  بعد از اين  چگونه: يعني
  .شوند؟ مي  ، برگردانيده است
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هر   گرداند و براي مي  را گشاده  بخواهد روزي  كه  از بندگانش  خدا بر هر كس«

 و روزي، يا تنگ  رزق  تنساخ  گشاده: يعني »گرداند مي  بخواهد تنگ  كه  كس
را بر   آن  پس  است  روزي  سازنده  گشايشگر و تنگ  خداي  همانا از سوي آن،  گردانيدن 

 كه  آنچه  گرداند؛ برحسب مي  بخواهد تنگ  كه  و بر هر كس  بخواهد گشاده  كه  هر كس
 يا  صالح  كهرا   لذا آنچه » داناست  چيزي هر  خدا به  گمان بي«اقتضا نمايد   حكمتش 

 خويش  و مصلحت  حكمت  مقتضاي  به  داند پس است، مي  در آن  فساد بندگانش
  فرمان كنند و امر او را  بر او توكل  تعالي  حق  دارد بنابراين، بايد بندگان دهد و بازمي مي 

  .برند
  

��ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿
���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó  

  و بدان  فروفرستاده  آبي  از آسمان  كسي چه« !صپيامبر   اي » بپرسي  و اگر از آنان«

  اين  آنها به: يعني »هللا: گويند مي اگردانيد؟ حتم  زنده  از پژمردنش  را پس  زمين
  آنها به  آوردن شرك  بطالن  و مقتضي  آنها خود مستلزم  اعتراف  اين  معترفند پس  حقيقت
  كه  را بر اين أخداوند  گويم مي  ستايش: يعني »هللالحمد: بگو«  است  حانسب  خداي

گردانيد   معترف  حقايق  اين  را به  و آنان  غالب  آنان را بر  ، حجتم همراه  را با من  حق



  

2089  

  اند پس شده  دچار آن  خويش  با شرك  كه  در تناقضي »كنند نمي  تعقل  بيشتر آنان  بلكه«
  .كنند نمي  عمل اند، كرده  اعتراف  بدان  كه  آنچه  مقتضاي  هجهت، ب  بدين

  

��R��Q��P���O��NM��L�����K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A��R��Q��P���O��NM��L�����K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A��R��Q��P���O��NM��L�����K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A��R��Q��P���O��NM��L�����K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A  
 آن  به  كودكان  كه  آنچه  از جنس » نيست  و بازيچه  دنيا جز سرگرمي  زندگي  و اين«
  و به ندارد  و بقايي  دوام  هيچدنيا   زندگي: يعني. كنند مي  بازي  شوند و با آن مي  سرگرم 

  سراي زيرا » است  آخرت  همانا سراي  حقيقي  زندگي  و البته«شود  مي  سپري  سرعت
مرگ، يا  پذيرد و نمي  هرگز زوال  كه  است  و فناناپذيري  پاينده  زندگي  آخرت، سراي
  از حقيقت  چيزي »ددانستن مي اگر«گرداند  نمي  و تلخ  را منغص  آن  وغمي بيماري، يا هم

  ترجيح  باقي  ناپايدار را بر سراي  دانستند، هرگز دار فاني دانند زيرا اگر مي نمي  را ولي
  .ندارند  وآگاهي  ظواهر دنيا علم  جز به  كافران  دانند ولي نمي

  

��c��ba`_^]\[��ZY��XWVUTS��c��ba`_^]\[��ZY��XWVUTS��c��ba`_^]\[��ZY��XWVUTS��c��ba`_^]\[��ZY��XWVUTS  
دارند،   كه  ناديو ع  شرك  كفار با وصف: يعني »شوند سوار مي  بر كشتي  چون  پس«

دارند  مي  او خالص  را براي  دين  كه خداوند را ـ درحالي«شوند  مي  سوار كشتي  وقتي

  فراز آيد وكفار از غرق  بزرگ  شود و امواج  دريا توفاني  وقتي  چرا كه »خوانند ـ مي
  به  شود پس مي  بريده  مادي  از اسباب  اميدشان  هنگام  گردند، در اين  بيمناك  شدن

خوانند و در  مي  يگانگي به  ريا و خالصانه را بي  و خداوند متعال  بازگشته  خويش  فطرت
  سبحان  جز خداي  دانند كه مي گذارند زيرا را فرومي  بتان  خواندن  ياري هنگام، به  آن

  ولي«نمايد   را برطرف  آنان بر  فرودآمده  بزرگ  سختي  تواند اين نمي  ديگري  نيروي  هيچ

  شرك  به امجدد: يعني »ورزند مي  شرك  رهاند، بناگاه  خشكي  سوي را به  آنان  چون
  .خوانند را مي  سبحان  و غير خداي  برگشته

  مهالك از  پس از نجات  كه  است  با اخالص  مؤمنان  شيوه  كفار برخالف  شيوه  اين  البته
  اي وسيله ها را و نعمت  ر گزاردهرا شك  بر خويشتن  عزوجل  خداي  ها نعمت و سختي
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بعد خود  ما  درنگ بي  بر تحقق  كه  است  حرفي» اذا«. گردانند مي  طاعاتشان  افزوني  براي
  .كند مي  داللت

  

��k��j���i��hg��f��e��d��k��j���i��hg��f��e��d��k��j���i��hg��f��e��d��k��j���i��hg��f��e��d  
ها  نعمت از » ايم بخشيده  آنان  به  تا در آنچه«آورند  مي  روي  شرك  مجددا به ! آري

 أخداوند  از نعمتهاي »و تا برخوردار شوند«ورزند   و ناسپاسي »نندك  پيشه  كفران«

و   خويش عملكرد  اين  فرجام »دانند مي  زودي به  پس«پسندد  او نمي  كه  اي گونه به
  .خواهد آمد  آن  در پي  را كه  و عذابي  سختي

  

����{��z��y��x��w��vu��t��s���r��q��p��o��n��m��l����{��z��y��x��w��vu��t��s���r��q��p��o��n��m��l����{��z��y��x��w��vu��t��s���r��q��p��o��n��m��l����{��z��y��x��w��vu��t��s���r��q��p��o��n��m��l
��|��|��|��|  

از   كه » ايم داده قرار  امن  حرمي«  آنان  را براي  مكه »ما  كه«  كفار قريش »اند آيا نديده«
  از پيرامونشان  مردم  كه آن  و حال«باشند  مي  ايمن  و چپاول  و اسارت  و قتل  هجوم

  مبتالي  ديگر اعراب  كه اي زميني  و بليات  از آفات  حرم  ساكنان: يعني »شوند مي  ربوده
  در معرض  وقت ديگر همه قرار دارند زيرا اعراب  و عافيت  ر سالمتهستند، د  آن

شود،  مي  غارت  توسط جنگجويان  قرار دارند، اموالشان  مهاجمان  و يورشهاي  حمالت
  عرب، نواميس  و شيطانهاي  ريزندو هرزگان مي  را بر زمين  خونهايشان  مهاجم  سپاهيان
 »آورند مي  ايمان  باطل  آيا به«وجود   با اين شمارند، يم  را مباح  و ارزشهايشان  و اموال

و «  است  آشكار شده  برآنان أخداوند  حجت  كه گرايند، بعد ازآن مي  شرك  آيا به: يعني

  و به  قرار داده  آن  شكران  جاي را به  نعمت  ناسپاسي» ورزند مي خداوند كفر  نعمت  به
  !ورزند؟ كفر مي صخدا   رسول  پيام
  ديگري  علت !محمد  گفتند؛ اي  مكه  مشركان: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

ما را   عرب آوريم، مردم   اگر ايمان  كه  اين  دارد مگر بيم تو بازنمي  دين  ما را از پذيرش
بود   همان.  اكثريت ما در  مونپيرا  و اعراب  قرار داريم  كنند زيرا ما در اقليت از جا برمي

  .شد  نازل  آيه  اين  كه
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��n��m��l��k��j��ih��g���f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��n��m��l��k��j��ih��g���f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��n��m��l��k��j��ih��g���f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��n��m��l��k��j��ih��g���f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}
��o��o��o��o  

  آن ستمكارتر از  كسي: يعني »بندد  بر خدا دروغ  كه  كس  ستمكارتر از آن  و كيست«
  كس  آن ستمكارتر از  دارد، يا كسي  شريكي  سبحان  خداي: پندارد مي  كه  نيست  كس

را   او آن  دهد كه مي  او نسبت  را به  و سخني  بافته  دروغ  سبحان  ر خدايب  كه  نيست
و   پيامبر و كتاب  يعني » حق  چون«  كه  كس  ستمكارتر از آن  كيست »يا«  است  نگفته

 »؟ نيست  در دوزخ  كافران  كند؟ آيا جايگاه  را تكذيب  نزد او آيد، آن«توحيد 
  و جايگاه  اقامتگاه  و شبهه، دوزخ  شك بي: يعني.  است  تتقرير و تثبي  براي  استفهام
  . است  كافران

  

z��y��x��w��v��ut��s��r��q���pz��y��x��w��v��ut��s��r��q���pz��y��x��w��v��ut��s��r��q���pz��y��x��w��v��ut��s��r��q���p������������   

 جهاد  و شيطان  نفس  عليه  كه  كساني: يعني »اند ما جهاد كرده  در راه  كه  و كساني«
  رنج به  وي  خشنودي  طلب  و براي أهللا  سوي به  خود را در دعوت  اند و جانهاي كرده

  به :يعني » شويم مي  خود رهنمون  راههاي  را به  آنان  البته«اند؛  درافگنده  و سختي

خدا با   گمان و بي«رساند  ما مي  و رضاي  خشنودي  سرمنزل را به  ايشان  خير كه  راههاي

و هر   آخرت در  نيك  پاداش  در دنيا و دادن  خويش  و ياري  با نصرت » است  نيكوكاران
  .شود نمي  با او باشد، هرگز خوار و ذليل أخدا  كه  كس

  به  هر كس: يعلم  ما لم  علم  اهللا  بما علم، ورثه  عمل  من«: است  آمده  شريف  در حديث
. »بخشايد مي  وي  داند به نمي  را كه  آنچه  علم أكند، خداوند  داند عمل مي  كه  آنچه

  با كفار نيست  جنگيدن كريمه، فقط  مراد از جهاد در آيه«: گويد مي  داراني  ابوسليمان
  و در رأس  ستمگران  سركوب انديشان، با باطل  ، مبارزهأخدا  دين  دادن  ياري  بلكه

  .» است  تعالي  حق  در طاعت  با نفس  از منكر و مجاهده  و نهي  معروف همه، امربه
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  ﴾روم   سوره ﴿
  . است  آيه) 60(  و داراي  است  كيم

  
 خبر  سپس و  از فارسيان  روميان  شكست  با بيان  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه
از   يكي  اين  البته. شد  ناميده»  روم«سال،   اندي  بعد از گذشت  آنان  از پيروزي  دادن

  به  دهد كه خبرمي  اي آينده  غيبي  رخدادهاي  از وقوع  كه  است  كريم  قرآن  معجزات
  .پيوندند مي  واقعيت

  

��|��{��|��{��|��{��|��{  
»  بقره»  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن » الف، الم، ميم«: شود مي  خوانده
  . گذشت

  

�����~��}�����~��}�����~��}�����~��}  
  روم  از نسل  روميان«: گويد كثير مي ابن.  ايرانيان  از دست »خوردند  شكست  روميان«

  مفسران .»اند بوده  نصرانيت  ند و بر دينا ‡فرزند ابراهيم  فرزند اسحاق  فرزند عيص
بودند،   كتاب  اهل  كه  بودند بر روميان)  مجوسي(  پرست آتش  كه  فارسيان«: كنند مي  نقل

افتاد   اتفاق  مدينه  به صاكرم رسول  از هجرت  قبل  چند سال  واقعه  پيروز شدند و اين
بودند، بر   كتاب بي  كه كساني: و گفتند  شده  شادمان  فارسيان  از پيروزي  كفار مكه  پس

  كشيدند اما مسلمانان مي  مسلمانان  رخ  را به  پيروزي  سان، اين بدين. پيروز شدند  كتابيان
  انجيل  آسماني  كتاب  اهل  آنان  چراكه پيروز شوند  بر فارسيان  روميان  داشتند كه  دوست
خدا   رسول.  گذاشت  ميان در صخدا  رسول را با  موضوع  اين �ابوبكر  پس. بودند
او اين خبر   گاه آن. »شوند پيروز مي  بر فارسيان  زودي به  روميان  كه  بدان«: فرمودند ص
ما   اگر سخن  بگذار پس  ما و خود ميعادي  ميان: او گفتند  به  مشركان. داد  مشركان  را به

  ما بدهيد و اگر سخن  تعداد شتر به. . و اين..  شد، اين  مسلم  فارسيان  در مورد پيروزي
  چنين.  دهيم شما مي  تعداد شتر به..  و اين..  پيروز شدند، اين  شد و روميان  شما محقق
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 خود و آنان  را ميان  سال  ميعاد پنج �كردند و ابوبكر  شرط بندي �با ابوبكر  بود كه
 با داد و  افزايش  سال  ا تا نهميعاد ر  اين ص  اكرم دستور رسول به  سپس. داد شرط قرار 

  .پيروز شدند  بر فارسيان  نوبت  در اين  روميان  بود كه  مدت  اين  گذشت
قمار بود   از تحريم  قبل  با مشركان �ابوبكر  قتاده، شرط بندي  قول  به«: گويد مي  نسفي
انند عقد ربا و فاسد ـ م  عقدهاي  كه  است  محمد اين  و امام  ابوحنيفه  امام  مذهب  ولي

بر   داستان  همين  به  ايشان.  و كفار جايز است  مسلمانان  ميان  ـ در دار حرب  غير آن
  .»اند كرده  استدالل  عقدهايي  چنين  صحت
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  به.  اعراب سرزمين   خود به » سرزمين  در نزديكترين«شدند؛   مغلوب  روميان ! ريآ

بعد از   آنان  ولي«بود   شام  اذرعات: ديگر  قولي و به  سرزمين، الجزيره  اين: قولي

  بر آنان، به فارسيان   بعد از غلبه  روميان: يعني »خواهند شد  غالب  زودي  به  شكستشان

  از سه: بضع » سال چند  در عرض«شد؛  پيروز خواهند  بر فارسيان  دوم  تدر نوب  زودي
شام،   بر سرزمين) شاپور(  فارس  شاه  شد كه  نازل  در زماني  آيات  اين.  است  سال  تا ده

  هرقل  كه طوري  بود به  شده  غالب  روم  نقاط سرزمين  ترين و دوردست  جزيره  سرزمين
در   قلعه  در آن  طوالني  و او مدتي ببرد  پناه  قسطنطنيه  شد تا به مجبور  امپراطور روم

  دقيقا در سال  روم، يعني  سوره  بعد ازنزول  سال  اما هفت.  داشت شاپور قرار  محاصره
  بر سر رودخانه دجله  كه» نينوا»  نام به  محلي در  فارس  بر سپاه  روم  سپاه  بود كه)  م627(

  كريم  قرآن  خوردند و پيشگويي  سختي  شكست  پيروز شد، فارسيان  است  شده  واقع
  . پيوست  تحقق به
  از آن«  و بعد از آن  پيروزي  از اين  پيش: يعني » و آينده  كار در گذشته  فرجام«

و  خويش، يكتا  و سنن  احكام  انتها و اجراي بي  در قدرت  تعالي  حق: يعني » خداست
دوم،  در بار  روميان  و غلبه  در بار اول  فارسيان  ؛ از غلبه تحوالت  اين  و همه  است  يگانه
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  مؤمنان« شوند  غالب  روميان  كه »روز  و آن«باشد  مي  وي  و حكم  سبحان  امر خداي  به

چند   عرض در  بر فارسيان  روميان  كه  روزي: يعني » الهي  شوند از نصرت مي  شادمان
شوند زيرا  مي  شادمان  روميان  براي  الهي  از ياري  روز، مؤمنان  آن پيروز شوند، در  سال

  اين  كه  است  گفتني. پرستيدند مي  آتش  فارسيان  كه  بودند در حالي  كتاب  اهل  روميان
هر دو   به  افتاد و مؤمنان  بدر اتفاق كند ـ در روز مي  كثير نقل ابن  كه ـ چنان  پيروزي
  ياري«  خويش  دهد از بندگان  ياري  كه »را بخواهد  هركه«شدند   شادمان  پيروزي

  بندگان  به  بسيار مهربان: يعني » رحيم« و قاهر  غالب: يعني »عزيز  دهد و اوست مي
  . خويش  مؤمن

دهد  مي خبر  در آينده  وقايعي  زيرا از وقوع  است صاكرم رسول  از معجزات  آيات  اين
  .گرديد  شد، محقق  خبر داده  كه چنان  وقايع  اين  كه
  

��T��S����R��Q��P��O��N��M���L���K���J����I��H��G��F��E��D��CB��A��T��S����R��Q��P��O��N��M���L���K���J����I��H��G��F��E��D��CB��A��T��S����R��Q��P��O��N��M���L���K���J����I��H��G��F��E��D��CB��A��T��S����R��Q��P��O��N��M���L���K���J����I��H��G��F��E��D��CB��A
��X��������W��V�����U��X��������W��V�����U��X��������W��V�����U��X��������W��V�����U  

  روميان  پيروزي أخداوند: يعني »كند نمي  را خالف  اش خدا وعده.  خداست  وعده«

  ولي«كند  نمي  خالفرا   خويش  ترديد او وعده و بي  است  داده  را وعده  بر فارسيان

از «: كفارند كه  كند وآنان نمي  را خالف  اش وعده أخداوند  كه »دانند نمي  بيشتر مردم

  از آرايشها و لذتهاي  كه را  آنها ظاهر آنچه: يعني »دانند را مي  دنيا فقط ظاهري  زندگي
كنند،  مي  شاهدهم  شان دنيوي  منافع  آوردن  دست به  و اسباب  دنيا و كاروبار زندگاني

  .رود امور فراتر نمي  آنها از اين  شناسند و علم مي
هاو  آرايش  همان  دارد، ظاهر آن  دنيا ظاهر و باطني  آيد كه برمي  چنين  آيه  از اين
  اين  آن  اند و باطن دلبسته  دانند و بدان را مي  آن  دنياپرست  جهال  كه  است  هايي پيرايش

  و كامل  حقيقي  و زندگي  است  حقيقت  سوي  به  و گذرگاهي  يا پلدن  زندگي  كه  است
  برگرفت  توشه  آخرت  براي  صالح  و عمل  بايد در دنيا از طاعت  باشد پس مي  در آخرت

  است  و خالص  مثال بي  و لذت  زوال بي  همانا نعمت  كه » از آخرت  آنان  كه آن  و حال«
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  آن  است، براي  آخرت نياز مورد  را كه  كنند و آنچه نمي  فاتيالت  آن  به: يعني »غافلند«
  .سازند نمي  آماده

  

����������k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂� ]\��[��Z��Y����������k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂� ]\��[��Z��Y����������k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂� ]\��[��Z��Y����������k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂� ]\��[��Z��Y
��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l  

  است فراهم   برايشان  انديشيدن  اسباب اقطع: يعني »اند؟ نكرده  انديشه  آيا در خودشان«
  آنان  وجودي  ساير مخلوقات، خويشتن  به  آنها نسبت  چيز به  نزديكترين  اول  و در قدم

  وحدانيت  بايد تفكر كنند، يقينا به  كه چنان  اگر در وجود خودشان  باشد پس مي
  خداي  كه  اين آيا در: ديگر  عبارتي به. برند مي  پي  پيامبرانش  و صداقت أخداوند
خداوند «اند؟  نينديشيده اند، نبوده  چيزي  كه  در حالي  است  دهرا آفري  خود آنان  عزوجل

  عدل، يا به  به: يعني » حق  به جز  دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  آسمانها و زمين
را تا   آسمانها و زمين  تعالي  حق :يعني » معين  و تا سرآمدي  است  نيافريده«  حكمت

سر  سر آيد، عمر آنها نيز به ميعاد مقرر به  آن  چون  كه  ستا  آفريده  سرآمد و ميعاد معيني
  داند كه مي ادو امر تفكر كند، يقين  در اين  كسي اگر  پس.  است  روز قيامت  آيد و آن مي

رسند  مي  پاياني  نقطه  به  هم ااند و حتم شده آفريده   حكمتي  براي  انسان و هستي
  گمان و بي«  است  آمدني ايقين  و آخرت  است زوال   بنابراين، دنيا و مافيها در شرف

  از مرگ  پس  شدن  منكر زنده: يعني »كافرند  پروردگارشان  لقاي  به  از مردم  بسياري
  .هستند

  

� �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������b��� �a�� �̀ �_��~��}|��{��z��y��b��� �a�� �̀ �_��~��}|��{��z��y��b��� �a�� �̀ �_��~��}|��{��z��y��b��� �a�� �̀ �_��~��}|��{��z��y
��o��n�� � � � � � � �m��l� � kj��i�� �h��g��f� �e��d��c��o��n�� � � � � � � �m��l� � kj��i�� �h��g��f� �e��d��c��o��n�� � � � � � � �m��l� � kj��i�� �h��g��f� �e��d��c��o��n�� � � � � � � �m��l� � kj��i�� �h��g��f� �e��d��c

r��������������q��pr��������������q��pr��������������q��pr��������������q��p����������t��s��t��s��t��s��t��s  
 »بودند  از آنان  پيش  كه  كساني  عاقبت  اند تا بنگرند كه سيروسفر نكرده  آيا در زمين«

  به  وتكذيبشان  كفر و انكار حق  سبب را به  آنان  سبحان  خداي  كه  كفاري  از طوايف
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آميز و   عبرت  همه آنها  آخر، سرگذشت »؟ است  بوده  چگونه«نابود كرد  ‡پيامبران
  گردش  در زمين  آنان: يعني .پند بگيرد  از ديگران  كه  است  كسي  و عاقل  آموز است پند

  آن: يعني »بودند  نيرومندتر از آنان  آنها بسي«. اند كرده  را مشاهده  حقايق  و اين  كرده
  و امور دنيوي  وپيروانشان، در اسباب  كفار مكه  به  شده، نسبت  كفار نابودساخته

وكار  كشت  و براي  زده  را شخم  آن: يعني »را كندوكاوكردند  و زمين«ر بودند توانمندت
منظور   را به  آنها زمين  كار گرفتند همچنين امر را به  اين  و ابزارهاي  و اسباب  كرده  آماده

  آبادش  اينان  از آنچه  و بيش«پرداختند   كاوش  به  و در آن كردند  زيروروي  آن  آباداني

  بناها و گستراندن  را با ساختن  امتها، زمين  آن: يعني »ساختند را آباد  اند آن هكرد
ـ مانند عاد، ثمود و   پيشين  آباد كردند زيرا امتهاي  مكه  مردم از  كشاورزي، بيش

  اسباب  آوردن دست تنومندتر و در به  تر و بدنهاي طوالني  عمرهاي  ـ داراي  امثالشان
  .اند بوده  بيشتري  موفقيت  داراي  تمدني  لوساي و  زندگاني

را در   مكان و  ابعاد زمان  آن  زيرا نص  است  كريم  از مظاهر اعجاز قرآن  مظهري  آيه  اين
و   است  گذاشته  قدم  پيشين  در عصرهاي  انسان  و تمدن  تاريخ  متن  و به  نورديده

  . است  آيه  اعجاز اين  روشن  در عصر حاضر، گواه  باستانشناسي  كاوشهاي
  وجود، آنان  با اين  ولي »آمدند  سويشان به«ها  با معجزه: يعني » با بينات  و رسوالنشان«

 أخداوند نياوردند و در نتيجه،  ايمان  شان توحيدي  و پيامهاي ‡پيامبران  به
  آنان  بلكه»  كردنشان  با عذاب »كند  ستم  آنان خداوند بر  نبود كه  پس«كرد   نابودشان

  . گناه  و ار تكاب  با كفر، تكذيب »كردند مي  ستم  خويش  خود در حق
  

��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w�v��u��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w�v��u��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w�v��u��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w�v��u  
  عذاب بعد از  آنان  عاقبت: يعني »شد  كردند، سوأي  بدي  كه  كساني  عاقبت  گاه آن«

: قولي به .شوند مي  مجازات ها عقوبت  ترين سخت  به  شد زيرا در آخرت  دنيا بدتر هم
  چراكه«. باشد مي  بهشت  براي  نامي)  حسني(  كه چنان  است  جهنم  براي  نامي)  سوأي(

  بر پيامبرانش  را كه الهي  آيات  آنان  كه  روي آن از: يعني »كردند  خدا را تكذيب  آيات
  اين  يا معني. شد  هم تردنيا بد  بعد از عذاب  كردند، عاقبتشان  بود تكذيب  كرده  نازل
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عملها   بدترين  مرتكب  بود كه  كساني  و سرانجام  و تمسخر، عاقبت  تكذيب: است
  آيات  به: يعني »آنها  و به«  است  خداوند متعال  به  ورزيدن  از شرك  عبارت  شدند؛ و آن

است،   دوزخ  آتش  كه  آنان  زشت  و فرجام  عاقبت  علت: يعني »كردند استهزا مي«  الهي
  .بود  و استهزايشان  تكذيب  همين

  

��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤  
  آيه، به  اين است، ياد كرد، در  جهنم  كه  مجرمان  از عاقبت أخداوند  قبل  در آيه  چون
مردم،   آفرينش و تجديد  اعاده  مقوله  امر كه  و بر اين  معاد و حشر پرداخته  حقيقت  بيان

: كند مي  دليل  آنهاست، اقامه  ابتدايي  او بر آفرينش  و اراده  قدرت  مقوله  از همان
  و ابتدائا از كتم را اوال  خلقت  هاي پديده: يعني »كند را آغاز مي  آفرينش  كه  خداست«

  زنده امجدد  مرگ را بعد از  آنان: يعني »كند را تجديد مي  آن  سپس«آفريند  مي  عدم

  در روز قيامت »شويد مي  او بازگردانيده  سوي به  گاه آن«اند  بوده  ر اولد  كه كند چنان مي
برابر  را در  و بدكاران  نيكوكاريشان  را در قبال  نيكوكاران  پس  حساب  موقف  سوي به

  .دهد مي  مناسب  جزايي  بدكاريشان
  

��³��²��±����°����� �̄�®��³��²��±����°����� �̄�®��³��²��±����°����� �̄�®��³��²��±����°����� �̄�®  
  كه  گاه ـ آن  مشركان: يعني »گردند د مينومي  برپا شود، مجرمان  قيامت  كه  و روزي«

  كه  است  كسي: مبلس. شوند اميد مي و نا  مأيوس  كنند ـ از هر خيري  را مشاهده  عذاب
  نوميد گرديده  و دليلي  حجت  به  يافتن  و از راه  شده  و رسوا و افسرده  و درمانده  ساكت
  . است

  

��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ��´  
اند  كرده  عبادت أخداوند  جاي آنها را در دنيا به  كه » از شريكانشان  آنان  و براي«

  نبوده: يكن  لم(  صيغه  تعبير به. دهند  پناهشان أخداوند  از عذاب  كه » نيست  شفيعاني«

 »و خود«.  خبر است  اين  قطعي  تحقق  كند، گوياي مي  داللت  ماضي  بر زمان  كه)  است
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  خداي  در دنيا شركاي آنها را  كه  خداياني  به: يعني » شريكانشان  به«  وقت  در اين

  بتان  آن  امراند كه  اين منكر  آنان  در قيامت: يعني »كافرند«پنداشتند  مي  سبحان
  توانند سودي مي  نه  باطل  معبودان  اين  دانند كه مي  هنگام  هستند زيرا در اين  خدايانشان

  . زياني  د و نهبرسانن  آنان  به
  

��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��Ä��Ã��Â��Á��À���¿  
  بهشت  به  مؤمنان »شوند مي  پراكنده  روز مردم  برپا گردد، آن  قيامت  كه  و روزي«

خدا  به«: گويد مي  قتاده. شوند جدا مي  از هم  گونه پيوندند و بدين مي  دوزخ  به  وكافران
  .» نيست  آمدني  هم ردگ  هيچ  بعد از آن  كه  است  اي جدايي  اين  سوگند كه

  

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å  
  در بوستاني  اند پس، آنان كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  اما كساني«

  انعام و  و سرخوشي، مورد اكرام  در شادي  در بهشت  آنان: يعني »گردند مي  سرخوش
. شنوند مي  در بهشت  كه  است  از و آوازيس»  يحبرون«مراد از : قولي به. گيرند قرار مي

  را شامل  و بهجت  فرحت  هر نوع  دارد كه  عام  معنايي: حبره«: گويد كثير مي  ابن
  .»شود 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 لقاي«  قرآن: يعني »ما  و آيات« أخداوند  به »كفر ورزيدند  كه  و اما كساني«

  آن  كردند پس  را تكذيب«  و دوزخ  و بهشت  از مرگ  پس  شدن  زنده: يعني » آخرت 

 شوند، بي مي  گردانيده  مقيم  در آن: يعني »شوند مي  حاضر ساخته  در عذاب  گروه
  .شود  ساخته  سبك  از آنان  عذاب  كه آن 
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��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  
 »شويد مي بامداد وارد  و به  اهشامگ  به  كه  گوييد خداوند را هنگامي  تسبيح  پس«

  كه  را از آنچه گوييد و او  را تسبيح  را دانستيد، خداوند متعال  حقايق  اين  چون: يعني
.  و شامگاهان  بامدادان در» هللا سبحان»  ياد كنيد؛ با گفتن  پاكي  نيست، به  وي  سزاوار شأن

  . آيه، نماز است  در اين  يا مراد از تسبيح
  

��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  
 » نيمروزتان  هنگام عصر و به  و هنگام  در آسمانها و زمين  اوست  ازآن  و ستايش«

  حق  از فرموده لذا مراد  قبل، نماز است  در آيه  مراد از تسبيح«: گويد مي ك عباس ابن
ماز ن)  تصبحون حين: (و عشاء است، مراد از  مغرب  نمازهاي)  تمسون  حين: (تعالي

نماز ظهر )  تظهرون  حين: (و مراد از  نماز عصر است) عشيا: (بامداد است، مراد از
  .گيرند مي بر نماز را در  هر پنج  مجموعه  دو آيه  بنابراين، اين.  است

در   كه  است  جهت  تسبيح، بدان  گفتن  به  اوقات  اين  ساختن  مخصوص  كه  بايد دانست
  محسوس ديگر  زماني  به  ديگر و از زماني  حال  به  از حالي  نتقالا  هاي نشانه  اوقات  اين

  در حديث. گيرند مي روز را دربر  هاي بخش  اوقات، تمام  اين  و در واقع  است  و نمايان

�+  صبح  هنگام  هر كس«: است  آمده  شريف � �P��O��N��M���P��O��N��M���P��O��N��M���P��O��N��M... _  ،را بخواند
و   است  كرده  و جبران  دريافته است،  شده  فوت  در شبش) از اذكار(  از وي  را كه  آنچه

  شده، جبران  فوت  در روزش  وي از  را كه  بخواند، آنچه  را در شامگاه  آيه  اين  هر كس
  . است اذكار و اوراد  شدن  مراد فوت. » است  كرده

  

]]]]����̂̂̂̂����j�ihgfedcba`_j�ihgfedcba`_j�ihgfedcba`_j�ihgfedcba`_����kkkk������l��l��l��l  
  آوردن  بيرون و  از نطفه  انسان  نآورد  مانند بيرون »آورد مي  بيرون  را از مرده  زنده«

از   و بيضه  نطفه  آوردن  مانند بيرون »آورد مي  بيرون  را از زنده  و مرده«  از تخم  جوجه
  كافر را از مؤمن را از كافر و  مؤمن: اند گفته  دو جمله  اين  در معناي  بعضي.  حيوان
ها بعد از  سبزه  رويانيدن با »كند مي  زنده  از پژمردنش  را پس  و زمين«. آورد مي  بيرون
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ايجاد و : يعني.  قبرهايتان از »شويد مي  آورده  بيرون  گونه و بدين«آنها   شدن  خشك
اضداد آنها تواناست، برابر و  اشيا از  آوردن  بر بيرون  كه  توانايي  ذات  در قدرت  اعاده

  .باشد مي  يكسان
  

�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������x��x��x��x  
و   بر عظمت، كمال  تعالي  حق  درخشان  ها و داليل از نشانه: يعني »او  و از آيات«

 شما را از خاك  كه  است  اين«  مجددتان  بر برانگيختن  و از جمله  قدرتش  مطلقيت

 ! آري .آفريد  وي، از خاك  خلقت  ضمن و شما را نيز در ÷ آدم  پدرتان: يعني »آفريد 
است،   از خون  نطفه  و آب  نطفه  از آب  وي  شد و نسل  آفريده  ز خاكا ÷ پدر ما آدم

انسانها   همه خلقت   پس  از خاك  ها و عناصر برآمده از غذا و غذا از سبزي  خون
  پسس: يعني »شديد پراكنده   در زمين  شما بشري  بناگاه  سپس«  است  از خاك  درنهايت
پديد  ÷ است، از آدم  كرده مقدر أخداوند  كه  اي هشيو  و توالد، به  تناسل  از طريق

  .شديد  پراكنده  زمين  در گستره  آمديد تا بدانجا كه
  از تمام را  آن  كه  خاكي  را از مشت  آدم أهمانا خداوند«: است  آمده  شريف  در حديث

شدند و از   دهآفري)  گون گونه(  مانند زمين به  آدم  برگرفت، آفريد لذا فرزندان  زمين  روي
و   خوي نرمخوي، درشت ؛ و نيز پليد، پاك، اينها از الوان  و ميان  سپيد، سرخ، سياه  آنان
  .»پديد آمد ) از طبايع(اينها   ميان

  

��h���gf��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��h���gf��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��h���gf��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��h���gf��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y
��n��m����l��k��j��i��n��m����l��k��j��i��n��m����l��k��j��i��n��m����l��k��j��i  

  از جمله: يعني »آفريد  رانيهمس  برايتان  از خودتان  كه  است  او اين  و از آيات«
كند،  مي  داللت  از مرگ  پس  ساختن  بر زنده  تعالي  حق  قدرت  به  كه  ها و داللتهايي نشانه
  ازدواج  با آنان  آفريد كه  شما زناني  بشري  شما از جنس  براي  كه  است  اين  يكي
 ÷ آدم  پهلوي او را از  متعالزيرا خداوند   است  مراد حوا عليهاالسالم: قولي به. كنيد مي

 »گيريد  بدانها آرام تا«. اند شده  آفريده  مردان  نيز از پشت  بعد از وي  آفريد و زنان
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  و راحت  زيرا آرامش ورزيد  تمايل  آنان  و به  گرفته  و الفت  انس  همسرانتان  تا به: يعني
در : يعني »نهاد  رحمت و  مودت شما  و در ميان«  است  و الفت  انس  با اين  روانهايتان

  و عالقه  آن، محبت  مستحكم  قلعه  و در درون  در پرتو پيوند نكاح  مرد و همسرش  ميان
ديگر مهر و  شما با يك  كه  است  نكاح  اين  وسيله  به  قرار داد پس  و عشق  و شفقت

رسد   باشد، چه  و معرفتي  شما شناخت  ميان  از اين  قبل  كه آن  كنيد، بي مي  مبادله  عاطفه
در   گمان بي«. »؛ فرزند و رحمت  است  جماع ؛ مودت«: گويد مجاهد مي.  مهر و محبت  به

  و حكمت  بر قدرت  و شگرف  بزرگ » است  هايي نشانه«ذكر شد   كه  اموري » اين

  عظمت  امور، به  در اين  و با انديشيدن »انديشند مي  كه  گروهي  براي«  سبحان  خداي
  .برند مي  پي  آفريدگار متعال

  

��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r���q��p��o��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r���q��p��o��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r���q��p��o��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r���q��p��o
��}��}��}��}  

را   بزرگ  اجرام  اين  كه  زيرا ذاتي » است  آسمانها و زمين  او آفرينش  آيات  و از جمله«
  داد كه قرار  هايي پديده  خويش  آفرينش  هاي و شگفتي  صنع  آفريد و در آنها از عجايب

شما را بعد از  تا  متعال، قادر است  ذات  است، همين  و متفكران  وران انديشه  عبرت  هماي
  اوست  هاي نشانه  نيز از جمله »و«. برانگيزد  نيز بيافريند و از قبرهايتان  مرگتان

گوييد؛ از  مي  سخن  با آن  كه  ها و زبانهايي گويش: يعني »شما  زبانهاي  گوني گونه«

  هاي نشانه  نيز از جمله »و« از زبانها  اين و غير  تركي، رومي، التيني عربي، عجمي،

در هر   حتي  و زرد بلكه  و سرخ  از سفيد و سياه »شما  رنگهاي  گوني گونه«  اوست
گرداند، با  متمايز مي  وي او را از غير  وجود دارد كه  از افراد شما خصوصياتي  فردي

  باهم  واحدي  شما را نوع  همه هستيد و  زن  مرد و يك  يك  شما فرزندان  همگي  كه آن
  نبود، بشر با چه  گوني و گونه  تنوع  اگر اين ! آري.  است  انسانيت  كند كه مي  جمع

 » است  هايي نشانه  دانشوران  امر نيز براي  در اين اقطع«شد؟  رو نمي روبه  كه  مشكالتي
را بر   آيات  اين  روشن  هاي داللت  اندكه بصيرت و  علم  و صاحبان  زيرا فقط دانشوران

  .يابند درمي  عزوجل  وجود خداي
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 معاش  و روز و طلب  شما در شب  او خواب«  بزرگ  هاي و نشانه » آيات  و از جمله«

  براي  و در روز نيز گاهيرويد  مي  خواب  به  در شب ! آري » اوست  شما از فضل 
  در روز وشب  همچنين. شما)  چاشت  وقت(  قيلوله  ابخوابيد، مانند خو مي  استراحت
  روي  در شب  در روز و هم  هم  روزي  طلبيد زيرا طلب مي  روزي  تعالي  حق  از فضل

  آوردن  دست ها وبه نيازمندي  رفع  براي  و تكاپو و تالش  مرگ  شبيه  خواب  البته. دهد مي
  كه  گروهي  امر براي  در اين  گمان بي«  است  از مرگ  پس  زندگي  به  روزي، شبيه

شنوند و  مي  ها را انديشمندانه و موعظه  آيات  كه  كساني  براي: يعني »شنوا دارند  گوش

  هايي نشانه«كنند؛  مي  رستاخيز استدالل  و امكان أخداوند  ها بر عظمت نشانه  با اين

  .أخداوند  بر وجود و عظمت  عظيم » است
  به: فرمود  كه  است  آمده � ثابت  زيدبن  روايت  به  شريف  در حديث: خوابي بي  دعاي

بردم،   شكايت صخدا رسول  امر به  داد و از اين  دست  شب  بيدارخوابي  عارضه  من
  عيني  نمأيا قيوم،   يا حي  قيوم  يح  وأنت  العيون  وهدأت  النجوم  غارت  اللهم: بگو«: فرمودند

  پاينده  گرفتند و تو زنده  كردند و چشمها آرام  غروب  ستارگان !بارخدايا: هدء ليليأو
  .» بخش  را آرامش و شبم   را بخوابان  چشمهايم!  پاينده  زنده  اي.  هستي

  

��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��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  

 از  بيم »نماياند شما مي  و اميد به  بيم  را براي  برق  كه  است  او اين  آيات  و از جمله«
  اين و سرما كشتزارها را نابود كند و اميد به  يخ  كه  از اين  باران، بيم  ها و اميد به صاعقه

  نتيجه در  كه  است  يا الكتريكي  شراره  برق. گرداند  و خرم  كشتزارها را زنده  باران  كه
  آبي  و ازآسمان«. آيد وجود مي رعد به  شود و از آن برخورد ابرها در جو پديدار مي

  هاي رستني با »گرداند مي  زنده  را بعد از مرگش  زمين  آن  وسيله  به  فرستد پس فرومي
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امر   در اين  گمان بي« بود  مرده  و سفتي  بر اثر خشكي  زمين  كه سبز و خرم، بعد از آن

ها و  پديده  با اين  خردورزان  كه » است  هايي ورزند، نشانه خرد مي  كه  گروهي  براي
  .كنند مي  استدالل  تعالي  حق  عظيم  ها، بر قدرت نشانه

  

��R��Q��������P��O��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��R��Q��������P��O��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��R��Q��������P��O��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��R��Q��������P��O��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A  
 و  برپايي: يعني »او برپايند  فرمان  هب  آسمانها و زمين  كه  است  او اين  و از آيات«

 باشند و بدون  بر آنها متكي  كه  اي مرئي  ستونهاي  بدون  آسمانها و زمين  برجايي
  مطلقه  و قدرت  اراده  عظيم  هاي نشانه  و قرار گيرند، از جمله  جاي  بر آن  كه  قرارگاهي 

  بيرون  فراخواند، بناگاه  زمينشما را از   صاليي  به  چون  سپس«  است  سبحان  خداي

  مطيع شده،  دعوت  شخص  كه چنان  و توقف  درنگ  بدون  از گورهايتان »آييد مي
  اي  هان: گويد خواند ومي شما را فرامي  سبحان  خداي  نچو ! آري.  است  دعوتگر خويش

ماند مگر  نمي  اقيب  و پسينيان  از پيشينيان  كس  آييد؛ هيچ  بيرون  از گورهايتان ! مردگان
با : است  يا مراد اين. نگرد رستاخيز را مي  و صحنه  از گور برخاسته  درنگ بي  كه  اين

  .آييد مي  رها بيروندر صور از گو  اسرافيل  دميدن
  

��\��[��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  
در  در ملك، » اوست  از آن«  مخلوقات  از تمام » است  در آسمانها و زمين  و هر كه«

  همگان«  نيست  فرمان  امور در تحت  چيز از اين  را هيچ  و ديگران  و در آفرينش  تصرف

پروردگار   ـ براي  اضطرار و درماندگي  رضا يا از روي  ـ به  همه: يعني »فرمانبردار اويند
ر د. مقر و معترفند  بندگي و  عبوديت  و به  مطيع  پذيري انقياد و فرمان  طاعت  به  متعال

  .» است  طاعت  معني  به  در قرآن  هر قنوتي«: است  آمده  شريف  حديث
  سبحان  خداي  و وحدانيت  بر ربوبيت  كلي  دليل  آيات، شش  در اين  كه  كنيم مي  مالحظه

  . است  شده  بيان
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 بعد از »نمايد را تجديد مي  كند و باز آن را آغاز مي  آفرينش  كه  كس  آن  و اوست«

 مجاهد در توضيح » كار بر او آسانتر است  و اين«  هميشگي  اي زندگاني  ؛ به آن  مرگ
  ابتدايي  از آفرينش  عزوجل  و تجديد حيات، بر خداي  بازگردانيدن«: گويد مي  آن  معني 

. »باشد مي  دو بر او آسان و تجديد آن، هر  ابتدايي  فرينشآ  هرچند كه  تر است آسان
آسانتر از   خلق  در ميان  آفرينش  تجديد و بازگردانيدن  كه  است  مراد اين: قولي به

  يكسان  همه اين او  قدرت  زيرا در پيش  متعال  در نزد خالق  است، نه  ابتدائي  آفرينش
در «  داليل  زبان و  خاليق  رتر و واالتر بر زبانب  هر صفت: يعني » اعلي  و مثل«  است

���d+ :اش فرموده  با اين  تعالي  حق: يعني » اوست  از آن  آسمانها و زمين �c��d� �c��d� �c��d� �c

eeee_  :)در معيارها و   كه شما در مورد آنچه  ؛ براي)  بر او آسانتر است  آفرينش  و اعاده
ندانيد و   متمثل  عين را  مثل  اين  پس  است  زده  مثلي  يا دشوار است  سهل  مقياسهايتان
  وجود دارد زيرا كل  اي و سختي  وي، آساني  مطلقه  قدرت  در پيشگاه  نپنداريد كه

  اوست  براي  يگانگي  صفت  برتر؛ يعني  و مثل  است  او يكسان  قدرت  به  نسبت  ممكنات
پيروزمند در  »عزيز  اوست و«  نيست  و مانندي  شبيه  او را در آسمانها و زمين  پس

  . خويش  و افعال  در سخنان  است » حكيم« شود نمي  هرگز مغلوب  كه  ملكش، توانايي
  تكذيب مرا  فرزند آدم: فرمايد مي  خداوند متعال«: است  آمده  قدسي  شريف  در حديث

  شأن  شايسته اين  كه داد درحالي  نبود و مرا دشنام  وي  شأن  شايسته  اين  كه كرد درحالي
مرا در ابتدا   كه  گونه خداوند آن: است  وي  سخن  مرا در اين  وي  نبود؛ اما تكذيب  وي

نتر آسا  بر من  آن  از اعاده اول   آفرينش  كه درحالي. گرداند بازنمي ااست، مجدد  آفريده
)  ستا  برگرفته  خدا فرزندي: (است وي  سخن  مرا، در اين  وي  دادن  و اما دشنام.  نيست

  از كسي  فرزند آورد و نه  نه: (كه  هستم، كسي نياز بي  يگانه  من  كه درحالي» 116/ بقره«
  .»»3ـ  4/   اخالص«)  همتا نيست او  براي  كس و هيچ  است  شده  زاييده
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  طرح كفار از: گفت  كه  است كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه  حاتم ابي ابن
  .شد  نازل  آيه  اين  فرورفتند پس  و حيرت  مردگان، در شگفتي  كردن  زنده  مسئله

  

��b��a�� � �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x�� wv���u��t��s��r��b��a�� � �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x�� wv���u��t��s��r��b��a�� � �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x�� wv���u��t��s��r��b��a�� � �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x�� wv���u��t��s��r
��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c�����������o��n��m��l��k��j��ih���o��n��m��l��k��j��ih���o��n��m��l��k��j��ih���o��n��m��l��k��j��ih  

  كه  است  زده  مثلي  چنان: يعني » است زده  مثلي  شما از خودتان  خداوند براي«
  بطالن شما بر  اذهان  چيز به  نزديكترين  مثل  زيرا اين  است  خودتان از  و برآمده  برگرفته

  آن  مالك  هايتان يمين  كه  ايم، از آنچه داده  شما روزي  به  آيا در آنچه«: است  شرك

 آيا شما براي: يعني »باشيد  برابر و يكسان  در آن  داريد كه  شريكاني  است  شده
ايم،  داده  شما روزي  به  كه  اموالي  در تصرف  و كنيزانتان  مانغال  پسنديد كه مي  خودتان 

  هيچ  كه آن  بي باشند،  داشته  با شما مشاركت  اموال  و در اين  بوده  با شما برابر و يكسان
  داريد از آنها بيم  ديگر بيم شما از يك  و همانطور كه«باشد؟   شما و آنان  ميان  فرقي

  بيمناكيد و حساب خود،  مال  از افراد آزاد شريك  كه چنان: يعني »باشيد؟  داشته
  در پاسخ اين  باشيد؟ البد آنان  داشته را  آنان  و مالحظه  بوده  بيمناك  هم  بريد، از آنان مي

  ميان  شركت  چون  پس!  باشيم  يكسان  با بردگانمان  كه  پسنديم نمي ! نه: گويند مي  سؤال
  كه  شد در حالي  هستند، باطل  آن  مالك  سروران  كه  در چيزي  نو سرورانشا  بردگان
  خداي  ميان  همانند و همسانند، قطعا شركت  در بشريت  با آنان  و كنيزان  غالمان

  سو خلق، همگي زيرا از يك  است  اساس و بي  نيز باطل  از مخلوقاتش  و يكي  وجلعز
و   همانندي  گونه هيچ  او و بندگانش  ديگر ميان  هستند و از سوي  خداوند متعال  بندگان

پسنديد  را نمي  خويش  خود و برده  ميان  شما تساوي  كه درحالي ! آري . نيست  مشابهتي
  و بردگان  آزادان  همه  چون بي  و مالك  االرباب رب  را براي  تساوي  اين  چگونه  پس
  آيات  سان بدين«دهيد؟  قرار مي  شريك  وي  را براي  وي  از بندگان  و برخي پسنديد مي

  .مثلها بينديشند  در اين  باشد كه » كنيم مي  بيان  روشني به  خردورزان  براي خود را
  مناسك در  شرك  اهل: فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن

  هو لك شريكاً الَّإ  لك  ال شريك  لبيك، لبيك  لبيك، اللهم«: گفتند مي  تلبيه  چنين  حج
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  تو شريكي  حاضريم، براي  فرمان  حاضريم، به  فرمان  به !بارخدايا: وما ملك  تملكه
او   كه  هرآنچه  و مالك  اويي  توست، تو مالك  او خود از آن  كه  شريكي  جز همان  نيست

  ._ ...����������z��y��x}��|��{��z��y��x}��|��{��z��y��x}��|��{��z��y��x}��|��{+: فرمود  نازل أخداوند  پس. » است  آن  مالك
  

��£��¢��¡�����~��}|��{���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  
 »اند كرده  پيروي  خويش  از هوسهاي  علمي  هيچ بي  ستمكاران  بلكه  نيست  نه، چنين«

آنها  و در  تفكر نكرده  تعالي  حق  هاي و نشانه  در آيات  پس  بتان  در پرستش
  كس  آن  پس« دارند قرار  خود كامال در گمراهي  دانند كه نمي  كه  اند در حالي نينديشيده

 أخداوند  چنانچه: يعني »كند؟ مي  هدايت  كسي  گذاشته، چه  خدا بيراهش  را كه
توانا باشد   وي  كردن  بر هدايت  كه  نيست  كس باشد، هيچ  را مقدر نكرده  هدايت  برايش

  .گردند  و مانع  حايل  سبحان  خداي  آنها و عذاب  نميا  كه » نيست  ياوراني  آنان  و براي«
  

�� �̧�¶��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤�� �̧�¶��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤�� �̧�¶��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤�� �̧�¶��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤
��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹  

و   پايدارانه :يعني » گرايي  بگردان، با حق«  مستقيم » دين  اين  سوي را به  رويت  پس«
  اين.  باطل  اديان از  آن غير  سوي به  و التفاتي  گرايش  هيچ يكن، ب  آن  به  روي  استوارانه

 » است  آفريده  را بر آن  مردم  كه«  است  و سرشتي  خلقت: يعني »خداوند  فطرت«
پديد   در آنان  عوارضي و اگر  است  آفريده  اسالم  را بر فطرت  مردم أخداوند: يعني

  فقط دين  اين  پايدارند پس خود  سرشت  آنها بر اين كفر گرايند،  به  آن  سبب به  نيايد كه
  در حديث  كه چنان. باشد مي  هماهنگ و  منسجم  بشري  با فطرت  كه  است  الهي  مستقيم
  بر فطرت  كه  مگر اين  نيست  نوزادي  هيچ« :است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف

. »گردانند مي  يا مجوسي  يا نصراني  يهودي او را  پدر و مادرش  شود ولي متولد مي
 صخدا  رسول  كه  است  آمده  عياض  روايت به  قدسي  شريف  در حديث  همچنين

  همه  من«: فرمودند  سبحان  از خداي  نقل به  خويش  خواندند و در خطبه مي  خطبه  روزي



  

2107  

را از   و آنان  مدهآنها آ  سوي  به  شياطين  ولي  ام آفريده گرا و حق  را حنيف  بندگانم
  .»گردانيدند  حرام  آنان بودم، بر  كرده  حالل  من  را كه  ساختند وآنچه  گمراه  دينشان

و   توحيدي  عقيده  بودن  بر فطري  ياد شده، دليل  شريف  و احاديث  كريمه  آيه  اين
  القاآت محيط، افكار و  با تأثيرات  پس  است  اعتقاد در نهاد انسان  آفرينش  سالمت
  پاك  عقيده  كه  است  فكر و انديشه  دور از سلطه  باطل  و تقليدهاي  و موروثي  انحرافي
  .كند تغيير مي  توحيدي

 تغيير  غير وي  را با پرستش  الهي  آفرينش: يعني » نيست  تبديلي  الهي  در آفرينش«

 » است  استوار اين  ندي«و پايدار بمانيد   و توحيد باقي  اسالم  بر فطرت  ندهيد بلكه

  همچون » مردم اكثر  ولي«  و استوار است  مستقيم  فطرت، همانا دين  به  پايبندي: يعني

را در   كنند و آن  عمل  آن  را تا به  حقيقت  اين »دانند نمي«  آيه  نزول  در زمان  كفار مكه
  فطرت  جاهلند كه  حقيقت  از اين  خلق  امروز نيز، اكثريت  كه چنان. كار بندند به  عينيت
  و هماهنگ  توحيدي، منسجم  و پاك  حنيف  دين  به  جز با رويكرد و گرايش  بشري

  .شود نمي
  :فرمايد مي  كرده  رهنمود خود را تكميل  اين  عزوجل  خداي  گاه آن
  

��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  
آوريد در   روي أاهللا  سوي به  راهانتتو و هم !پيامبر  اي: يعني »كنيد  انابت  سويش به«

و از او پروا « ايد كننده او رجوع  به  وي  فرامين  به  و پايبندي  عمل  با اخالص  كه  حالي

در  »برپا داريد و نماز را«  وي  ها و حاضر و ناظر دانستن از نافرماني  با اجتناب »بداريد
مأمور   آن  به  كه  نمازي  آن، همان  دابها و آ فرايض، سنت  به  و با پايبندي  آن  اوقات

  .آورند مي  او شريك  براي  كه »نباشيد  و از مشركان«ايد  شده
  

���×��Ö��Õ��Ô��Ó����������Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó����������Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó����������Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó����������Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë  
  در دين، كه »شدند  فرقه كردند و فرقه  را پراكنده  دينشان  كه  از كساني«: نباشيد ! آري
پيروان،   ديگر، يعني  از بعضي  اها و يهود و نصاري، بعضيبدعتها و هو  د اهلمانن
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نزد   كه  آنچه به  هر حزبي«كنند  مي  و همراهي  مشايعت  خود را در باطل  گمراه  پيشوايان

بر بنياد   بناشده  نزد آنها از دين  كه  آنچه  به  هر گروهي: يعني »خود دارند دلخوشند
  از حق  كه  حالي اند در برحق  پندارند كه اند و ميو خرسند  وجود دارد، شادمان  باطل
  .ندارند  همراه  به  دستاويزي  هيچ

 از اين  ناجيه  فرقه: پرسيدند صخدا   از رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث
و   من امروز  باشد كه  و روشي  رهرو راه  كه  اي فرقه«: ؟ فرمودند است  فرقه  گروهها كدام 

  .» داريم قرار  آن بر  اصحابم
  

��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  

پروردگار  برسد،«  اي و قحطي  سختي، بال، بيماري: يعني » ضري  مردم  به  و چون«

بال را از   آن  خوانند كه مي  فريادرسي  برده، او را به  او پناه  سوي و به »خوانند خود را مي

او   سوي به  كه  در حالي: يعني »اند كننده  او انابت  سوي به  كه  در حالي«بردارد   آنان
  و يكتاپرستي توحيد  قله  اين  كه. كنند نمي  غير او تكيه  كاراند و به و توبه  كننده بازگشت

و   دعايشان  كردن  اجابت با »بچشاند  آنان  به  خود رحمتي  از جانب  چون  سپس«  است

  شرك  پروردگارشان  به  از آنان  گروهي  بناگاه«  ها و بالها از آنان سختي  آن  تنبرداش

دانند  مي  كه  گردند در حالي بازميأ هللاغير ا  پرستش  سوي و به  در عبادت »آورند مي
در   شان پرستي يگانه  پس.  است نكرده  برطرف  بال را از آنان  آن أهللاجز ا  كسي

از   نيازمندند و اين  يگانه  خداي فقط به  آنان  كه  است  بر آن  ها، خود دليل سختي
  بشر در اصل  فطرت  كه  است  حقيقت  و بر اين  بشري  بر وجود فطرت  ادله  بزرگترين
 !عجبا: يعني.  است  از احوالشان  تعجب  جمله، مفيد برانگيختن  اين.  است  توحيدي

كنند اما  مي  اعتراف  سبحان  خداي  وحدانيت ، بهها سختي  فرود آمدن  در هنگام  چگونه
  .گردند باز مي  شرك  به اشود، مجدد مي  ساخته  برطرف  ها از آنان سختي  اين  وقتي
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��[��Z��Y��X��WV���U��T��[��Z��Y��X��WV���U��T��[��Z��Y��X��WV���U��T��[��Z��Y��X��WV���U��T  
  و ناسپاسي »ورزند  ايم، كفران آنها بخشيده  به  آنچه  تا به«گردند  باز مي  شرك  به ! آري

از   اندكي »شويد برخوردار  پس«كنند  ر ميرا انكا  الهي  نعمتهاي  كه  اليكنند، در ح  پيشه

  پذير، از عذاب زوال  مندي بهره  اين  را كه  آنچه »بدانيد  زودا كه«  خويش  كفر و ناسپاسي
  . است  مشركان  براي  سخت  تهديدي  اين.  خواهد داشت  در پي  دردناك

  

������c��b��a��� �̀�_��� �̂�]��\������c��b��a��� �̀�_��� �̂�]��\������c��b��a��� �̀�_��� �̂�]��\������c��b��a��� �̀�_��� �̂�]��\��������������������������f��e��d��f��e��d��f��e��d��f��e��d  
  شرك  آن  به  آنچه  درباره«  و حجت  برهان آن » كه  ايم كرده  نازل  برهاني  يا مگر برآنان«

  و بر اين  بوده  ناطق  سبحان  خداي  به  ورزيدنشان  بر شرك »گويد؟ مي  ورزند، سخن مي
. باشد انكار مي  بيلس بر  استفهام  اين  كند؟ كه مي  است، داللت  حق  كارشان  اين  امر كه
  به  چگونه  ندارند پس  و حجتي  برهان  هيچ  شان و گمراهي  بر شرك  آنان: يعني

  !آورند؟ مي  شريك أخداوند
  

��w��v��u����t���s��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���h��g��w��v��u����t���s��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���h��g��w��v��u����t���s��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���h��g��w��v��u����t���s��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���h��g  

مانند  ؛ و عافيتي  فراواني، نعمت، گشايش: يعني » بچشانيم  رحمتي  مردم  به  و چون«
و   سرمستي با »شوند مي  شادمان  آن  به«  و غيره  مالي، سالمتي  باران، گشايش  نزول

  آنان  واگر به«  نعمت  به  با شكر و اعتراف  همراه  اي شادماني  و كبر، نه  گردنكشي

: يعني »برسد  اي سيئه«  گناهانشان  شومي  به: يعني » خاطر كار و كردار پيشينشان به

از  »شوند مي نوميد  بناگاه«باشد   كه  و كيفيتي  هر وصف  برسد، به  و رنجي  سختي
 »11/هود»  ديگري  در آيه  ولي.  است  از رحمت  شدن  مأيوس: قنوط.  الهي  رحمت

  در حديث  كه چنان . است  استثنا كرده  قاعده  صابر را از اين  مؤمنان  خداوند متعال
شگفتا بر كار «: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده �صهيب  روايت  به  شريف

خير   برايش  حكم  آن  كه اين كند مگر نمي  حكمي  او هيچ  در باره أمؤمن، خداوند
  خير اوست  اين، به  كند پس مي برسد، شكر  اي و خوشحالي  او نعمت  ؛ زيرا اگر به است

  .» ير اوستخ  به نيز  كند و اين برسد، صبر مي  او بال و رنجي  و اگر به
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 از بندگانش » هر كس  را براي  روزي  كه  خداست  كه«اند  و ندانسته »اند آيا نديده«

و   عدل  مقتضاي  و به  و آزمايش  امتحان  از روي »گرداند مي  يا تنگ  بخواهد، فراخ  كه« 
 او  سوي  به  كارانه شوند و توبه نااميد مي  وي  رحمتچرا از   ؟ پس خويش  حكمت
 » اين در  گمان بي«كند؟   آنان  حال  را شامل  خويش  گردند تا او بار ديگر رحمت بازنمي

و   قبض  با اين  كه » هاست آورند نشانه مي  ايمان  كه  گروهي  براي«  و بسط نعمت  قبض
  .كند مي  داللت  الهي  قدرت  امور بر كمال  ينيابند زيرا ا مي  راه  حق  سوي بسط، به
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  انفاق  وسيله او به  به  كردن با نيكي » را بده  قرابت، حقش  صاحب  به« ! مؤمن  اي » پس«
  كه  محارمي  براي  انفاق  بر وجوب  آيه  اينبا   احناف.  و غيره  و صدقه، پيوند رحم

  به«  بده »و نيز«اند  كرده  باشند، استدالل وكار نمي كسب  و قادر به  و نيازمند بوده  محتاج

  و مكنت  مال گرد بي دوره  گداي مسكين«: گويد مي ك عباس ابن. را  وي  حق » مسكين
  صدقه  وي  به  كه  است  اين  مسكين  حق .را  حقش»  السبيل ابن  به«  بده »و نيز«. » است
  مال  نياز به  كه  مسافري  مانده  راه در  شخص ـ يعني  السبيل ابن  و حق  كني  و كمك  بدهي

  خشنودي  در طلب  كه  كساني  براي  انفاق  اين«  كني  او را مهمان  كه  است  دارد ـ اين

  د نزديكيقص  كه  كساني  مستحقان، براي  اين  حق  دادن: يعني » خدا هستند، بهتر است

  گروهند كه  و اين«  است  و امساك  بخل را دارند، بهتر از  سبحان  خداي  به

يابند، از آنجا  مي  دست  الهي  و رضاي  بهشت در  خويش  خواسته  به: يعني »رستگارانند
  .اند كرده  امر وي، انفاق  آوردن جا  خاطر به به و أخدا  رضاي  در جهت  كه

از   تعالي  حق  است، اينك  نفس  و كرامت  مظهر پاكي أخدا  در راه  انفاق  كه و از آنجا
  :باشد مي  كشي  حق و آز و  و مظهر بخل  قرار داشته  آن  مقابل  در نقطه  كند كه ربا ياد مي
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  عوضي برابر خود در  كه  افزايشي  طلب  براي  از مال: يعني »دهيد از ربا مي  و آنچه«

  اموال شما در  تا بهره: يعني »بردارد  سود و افزايش  مردم  تا در اموال«باشد   نداشته

: يعني »شود نمي  نزد خدا افزون  كه«بدانيد  » پس«شود و رشد كند   افزون  مردم
مراد از   بلكه  نيست  چنين  كريمه  آيه  تأويل: قولي به. نهد نمي  بركت  در آن أخداوند

است،   هدايا مرسوم  در مبادله  مردم  ميان  كه  است  تعاملي ادر اينجا مخصوص» ربا«
  و پاداش  هديه  از او توقع  دهد و در مقابل مي  اي هديه  دوستش  به  شخص  كه  سان بدين

  دادن  اگر هديه  و بداند كه  نداشته  قصدي  چنين  دهنده  بايد هديه  پس. را دارد  افزونتري
نزد   عوض  آن  آورد ولي  دنبال به  هم را  مردم  افزونتر از مال  عوضي  وي، برايش

بنابراين، .  نيست  الهي  سزاوار پاداش  آن  در قبال  كند و صاحبش رشد نمي أخداوند
را   دهد تا بيشتر از آن مي  رانديگ  به  انسان  كه  است  چيزهايي  آن  ربا در اينجا شامل

  خويش  در دنياي  كند تا از آن مي  كسي  به  انسان  كه  است  بستاند، يا خدمتي  عوض
 أگيرد، در نزد خداوند مي  او تعلق  به  خدمت  آن  در قبال  كه  مند گردد لذا نفعي بهره

  .كند رشد نمي
آن،  بهتر و افزونتر از  و عوضي  هديه  هب  قصد رسيدن به  دادن  هديه  كه  ذكر است  شايان

 صحضرت  آن  به  خطاب  بود زيرا خداوند متعال  حرام صخدا  مخصوصا بر رسول

�}�: فرمايد مي �¯��®��¬z  :)كني  را طلب بزرگتر از آن  پاداش  كه  نكن  و بخشش  .(
  . است  مباح  ايشان  كار بر امت  اما اين
  است  آن  حالل  ؛ رباي حرام  و رباي  حالل  است، رباي  گونهربا، بر دو «: گويد مي  عكرمه

  كه دارد ـ چنان  افزونتر را توقع  و عوضي  هديه  آن  دهد و در قبال مي  هديه  شخص  كه
و   است  قرض  و رباي دادوستد  از رباي  حرام، عبارت  ـ اما رباي  است  آمده  آيه  در اين

  كه  در عقد است  شرطي با  همراه  آن  در قبال  بدلي  گرفتن و  چيزي  از دادن  عبارت  آن
  خشنودي  ـ در طلب  زكات دهيد ـ از مي  و آنچه«. »ندارد  مشروعيت  آن  شرط كردن

  و رضاي  جز پاداش  آن  قبال در  كه  و صدقاتي  دهيد از زكات مي  آنچه: يعني »خداوند
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  فزوني  همان  اينان  پس« نتظار نداريد؛ا  را از كسي  و پاداشي  عوض  الهي، هيچ

. گيرد مي  تعلق  آنها پاداش  برابر تا هفتصدبرابر به برابر هر حسنه، از ده در  كه »يافتگانند
  را صدقه  خرمايي  پيمانه  اي پاكيزه وكار  از كسب  كسي«: است  آمده  شريف  در حديث

  صاحبش  و براي  گرفته  خويش  تراس  را با دست  خداوند آن  كه  دهد مگر اين نمي
  آن  دهد تا بدانجا كه مي  خود را پرورش  اسب  كره از شما  يكي  كه دهد چنان مي  پرورش

  .»شود مي احد بزرگتر  خرما، از كوه  پيمانه
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و «را   و مشركتان  از مؤمن  اعم »شما را آفريد  كه  است  كسي  خدا، همان« ! مردم  اي

 »ميراند شما را مي  سپس«  وفاتتان  تولد تا وقت  از هنگام »بخشيد  شما روزي  به  سپس
  تعالي  فقط حق پس . و جزا  حساب  براي  در آخرت »كند مي  تان باز زنده«در آخر عمر 

  قابل  انسان  براي  همه  كه  است  كارهايي  و اين  است  مخصوص  صفات  اين  به  كه  است
  كارها را انجام  از اين  چيزي  كه  هست  كسي  آيا از شريكانتان«باشد  مي  مشاهده

آنها   كه  است  واضح گرداند؟  دهد، بميراند و باز زنده  بيافريند، روزي: يعني »دهد
دهد، در   كارها را انجام از اين   چيزي  كه  نيست  ما كسي  معبودان  در ميان ! نه: گويند مي
  از آنچه  و واالتر است  ومنزه  او پاك«شود  برپا مي  بر آنان  حجت  كه  است  هنگام  اين

را از  أشدند، بايد خداوند معترف   عجز خويش  به  چون: يعني »آورند مي  شرك
  .، برتر و واالتر بدانندامور  ياد كنند و او را از اين  پاكي  هايشان به آوري شرك

  

Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��ÐÖ��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��ÐÖ��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��ÐÖ��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��Ð�������������������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��×  
كنار  در  كه  است  مراد از بحر، شهرها و روستاهايي »فساد در بر و بحر آشكار شد«

  هايي قريه آنها قرار دارند و مراد از بر، شهرها و  درياها يا كرانه  ها و در ميان رودخانه
در بر و بحر   فساد و تباهي ! آري. ها و درياها قرار ندارند بر سر رودخانه  كه  است
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و   شرك  پس.  مردم و معاصي   شرك  سبب  به: يعني » عملكرد مردم  سبب به«آشكار شد 
  . است  ظهور فساد در جهان  سبب  معاصي

خشكسالي، كمبود  و  يدر اشيا؛ مانند بروز قحط  بروز خلل: از  است  ظهور فساد عبارت
  درآمدها، زدن  ها، قلت نرخ و هراس، كساد  خوف  مورد نياز عامه، كثرت  و اشياي  ارزاق

و   كار زمين  و رونق  صالح  البته .اينها ستم، نابرابري، قتل، ترور و غير  راهها، شيوع
  گمان بي«: است  آمده  شريف  درحديث  جهت  بدين  است  تعالي  حق  با طاعت  آسمان

  روز باراندن  از چهل  زمين  اهل  براي در زمين،  تعالي  از حدود حق  حدي  برپاداشتن
شود، از اين  بسيار مي  برپا شد، خير و بركت  عدالت  هرگاه ! آري. » مفيدتر است  باران

 ص خدا  رسول  كه  است  آمده  و مسلم بخاري   روايت  به  شريف  در حديث  روي 
  از شر وي  همه  و چهارپايان  درختان بميرد، عباد و بالد و  فاجر چون« :دفرمودن

و   است  ظهور فساد در عالم  سبب  و معاصي  شرك ! آري. »كنند مي  راحتي  احساس
  تا خداوند برخي«: است  اين  و معاصي  ظهور فساد به بروز شرك  كردن  وابسته  فلسفه

را   از كار و كردارشان  بخشي  تا سزاي: يعني »بچشاند  انآن  ، بهاند كرده  را كه  از آنچه
  مجازات  در آخرت  كار و كردارشان  برابر تمام در  كه از آن بچشاند، قبل  آنان  در دنيا به

 أخداوند  سوي قرار دارند و به  در آن  كه  از گناهاني »بازگردند  آنان  باشد كه«شوند 
  .كنند  توبه

آن،   سبب دهد، مي  روي  زمين  در روي  هر فسادي  كه  فهميم مي  چنين  كريمه  پس، از آيه
را   آن  خداوند متعال  كه  است  و فساد عذابي  و كفر است  و شرك أاز امر خدا  انحراف

  راه  و به  شده  متوجه  در خط سير زندگيش  خويش  اشتباه  به  كند تا انسان مي  نازل
  نياز انسان  بشناسد، به  درستي  فسادبار امروز را به  دنياي  هر كس  پس. بازآيد  صالح

  .برد مي  آن، بيشتر پي  و رحمت  اسالم  عصر حاضر به
  

AAAA����C��BC��BC��BC��B����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG������P��O���N�����M���LK��J��I��H��P��O���N�����M���LK��J��I��H��P��O���N�����M���LK��J��I��H��P��O���N�����M���LK��J��I��H  
و   در اطراف: يعني »سير كنيد  در زمين«  رسالتت  كنندگان تكذيب  به !پيامبر  اي »بگو«

و بنگريد « كنيد  است، تأمل  داده  روي  در زمين  كه  يد و در آنچهبگرد  زمين  اكناف
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  پيشين  امتهاي  آثار برجا مانده » است بوده  بودند چگونه  از اين  پيش  كه  كساني  عاقبت
  كنيد تا بدانيد كه  كفار ـ را مشاهده  از طوايف  عاد و ثمود و مانند آنان  قبايل  ـ چون

و   است  سكنه  و بدون  خالي  زيرا منازلشان  است  بوده  هچگون  آنان  سرانجام
و  »بودند  مشرك  بيشترشان«  است  شده  تبديل  وحشتناكي  بيابانهاي  به  سرزمينهايشان

  .كشانيد  گاه ورطه  اين  را به  سرانجام، كارشان  كه  بود سببي  همين
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  روشن برايت   چون !صمحمد   اي: يعني » استوار بگردان  دين  سوي را به  رويت  پس«

  دين  سوي را به  رويكردت  پس  است  ياد شده  علت  بشر، معلول  فساد و تباهي  شد كه
، دستور ص  اكرم رسول  دستور به  البته.  است، بگردان  همانا اسالم  كه  استوار و درست

  برايش  كه«  روزقيامت :يعني »فرا رسد  روزي  كه از آن  پيش«باشد  نيز مي  شان امت  به

از   و جلوگرفتن  بازگردانيدن  سوي به  راهي: يعني » خداوند نيست  از سوي  بازگشتي
بر  أجز خداوند  كس  زيرا هيچ وجود ندارد  ميعاد آن  فرارسيدن  در هنگام  آن  وقوع

» شوند مي  روز، متفرق  در آن« گرداند را برنمي  آن  كه  و او هم  تكار قادر نيس  اين

  به  شوند، بهشتيان مي  دسته  و دسته  ديگر جدا و متفرق از يك  در روز قيامت  مردم: يعني
  . دوزخ  به  پيوندند و دوزخيان مي  بهشت

  

���m��l��k��j��i��h��gf��e��d���c���m��l��k��j��i��h��gf��e��d���c���m��l��k��j��i��h��gf��e��d���c���m��l��k��j��i��h��gf��e��d���c  
  آتش همانا  كه  و كيفر كفرش  فرجام: يعني » اوست  نزيا  به  كفر ورزد، كفرش  هر كه«

 براي  كنند پس  پيشه  كردار شايسته  كه  و كساني«  است، دامنگير اوست  دوزخ

  آماده  شايسته  را با كارهاي  بهشت  خودشان  براي: يعني »كنند مي  سازي آماده  خودشان 
  .سازند مي
  
  
  



  

2115  

�y���x��w��v��ut��s��r��q��p��o��n�y���x��w��v��ut��s��r��q��p��o��n�y���x��w��v��ut��s��r��q��p��o��n�y���x��w��v��ut��s��r��q��p��o��n������z��z��z��z  
 :يعني »اند جزا دهد كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  تا خدا كساني«

را   مؤمنان أشوند تا خداوند مي  ساخته جدا  از هم  در روز قيامت  و دوزخيان  بهشتيان
خود و بر   بخشش از عطا و: يعني »خود  از فضل«دهد   سزاوار آنند، پاداش  كه  آنچه  به

  را جز خداي  آن  اندازه  بيفزايد كه  و مراتبي  درجات  اند، به مستحق  كه  مه  مقداري
  نفرت  پس »دارد نمي  را دوست  او كافران  گمان بي«داند  ديگر نمي  كسي  عزوجل
  .دارد  دنبال را به  عقوبتش  وي  و خشم  است  وي  خشم  از كافران، موجب أخداوند

اول،   درجه در  روز قيامت  پديد آوردن  حكمت  كند كه مي  لتدال  حقيقت  بر اين  آيه  اين
  . است  عمل با  مؤمنان  دادن  همانا پاداش

  

��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�� �̀ � �_��~��}� �|��{
��l��k���j��l��k���j��l��k���j��l��k���j  

 آور را  بشارت  بادهاي  كه  است  آن  وي«  و وحدانيت  قدرت » هاي و از نشانه«

  رحمت  آور بارانند؛ زيرا بادهاي  بشارت  را كه  خير و رحمت  بادهاي: يعني »فرستد مي
شمال، صبا و   بادهاي: بادها عبارتند از  اين  قرار دارند، كه  رحمت  باران  در مقدمه

  اللهم«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  اما باد دبور، باد عذاب  جنوب
. »)عذاب(باد   بگردان، نه)  رحمت(  باد را بادهاي !خدايا: وال تجعلها ريحاً اجعلها رياحاً

همانا   كه »خود بچشاند  شما از رحمت  و تا به«فرستد  را مي  رحمت  بادهاي ! آري

  ها به و تا كشتي«  هاست از نعمت و غير آن   روح  باران، فراواني، سرسبزي، شادماني

 »او بجوييد  ضلو تا از ف«بادها   اين وزيدن   هنگام در دريا به »گردند  روان  وي  فرمان
و تا شكر «كنيد   روزي  هستند، طلب  آن  كننده ها حمل كشتي  كه  تجارتي  وسيله  به: يعني

و   بپرستيد و طاعت  يگانگي  را به  عزوجل  خداي نعمتها را و در نتيجه،  اين »گزاريد
  .دهيد  بسيار انجام  عبادت

  



  

2116  

�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������}��|��{��zy��x��w��v��}��|��{��zy��x��w��v��}��|��{��zy��x��w��v��}��|��{��zy��x��w��v
��¡�������~��¡�������~��¡�������~��¡�������~  

 » فرستاديم قومشان   سوي را به  پيامبراني« !صمحمد   اي »از تو  پيش  كه  تحقيق و به«

  و حجتهاي  معجزات: يعني » بينات  پس«  فرستاديم  و امتت  قوم  سوي تو را به  كه چنان

  از كساني  پس«كفر ورزيدند  ‡پيامبران  اين  اما آنها به »آوردند  برايشان«روشنگر را 

  گرفتن  انتقام  البته.  است  كفر وگناهان  ارتكاب: اجرام » گرفتيم  كردند انتقام  اجرام  كه
ما  بر: يعني »بر ما  است  و حق« در دنيا بود  ساختنشان  از آنان، با هالك  تعالي  حق

را بر   وعده  اين  و كرم  فضل  روي ما از  كه » مؤمنان  دادن  نصرت«  است  و الزم  ثابت
  . كنيم نمي  را خالف  و آن  صادقيم  خويش  وعده  و ما به  ايم گردانيده  خود الزم

 برادر  از آبروي  كه  نيست  مسلماني  شخص  هيچ«: است  آمده  شريف  در حديث
 را  جهنم  از او آتش  كه  است  حق أبر خداوند  كه  كند مگر اين  دفاع  مسلمانش

  .» _}��|��{��~����}��|��{��~����}��|��{��~����}��|��{��~����+: كردند  را تالوت  آيه  اين  گاه آن. برگرداند
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��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ �́��³��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ �́��³��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ �́��³��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ �́��³  

درياها   از بخار آب »انگيزد برمي  فرستد و ابري بادها را مي  كه  است  ذاتي  خدا همان«

  گاهي »گستراند مي بخواهد  هرگونه  در آسمان«ابر را : يعني »را  آن  پس«ر آنها و غي
و   پراكنده  فراگير و گاهي و  پيوسته  ايستاده، گاهي  گرداند و گاهي ابرها را سيار مي  اين
و «  نزديك  در مسافتي  و گاهي دهد مي  دور قرارشان  در مسافتي  از زمين  تكه، گاهي تكه

  تكه  گيرند بلكه جو را فرانمي  تمام  كه  پراكنده  هاي قطعه  به »گرداند مي  پاره پارهرا   آن

 »آيد مي  بيرون  آن  از البالي  كه را  ودق  بيني مي  پس«يا سرگردانند   ثابت  ابرهايي
بخواهد   كه  بندگانش  آن  به«را   باران: يعني »را  آن  و چون«  است  باران  قطرات: ودق

  به  از آنجا كه »كنند مي  شادماني  آنان  بناگاه«آنها   سرزمينها و اراضي  به: يعني »ساندبر
  . آنهاست  وخرمي  گشايش  نشانه  باران  نياز دارند و اين  باران  اين
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آنها  :يعني »يد بودندنوم  شود، سخت  فرو فرستاده  بر آنان  كه از آن  پيش  شك و بي«

  وكار و باران، بسيار نوميد يا سرخورده از كشت  باران، يا پيش  از نزول  پيش
  . تأكيد است  تكرار براي. بودند  حال وپريشان
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���â��á��à���â��á��à���â��á��à���â��á��à  

از   ناشي  كه  ها و كشتزارهايي ها، ميوه زياز سب  اعم »خداوند  آثار رحمت  سوي به  پس«

  با مشاهده تا »بنگر«اند  و وفور نعمت  و فراواني  و نمايانگر خرمي  باران  فروفرستادن
بنگر  ! آري.  يابي و راه  ببري  آسا پي شگفت  صنع  در اين  تعالي  حق  آثار، بر يگانگي  اين

  اين  كيفيت  سوي به بنگر: يعني »گرداند مي  ندهز  از مردنش  را پس  زمين  چگونه  كه«
ها پديد  رستني  انواع  رويانيدن با  كه  زمين  براي  بديع  تحول  و اين  عجيب  گردانيدن زنده
  البته: يعني » است  مردگان  كننده زنده« ذكر شد  كه  اشيائي  مخترع » اين  گمان بي«آيد  مي

را   مرده  زمين  كه چنان  تواناست  مجددشان  نگيختنو برا  در آخرت  كردنشان  او بر زنده
  قدرتي  داراي  تعالي  حق: يعني » تواناست  و او بر هر چيزي«گردانيد   زنده  با باران

باشد و  و برابر مي  يكسان  ممكنات  تمام بر  و قدرتش  بوده  حدومرزي و بي  عظيم
  . اوست  مقدورات  از جمله  رستاخيز هم

  

�C��B��A�C��B��A�C��B��A�C��B��A������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  
يا  ها ميوه  خود، به  بودن  سوزان  سبب  زا باشد و به  آفت  كه » بفرستيم  و اگر بادي«

زرد « خود را  كشتزار، يا بار و بر و ميوه  آن: يعني »را  آن  پس«برساند   كشتزارها زيان

  فرستاده  آن، بر آن  شدن از سبز  پس  عزوجل  خداي  كه  بادي  از اثر سردي »ببينند  شده

. نمايند مي را انكار  و نعمتهايش أخداوند  به »كنند مي  كفران  از آن  پس اقطع«  است
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  و ضعف  صبر وشكيبايي  احوال، عدم  دگرگوني  بر سرعت  نعمت، دليل  كفران  اين
  . نيست  ايمان  اهل  حال  اينچنين، البته  و حالي  است  دلهايشان

  

O��N��M��L��KO��N��M��L��KO��N��M��L��KO��N��M��L��K����������V��U���T��S��R���Q��P��V��U���T��S��R���Q��P��V��U���T��S��R���Q��P��V��U���T��S��R���Q��P  
  پس.  فراخواني را  آنان  چون » بشنواني  سخن  مردگان  به  تواني تو نمي  در حقيقت  پس«

  فهمند، راه را نمي  حقايق  زيرا اينان  بشنواني  سخن  تواني نيز نمي  گروه  اين  طور به  همين
  اين. را بپذيرند  دعوتت  كه  اشاميد نب  اين  دلند لذا به  شناسند و مرده را نمي  ثواب

  ايشان  كفار از دعوت  ورويگرداني  در برابر اعراض صخدا   رسول  براي  اي دلجويي
  و به  فراخوانده  حق  سوي را به  آنان » كه  گاه ـ آن  كران  را به  دعوت  و اين«  است

  كنان پشت«  فرادادن  وشگ  جاي به  و آنان  پند و اندرز دهي  الهي  ها و اندرزهاي موعظه

  هرحال  ناشنوا به  شخص: كه  گفت  اگر كسي » بشنواني  تواني بگردانند ـ نمي  روي
  تخصيص  اين  فايده  نمايد پس  پشت  وي  به  روكند و چه  انسان  به  شنود، چه نمي

را   سخن  باشد با رمز و اشاره  داشته  انسان  به  اگر ناشنوا روي: گوييم ؟ مي چيست
  .فهمد و رمز مي  با اشاره  و نه شنود مي  باشد، نه  كرده  اگر پشت  فهمد ولي مي

  تعارض كند، در تأكيد مي  مردگان  شنيدن  بر امكان  كه  نبوي  با سنت  آيه  مفاد اين  البته
 و  تدبر و فهم  آيه، شنيدن  در اين  مردگان  به  شنوانيدن  قرار ندارد زيرا مقصود از عدم

  رسول  كه  است آمده �عمر  بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث.  است  پندگرفتنشان
را   و آنان  قرار داده  خطاب بودند، مورد  بدر افگنده  در چاه  را كه  كشتگاني صخدا 

  كه  قومي  قرار دادن  از مخاطب!هللا يا رسول: گفت �عمر  كردند تا بدانجا كه  سرزنش
  جانم  كه  ذاتي  سوگند به«: فرمودند صخدا   سود؟ رسول  است، چه گنديده  اجسادشان

  جواب  شنوند ولي شنواتر نيستيد، آنها مي  گويم مي  آنچه  به  در يد اوست، شما از آنان
  در حديث صخدا   رسول  كه  است  شده  روايت ك عباس ابن از. »توانند نمي  داده

  است  شناخته او را در دنيا مي  كه  بر برادر مسلمانشبر ق  كس هيچ«: فرمودند  شريف
گرداند  برمي  وي  را به  وي  خداوند روح  كه  دهد، جز اين نمي  سالم  گذرد و بر وي نمي

 ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »او را بدهد  سالم  تا جواب
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 دستور دادند تا  خويش  امت  در گورهايند، به  كه  بر كساني  دادن  سالم  كيفيت  در تعليم
  الديار من هلأ  عليكم  السالم«: و بگويند  داده قرار  مورد خطاب  را مانند زندگان  مردگان
والمستأخرين،   منا ومنكم  المستقدمين  اهللا  الحقون، يرحم  بكم  شاء اهللا نإنا إو  المؤمنين

  ما نيز اگر خدا بخواهد به ! ديار از مؤمنان  اهل  بر شما اي  سالم: ةالعافي  لنا ولكم  اهللا  نسأل
كند،   ما رحم  آيندگان ما و شما و بر دنبال  پيوست، خداوند بر جلورفتگان  شما خواهيم

صالح،   سلف  كه  ذكر است  شايان. » طلبيم مي  شما عافيت  خود و براي  از خداوند براي
  .دارند  اجماع  حكم  بر اين
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كوردالن،  و  معنوي  زيرا نابينايان » نيستي  شان از گمراهي  نابينايان  آورنده راه  و تو به«

  ما ايمان  آيات  به  كه  كساني  جز به  تواني نمي«اند  بهره بي  و بصيرت  از بينش

 آثار  سوي به  بردن  تفكر و تدبر و راه  اهل  نانند كهمؤم  زيرا اين » آورند، بشنواني مي

  تسليم  اهل  فقط آنان: يعني »اند مسلم  آنان  پس«باشند  وجود مؤثر مي  به  بردن  پي  براي
  .باشند مي  و پيرو آن  حق  و انقياد براي
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زند و  مي  ديگري  خويش، مثل  قدرت  بر كمال  منظور استدالل  به  خداوند متعال  سپس
  خداوند ذاتي« :است  مختلف  طور و مرحله بر چندين  انسان  آفرينش  به  استدالل  آن

  نطفه شما را از  كه  است  اين)  ضعف  من: (معناي »آفريد  شما را ابتدا ضعيف  كه  است

ناتواني،   بعد از آن  گاه آن«  است  انسان  و خردسالي  طفوليت  مراد حالت: قولي به. آفريد

  است  جواني  هنگام زيرا به  است  جواني  و نيرومندي  توانايي  آن  كه »پديد آورد  توانايي
  دد تا بهگر استوار مي  وجود وي  ساختمان و  و خلقت  يافته  استحكام  انسان  نيروي  كه

 »قرار داد  و پيري  ناتواني  از توانايي  باز پس« رسد مي  خويش  رشد و نيرومندي  كمال
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  هر چه«  است  موي  سپيد شدن: و شيب  ناتواني  نهايت: شيبه.  بزرگسالي  در هنگام

در   و ضعف  قوت  آفرينش  است  جمله  از آن اشياء و  از تمام »آفريند بخواهد مي

  اراده  كه  آنچه  بر آفرينش »توانا«و   تدبير خويش به »دانا  و اوست« ÷آدم  فرزندان
  آفريدگار داناي  بر وجود آن  دليل  احوال، آشكارترين  كردن  دگرگون  اين  كه. كند

  . تواناست
  

��p��o��������n��m���lk��j��i��h��g��f��e��d��c��p��o��������n��m���lk��j��i��h��g��f��e��d��c��p��o��������n��m���lk��j��i��h��g��f��e��d��c��p��o��������n��m���lk��j��i��h��g��f��e��d��c  
  ساعت  روي  را از آن  قيامت: قولي  به »برپا شود«  قيامت: يعني » ساعت  كه  و روزي«

  مجرمان«  گاه آن ! آري. شود مي  دنيا برپا ساخته  از ساعات  ساعت  در آخرين  ناميدند كه

  مدت  پس  در دنيا يا درگورهايشان »اند نكرده  درنگ  جز ساعتي  خورند كه سوگند مي
  روز قيامت  سخت  و هراس  هول  سبب  پندارند و ـ به مي  را در دنيا بسيار كم  درنگشان

. خورند مي  سوگند هم  بر آن  كه شود و استوار مي  محكم  چنان  پندار در اذهانشان  ـ اين
در   از آن  قبل  كه گفتند چنان  دروغ  هم  وقت  اين  در بيان  كه  است  مراد اين: ديگر  قولي به

  در دنيا از راه  شياطين  وسيله به »دندش مي  برگردانيده  گونه  اين«گفتند  مي  دنيا دروغ
  دروغ  سوگندشان  كه  است  بر آن  وخود اين، دليل.  دروغگويي  به  راستي  و از راه  حق
  . است  بوده

  

y��x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r� �qy� �x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r� �qy� �x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r� �qy� �x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r� �q����� �� �� �� ����¢� �¡� ��� � ~}� �|� �{� �z���¢� �¡� ��� � ~}� �|� �{� �z���¢� �¡� ��� � ~}� �|� �{� �z���¢� �¡� ��� � ~}� �|� �{� �z
¤��£¤��£¤��£¤��£��������������§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥  

 .فرشتگانند  مراد از اينان: قولي به »اند شده  داده  و ايمان  علم  كه  و گفتند كساني«
در   اقوال  همه  نسفي. امتند  اين  ديگر و مؤمنان  امتهاي  علماي: قولي به. پيامبرانند: قولي به

  .»مؤمنانند و  و فرشتگان  پيامبران  آنان«: گويد و مي  كرده  را جمع  رابطه  اين
  با هم، پديدآورنده  و ايمان  علم  كه  يمفهم مي  چنين  آيه  در اين  شده كار گرفته از تعبير به

را بر   راه  هم  علم  بدون  و ايمان  نداشته  ارزشي  هيچ  ايمان  بدون  علم  پس  است  كمال
  كه  كساني ! آري.باشند  را مد نظر داشته  درس  بايد اين  بندد و مربيان نمي  نفس  گمراهي
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و در   تان در زندگي »ايد كرده  شما درنگ اقطع«: گويند اند، مي شده  داده  و ايمان  علم

محفوظ   در لوح  كه أخداوند   علم  موجب  به: يعني »دخداون  در كتاب«  گورهايتان

  بوده  در دنيا اندك  تان درنگ  پنداريد؛ مدت مي  كه  چنان  نه »تا روز رستاخيز«  است  ثبت
  ولي  روز رستاخيز است«ايد، همانا  فتهقرار گر  در آن  اكنون  كه  وقتي»  اين  پس«  است

و تمسخر، در دنيا   تكذيب  را از روي  آن  بلكه  است  حق روز  اين  كه »دانستيد شما نمي
  .طلبيديد مي  شتاب  به
  

��²��±��°�� �̄�®��¬�����«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«���ª��©��¨  
: يعني »بخشد نمي سود  شان عذرخواهي  ستمكاران  به  كه«  است  روزي »روز  آن  پس«

از آنان،   و نه«ندارد   حالشان  به  اي فايده  است، هيچ  برپا شده  قيامت  كه  اين  به  شان علم

  سوي به  آنان: يعني »شود مي  خداوند خواسته  خشنودي  كسب  سوي به  بازگشت
  كه شوند چنان نمي  واطاعت، فراخوانده  توبه  وسيله  به  از خودشان  وضع  اين  دوركردن

.  است  خشنودي  استرضا و طلب: استعتاب .شدند مي  امر فراخوانده  اين  سوي يا بهدر دن
از :  فاعتبني  استعتبته«: گويي باشي، مي  شده  جنايتي  مرتكب  كسي  عليه  كه  و درصورتي

  .»شد  راضي  من پس، از  طلبيدم  او رضايت
  

Ä��Ã��Â��Á��� �À��¿��¾��½¼��� � �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³Ä��Ã��Â��Á��� �À��¿��¾��½¼��� � �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³Ä��Ã��Â��Á��� �À��¿��¾��½¼��� � �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³Ä��Ã��Â��Á��� �À��¿��¾��½¼��� � �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³��������
��È��Ç��Æ��Å��È��Ç��Æ��Å��È��Ç��Æ��Å��È��Ç��Æ��Å  

  به را  آنان  كه  از امثالي » ايم زده  مثلي  از هرگونه  مردم  براي  قرآن  در اين  راستي و به«
  حجتي  كند و هرگونه مي  راهنمايي  پيامبرانمان  ما و راستگويي  توحيد و يگانگي  سوي
  اين  كه چنان  ايم آورده  كند، برايشان مي  داللت  شرك  بودن و ناروا  بر بطالن  را كه
  و به  گوناگون  و امثال  و با ادله  مختلف  هاي گونه  به  كريمه  سوره  ها را در اين حجت
  اين  به  كه  قرآن  از آيات » بياوري  آيتي  آنان  واگر براي«  ايم كرده  متعدد ارائه  اشكال

  اي: يعني »نيستيد  ديشان شما جز باطل: گويند مي  قطعا كافران«  است  ها ناطق حقيقت
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  از سحر و چيزهاي  نيستيد كه  گويي بيهوده  انديشان جز باطل  تو و يارانت !محمد
  .كنيد مي  هستند، پيروي  آن  شبيه  در بطالن  كه  ديگري

  

��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É  
  آن  وسيله به  هك  سودمندي  علم  به »دانند نمي  كه  كساني  گونه، خداوند بر دلهاي  اين«

  خداي  كه  همانان »نهد مهر مي«يابند؛   نجات  و از باطل  گرديده  رهياب  حق  سوي به
  اين: يعني .كنند مي  را انتخاب  گمراهي  كه  است  دانسته  خويش  ازلي  علم  به  عزوجل

ندارند، در پ مي  اي، باطل آورده  برايشان  را كه  از آيات  و آنچه  سخنت  كه  ادعايشان
  مهر زدني  چنان  به  بر دلهايشان أخداوند  زدن مهر  منشأ آن  كه  است  تكذيبي  حقيقت

  گردن  برابر آن در ورزند و عناد مي  و با آن  كرده  معارضه  با حق  اثر آن بر  كه  است
  .نهند نمي

  

Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÝ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÝ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÝ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��Ò������������   

  برابر افعال و در  شنوي مي  از آنان  كه  اي آزاردهنده  سخنان بر » كن  پيشه  شكيبايي  پس«

  كه  بدان :يعني » است  خداوند حق  وعده  گمان بي«  بيني مي  از آنان  كه  كفرآميزي
  وعده  دعوتت  كردن  و غالب  حجتت  ساختن و برتر  آنان بر  پيروزي  تو را به أخداوند

  اش وعده احتم  پس  نيست  خالفي  گونه هيچ  در آن  كه  است  او حقي  و وعده  است  داده
، أخداوند  هاي وعده  به »ندارند  يقين  كه  زنهار تا كساني و«كند  پيدا مي  تحقق

  سبكي  تو را به«  آخرت  آورند به نمي  را و ايمان  ها و پيامبرانش كنند كتاب نمي  تصديق

  كثير نقل ابن. در نبرند داري، به قرار  آن بر  كه  و حقي  دينت  و تو را از راه »وا ندارند
  از خوارج  مردي  نماز بامداد بود كه  خواندن در حال � طالب ابي ابن علي«: كند مي

اگر (:  ª©¨�§z»¬��®}: را خواند  آيه  اين  وي  به  خطاب
 � علي. »65/زمر«) بود خواهي  رود و از زيانكاران هدر مي عملت  گمان آوري، بي  شرك

���Ø+: داد  پاسخ  او چنين  بود، به  خويش در نماز  كه درحالي � ×Ö��Õ� �Ô� � � �Ó� �Ò��Ø� � ×Ö��Õ� �Ô� � � �Ó� �Ò��Ø� � ×Ö��Õ� �Ô� � � �Ó� �Ò��Ø� � ×Ö��Õ� �Ô� � � �Ó� �Ò
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Ü��Û��Ú��ÙÜ��Û��Ú��ÙÜ��Û��Ú��ÙÜ��Û��Ú��Ù_� �� �� �� و   است  خداوند حق  وعده  گمان كن، بي  پيشه  شكيبايي(: �
  ).وا ندارند  سبكي  ندارند، تو را به  يقين  كه  كساني

  اشاره  ايمان  سوي به  دعوت بر ص  اكرم و استمرار رسول  مواظبت  وجوب  به  آيه  اين
  .دارد



  

2124  

  ﴾لقمان   سوره ﴿
  . است  آيه) 34(  و داراي  است  كيم

  
  نام به است،  حكيم  لقمان  داستان  دربرگيرنده  كه آن  سبب  به  سوره  اين: تسميه  وجه

  وي، امر به  ، با عبادتأخداوند  وحدانيت  با شناخت  كه  شد، لقماني  ناميده»  لقمان«
  . را دريافت  و رذايل، جوهر حكمت  از منكرات  و نهي  فضايل
  لقمان  در مورد داستان صخدا   از رسول  قريش: است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  .شد  نازل  سوره  اين  كردند پس  سؤال  با فرزندش
  

��B��A��B��A��B��A��B��A  
  حروف ها با از سوره  يا پاره  كردن افتتاح: قولي  به » الف، الم، ميم«: شود مي  خوانده

از   مركب  قرآن  اين  بدانيد كه: يعني.  است  كريم  اعجاز قرآن  به  دادن  توجه  هجاء، براي
  آن  مانند آيات  آياتي توانند آيا مي  كنند پس مي  تكلم  بدان  اعراب  كه  است  حروفي  همان

  .را بياورند؟
  

��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C  
  كتاب  قرآن  سوره، آيات  در اين  ذكرشده  آيات: يعني » است  حكيم  كتاب  آيات  اين«

خداوند   كتاب  كه برخوردار نباشد درحالي  از حكمت  قرآن  و چگونه  آموز است  حكمت
  كه  هايي حل راه در  است  خود، حكيم  در احكام  است  حكيم  قرآن  پس.  است  حكيم
در   است  كند، حكيم مي  ارائه  انساني  جامعه  و اجتماعي  فردي  بيماريهاي  درمان  براي

  نهادن: حكمت. خود  معاني در الفاظ و  است  خود و حكيم  هاي و سوره  آيات  ترتيب
  . است  آن  مناسب  چيز در جايگاه  يك
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��K��J���I��H��K��J���I��H��K��J���I��H��K��J���I��H  
  است  ها، يا كسي نيكي  به  كننده عمل: محسن»  است  محسنان  براي  و رحمتي  هدايت«

  شريف  حديث در  كه چنان. بيند او را مي  گويي  كند كه مي  عبادت  را چنان أخدا  كه
: فرمودند» ؟ چيست  احسان»  پرسيد كه صخدا   از رسول ÷ جبرئيل: است  آمده

زيرا   بيني او را مي  گويي  كه  كني  عبادت  را چنان  عزوجل  خداي  كه  است  آن  احسان«
را حاضر و   خداوند متعال  زيرا هر كس. »بيند ي، قطعا او تو را ميبين اگر تو او را نمي

است،   آگاه  عملش  در حين بر او  تعالي  حق  كه  داشت  امر يقين  اين  و به  ناظر دانست
و   آن  اوقات  را در بهترين  شايسته  كند و اعمال مي  را نيكو عبادت أخدا  كسي  چنين

  دهد پس مي  اند، انجام شده  رهنمون  او را بدان صخدا   لرسو  كه  كيفيتي  در بهترين
 درپي پي  سبب  هدايت  و فزوني  وي  هدايت  فزوني  كردنش، سبب  و نيكو عمل  احسان

  .باشد مي  وي بر  تعالي  حق  رحمتهاي  آمدن 
  :كند مي  معرفي  را چنين  محسنان أخداوند  سپس

  

��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��U��T��U��T��U��T��U��T  
 آخرت  به  ايشانند كه  پردازند و هم مي  دارند و زكات نماز برپا مي  كه  كساني  همان«

  يادآوري ارا مخصوص  آخرت  به  و يقين  نماز، زكات  اصل  سه  تعالي  حق »دارند  يقين 
نماز   بهرا   آخرت  به  اند و يقين عبادات  اساسي  و استوانه  گاه اصل، تكيه  سه  كرد زيرا اين

و   الهي  تقواي  را به  خويش صاحب   كه  است  آخرت  به  كرد زيرا ايمان  ضميمه  و زكات
  .دارد ميوا  از هدايتش  پيروي
  . نيست در كار  آخرت، احساني  به  و يقين  نماز و زكات  بدون  آيد كه برمي  آيه  از اين

  

��_�� �̂�]���\��[Z��Y��X��W��V��_�� �̂�]���\��[Z��Y��X��W��V��_�� �̂�]���\��[Z��Y��X��W��V��_�� �̂�]���\��[Z��Y��X��W��V  
 در »رستگارانند  هستند و اينانند كه  بر هدايتي  پروردگارشان  نباز جا  اينانند كه«

  . گذشت»  بقره»  سوره  آيه، در اول  تفسير نظير اين.  دنيا و آخرت
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  سوره محور«: گويد مي»  األساس«در تفسير  :سعيد حوي  مناسبت، شيخ  همين  به
  و مقدمه  لقمان  سوره  مقدمه  توانيد ميان و شما مي  است  بقره  سوره  اول  لقمان، آيات

  .»را ببينيد  بقره، پيوند كاملي  سوره
  

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

 است  چيزي هر: لهوالحديث »لهوند  خريدار سخنان  هستند كه  كساني  و از مردمان«
 و  گويي د آوازخواني، موسيقي، افسانهكنند؛ مانن مي  سرگرم  آن  خود را به  مردم  كه 

را   بيهوده  هاي سرگرمي  اين: يعني »سازند  خدا گمراه  را از راه  تا مردم«  سرايي  داستان
  گمراه  حق  و روش  و برنامه  هدايت  را از راه  كنند تا ديگران مي  پيروي  هدف  با اين

  كه  آنچه  به  كه آن  لهوند، حال  نخريدار سخنا  اينان: يعني » علمي  هيچ  بي«سازند 
  جهت  نيستند بدين آور است، دانا سودآور يا زيان  كه  تجارتي  خرند دانا نيستند، يا به مي

ها  سرگرمي  اين  سوي را به  اند لذا مردم خواسته  بدل  شر محض  خير را به  كه  است
  با اين  كه  كساني  گمان بي  د پستدبر نكنن  را نشنوند و در آن  قرآن  خوانند تا آنان مي

ريشخند   را به  وآن«اند  باشند، سزاوار نكوهش  كننده سرگرم  خريدار سخنان  هدف

  و كتاب  كرده  گمراه أخدا  را از راه  شوند تا مردم لهو مي  خريدار سخنان: يعني »گيرند

 » است  مهين  عذابي  آنان  براي  گروه  اين«ريشخند گيرند   كنند و به  را مسخره أخدا
 ! آري. شود مي  درافتد، خوار و ذليل  آن  به  هر كس  كه  است  سختي  عذاب: مهين  عذاب
  با عذاب  كردند، در آخرت  اهانت  وي  و آيات أخداوند  راه  دنيا بهدر   كه چنان

  .گيرند قرار مي  مورد اهانت  هميشگي
  آيه  اين :فرمود  كه  است كرده  روايت  نزول  ببس  در بيان ك عباس از ابن  جرير طبري ابن

  را خريداري  آوازخوان  كنيزكي  شد كه  نازل  حارث نضربن  نام به  از قريش  مردي  درباره
آواز   كنيزك  دارد، آن را  اسالم  قصد ورود به  شنيد كسي مي  كه  مجرد اين بود و به  كرده
.  آواز بخوان  و برايش  بده  آب او غذا و  براي: گفت مي  وي  برد و به را نزد او مي  خوان
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ـ از   آن  سوي تو را به ص محمد  كه  است  چيزي  بهتر از آن  اين: گفت مرد مي  آن  و به
  .خواند و جهاد ـ فرامي  نماز و روزه

  به  منظور تجارت  به  شد كه  نازل  حارث  نضربن  درباره  آيه  اين«: گويد مي  مقاتل
  براي خريد و آنها را را مي  اعجميان  ، از آنجا كتابهاي پس  رفت مي  فارس  مينسرز

ثمود  عاد و  داستانهاي  شنيدن  محمد شما را به: گفت كرد و مي مي  روايت  قريش
  امپراتوران و اسفنديار و اخبار  رستم  داستانهاي  شنيدن  شما را به  خواند و من فرامي
را فرو   قرآن  به  دادن  و گوش  دانسته  و نمكين  او را گرم  استانهايد  مشركان  پس.  فارس

  .گذاشتند مي
آواز  دو«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث

  شيطاني  و صداي  ني  صداي: كنم مي  از آنها نهي  دورند و من  و از حق  شده  نفرين
  نزول  هنگام در  كه  خواند و صدايي آواز مي  و شادي  نغمه  هنگام  به  كه ) آوازخواني(

  .» است  كردن  چاك  و گريبان  زدن  و صورت و بر سر  مصيبت
  را بر حرام نفسها  كه  است  حرام، همانا غنايي) غنا(  نزد فقها، آوازخواني  كه  بايد دانست

  سخنان  كه  هايي تشبيب و  غزليات  اندنخو. برانگيزد  و هوس  بجنباند و آنها را بر هوي
  باشد، نيز به  ديگر در آن  محرمات و  و ذكر شراب  زنان  آور، ذكر اوصاف و شرم  بيهوده
  مباح، غنايي  اما غناي.  جايز نيست  آن  در قبال  مزد هم  و گرفتن  است  فقها حرام  اتفاق
ـ مانند   شادي  در اوقات  آن  مقدار اندك بنابراين، باشد  ذكر شد سالم  از آنچه  كه  است

دشوار، جايز   اعمال  دادن  بر انجام  ايجاد نشاط و انگيزه قصد  و عيد ـ و نيز به  عروسي
مدينه،   پيرامون  حفر خندق  ايجاد نشاط در هنگام  براي صخدا   رسول  كه چنان  است

  اند ـ مانند سماع پديدآورده  نمايان  صوفي  امروزه  كه  هايي اما بدعت. كردند را تجويز  آن
  . است  ـ حرام  موسيقي  آالت با

  و دشمن آورد مي  هيجان  را به  سپاهيان  زيرا روحيه  نيست  حرام  در جنگ  طبل  زدن  البته
  مدينه، استقبال  به ص اكرم رسول  آوري در روز تشريف  كه سازد چنان مي  را مرعوب

  تا از آن  خواست �زدند و ابوبكر  طبل ص  حضرت  آن  روي  در جلوي  كنندگان



  

2128  

  بزنند تا يهوديان  بگذار طبل !ابابكر  اي«: فرمودند ص  حضرت  كند اما آن  جلوگيري
   .)1(»  است  و آسان  ما فراخ  دين  بدانند كه

غنا   دنبو  مكروه  به  اهللا قول رحمهم  حنبل و احمدبن  از ابوحنيفه، شافعي  كه  است  گفتني
  باكي  وعروسي  نكاح  در مجالس)  دايره(  دف  از زدن  ولي.  است  شده  نقل)  آوازخواني(
  . ستني
  

���e��d��c��b��a �̀�_��~�������}��|��{�����z���y��x��w��v��u��t���e��d��c��b��a �̀�_��~�������}��|��{�����z���y��x��w��v��u��t���e��d��c��b��a �̀�_��~�������}��|��{�����z���y��x��w��v��u��t���e��d��c��b��a �̀�_��~�������}��|��{�����z���y��x��w��v��u��t  
 شخص  بر اين  قرآن  آيات  چون: يعني »شود  ما خوانده  بر او آيات  و چون«

  آيات از: يعني »گرداند بر مي  روي  مستكبرانه«شود؛   ر لهو خواندهو خريدا  استهزاكننده 
پندارد  مي  و خود را برتر از آن  تكبر است  غرق  سخت  كه كند درحالي مي  اعراض  قرآن

  را شنيده  آن  كه با آن » است  را نشنيده  آن  گويي  كه چنان«فرادهد   گوش  آن  آيات  به  كه

او   پس«  است  يا ناشنوايي  سنگيني: وقر » است  وقري  وي  گوشدر دو   گويي«  است

                                                           

گام رويارويي با دشمنان با قلوبشان رو به درگاه الهي شايسته مسلمانان است كه هن -1
آورند و از او درخواست ياري وپيروزي كنند و شكي نيست كه قلب با اين كار آرامش و 

  «چ  W X: وند در سوره ي انفال مي فرمايد آنچنانكه خدا ،قوت كامل مي گيرد

¼  ½  ¾    ¿  À   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  

Ç   در ضمن برپا كردن طبل و موسيقي هنگام نبرد وجنگ سنت مشركين . 45: األنفال چ
وبر مسلمين واجب است كه از مشركين تقليد نكنند . است وهيچ جايگاهي در اسالم ندارد

بلكه بايد بر اساس دستورات خداوند حكيم و  ،قرار ندهند  وآنها را سرمشق والگوي خود
  .رسولش انجام وظيفه كنند

مساله ي استقبال اهل مدينه از رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم با خواندن شعر طلع البدر : ثانيا
امام بيهقي در كتاب دالئل النبوه با سندي معضل . علينا از لحاظ اسنادي ثابت نيست

با وجود اينكه در اين روايت به زدن دف وخواندن اناشيد هيچ اشاره  ،ستروايت كرده ا
. حافظ ابن حجر نيز اين حديث را در فتح الباري تضعيف كرده است. اي نشده است

 )مصحح(
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  سخت  عذابي  در روز قيامت  كه  او خبر بده  به: يعني » بده  مژده  دردناك  عذابي  را به
  .دارد  در پيش  دردناك

  

���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  
 و«  و روز آخرت  انشو پيامبر أخدا  به »اند آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي«

 پر  باغهاي  آنان  براي«اند  مأمور شده  بدان  كه  كارهايي  همان »اند كرده  شايسته  كارهاي

 از  ؛ اعم بخش شادي  لذتهاي  در آنها از انواع  در آخرت، كه » است  نعمت و ناز
  كه  هايينعمت  و غيره  سواري  ها، وسايل ها، مسكن ها، پوشيدني ها، آشاميدني خوردني

  .شوند مي  مند و متنعم است، بهره  خطور نكرده  هم  هرگز در اذهانشان
  

��y��x��w���v��ut��s��r��qp��o��y��x��w���v��ut��s��r��qp��o��y��x��w���v��ut��s��r��qp��o��y��x��w���v��ut��s��r��qp��o  
  آورده  بيرون  هرگز از آن  گردند و نه فنا مي  هرگز در آن  نه »اند جاودانه  در آن  كه«

  و وعده  است  دهرا دا  وعده  اين أخداوند: يعني » است  خداوند حق  وعده«شوند  مي

  غالب  هيچ  كه »عزيز  و اوست«  نيست  در آن  خالفي  و هيچ  است  و راست  او حق

  . كارها و سخنانش  تمام در  است  و فرزانه » حكيم«كند  نمي  غلبه  بر وي  اي شونده
  

¡���~���}����|��{���z¡���~���}����|��{���z¡���~���}����|��{���z¡���~���}����|��{���z������ �̄ � ®¬���� �«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢�� �̄� ®¬���� �«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢�� �̄� ®¬���� �«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢�� �̄� ®¬���� �«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢
����� �́�³��²��±��°����� �́�³��²��±��°����� �́�³��²��±��°����� �́�³��²��±��°������º����������¹�� �̧�¶��µ��º����������¹�� �̧�¶��µ��º����������¹�� �̧�¶��µ��º����������¹�� �̧�¶��µ  

كرد   برداشت  چنين  توان تعبير مي  از اين »ببينيد، آفريد  كه  ستونهايي  آسمانها را بدون«
  رؤيت  قابل ما  و براي  بينيم ستونها را نمي  هستند اما ما اين  ستونهايي  آسمانها داراي  كه

  مرئي  ؛ نه نيست  ستوني  ها دارايآسمان: باشد  چنين  معني  كه  جايز است  همچنين.  نيست
  به  است، اشاره  و عكرمه عباس، مجاهد  تفسير ابن  كه  بنا بر تفسير اول.  غير مرئي  و نه

  در عصر جديد مظاهر آن  كه  است  جاذبه  قانون  به  اشاره  غيرمرئي، همان  ستونهاي
و   راسخ  كوههاي: واسير »بيفگند استوار  كوههاي  و در زمين«.  است  شده  شناخته
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افگند و  پي  بر زمين  كه  با كوههايي  تعالي  حق :يعني »تا شما را نجنباند«  استوار است
  آن  گردانيد تا حركت  را مستقر و ثابت  زمين استوار گردانيد،  زمين  را بر پشت آنها
  اين. كند  ز شما سلبو استقرار را ا  آرامش  كه نباشد  همراه  و تكان  با جنبش  اي گونه به

  است  كرده  را روشن  آن  گسترده  در عصر ما، معناي  علمي  پيشرفتهاي  كه  است  حقيقتي
و   جنبندگان  از انواع  از هر نوعي: يعني »پراكند  اي جنبنده  از هرگونه  و در آن«

  تواناي  آفرينندهشمار آنها را جز  بي  و الوان  اشكال  كه طوري آفريد به  در زمين  جانوران
از : يعني » كريمي  از هر زوج  در آن  گاه آن  كرديم  نازل  آبي  و ازآسمان«داند  آنها نمي

  زيبايي  سبب را به  متنوع  و درختان  گياهان  تعالي  حق » رويانيديم«  و صنفي  نوع  هرگونه
»  كريم»  صفت  هآنهاست، ب  از مظاهر حكمت  مظهري  آنها كه  منافع  و بسياري  رنگ

  .كرد  وصف
  

���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»  
 از »غير از اويند  كه  دهيد، كساني  نشان  من  به  پس  خداوند است  اين، آفرينش«

دهيد  نشان   من  به ! آري »اند؟ آفريده  چه«كنيد  مي  شما پرستش  كه  و معبوداني  خدايان
كند،   رازيطهمأ خدا  با آفرينش  اند كه آفريده  چيزي  شما چه  ادعايي  معبودان  اين  كه

  بلكه«گشتند؟   پرستش نزد شما سزاوار  آن  سبب  به  باشد، كه  نزديك  آن  به  يا حداقل

  اوال ستمگري  خداوند متعال  پس »آشكارند  در گمراهي«  مشركان: يعني » ستمكاران
  .را  شان ا گمراهيكرد و ثاني  را تثبيت  آنان

  باحكمتي  ذات  از بارگاه  حكيم  قرآن  كرد كه  اعالم  عزوجل  خداي  كه بعد از آن  اينك
از   حكمت  فراگيري آيد تا ادب  مي  داستان  اين ! آري. شود آغاز مي  لقمان  است، داستان

  :ما بياموزد  را به أخداوند
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باعورا،  فرزند  لقمان«: گويد مي  بيضاوي » بخشيديم  حكمت  لقمان  ما به  راستي  و به«
  طوالني  مدتي  مصر بود كه  نوبه  وي، از سياهان  يا پسرخاله ÷ ايوب  خواهرزاده

بر   علم  اهل و اكثر  آموخت  علم  و از وي  را دريافت ÷داوود  كرد تا بدانجا كه  زندگي
: بود از  عبارت بود،  او بخشيده  به  خداوند متعال  كه  و حكمتي.  او پيامبر نيست  آنند كه

  حبشي  برده  لقمان« :گويد كثير مي ابن. » صواب  و سخنان  گويي دانش، خرد، درست
  و چون.  كن  ما ذبح  گوسفند را براي  اين: گفت  وي  به  مواليش  بود، روزي  نجاري
  بيرون  را از تنش  گوشتش  دو پاره  پاكترين  اينك: گفت  كرد، مواليش  را ذبح  آن  لقمان

امر كرد   وي  به  و باز مواليش  گذشت  مدتي. آورد  را بيرون  آن  و قلب  زبان  لقمان !آور
  پليدترين  اكنون: گفت  وي  كرد، به  را ذبح  آن  كند و چون  ذبح  را برايش  تا گوسفندي

  مواليش. آورد  را بيرون  نآ  و دل  زبان  باز هم  لقمان! آور  بيرون  را از آن  گوشت  دو پاره
آور، تو   بيرون  را از آن  گوشت  دو پاره  پاكترين  كه  دستور دادم تو  به  وقتي: گفت  وي  به

  دو پاره  پليدترين  آوردن  بيرون  تو را به  كه  هم  و اكنون  آوردي  بيرون را  آن  و زبان  دل
 كار  اين  آوردي، دليل  را بيرون  آن  و زبان  دل  دستور دادم، باز هم  آن  بدن از  گوشت
پليد  و اگر  از آنها پاكتر نيست  باشند، چيزي  دو پاك  زيرا اگر اين: گفت  ؟ لقمان چيست

خويش، از   شكرگزاري  سبب به  لقمان  بتهال. » نيست  از آنها پليدتر هم  گشتند، چيزي
  .برخوردار شد  حكمت

 و  زيرا فايده » است  شكر گزارده  سود خويش شكر گزارد، همانا به  و هر كس«
  نعمت  هم  انسان  كه  با شكر است  گردد، چه برمي  خود وي  به  شكرگزاري  اين  حاصل
  خداي  از جانب  بنده  كه  كر استش  سبب  به  كند و هم دارد و حفظ مي مي  را پاس
 »ورزد  كفران  و هر كس«كند  مي  جلب  خويش  سوي را به  تري افزون  نعمتهاي  سبحان

در   سبحان  خداي  بزرگ  و منت  نعمتها و انكار فضل  و ناسپاسي  كفران  هر كس: يعني
از  » ستا نياز خداوند بي  در حقيقت«شكر گرداند؛   آنها را، جانشين  بخشيدن
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  خويش  خلق  از سوي  سزاوار حمد و ستايش  است، يعني »و حميد«  وي  شكرگزاري
  .نگويد  و ستايش  او را سپاس  است، هرچند كسي

  

��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  
ـ داد  او را پند مي  كه ـ درحالي  پسر خويش  به  لقمان  را كه  هنگامي«  ياد كن »و«

قرار   مورد خطاب  و اندرزهايي  را با نصايح  فرزندش  لقمان  كه  در حالي: يعني » گفت

  اي« :او گفت  باز دارد، به  و از شرك  بر توحيد، ترغيب  پايداري  او را به  داد كه مي

شرك   بلكه » بزرگ  است  ستمي  شرك  نياور چرا كه  خداوند شرك  به ! فرزندم
در امر   و حق  است  آن  از اهل  حق  ستم، برگرداندن  زيرا حقيقت  ستستمها  بزرگترين 

  تعالي  حق غير شود زيرا  قرار داده  يگانه  خداي  تنها براي  عبادت  كه  است  اين  عبادت
  برگشت  پس  اوست اويند و امر نيز امر  آفريده  همه  خلق  چرا كه  نيست  سزاوار پرستش

  و اين  است  آن  جايگاه غير در  حق  غير وي، نهادن  سوي به أخداوند  از پرستش
او   نياز ندارد بلكه  كسي  عبادت  به  خداوند متعال  هر چند كه.  است  ستم  بزرگترين

  .باشد مي  نياز و ستوده بي
  

���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
��w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u  

 أخداوند  كه  حقيقت  اين » كرديم  سفارش  ادرشپدر و م  در باره  انسان  و به«
 از خود  شكرگزاري  به  از پدر و مادر را با سفارش  و شكرگزاري  نيكي  به  سفارش
بر   حقوق  پدر و مادر از بزرگترين  حق  دارد كه  بر آن  گردانيد، داللت  و همراه  مقرون
 حقوق  و محكمترين  بزرگتريناز   حق  نيز، اين  و از نظر وجوب  فرزند است  عهده

 او را در  مادرش: يعني » ضعفي  بر باالي  او باردار شد با ضعفي  به  مادرش«باشد  مي 
.  گشت رو روبه  روزافزون  او با ضعف  خاطر حمل به  كه  شد در حالي  آبستن  شكمش

ديگر   ضعفي ا بابارداري، او ر  و باز اين  است  خلقتا ضعيف  زن: است  اين  معني  قولي به
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باز : فصال » است  در دو سال  و از شير بازگرفتنش«. كند رو مي روبه  ضعف  آن  بر باالي
  . از شير است  طفل  گرفتن

  مدت  حداقل اند كه استنباط كرده  چنين» 15/ احقاف«و » 233/بقره»  علما از دو آيه
  شيرخوارگي  مدت  كه  است  اين :ابوحنيفه  امام  رأي.  است  ماه  بارداري، شش

  .دانند مي  سال را دو  باشد اما ساير فقها آن مي  ماه  سي)  رضاعي  حرمت(  كننده حرام
 مضمون  اين » شكر گزار باش  و پدر و مادرت  من  براي  كه  كرديم  او سفارش  به«
  تعالي  حق .را ذكر كرد  آن  در آغاز آيه  كه  پدر و مادر است  در حق أخداوند  سفارش 

  فاصله  سفارش  مضمون  كشد، در ميان مي  فرزندش  مادر براي  كه  هايي با ذكر مشقت
از پدر و مادر   آورد و نيز شكرگذاري  ياد فرزندان  مادر را به  ويژه  بزرگ  قرار داد تا حق

و «دهد   آنها توجه  واالي  حق  تا به  ساخت  مقرون  از خودش  را با شكر گزاري

را   سفارشم  راستي به آيا  بنگر كه  پس  غير من  سوي به  نه » است  من  سوي به  تبازگش
  يا خير؟  اي جا آورده به

  دوران  و سختي، يعني  از مشقت  پياپي  مرحله  سه  مادر در معرض  و از آنجا كه
و   وي  فرزند براي  نيكي  چهارم قرار دارد لذا سه  حمل  و وضع  شيردهي  بارداري، دوران

 آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  شده  پدر قرار داده  براي  مانده باقي  چهارم يك
؟  است تر حق ذي  بر من  نيكي  به  كسي چه: پرسيد كه  مردي  به صخدا   رسول: است 

؟  تر است حق ذي  كسي چه  بعد از وي: مرد پرسيد  بار ديگر آن. » مادرت«: فرمودند
  وي  را در پاسخ  جمله  اين  تا بار چهارم صحضرت  آن  گونه همين. » درتما«: فرمودند

  .» پدرت«: فرمودند بار ؟ اين كسي چه  بعد از وي: تكرار كردند و باز پرسيد
  

���ji��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{��z��y��x���ji��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{��z��y��x���ji��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{��z��y��x���ji��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{��z��y��x
��x��w��������������v��u���t��s�����r��q��po��n��m��l��k��x��w��������������v��u���t��s�����r��q��po��n��m��l��k��x��w��������������v��u���t��s�����r��q��po��n��m��l��k��x��w��������������v��u���t��s�����r��q��po��n��m��l��k  

  به تو را وادارند  كه«خود   و توان  تالش  با تمام  پدر و مادرت »كردند  اگر كوششو «

 كه  اين  به  نداري  علم: يعني » نداري  علم  بدان  كه  گرداني  من  را شريك  چيزي  كه  اين

  كوشش  امر و اين  در اين » نكن  اطاعت  پس، از آنان«  است  من  شريك  حق چيز به  آن 
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  همين  آنها در دنيا بازندارد به  به  كار، تو را از نيكي اين  باز هم  ولي  گردان  را ناكام  آنان
  شيوه  گرفتن  با در پيش » كن  مصاحبت  نيكي  در دنيا به  و با آنان«: فرمود  جهت

  كن  پيروي  كسي  و از راه«وادارند   شرك  ؛ هرچند بكوشند تا تو را به آنان  به  احسان

.  من  و شايسته  صالح  از بندگان » است  بازگشته«  و اخالص  با توبه » من  سوي به  هك

شما   بازگشت  سپس«  پدر و مادرت  باطل  از راه  كن، نه  پيروي  مؤمنان  از راه  يعني

شما در   به: يعني » سازم مي  شما را آگاه  پس«  غير من  سوي به  نه » است  من  سوي به
هر   از خير و شر پس »كرديد مي  از آنچه«  دهم خبر مي  من  سوي به  زگشتتانبا  هنگام
  . دهم جزا مي  را در برابر عملش  اي كننده عمل
  باشد كه مي  سبحان  خداي  از كالم  دو آيه  اين: كه  است  اين  مختار در نزد مفسران  قول

  . است  آمده  پسرش  به  لقمان  سفارشهاي  در ميان  اي معترضه  سخن  عنوان به
و   پرداخته  وي  به  دادن در پند  فرزندش  براي  لقمان  سخنان  بقيه  به  خداوند متعال  سپس

  :فرمايد مي
  

��¬���«��ª��©��� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢��¡������~��}��|���{���z��y��¬���«��ª��©��� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢��¡������~��}��|���{���z��y��¬���«��ª��©��� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢��¡������~��}��|���{���z��y��¬���«��ª��©��� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢��¡������~��}��|���{���z��y
�� �́�³��²��±��°��¯®�� �́�³��²��±��°��¯®�� �́�³��²��±��°��¯®�� �́�³��²��±��°��¯®  

 »باشد  خردلي  دانه  همسنگ«تو   يا عمل  هاگر گنا: يعني » اگر آن  كه  بدان ! فرزندم  اي«
را   ترازويي شود و نمي  دريافته  با حس  آن  سنگيني  كه طوري  به  هاست دانه  ريزترين  كه
و   ترين پنهان در  عملت: يعني »باشد  سنگي تخته  در دل  گاه آن«دارد  وا نمي  تكان  به

يا در : يعني »باشد  ها يا در زمينيا در آسمان«باشد   قرار گرفته  مكاني  محفوظترين
را   آن: يعني »آورد را مي خداوند آن«باشد   قرار داشته  آسمانها و زمين  از اماكن  هرجايي

  گمان بي«دهد  قرار مي  محاسبه مورد  را برابر آن  آن  دهنده گرداند و انجام حاضر مي

  علم  ماند بلكه نمي  بر او پنهان  اي نهاني كار  هيچ  پس  بين و باريك » است  خداوند لطيف

  چيز از معرض  هرچيز لذا هيچ  به  است »خبير و«رسد  مي  اي هر امر نهاني  به  وي
  .شود ناپديد نمي  وي  آگاهي
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را   آن  نه  كه  سخت  سنگي  صخره  از شما در دل  اگر يكي«: است  آمده  شريف  در حديث
  باشد ـ براي  ـ هر چه  وي  عمل  گمان دهد، بي  امانج  اي، عملي روزنه  و نه  است  دري
  .»شود مي  آورده  بيرون  مردم

  

¶��µ¶��µ¶��µ¶��µ����������������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��¸
��È��È��È��È  

  به  كه  و بر آنچه  كن  امر و از منكر نهي  معروف  نماز را برپا دار و به ! فرزندم  اي«

 ها ، يا ديگر محنتاز منكر  و نهي  معروف  در برابر امر به  از آزار و اذيت »تو رسد
 و  عبادات  اينها اساس  كه  است  طاعتها اين  اين  ساختن  مخصوص  دليل » صبر كن«

 » است  شده  از امور عزم«  شده ذكر  طاعات » اين  گمان بي«باشند  خير مي  گاههاي تكيه
  قرار داده  واجب و  عزيمت  آنها را بر بندگانش  عزوجل  خداي  كه  است  از اموري: يعني
  اخالق  و برتر اهل  سترگ  ها از اعمال خصلت  اين: باشد  مراد اين  است  يا محتمل.  است

  .پيمايند را مي  نجات  راه  مصممانه  كه  است  استوارقدمي  بندگان  محوري  و كارهاي
  .اند ها مأمور بوده طاعت  اين  گر نيز بهدي  هاي امت  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  

��Ú��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ������Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ú��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ������Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ú��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ������Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ú��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ������Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë�����Ê��É  
  نخوت و  فرازي  تكبر و گردن  بر سبيل  از مردم: يعني » برمگردان  را از مردم  و رويت«

  را به  ات گونه شد،  تو بردهدر نزد   كسي  نام  كه  گاه آن: است  اين  يا معني.  برمتاب  رخ
  و فروتني  تواضع به  و با مردم  شماري، برمگردان مي  او را حقير و كوچك  كه  اين  نشانه

  تا سخنش  فراده  گوش او  گويد، به مي  با تو سخن  كس  اگر كمترترين  و حتي  رفتار كن
  راه  خرامان  و در زمين« .كردند مي  چنين ص  اكرم رسول  كه چنان. آخر برساند  را به

بر تو   الهي  خشم  سبب  اين  كه مرو،  راه  كشانه و گردن  بانهĤخودبينانه، فخرم: يعني »مرو
  . است  از تكبر و گردنكشي  هدف، نهي. شود مي

  كه  است  شده  روايت �عمر از ابن  گانه شش  صحاح  روايت  به  شريف  در حديث
 هر كس: مةالقيا  يوم  ليهإ  خيالء ال ينظر اهللا  ر ثوبهج  من«: فرمودند صخدا   رسول
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  قيامت در روز أساخت، خداوند  و كشيده  و تكبر كشال  خودبيني  را از روي  اش جامه 
را   فخوري  مختال  خداوند هيچ  گمان بي«. »كند نمي  نگاه ) نظر رحمت  به(او   سوي به

  به  بر مردم  كه  است  كسي: فخور.  است  نيتكبر و خودبرتربي: اختيال »دارد نمي  دوست
  خداي  هاي از نعمت  گفتن  سخن  البته. فروشد دارد، فخر مي  كه  مال، يا شرف، يا نيرويي

������q��p}�: فرمايد مي  زيرا خداوند متعال  نيست  فخرفروشي  بر خود، از باب  عزوجل

���s��rz  :)بگوي  سخن  پروردگارت  اما از نعمت (.  
  

���ç����æ��å��ä��������ã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Û���ç����æ��å��ä��������ã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Û���ç����æ��å��ä��������ã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Û���ç����æ��å��ä��������ã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Û  
و   روي شتاب  در ميان  روشي  رفتن  در راه: يعني » كن  روي خود ميانه  رفتن  و در راه«

برو   راه  زنند، خزنده مي  مردگي  خود را به  كه  مانند كساني  لذا نه  اختيار كن  روي آهسته
  وار راه مرده  را ديد كه  مردي �عمر: كه  است  نقل.  برجه  از زمين  مانند شيطان  و نه
  خويش  خواهد تا بر تواضع مي  كند، گويي تظاهر مي  رمقي و بي  حالي بي  رود و به مي

ما را بر ما نميران، خدا تو   دين: اهللا  علينا ديننا اماتك  ال تمت«: او گفت  به  بيفزايد پس
و   را فروانداخته  سرش  را ديد كه  مردي �عمر: كه  ستا  نقل  همچنين. »را بميراند

  االسالم  نفإ  رأسك  ارفع«: گفت  وي  به  دهد پس مي  و خاكسار نشان  رمق خود را بي
و   بانشاط، نيرومند، سرحال: يعني. » بيمار نيست  را بردار زيرا اسالم  سرت: بمريض  ليس

  شتاب  رفتند، به مي  راه  چون ص خدا  رسول  هك  است  شده  ثابت  در سنت.  باش  سرزنده

�Ý��Ü+  معناي  پس. رفتند مي  راه �ÛÝ��Ü� �ÛÝ��Ü� �ÛÝ��Ü� �Û_� � �� � �� � �� � و متكبر   خرامان  رفتنت  در راه: است  اين�
را   آن »بدار  را آهسته  و صدايت«. »برو  راه  باوقار و سكينه  يعني« :گويد عطاء مي.  مباش

را   بيشتر از حد نياز، شنونده  صدا به  زيرا بلندكردن  بلند نكن  فرود آور و باتكلف
و   ترين ناخوش: يعني » است  درازگوشان  همانا انكر آوازها، بانگ« آزارد مي

انكر و   بس  بانگي  عرعر و آخر آن  آن  زيرا اول  است  آوازها، آواز خران  ترين زشت
 ديد، ازرا شني  خروس  بانگ  چون«: است  آمده  شريف  در حديث.  است  خراش گوش
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  پناه  خداوند از شيطان  خر را شنيديد، به  بانگ  را بخواهيد و چون  وي  خداوند فضل
  .» است  را ديده  ببريد زيرا او شيطاني

  

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

است، مسخر   در زمين  را كه  در آسمانها و آنچه  را كه  خدا آنچه  هايد ك آيا نديده«

 قدرت  دادن: از  است  آدميان، عبارت  آنها براي  مسخر گردانيدن »گردانيد شما
  فرزندان  منافع  در جهت  كه  اي آسماني  و از مخلوقات  آنان  ها به پديده  از اين  گيري بهره 

اينها و نيز  و مانند  خورشيد، ماه، ستارگان: عبارتند از اند، شده  مسخر ساخته  آدم
  آدم  فرزندان  نگهبانان  سبحان  خداي  فرمان  به  قطاراند زيرا ايشان  در اين  فرشتگان

سنگ، : عبارتند از اند،  شده  ساخته  بشر رام  براي  كه  اي زميني  و از مخلوقات. هستند
.... كند و غيراينها مي  برداري بهره از آنها  انسان  كه  ها، حيواناتي خاك، كشتزارها، ميوه

در   شده  ساخته  رام  پديده  دادن قرار بشر،  آنها براي  كردن  مراد از تسخير و رام  پس
  و تحت  انسان  فرمان  به  پديده  آن  چه كند،  برداري بهره  از آن  انسان  كه  است  موقعيتي
  .نباشد  باشد چه  وي  تصرف

  تمام را بر شما  آشكار و پنهانش  نعمتهاي« أخداوند  ايد كه و ندانسته  آيا نديده »و«

  نعمتهايي: از اند آشكار عبارت  نعمتهاي. رسانيد  و اكمال  اتمام  پايه  آنها را به: يعني »كرد
آنها را  آنها باشد،  شناخت  در پي  شوند و هركه مي  دريافته  يا حس  عقل  به  كه
و   طاعات  دادن  انجام و  در آفرينش، مال، جاه، جمال  و كمال  شناسد؛ مانند سالمتي مي

از   در نهاد خويش  شخص  كه  و آنچه  معرفت، عقل: عبارتند از  پنهاني  نعمتهاي.  عبادات
  كه  آفاتي  يابد و نيز آن او مي  به  نيكو نسبت  و ظن أوجود خداوند  به  و يقين  علم

پنهان، ستر   و نعمت  است  آشكار اسالم  نعمت: قولي به. كند مي  دفع  از بنده أخداوند
 ص خدا رسول  كه  است  آمده  شريف  درحديث.  بر بنده  پروردگار متعال  پوشي و پرده

  نعمتهاي«: پرسيد، فرمودند  آيه  اين  به  راجع  از ايشان  كه ك عباس ابن  سؤال  در پاسخ
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پنهان،   و نعمتهاي  زيباست  كه  و آفرينشت  از خلقت  و آنچه  است  آشكار اسالم
  .» است  بر تو پوشانيده  بدت  خداوند از اعمال  كه  است  چيزهايي

  مجادله«  وي  در توحيد و صفات: يعني »خداوند  درباره  هستند كه  كساني  و از مردم«

بر   حجت و  آشكار گشته  ايشانبر  حق  كه و عناد، بعد از آن  مكابره  از روي» كنند مي
و   در مكه  شرك  از سردمداران  وي  و امثال  حارث  ؛ مانند نضربن است  شده  اقامه  آنان
زيرا   يا نقلي  عقلي  از علوم  است » علمي  هيچ  بدون«: خداوند  درباره  شان مجادله  اين

  اين  گاه تجلي و أخداوند  انسان، فريادگر وجود و يگانگي  تجربي  و علم  عقل
  حقيقت  بيشتر اين  كردن  روشن  نيز براي  الهي  و رسالتهاي  آسماني  اند و كتابهاي حقيقت

آن،   وسيله بتواند به  انسان كه  است » هدايتي  هيچ  بدون«  شان مجادله  نيز اين »و«. اند آمده

  است » روشنگري  كتاب  هيچ بي«  شان مجادله  نيز اين »و«شود   رهنمون  صواب  راه  به
، صرفا أخداوند  در حق  شان مجادله  اين  پس. باشد  كرده  را نازل  آن  سبحان  خداي  كه

از   گاهي تكيه  باشد و هيچ مي  عناد محض و كامال بر بنياد  و گردنكشي  لجاجت  از روي
  .ندارد  و هدايت  عقل، علم، معرفت، كتاب

  

� �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��s��r�������q��p��on��m��l��k��j��i��s��r�������q��p��on��m��l��k��j��i��s��r�������q��p��on��m��l��k��j��i��s��r�������q��p��on��m��l��k��j��i
��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t  

  يگانگي و عناد در امر توحيد و  جدال  اهل  پرستان بت  اين  به: يعني » آنان  به  و چون«
 »كنيد  پيروي«  از كتاب  بر پيامبرش » كرده  خدا نازل  از آنچه: شود  گفته«  تعالي  حق

را   پدرانمان  كه  از چيزي  بلكه ! نه: گويند مي«و   ورزيده  تمسك  تقليد محض  آنها به

و در   پرستيم اند، مي پرستيده آنها مي  را كه  بتاني  پس » كنيم مي  پيروي  ايم يافته  بر آن

  سوي را به  آنان  شيطان  اگر هم  حتي«  رويم اند، مي بوده  روان  آنها بر آن  كه  راهي

  پيروي  در شرك  آيا از پدرانشان: گويد مي  تعالي  حق  گويي »فراخواند؟  سوزان  عذاب
نهايت،  باشد و در  آراسته  پدرانشان  را براي  فاسد شرك  عقيده  اگر شيطان  كنند، حتي مي

 در  باشد؟ پس  كرده  سوزان  وارد جهنم  گونه و بدين  درافگنده  شرك  را به  آنان
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دارد؟   توجيهي  و چه  معني  چه  پدران از  باشد، پيروي  چنين اين  و وضع  حال  كه صورتي
  . است  عقيده  از تقليد در اصول  صريحي  منع  و اين

  

��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��|��{����z��y��x��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��|��{����z��y��x��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��|��{����z��y��x��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��|��{����z��y��x
��i��i��i��i  

را   امور خويش  هر كس: يعني »كند  متوجه هللا  سوي خود را به  روي  و هركه«
  سوي به وجود  گرداند و با تمام  او خالص  براي را  خويش  و عبادت  سپرده أخداوند به

  باشد، چنين نيكوكار  خويش  در اعمال: يعني »باشد  محسن  كه درحالي«آورد   او روي
  عهدو پيماني  به: يعني » است  زده  چنگ  محكم  آويزي دست  به  كه  راستي به«  كسي

  در حديث  كه چنان :احسان.  است  آويخته  آن  و خود را به  زده  چنگ  استوار و محكم
او را   گويي  كه  كني  عبادت  خدا را چنان«: كه از اين  است  شده، عبارت  تعريف  شريف

  .»بيند مي بيني، قطعا او تو را زيرا اگر تو او را نمي  بيني مي
  تمثيل  شخصي  حال  سپرد، به مي أخداوند  را به  امور خويش  كه  كسي  حال  آيه  اين
صعود   دراين  باال رود پس  اي كشيده فلك بلند و سربه  كوهي  خواهد به مي  كند كه مي

  است  شده  فروآويخته  كوه  در آن  كه  متين  و ريسماني  محكم  آويزي دست  خويش، به
  .رسد مي  آن  قله  به رود تا باال مي  كوه  آن  آويز، به دست  مدد آن  زند و به مي  چنگ

 را از او  هايتان و پاداش  وي غير  سوي به  نه » است هللا  سوي كارها به  و بازگشت«
او   رضاي  اوجگاه  عمل، به  و صالبت  ايمان  با نيروي  پس  از غير وي  كنيد نه مي  دريافت

  .صعود كنيد
  

�k��j�k��j�k��j�k��j��������������{���z��y��x��w��v��ut��s��r��q��p���on��m��l��{���z��y��x��w��v��ut��s��r��q��p���on��m��l��{���z��y��x��w��v��ut��s��r��q��p���on��m��l��{���z��y��x��w��v��ut��s��r��q��p���on��m��l  
 تو زياني  به  زيرا كفر وي »كند  تو را اندوهگين  كافر شد، نبايد كفر وي  و هركه«

 » كنيم مي  اند آگاه كرده  را از آنچه  و آنان  ماست  سوي به  بازگشتشان«رساند  نمي 
  كنيم مي  مجازاتشان  برابر آن و در  دهيم خبر مي  و ننگينشان  زشت  را از اعمال  آنان :يعني

 ماند نمي  رازها بر او پنهان  چيز از اين  و هيچ « راز دلها داناست  خدا به  در حقيقت«
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  آنان با  تعالي  بنابراين، حق  مانند امور علني، آشكار است أزيرا رازها در نزد خداوند
  .كند رفتار مي  شان درباره  خويش  علم  حسب  به
  

���¤��£��¢��¡�����~��}��|���¤��£��¢��¡�����~��}��|���¤��£��¢��¡�����~��}��|���¤��£��¢��¡�����~��}��|  
  دهيم مي  مجال  اندكي  در دنيا مدت كفار را: يعني » سازيم برخوردار مي  را اندكي  آنان«

  اندك  باز هم هرچند بسيار باشد،  مندي بهره  اين  مند شوند پس برخوردار و بهره  تا از آن
  تر از كمترين كم و  نيست  قياس  قابل  هميشگي  پذير با نعمت زوال  زيرا نعمت  است
  را با بيچارگي  و آنان » يمساز ناگزير مي  سخت  عذابي  سوي را به  آنان  سپس«  است

  . رانيم مي  دوزخ  عذاب  سوي به
  

�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±��°��� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±��°��� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±��°��� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±��°��� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  
 :گويند ؟ قطعا مي است  را آفريده  آسمانها و زمين  كسي چه: بپرسي  و اگر از آنان«

از  غير  و جوابي  ستآنها  آفريننده أخداوند  كه  اين  كنند به مي  اعتراف: يعني »خداوند
 باز أخداوند غير  سوي به  آفرينش  دادن  آنها را از نسبت  كه  ندارند زيرا داليلي  اين
محمد   اي »بگو«اند  كرده اقرار  آن  ناگزير به  كه  است  آشكار و نمايان  نحوي دارد، به مي

اعتراف،   از اينبعد   شما پس  رافاعت  بر اين  خداست  از آن  ستايش » الحمدهللا« !ص
دهيد؟  قرار مي  شريك  وي  براي را  باطل  پرستيد و معبودان او را مي غير  ديگر چگونه

  فقط آفريننده  كنند تا بدانند كه نمي نگرند و تدبر نمي: يعني »دانند نمي  اكثرشان  بلكه«
  . وي غير  باشد، نه مي  سزاوار پرستش  كه  چيزهاست  اين
  

�¾½���¼��»��º��¹�¾½���¼��»��º��¹�¾½���¼��»��º��¹�¾½���¼��»��º��¹������Ä��Ã��Â���Á��À����¿��Ä��Ã��Â���Á��À����¿��Ä��Ã��Â���Á��À����¿��Ä��Ã��Â���Á��À����¿  
  وي غير  پس  و در آفرينش  در ملك » خداست  از آن  است  در آسمانها و زمين  آنچه«

 از غير » است نياز بي«  ذات » درحقيقت، خدا همان«  نيست  سزاوار پرستش  وجه  هيچ به

 حمد او  كسي  هم ؛ هرچند است  حمد و ستايش سزاوار  است، يعني »حميد«و   خويش
  .را نگويد
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��Û��Ú���Ù��Ø��×��Û��Ú���Ù��Ø��×��Û��Ú���Ù��Ø��×��Û��Ú���Ù��Ø��×  

 مدد  آن  ديگر به  درياي  و هفت  شوند و دريا مركب  قلم  زمين  درختان  و اگر همه«

 قلم  همه  در دنياست  كه  اگر درختاني: يعني »نرسد  پايان  به  الهي  برساند، كلمات
 چون  كه أخداوند  كلمات  گاه گردد آن  جوهر و مركب  دريا همگي  آبشوند و  
  وي و امر أخداوند  از علم  عبارت  كلمات  اين  گويد ـ كه مي  بخواهد با آنها سخن 

  كه  رسد درحالي مي  پايان دريا به  شود، قطعا آب  قلمها و مركبها نوشته  هستند ـ با آن
ديگر   دريايي  دريا هفت  سر آن  است، هرچند در پشت  هنرسيد  پايان به أخدا  كلمات

  مبالغه  بر وجه  هفت ذكر عدد. باشد  دريا آمده  آن  ياري  و به  مدد رسانده  آن  به  باشد كه
تعبير از   و هفتاد وهفتصد براي  عدد هفت  عرب  حصر زيرا در كالم  بر وجه  نه  است

؛ زيرا  است  غالب » است  با حكمت  وند غالبخدا  گمان بي«روند  كار مي به  كثرت
  هيچ  امور پس  و تمام  امر، شرع در خلق،  است  تواند كرد، حكيم او را عاجز نمي  چيزي
  . نيست  بيرون  و علمش  حكمت  از دايره  از مخلوقاتش  فردي

����Æ��Å��Ä}�  آيه  چون: است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ÃÂ��Á��À

��Î��Í� �Ì��Ë� �Ê��É� � �È� �Çz »گفتند  آنان شد،  يهود نازل  درباره» 85/اسراء :
  كالم  در آن  كه را  تورات أخداوند  كه  در حالي  شده  داده  از علم  ما اندكي  به  چگونه

  .شد  نازل  آيه  اين  ؟ پس است  ما داده  به  است  وي  و احكام
  

��æ��å��ä��ãâ��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��æ��å��ä��ãâ��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��æ��å��ä��ãâ��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��æ��å��ä��ãâ��á��à��ß��Þ���Ý��Ü���è��ç���è��ç���è��ç���è��ç  
 :يعني » نيست  تن  يك  و برانگيختن  شما، جز مانند آفريدن  و برانگيختن  آفريدن«

  در روز قيامت، همانند قدرت  خلق  همه  و برانگيختن  بر آفرينش أخداوند  قدرت
باشد،  مي  يكسان  وي  قدرت  و بسيار در پيشگاه  اندك  پس  است  تن  يك  بر آفرينش  وي

 » خداوند شنواست  گمان بي«  چيز قادر و تواناست بر همه  خداوند متعال  كه  روي  آن از
  . است  ديدني  كه  هرآنچه  به » بيناست«  است  شنيدني  كه  آنچه هر  براي
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از  ديگر  و جمعي  خلف بن ابي  درباره  كريمه  آيه: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
 طور و  ما را در چندين أخداوند: گفتند ص خدا  لرسو  به  شد كه  نازل  مشركان
 گاه ايم، آن گشته  بسته  خون  ايم، سپس بوده  است، ابتدا نطفه  آفريده  مرحله  چندين

ما   كه  گويي مي تو  وقت است، آن  آفريده  گوشت، استخوان  بر آن  اي، سپس پاره  گوشت 
را   آيه  اين أخداوند ؟ پس، شويم مي  هبرانگيخت  نويني  آفرينش  به  ساعت  در يك  همه
  .فرمود  نازل

  

�����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
��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  

آورد و روز را نيز در  را در روز درمي  خدا شب  كه« ! مخاطب  اي » اي آيا نديده«

از ديگري   كه  افزايد؛ با آنچه و روز مي  از شب  هريك  به :يعني »آورد؟ درمي شب 
دو   آن :يعني »گردانيد  را رام  خورشيد و ماه« أخداوند  كه  اي آيا نديده »و«كاهد  مي 

ميعادها و  و  اوقات  گيري اندازه  براي  گردانيد كه  خويش  پذير حكم را منقاد و فرمان
تا   يك هر« كنند مي  و افول  طلوع  وي  فرمان  منافع، به  رسانيدن  انجام و به  دادن  سامان

  وقت: ديگر  قولي وبه  است  روز قيامت  معين  مدت  اين: قولي به » است  روان  معين  مدتي

  و هيچ » است  آگاه كنيد مي  آنچه  خداوند به  كه  و آيا نديدي«  آنهاست  و افول  طلوع
امور   و تدبير همچون  دادن  بر سامان  كه  ماند؟ زيرا ذاتي نمي  پنهان  بر وي  اي امر پنهاني

  . كنيد تواناست مي  از آنچه  شدن  آگاه  به  اولي  طريق  توانا باشد، به  بزرگي
  

��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  الهي، فراگيري  علم  بودن  كرانه و بي  ذكر شد؛ از وسيع  كه  اوصافي » اين«

  همه  تعالي  حق :يعني » است  خود حق هللا  كه  است  آن  سبب به«  وي  صنع  هاي شگفتي

  پرستند، باطل مي او  جاي به  و آنچه«  است  او حق  ها را آفريد تا بدانيد كه پديده  اين

  خداي  به  آنهايند كه يا غير  از بتان  و ديگر معبوداني  شيطان  باطل  معبودهاي  اين » است
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 » است  بزرگ«و   جالل و  با قدرت » بلندمرتبه  و خدا همان«آورند  مي  شريك  سبحان
  .باشد مي  كبريا و بزرگي  مطلقش، صاحب  و سلطه  در ربوبيت  كه
  

���~��� � � �}��|��{��z�� �y�� xw��v��u��t��s��r��q��p��o��� � �n�� � � � � � � � �m��l���~��� � � �}��|��{��z�� �y�� xw��v��u��t��s��r��q��p��o��� � �n�� � � � � � � � �m��l���~��� � � �}��|��{��z�� �y�� xw��v��u��t��s��r��q��p��o��� � �n�� � � � � � � � �m��l���~��� � � �}��|��{��z�� �y�� xw��v��u��t��s��r��q��p��o��� � �n�� � � � � � � � �m��l
�����_�����_�����_�����_��������������`��`��`��`  

بر   وي  و فضل  و رحمت  لطف  به: يعني »خداوند  نعمت  ها به كشتي  كه  اي آيا نديده«

  براي  تان دريايي  دهند تا در سفرهاي مي  شما امكان  و به» گردند مي  در دريا روان«شما 
  يبرخ« ! مخاطبان  اي» تا«كنيد؟   حركت  و راحتي  نرمي  روزي، به  و طلب  معاش  كسب

  هستند كه  وي  قدرت از آثار  ها عبارت نشانه »شما بنماياند؟  خود را به  هاي از نشانه

  گمان بي«دهد  از دريا مي شما  به  كه  است  شما قرار دارند و ارزاقي  مشاهده  در معرض

 هر: يعني » است  هايي نشانه  سپاسگزاري  هر صبركننده  براي«  نمايي قدرت » در اين
  اين  بسيار باشد؛ با مشاهده  اي وسپاسگزاري  بليغ  اي صبر و شكيبايي  داراي  كه  كسي
را شكر   وي  هاي كند و نعمت صبر مي أخداوند  هاي و نافرماني  ها، از گناهان نشانه

  از آن  ؛ نيمي است  دو نيم  است  آمده  شريف  حديث در  كه چنان  گزارد زيرا ايمان مي
  . است ديگر شكر  صبر و نيمي

  

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

  بزرگي  سبب را به  موج أخداوند »فراگيرد  بان را همانند سايه  آنان  موجي  و چون«
 ! آري. كرد  تشبيهيا ابر يا غير اينها ـ   افگند ـ مانند كوه مي  سايه  بر انسان  كه  چيزي  به  آن

  خود را براي  دين  كه خوانند در حالي خداوند را مي«شوند   موج  درگير هجوم  چون

 أغير خداوند دريا بر  خود از امواج  دادن در امر نجات  پس »اند گردانيده  او خالص
  و زياني  نفع تعالي،  جز حق  ديگري  نيروي  هيچ  دانند كه كنند زيرا مي نمي  تكيه

  حالت  در اين آنها را  خوانند بلكه را نمي  خويش  بتان  روي اين تواند برساند، از مين
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دو   به  كه  آنجاست در »برهاند  خشكي  سوي را به  آنان  چون  پس«كنند  مي  فراموش

  همانا راه  كه  ميانه  راه بر: يعني »رو هستند  ميانه  از آنان  برخي«: شوند مي  تقسيم  گروه
  در دريا با خداي  كه  عهدي كنند لذا به نمي  انحراف  آن غير  پايدارند و به  يد استتوح

ديگر   كنند اما برخي وفا مي اند، بسته  وي  براي  دين  ساختن  در مورد خالص  عزوجل
و «. افگنند پا مي اند، پشت داده أخدا  در دريا به  را كه  عهدي  رواند و آن كافر و كج

  شكن بسيار پيمان: ختار »كند نمي انكار  ناسپاسي  جز هر عهدشكننده ما را  آيات
  .باشد عهد مي  وفا به  و عدم  شكني غدر و پيمان  انواع  ترين زشت: ختر.  است
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و « وي   از نواهي  اوامر و اجتناب  با امتثال »پروا بداريد  از پروردگارتان ! مردم  اي«

 »نكند كفايت   پسرش  جاي به  پدري  هيچ  كه«  روز قيامت  چون » بترسيد از روزي
  رساند، بدان نمي  نفعي  وي  به  وجه  هيچ رسد و به نمي  داد فرزندش  به  دريپ  هيچ: يعني

پدر خود   جاي نيز به  فرزندي  و هيچ«  است  خود مشغول  بهاو تماما   كه  جهت

نرسد، غير  داد پدر  داد فرزند و فرزند به  پدر به  وقتي  پس »نباشد  چيزي  كننده كفايت
.  بيگانگان  رسد به ديگر نيستند، چه يك  دادرسي  قادر به  اولي  طريق آنها از نزديكان، به

. كنند نمي  بندند و بر غير تو تكيه غير تو اميد نمي  به  كه  ر دهقرا ما را از كساني  !بارخدايا
  بدان  از خير كه  آنچه  پس نيست   در آن  خالفي  و هيچ » است  اهللا حق  وعده  گمان بي«

و   است  است، يقينا آمدني  برحذر داشته  از آن  از شر كه  و آنچه  است داده   وعده
  كافر خود در آخرت  پدران  بتوانند به  كه  را از اين  مؤمنان  عآيه، طم  اين. ندارد  برگشتي

شما را «  آن  و آرايشها و پيرايشهاي »دنيا  زندگاني  پس«كند  مي  برسانند، قطع  نفعي

خداوند   به  و غرور، شما را نسبت«  وگذراست  رفتني دنيا ازبين  زيرا زندگاني »نفريبد

را   خلق  كه  است  شيطان  زيرا اين  است  شيطان اينجادر : مراد از غرور »ندهد  فريب
  غافلشان  پروراند و از آخرت مي  در نهادشان را  اساس بي  و آرزوهاي  داده  فريب

  .گرداند مي
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  گناه در  شخص  كه  است  آن أخداوند  به  شدن  فريفته«: گويد مي �جبير سعيدبن
  .»را ببندد  آمرزش  آرزوي أحال، بر خداوند عين و در  نموده  درازدستي
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  اوست فقط نزد  آن  وقت  و آگاهي  علم: يعني » نزد خداوند است  قيامت  علم  گمان بي«

 فرود  براي  كه در اوقاتي »فرستد فروميرا   و باران«داند  را نمي  آن  وقت  و جز او احدي

و مادگي،   نري از »داند مي  در رحمهاست  را كه  و آنچه«  است  كرده  معين  آن  آوردن
و   اگر بشر نري  كه در حالي  و ابزار و آزمايشي  وسيله  اينها، بدون و فساد و غير  صالح
از  » نفسي  داند هيچ نمي و«  است  هتجرب  و اعمال  داند، با ابزار و آزمايش را مي  مادگي

  از كسب »كند مي  كسب  فردا چه  كه«  و انس  و جن  و پيامبران  فرشتگان  و حتي  نفوس

  در كدامين  داند كه نمي  كسي هيچ و«خير يا شر   آوردن  دست دنيا و از به  يا كسب  دين

  ستاند؟ مي را  جانش  مكان  در كدامين  تعالي  و حق »ميرد مي  سرزمين
  كه اند كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  از مجاهد در بيان  حاتم ابي جرير و ابن ابن

  پس  است باردار  زنم: آمد و گفت صخدا   نزد رسول  از صحرانشينان  مردي«: گفت
  كه  خبر بده  من  لذا به  است  ما خشكسالي  زايد؟ در سرزمين مي  چه  كه  كن  مرا آگاه

  چه  كه  خبر بده من  اما تو به  تولد خود آگاهم  آيد؟ و از تاريخ فرود مي  باران  وقت چه

  ._...½��¾��¿������Á��À����¿��¾��½��Á��À����¿��¾��½��Á��À����¿��¾��½��Á��À+: فرمود  نازل  عزوجل  خداي  بود كه  ؟ همان ميرم مي  وقت
 صخدا  رسول  كه  است  عنهما آمدههللا ا عمر رضي  ابن  روايت  به  شريف  در حديث

 و ال متي  غدا اال اهللا  ما في  اال اهللا، ال يعلم  ال يعلمهن  خمس  الغيب  يحمفات«: فرمودند
  تدري الغيث، اال اهللا، و ما  ينزل  االرحام، اال اهللا، و ال متي الساعه، اال اهللا، وال ما في  تقوم 

جز   كس هيچ آنها را  كه  چيز است  پنج  غيب  كليدهاي: تموت، اال اهللا  ارض  باي  نفس
داند، جز  نمي  كس دهد، جز خداوند هيچ مي  فردا روي  را كه  آنچه: داند خداوند نمي
  داند كه نمي  خداوند كسي شود، جز برپا مي  وقت  چه  قيامت  داند كه نمي  خداوند كسي

آيد و  فرود مي  باران  وقت چه  داند كه نمي  هاست، جز خداوند كسي در رحم  چيزي  چه
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از   امروزه  كه  اما آنچه. »ميرد مي  سرزمين  در كدام  داند كه نمي  سك جز خداوند هيچ
و   بينيم، اينها بر وسايل مي  آن و غير  ها در امور هواشناسي ها و سنجش پيشبيني

  باد ـ متكي  و سرعت  رطوبت  نسبت  شناخت  هاي دستگاه  ـ از جمله  اي ويژه  ابزارهاي
  كه  است  و حدسي  و تجربه  تخمين  بلكه شود نمي  هشناخت  غيب  هرگز علم  است، كه

  آگاه«  امور غيب  به » خداوند داناست  گمان بي« .دهد مي  روي  آن  عكس  هم  گاهي

  .بود و خواهد  بوده  كه  آنچه  به » است
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  ﴾سجده   سوره ﴿
  . است  آيه) 30(  و داراي  است  كيم

   
خداوند   براي  كه  است  مؤمناني  وصف  در آن  هك  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه
»  سجده«گويند،  مي  او تسبيح  عظيم، براي  قرآن  استماع  كنند و در هنگام مي  سجده  متعال
  .شد  ناميده

  رسول :فرمود  كه  است  آمده � از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
را »  انسان«  و سوره)  تنزيل  الم(  سجده  ه، سورهدر نماز بامداد روز جمع صخدا 

 �هللاعبدا  جابربن احمد از  امام  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. كردند مي  تالوت
  الذي  تبارك«: و سوره)  تنزيل الم(  سجده: تا سوره صخدا  رسول: فرمود  كه  است  آمده
  .خوابيدند خواندند، نمي را نمي » الملك  بيده

  

��B��A��B��A��B��A��B��A  
»  بقره»  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن » الف، الم، ميم«: شود مي  خوانده
  . گذشت

  

��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��K�����J��I��H���G��F��E��D��C  
  كه  نيست  در آن  شكي  هيچ: يعني » نيست  در آن  شكي  كتاب، هيچ  اين  فروفرستادن«

  است، نه  دروغ  نه  پس » است  عالميانپروردگار   از سوي«  فرو فرستاده  كتاب  اين
و   بشر است  اعجازگر براي  كتابي  زيرا قرآن  پيشينيان  هاي افسانه  و نه  بيني فال  جادو، نه

  . است  شكي  چنين  چيز از معرض  بشر باشد، دورترين  خود عاجز كننده  كه  كتابي
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نزد  را از  قرآن صمحمد : گويند مي  آيا مشركان » است  را بربافته  آن: گويند آيا مي«
انكار   بعدي، يعني  سخن  سوي به  سابق  از سخن  انتقال  براي: » ام«؟  است  خود بربافته

از «  يقيني و  ابتو ث » است  حق  آن  بلكه  نيست  نه، چنين«.  است  آنان  پندار يادشده

  براي: » بل« .كنند و عناد ادعا مي  جهل  آنها از روي  كه  چنان  نه »پروردگار تو  سوي
  .آيد مي  بعد از آن  كه  است  سخني  و اثبات  قولشان  و نفي  اضراب
را   مردمي تا«: فرمايد مي  كرده  را بيان  قرآن  فرو فرستادن  حكمت  عزوجل  خداي  سپس

  امتي  عرب  قوم » است، هشدار دهي  نيامده  آنان  براي  اي از تو هشداردهنده  شپي  كه

  باشد كه« بود  نيامده  سويشان به  پيامبري ص  اكرم از رسول  قبل  بودند كه  و ناخوان  امي

  .آيند  راه  تو به  شوند و با هشدارهاي  هدايت  كه  خاطر اين به: يعني »شوند  هدايت
  

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

  حق  اينك بود،  آن  انزال  حكمت  و بيان  از قرآن  شك  نفي  درباره  سوره  مقدمه  كه درحالي
آسمانها و   كه  است  خداوند ذاتي«: دهد مي  توجه  حقايق  اين  به  ديگري  با روش  تعالي

  كه  اين  و او خود به »روز آفريد  در شش  دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  زمين
  آن در تفسير  سخن  بهترين  اين  كه.  مقدار بود، داناتر است  روزها چه  اين  درازي

 �عباس ابن .نظر دارند  اختالف»  گانه شش  روزهاي«در تفسير   باشد زيرا مفسران مي
: گويد مي  بصري  حسن .»دنيا بود  از سالهاي  مقدار هزار سال به هر روز  اندازه«: گويد مي

  خواست  آفريد ولي مي  زدن  هم  به  چشم  آنها را در يك  خواست مي  عزوجل  اگر خداي«
 ستقرارا  بر عرش  گاه آن«. »بياموزد  خويش  بندگان  در امور را به  كردن  و درنگ  تا تأني

طور  و در اينجا به  گذشت  قبل  هاي در سوره  و شافي  كافي  با بياني  تفسير آن » يافت

�m��l+مراد از : بايد گفت  خالصه �km� �l� �km� �l� �km� �l� �k_ ذات  سزاوار آن  كه  است  استياليي  
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شما «.  آن  براي  و معيني  مخصوص  جهت  كيفيت، يا تعيين  بيان  است، بدون  ذوالجالل

  رضاي  اگر از حدود و مقتضاي: يعني » نيست  و شفاعتگري  سرپرست  را جز او هيچ
  سرور و ياوري  خود هيچ  او، براي  برابر عذاب بجز او، يا در تجاوز كنيد،  تعالي  حق
  را از شما بگرداند و نه  وي  و عذاب  نموده  و ياوري  سروري شما را  يابيد كه نمي

متذكر   همآيا باز «نمايد   شفاعت  شما نزد وي  براي  كه يابيد را مي  شفاعتگري

و   فهم  شنيدن  پندها را به  باشد و آيا اين  تدبر و تفكر همراه با  كه  تذكري  به »شويد نمي
  .مند شويد؟ آنها بهره شنويد تا از نمي  تعقل

  

��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��� �̀���_��~����}�������|��{  
را   اش فرمانروايي كار  تعالي  حق: يعني »كند تدبير مي  تا زمين  گرفته  امر را از آسمان«

و سفلي، استوار و   علوي  در هر دو عالم  تا زمين  گرفته  از آسمان  با قضا و قدر خويش
  اي آسماني  دنيا را با اسباب او كار و بار: است  اين  معني  قولي به. كند مي  اداره  محكم

و آثار   احكام  فروآورنده  كه  حالي كند در مي  دهي سامانتدبير و   و غيره  مانند فرشتگان
شما   ـ از آنچه  اش اندازه  كه  در روزي  سپس«  است  زمين  سوي  به  خويش

  و گزارش  نتيجه  سپس :يعني »رود او باال مي  سوي است، به  شماريد ـ هزار سال مي
هزار   آن  اندازه  كه  آنها در روزي  هرود تا دربار باال مي  سبحان  خداي  سوي به اكار تمام

روز   نآ  اندازه  بودن.  است  روز، روز قيامت  كند و آن  دنياست، حكم  از روزهاي  سال
اما   كفار است  براي  آن  وهراسها و دشواريهاي  هول  خاطر شدت مقدار هزار سال، به  به
نماز   يك  سبكتر از وقت  منـ بر مؤ  است  آمده  شريف  در حديث  كه روز ـ چنان  آن

ذكر   هزار سال را پنجاه  مقدار روز قيامت أخداوند  1ديگري  در آيه.  در دنياست  فرض
  خداوند متعال  كه  است  مراد اين«: گويد مي كعباس از ابن  نقل  به قرطبي.  است  كرده

  كه چنان  است  داده قرار  هزار سال  پنجاه  بر كفار همچون  آن  در دشواري را  روز قيامت
. »كنند مي  وصف  كوتاهي  را به  خوشحالي  و ايام  درازي  را به  ناخوش  ايام  اعراب

  حق  سوي  به را  و اعمالشان  اخبار بندگان  فرشتگان: كه  است  مراد اين ديگر  قولي به
                                                           

 .»4/   معارج«نگاه،  1
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فراز  بر  ويشو دفتر خ  ديوان  سوي به  اعمال«: گويد كثير مي ابن. برند مي باال  تعالي
 .» است  راه  پانصد سال  تا زمين، فاصله  آن  ميان  شوند و مسافت مي  باال برده دنيا  آسمان

  به  فرشته  آمدن فرود«: اند گفته  كند كه مي  نقل  كثير از مجاهد و ضحاك ابن  همچنين
  ولي  است  اهمقدار ر  نيز همين  و صعود وي  راه  پانصد سال  فاصله  به  در مسيري  زمين

  . اعلم هللاوا. »كند مي  طي  زدني  هم  به  را در چشم  آن  فرشته
  

��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  
 » است  و مهربان  و آشكار است، غالب  پنهان  داناي«همانا   تدبيركننده  آفريننده » اين«

  در عين ازد اماس نمي  مغلوب  چيزي  او را هيچ  كه  است  و قاهري  قوي  او ذات: يعني
  . است  وسيع  بندگانش  به  وي  حال، رحمت

  

�����~��}�����|��{������z��yx��w��v���u��t�����~��}�����|��{������z��yx��w��v���u��t�����~��}�����|��{������z��yx��w��v���u��t�����~��}�����|��{������z��yx��w��v���u��t  
 را با  مخلوقاتش: يعني » است  آفريده، نيكو آفريده  را كه  چيزي هر  كه  كسي  همان«

  يكويين در ظاهر منظر  از مخلوقات  و هرچند برخي.  آفريده  تمام  و استحكام  استواري
را   انسان  آفرينش و«اند  شده  آفريده  و محكم  خود متقن  آفرينش  اساس ندارند اما در

  .نيكو و زيبا آفريد  و شكلي  بديع  صورتي به  را از گل ÷ آدم: يعني »آغاز كرد  از گل
  

��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�������¢��¡��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�������¢��¡��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�������¢��¡��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�������¢��¡  
وحقير  »مقدار بي  آبي  ز ساللها«او را   و اخالف  فرزندان: يعني »او را  نسل  سپس«
جدا و   خويش  شد زيرا از اصل  ناميده»  سالله«نسل، .  است  مني  آب  كه »پديد آورد«

  .شود مي  كشيده  بيرون
  

��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  
  وي  آفرينش  را كه) ÷ آدم(  اوليه  انسان: يعني »گردانيد  سامان او را برابر و به  گاه آن«

  اعضا و اندامهاي  را برابر و ميان  وي  و شكل  بود، استوار گردانيده  آغاز شده  از گل
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  براي  خداوند متعال »دميد  خويش  و در او از روح«پديد آورد   تناسب  وجودش
  به  آيه  را در اين  منزلتش، آن و  شرف  دادن  و نشان  از روح  و تجليل  داشت گرامي

  ما و به  به  مخصوص  كه  دميديم  از چيزي  و در آدم: فرمود  داد، گويي  نسبت  خودش
  اين  به  تعالي  حق  سوي  به  روح  يافتن  نسبت  پس.  است  چيز روح  ما است، آن  علم

واال و برتر   نسبتي  او از چنين زيرا  است  از وجود وي  جزئي  روح  كه  نيست  معني
را بر شما   خويش  نعمت تا »و دلها قرار داد  و ديدگان  شما گوش  رايو ب«.  است
را   عظيم  نعمتهاي  اين  همه برساند و  سامان و به  كمال  را به  و آفرينشتان  ساخته  كامل
را ببينيد و هر   اي هر ديدني را بشنويد،  اي شما گرد آورد تا بدانها هر شنيدني  براي

 »گزاريد شكر مي  اندك  چه« :شما  كنيد و بفهميد، ليكن  و تعقل  را درك  اي دريافتني
  كه  است  و شكر آنها اين ! است كرده  شما ارزاني  به  عزوجل  خداي  را كه  نيروهايي  اين

  اما شما بسيار اندك  وي  معصيت در  شوند نه  كار گرفته  هب  عزوجل  خداي  در طاعت
  .كنيد مي  گونه  اين
  

¿��¾��½¿��¾��½¿��¾��½¿��¾��½����������Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â�����Á��À��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â�����Á��À��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â�����Á��À��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â�����Á��À  
  به  وقتي :يعني » ناپديد شديم  در زمين  آيا وقتي«انكار معاد   در مقام  كافران »و گفتند«

  و اجزاي  وگور شديم  و ناپديد و گم  رفته، از چشمها غايب  زمين  تيره  خاك  اندرون
: يعني » يافت  خواهيم  نويني  يا باز آفرينشآ«شد   تبديل  خاك  و به  متالشي  وجودمان

امر   اين ! آري.  است بعيد از تصور  بسي  شد؟ اين  خواهيم  و زنده  آيا مجددا برانگيخته
  كه  يمتعال  ذات  قدرت  به نسبت   بعيد است، نه  قاصر آنان  هاي توانايي  ظرفيت  به  نسبت

  پروردگارشان  لقاي  به  آنان  بلكه«: فرمود  جهت  آفريد و بدين  عدم  را از كتم  آنان

  .هستند  تعالي  حق و عناد، منكر ديدار  مكابره  از روي  آنان: يعني »كافرند
  

���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í  
  كه  مرگ  فرشته: يعني » الموت ملك«: دارند  روي  پيش  كه  آنچه  حقيقت  در بيان »بگو«

بر   گيرد كه مي شما را  روح«دارد   و گماشتگاني  و او همكاران  است ÷ يلهمانا عزرائ



  

2152  

 سر  به  در هنگام  ارواحتان  بر گرفتن ÷ عزرائيل: يعني » است  شده  شما گمارده

  سوي به« با رستاخيز و حشرونشر » گاه آن«  است  شده  گمارده  هايتان اجل  رسيدن

  اعمالتان برابر شما را در  پس  غير وي  سوي به  نه »شويد مي  بازگردانده  پروردگارتان
  همكاران  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  الهي  لقاي  معناي  است  و اين. دهد جزا مي

  به  روح  چون  كه كشند تا آن مي  بيرون  بدن  را از ساير قسمتهاي  ، ارواحملك الموت
  تحت  مانند طشتي  زمين«: گويد مجاهد مي. گيرد را مي  آن  رسيد، خود عزرائيل  حلقوم
بخواهد، هر   هرگاهي  كه  طوري است، به  شده  قرار داده  ملك الموت  و احاطه  اشراف
: است  آمده  عطيه ابن از  نقل  به  شريف  در حديث  همچنين. »گيرد مي  را از آن  روحي

  تعالي  حق  گويي. » مرگ  شتهفر  ستاند، نه را مي  حيوانات  خود ارواح  سبحان  خداي«
آدم، با  بني  ستاني كار جان  است  كند و همچنين نابود مي  اي واسطه  هيچ را بي  حياتشان

  . است  جان  گرفتن  واسطه و  وكيل  مرگ  فرشته  آدم در بني  كه  تفاوت  اين
گردانيد، او   جانها موكل  گرفتن  را به  الموت ملك أخداوند  چون  كه  است  شده  روايت
ياد   بدي  به  از من پيوسته   خاطر آن به  كه  اي سپرده  مأموريتي  من  به !پروردگارا«: گفت

و   علل  مرگ  براي من : فرمود  خداوند متعال. دهند مي  مرا دشنام  آدم شود و بني مي
  دهند و كسي  تآنها نسب  را به  مرگ  آدم بني  كه  دهم قرار مي  و آفات  از امراض  اسبابي

  .»خير ياد نكند  تو را جز به
  

��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
��Q���P��O��N��Q���P��O��N��Q���P��O��N��Q���P��O��N  

  كافراني  يعني » مجرمان  را كه  هنگامي«!  انسان  يا اي !صمحمد   اي » و اگر بنگري«

  پيش«شد؛  خواهيم   ناپديد شديم، مجددا زنده  در زمين  آيا چون: گفتند  كه

  كه  آنچه بر  و پشيماني  از شرمندگي »باشند  زير افگنده را به  هايشانسر  پروردگارشان
  را در هنگام صحنه   اگر اين ! آري. اند گرديده  مرتكب  وي  و نافرماني  در دنيا از شرك

: گويند مي كه   گاه آن.  اي را ديده  آوري شگفت  ببيني، قطعا صحنه  آنان  محاسبه
و «  انگاشتيم مي  ودروغ  كرديم مي  قبال تكذيب  را كه  آنچه  اكنون هم » ديديم! اراپروردگ«
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  هشدارت  راستي به: است  اين  معني  قولي  به.  بوديم  در دنيا منكرش  را كه  آنچه » شنيديم
  و شنيدن  ديدن  ديدند و شنيدند كه  اما هنگامي.  را شنيديم  پيامبرانت  و تصديق  را ديديم

  اعمال » كنيم  تا عمل«دنيا   سوي به » بازگردان ما را  پس«. ندارد  سودي  هيچ  حالشان  به

  آنچه  به  اكنون هم » ايم كرده  يقين  گمان ما بي«  اي داده ما دستور  به  كه را؛ چنان » شايسته«
  .بود  آورده  حق  از دعوت صمحمد   كه

اميد   كنند، به مي  وصف  يقين  از اهل  بودن  به  خود را در همچو زماني  كه  است  چنين
  امكان  اين  كه  شود در حالي  دنيا برآورده  سوي به  در بازگردانيدن  شان خواسته  كه  اين

ها  انديشه  همان شوند، مجددا به  دنيا بازگردانيده  به  شود و اگر هم نمي  داده  آنان  هرگز به
دنيا   اگر به  ادعا كه در اين  ابودند و قطع  شده  نهي  از آن  گردند كه بازمي  و كارهايي
  امر در آيات  اين  بيان  كه خواهند كرد، دروغگويند ـ چنان  عمل  شوند خوب  بازگردانيده

  . است  آمده  ديگري
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را  مردم   در دنيا لذا تمام » داديم را مي  هدايتش  هر كسي  به احتم  خواستيم و اگر مي«

از   قول  اين  ليكن«شد  كافر نمي  از آنان  احدي  كه طوري كرديم، به مي  هدايت ابرج

  و قضا و فيصله  گرفته  امر پيشي  بر اين  من  حكم: يعني » است شده   ثابت  من  جانب
پر   و انس  جن  را از همه  جهنم  هرآينه  كه«؛   است  يافته  و تحقق  صادر شده  من

 و بر  شده  و ثابت  واجب  من  از جانب  كه  است  و حكمي  قول  همان  اين » سازم مي
 علم  به  گردد زيرا من نافذ مي  بر آن  من  و قضا و فيصله  است  شده  محقق  من  بندگان

را در   انكار و تكذيب  و اختيار خود، راه  اراده  به  دوزخيان  اين  كه  ام دانسته  خويش  ازلي 
  .گردند مي  شقاوت  و از اهل  گرفته  پيش
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 عذاب: يعني »كرديد، بچشيد  را فراموش  روزتان  ديدار اين  كه آن  سزاي به  پس«

ما « بوديم، بچشيد  داده  فرمان  شما را بدان  هك  آنچه  ترك  سبب را به  روزتان  ديدار اين 

  كه  كسي  فرونهادن  سان فرونهاديم، به  شما را در عذاب: يعني » كرديم  نيز فراموشتان
  به  كه  دانست بايد.  كنيم مي  معامله  با شما مانند فراموشكاران  باشد پس  كرده  فراموش

  است، وگرنه»  مقابله«  ادبي  صنعت  ، از باب) يمكرد  ما نيز فراموشتان: (تعبير  كار گرفتن
: يعني »كرديد مي  عمل  آنچه  سزاي و به«. كند نمي  چيز را فراموش  هيچ  تعالي  حق

  .»را بچشيد  جاودان  عذاب«  كفر و عصيان  در باتالق  كار و كردار پيشينتان  سبب به
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مند  بهره و از آنها  كرده  آنها را تصديق: يعني »آورند مي  ما ايمان  آيات  به  تنها كساني«
 روي  به  كنان كنند، سجده  يادآوري  ايشان  را به  آيات  آن  چون  كه«شوند  مي

شوند  مي  بيمناك  سبحان  از خداي: يعني. و شكر  و خشوع  تواضع  از روي »افتند درمي 
  وي  براي و عذابش،  از هيبت  و بيم  وي  آيات  بزرگداشت  انگيزه  و به  پاخاسته به  پس

  پاكي  او به و پروردگار را با ستايش«گزارند  مي  نماز نافله  قولي و به  گانه پنج  نمازهاي

و كنند و ا مي  نيست، تنزيه  وي  سزاوار شأن  كه  را از هرآنچه  تعالي  حق: يعني »ياد كنند
است، حمد   ايمان  سوي به  يابي آنها راه  و كاملترين  از بزرگترين  كه  را در برابر نعمتهايش

  سبحان«: يا»  و بحمده  اهللا سبحان«: گويند خود مي  در سجده  يعني. گويند مي  و ستايش
د كنند و حم مي  سجده  حالي در: يعني »ورزند كبر نمي  و آنان«. » و بحمده  االعلي  ربي

  .اند و فروتن  خاكسار و متواضع أخدا  براي  گويند كه مي  و تسبيح
  . است  تالوت  سجده  محل  آيه  اين  كه  شويم يادآور مي
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  اين  معني  قولي به. گيرد نمي  آرام  و بر آن» گردد از خوابگاهها جدا مي  پهلوهايشان«

مراد از « :گويد مي  آن  كثير در معني  اما ابن. خوابند وانند، نميتا نماز عشا را نخ: است
. »خيزند برمي  از بستر خواب  نماز شب  خواندن  براي  هستند كه  آنان، تهجدگزاراني

و «  رحمتش و اميد به  از عذابش  بيم »خوانند و اميد مي  بيم  را از روي  پروردگارشان«

  اداي: آن مراد از. أخداوند  در طاعت »كنند مي  فاقان  ايم داده  روزيشان  از آنچه
  روايت  به  شريف  در حديث.  است  نفل  صدقه  مراد دادن: قولي به.  است  فرض  زكات

تو را از   خواهي اگرمي«: فرمودند  وي  به صخدا  رسول  كه  است آمده � جبل  معاذبن
  :) چيز است  سه خير  درهاي(  كه  ؛ بدان گردانم  خير آگاه  درهاي

  .) شهوات  به  از آلودگي(  سپر است  ـ روزه 1
  .كند را نابود مي  گناه  ـ صدقه 2
  .» نماز و اظهار نياز است  براي  شب  در دل  شخص  پاخاستن به )در سوم(ـ  3

  كه  است  عنها آمده هللا  رضي يزيد  اسماءبنت  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
 را گرد آورد،  و آخرين  اولين  خداوند متعال  كه  گاه آن«: فرمودند صخدا   رسول
 الجمع  هلأ  سيعلم: گويد شنوند، مي را مي  آن  خاليق  همه  كه  آيد و با صدايي مي  مناديي

  داشت گرامي  به  كسي  چه  كه  محشر خواهند دانست  امروز اهل: بالكرم  وليأ  من  اليوم 
از بسترها جدا   پهلوهايشان  كه  كساني: دهد گردد و ندا مي بازمي  ؟ سپس سزاوارتر است

  گاه آن. خيزند مي پا اند ـ به اندك جمعي   كه ـ درحالي  ايشان  پس !پا خيزند شد، به مي
و   در خوشي  ـ هم  حال را در همه  عزوجل  خداي  كه  كساني: دهد گردد و ندا مي بازمي

اند  اندك  جمعي  ايشان  كه ـ درحالي  پس !پا خيزند گفتند، به مي  ـ ستايش  در ناخوشي  هم
  ساير مردم  سپس .شوند مي  داده  سوق  بهشت  سوي به  همگي  گاه خيزند آن پا مي ـ به

  .»گيرند قرار مي  مورد محاسبه
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ها  چشم  روشني  مايه  از آنچه  داند كه نمي«  كس  هيچ  از نفوس، يعني » نفسي  پس«

  كه داند نمي  كس هيچ: يعني » است  شده  داشته  پنهان  آنان  براي  چيزي  است، چه
آور و  حيرت  نعمتهاي  گذشت، چه  ذكرشان  قبل  در آيه  كه  گروهي  براي أخداوند
  آنچه  پاداش به«گيرد  مي  آرام  بدان  اندلهايش  كه  است  داشته  پنهان  را در آخرت  عظيمي

و   بخاري  روايت  به  قدسي  شريف  در حديث. در دنيا  شايسته  از اعمال »كردند مي
: فرمود  خداوند متعال« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � هريره از ابي  مسلم

  براي: بشر  قلب  خطر علي وال  سمعت  وال أذن  رأت  ال عين ما  الصالحين  لعبادي  عددتأ
و   نشنيده  گوشي  نديده، هيچ  چشمي  هيچ  كه  ام كرده  آماده  خود چيزهايي  صالح  بندگان

  اگر خواستيد آيه: كرد  اضافه �ابوهريره .» است  خطور كرده  بشري  هيچ  بر قلب  نه

+x��w��v��u��t��s��r��q��px��w��v��u��t��s��r��q��px��w��v��u��t��s��r��q��px��w��v��u��t��s��r��q��p_بخوانيد را������������������������.  
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  درباره  آيه  اين: كند مي  نقل  از عطاء و سدي  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

 فخر � شد زيرا وليد بر علي  معيط نازل ابي بن عقبه  و وليدبن � طالب ابي بن علي
  باش  ساكت«: گفت  وي  در پاسخ � علي  پس  برتر دانست  و خود را از وي  فروخت

  .» نيستي  بيش  تو فاسقي  كه
همانند   مؤمن: يعني »؟ است  فاسق  كه  است  است، همانند كسي  مؤمن  كه  آيا كسي«

كفر   ظلمت با  و ايمان  و نور طاعت  آنها بسيار آشكار است  ميان  زيرا تفاوت  كافر نيست
 از كفر عامتر است،  فسق  البته »هرگز برابر نيستند« ! آري.  هرگز برابر نيست  و عصيان

  .باشد كفر مي  مترادف  فسق  هرچند گاهي
برابر  در  مؤمن  قصاص  و كافر، نفي  مؤمن  ميان  برابري  بر نفي  جمهور فقها برآنند كه

: گويند مي  اما احناف.  شرط است  شود زيرا در قصاص، مساوات مي  كافر نيز مترتب
و كافر در   مؤمن  ميان  مساوات  مراد از نفيشود زيرا  مي  قصاص  برابر ذمي در  مسلمان

آنها در دنيا در امر   ميان  برابري  و نفي  آخرت  آنها در ثواب  ميان  برابري  كريمه، نفي  آيه
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آنها در امر   ميان  مساوات  نفي مراد  پس. شود نمي  شمرده  كافر عادل  است، يعني  عدالت
  . نيست  قصاص
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  است  آنان  براي  اند پس كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  كه  اما كساني«

 » است  نزلي«  آنهاست  حقيقي  جايگاه  لذا بهشت.  است  جايگاه: مأوي » المأوي  جنت
  آن  به  انآمدنش فرود  در هنگام  بهشتيان  براي  كه  است  و كرامتي  بهشت، ضيافت: يعني
  . شايسته  از اعمال »كردند مي  خاطر آنچه به«  است  شده  آماده
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و بر  أاند بر خداوند و تمرد كرده  سرپيچي: يعني »اند ورزيده  فسق  كه  و اما كساني«
: يعني » است  آتش  مأوايشان  پس«اند  رفته  بيرون  تطاع  و از دايره ‡پيامبرانش

  هر بار كه«  است  دوزخ  يابند، همانا آتش گيرند و استقرار مي مي  جاي  در آن  كه  سرايي

: شود مي  گفته  آنان  شوند و به مي  بازگردانيده  آن بيايند، در  بيرون  بخواهند از آن

  فرشتگان: سخن  اين  گويندگان »انگاشتيد بچشيد مي  را دروغ  آن  را كه  آتشي  عذاب
  . است  عزوجل  خداي  يا گوينده. اند  جهنم  نگهبان

  . است »كافر«آيات،   در سياق»  فاسق«مراد از   كه  كند بر اين مي  داللت  جمله  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  
خواهند   درگير آن او حتم  است  خرتآ  عذاب  كه »بزرگتر  عذاب  از آن غير  يقين و به«

همانا ) كمتر عذاب (  أدني  مراد از عذاب » چشانيم مي  آنان  نيز به  ادني  از عذاب«شد 
مراد : قولي به.  آن  امثال و  ؛ از مصايب، آفات، امراض، نگراني، اضطراب دنياست  ذابع

  عذابي  سبب به »آنها  د كهباش«  شمشير در روز بدر است  به  شدن  أدني، كشته  از عذاب
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  ايمان  سوي  هستند به  در آن  كه  وگناهاني  از شرك »بازگردند«آيد  فرود مي  آنان بر  كه
  .كنند  قرار دارند، توبه  در آن  كه  در نتيجه، از آنچه  و اطاعت
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از   گاه شود و آن  پند داده  پروردگارش  آيات  به  كه  سك  ستمكارتر از آن  و كيست«

 كسي  زيرا چنين  نيست  كسي  ستمكارتر از چنين  كس  هيچ: يعني »بگرداند؟  روي  آن
  شنيده طلبند، را مي  و طاعت  ايمان  به  آوردن رو  كه أهللا  هاي و نشانه  را از آيات  آنچه 

  است، گويي  افگنده  را پيش  و اعراض  گرداني روياطاعت،   جاي اما به  است  و ديده
  كه  و كساني » ايم كشنده  انتقام  ما از مجرمان  گمان بي«شناسد  را نمي  الهي  اصال آيات

  .اند مجرم  طور قطع اند، به گردانيده  ما روي  از آيات
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  كتب از  نيز يكي  بنابراين، قرآن » داديم«را   تورات » كتاب  موسي  ما به  راستي و به«

  .باشد نوظهور نمي  اي و پديده  است  آسماني
در   رسالت توحيد، معاد و  گانه سه  اصول  بعد از بيان أخداوند  كه  كنيم مي  مالحظه

گردد و  بازمي  رسالت  بيان  سوم، يعني  اصل  بار ديگر به يك  در آخر آن  آغاز سوره، اينك
  نزديك صمحمد   به  وي  رسالت  دوران  كه  اين  سبب  را ـ به ÷ موسي  ميان  در اين

  وي  نبوت  زيرا يهود به برد نمي  نام ÷ كند و از عيسي مي  انتخاب  يادآوري ـ به  است
  .بودند  نيز معترف ÷ موسي  نبوت  نبودند اما نصارا به  معترف

را   كتاب ما  از سوي ÷ موسي  كه  از اين: يعني »او  از لقاي«! ص محمد  اي » پس«
نيست، در   شكي  هيچ  قرآن  در نزول  كه چنان  پس » و ترديد نباش  در شك«  دريافت

  شكي  است، نيز هيچ  كرده  دريافت  را از پروردگارش  تورات ÷ موسي  كه  حقيقت  اين
  كه  است  ، اين) ترديد نباش و  او در شك  از لقاي(  مراد از جمله: ديگر  قولي به.  نيست

از رحلت، با   قبل  دهد كه مي  وعده صمحمد  حضرت  پيامبرش  به أخداوند
 ص  حضرت  نيز شد زيرا آن  محقق  وعده  اين  كه چنان. خواهد كرد  مالقات ÷ موسي
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  مالقات  كردند و اين  مالقات  و معراج در سفر اسراء ÷ آيه، با موسي  اين  بعد از نزول
را در  ÷ موسي«: است  آمده  شريف  حديث در. بود  المقدس و يا در بيت  يا در آسمان

  مجعد، گويي  با موهاي  بود درازقامت  او مردي بردند، ديدم،  سير شبانه  مرا به  كه  شبي
  از لقاي !صمحمد   اي: است  اين  آيه  ديگر معناي  قولي به .» است  شنوده  قبيله  از مردان

  ولي. كرد  خواهي  مالقات  او را در قيامت ازيرا قطع  نباش  در شك  در قيامت ÷ موسي
 » گردانيديم  هدايتي  اسرائيل بني  را براي  و آن«.  نزديكتر است  سوره سياق   به  اول  قول
را   قرآن  كه چنان  قرار داديم  هدايتي  يهرهنمود و ما  اسرائيل بني  را براي  تورات: يعني
  .صمحمد   امت  براي

  

��u��t��s��r��qp��o��n����m��l��k��j��u��t��s��r��qp��o��n����m��l��k��j��u��t��s��r��qp��o��n����m��l��k��j��u��t��s��r��qp��o��n����m��l��k��j  
 صبر و  سبب به  اسرائيل  از بني  از برخي: يعني »صبر ورزيدند  چون  و از آنان«

 » آيات  به«  كه  اين  سبب  به »و«  مردم  و هدايت  تكليف  بر دشواريهاي  پايداريشان
  ما حق  آيات  دانستند كه كردند و مي و در آنها بسيار تدبر مي »تندداش  ما يقين«  تنزيلي

  و پيشواياني  رهبران: يعني » قرار داديم  اي ائمه«از آنها   دو سبب  اين  به ! آري  است
  اين  معني  قولي  به. كنند آنها اقتدا مي  به  خويش  در امور دين  اسرائيل بني  كه  قرارداديم

و   برابر لذايذ دنيا، آنها را ائمه در  اسرائيل از بني  برخي  صبر و شكيبايي رخاط  به: است
و   با احكام  پيشوايان  آن: يعني» كنند مي  ما هدايت  فرمان  به  كه«  قرارداديم  پيشواياني
  هدايت  سوي را به  كنند، آنان القا مي  بر مردم  ما از تورات  فرمان  به  كه  مواعظي

  نتيجه  اين  به  آيه  از اين«: گويد مي از علما  از يكي  نقل  كثير به  ابن. نندخوا فرامي
  .» يافت  دست  در دين  امامت  با صبر و يقين، به  توان مي  كه  رسيم مي
  

��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v  
 ر، يا ميانو كفا  مؤمنان  ميان: يعني » ميانشان  پروردگار تو روز قيامت  گمان بي«

 اختالف  آن  ديگر در باره با يك  كند، در آنچه مي  داوري«  هايشان و امت ‡پيامبران 

  .گرداند متمايز مي  را از مبطل  روز، محق  در آن  پس »كردند مي 
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بسيار   از آنها چه  پيش  كه  است  نشده  روشن«  ار مكهكف  براي: يعني » آنان  آيا براي«

 در  اينان  كه«عاد، ثمود و مانند آنها را؟   مانند قبايل » را نابود كرديم  نسلهايي

  ويرانشان  از برابر سراهاي  خويش  در سفرهاي  اينان: يعني »روند مي  راه  مسكنهايشان
انگيز و   عبرت  هاي در آنها از صحنه  را كه  چهكنند و آن مي  گذرند و آنها را مشاهده مي

گيرند  نمي  عبرت  ها درس صحنه  اين  نگرند اما از مشاهده مي  مشهود است  آثار عذاب
آيا «آموز  و عبرت  بزرگ بسيار » است  هايي نشانه«ذكر شد   كه  امري » در اين  گمان بي«

  .؟را تا از آنها پند پذيرند  آيات  اين »شنوند نمي
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باير   زمين  سوي به: يعني » رانيم جرز مي  زمين  سوي را به  ما آب  اند كه آيا نديده«
  آب » بدان  پس«شود  آن، سبز نمي  سوي به  آب  كردن  جز با گسيل  كه  گياهي وبي

 :يعني »خورند؟ مي  از آن  چهارپايانشان  كه  مآوري مي  را بيرون  كشتزاري«
  مردم  را كه  و مانند آنها از چيزهايي  و برگ  و دانه  كشتزار، كاه  از آن  چهارپايانشان

ازكشتزار   آمده  بيرون  هاي نيز دانه  خودشان: يعني » و خودشان«خورند  خورند، مي نمي

  و سپاس نعمتها را تا شكر  اين »بينند آيا نمي«خورند  سازند و مي خود مي  را خوراك
  بخوانند؟  يگانگي  و او را به  را گزارده  منعم

�~+: بر تفسير  كثير در تعليقي ابن � }� � � |� � {� � z~� � }� � � |� � {� � z~� � }� � � |� � {� � z~� � }� � � |� � {� � z_ مصر   زمين مثال«: گويد مي
را   آن  ساختمانهاي ببارد،  باران  اگر بر آن  كه طوري است، به  و شكننده  و سست  نرم

  از بارانهاي  حاصله  آبهاي از مازاد  باران  در عوض  خداوند متعال  كند پس مي  ويران
  فرستد بنابراين، مصريان مي  آن  سوي ها به خوشگوار از دوردست  حبشه، آبي  سرزمين

  باريده  از سرزمينشان غير  سرزميني در كشور و  دارند كه  گوارا و تازه  آبي  سال هر
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  سرزمينشان  را نيز با خود به  شان سرزمين غير از  جديدي  رس  خاك  كه  آبي  است، چنان
  .» ستوده  هميشه  فرزانه  بخشاينده  خداي  است  پاك. آورد مي
  

���³��²����±����°�� �̄�®��¬��«���³��²����±����°�� �̄�®��¬��«���³��²����±����°�� �̄�®��¬��«���³��²����±����°�� �̄�®��¬��«  
 گويندگان »خواهد بود  كي  فتح  گوييد، اين مي  اگر راست«  مؤمنان  به »گويند و مي«
ما   به را  آن  كه  فتحي: يعني.  طور خاص اند به ا كفار مكهطور عام، ي كفارند به  سخن  اين 

شد زيرا   ناميده  روز فتح  ؟ روز قيامت است  وقت ـ چه  روز قيامت  دهيد ـ يعني مي  وعده
روز بدر، : مراد از فتح ديگر  قولي به. كند مي  داوري  بندگانش  ميان  در آن  عزوجل  خداي

  . است  مكه  يا روز فتح
: گفتند مي كفار  به ص خدا  رسول  اصحاب: است شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  تادهاز ق

.  گيريم قرار مي  اكرام و  و مورد انعام  آساييم مي  در آن  رسد كه ما فرامي  براي  قطعا روزي
  وقت  گوييد، چه مي  راست اگر: گفتند  و عناد و ناباوري  تكذيب  از روي  مشركان  پس
  .شد  نازل  آيه  اين  شما خواهد رسيد؟ كه  براي  فتح  اين
  

��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��´  
و « آورند؛  ايمان  چنانچه: يعني »بخشد سود نمي  را ايمانشان  روز فتح، كافران: بگو«

  را به  آن نبايد  پس شود مي  تأخير افگنده  به  از آنان  و عذاب »شوند نمي  داده  مهلت  آنان
  .گيرند ريشخند

  

Æ��Å��Ä���Ã��Â��ÁÆ��Å��Ä���Ã��Â��ÁÆ��Å��Ä���Ã��Â��ÁÆ��Å��Ä���Ã��Â��Á������������   

  كه  آنچه و جز  برتاب  روي  و تكذيبشان  از حماقت: يعني » بگردان  روي  پس، از آنان«

 »در انتظارند آنها نيز  و منتظر باش، كه«  نده  آنان  ديگر به  اي، پاسخي مأمور شده  بدان
تو   نيز در حق  آنان  نده، كه  اهميت  آنان  تكذيب  و به  شرا انتظار بك  روز فتح: يعني

  شدنت  شكست، يا كشته كشند؛ مانند مرگ، يا را مي  زمان  و رخدادهاي  انتظار حوادث
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از   آيه، قبل  اين  نزول  كه  شويم مي يادآور. شوند  تو راحت  پندار خود از دست تا به
  .صدور دستور جهاد بود
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  ﴾احزاب   سوره ﴿
 . است  آيه) 73(  و داراي  است  دنيم

  
و   احزاب  و هجوم  خندق  واقعه  دربرگيرنده  كه آن  جهت به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  احزاب«است،   مدينه  به  مشركان  طوايف
  جامعه  و اخالقيات  آداب  و بيان  زندگي  و رسم  راه  ، تعيين» احزاب»  محور سوره

نيز   رهنمودهايي و ص  اكرم  رسول  به  مستقيمي  رهنمودهاي  در آن  است، كه  ياسالم
و   كار بسته را به  توجيهات  اين  بايد همه  نبوت  وارثان  البته.  است  صادر شده  مؤمنان  به
  . است ص  اكرم  رسول  شخص  به  خاص  كه  باشند مگر آنچه  را مدنظر داشته  آن

  سوره  اين در  كه  است  مالحظه  قابل«: گويد مي»  األساس«در تفسير ؛  سعيد حوي  شيخ
  .» است  تكرار شده  تناوب  به) آمنوا  الذين يا أيها(و )  يا أيها النبي: (دو نداي

  

��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  
  تقوي  و بر اين  كن  مداومت أاز اهللا  بر تقوا و ترس: يعني » از خدا بترس !پيامبر  اي«

از   نوري  وسيله  به  كه  است  تقوا اين«: گويد مي  حبيب بن از طلق  نقل  كثير به ابن.  بيفزاي
  و به  كني  عمل  طاعتش  وي، به  پاداش  اميد دريافت  و به  با توست  كه  تعالي  حق  جانب
  اطاعت  از كافران و«. » اريرا فروگذ  وي  عذابش، نافرماني  نور و از بيم  همين  وسيله

  از آنان  يعني«: گويد مي  آن  كثير در معني  ابن. آنانند  و همانندان  مكه  مراد مردم » نكن
  كه  از كساني: يعني » منافقان از«  نكن  اطاعت »و نيز«. » نكن  مشورت  نشنو و با آنان

او   پس » است  حكيم  وند دانايخدا  گمان بي«دارند  مي  را آشكار و كفر را پنهان  اسالم
  .قرارگيرد  و پيروي  مورد اطاعت  كه  است  آن  سزاوارتر به

از   امان  با درخواست  احد، ابوسفيان  بعد از غزوه: است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
هللا عبدا  آمد و در منزل  مدينه  با ايشان، به  مذاكره  منظور انجام  و به صخدا   رسول

 از دشنام  پيشنهاد دادند كه صخدا   رسول  به  وي  از طريق  مشركان.  گرفت جا  ابي ابن
  مورد شفاعت خود  معبودان  آنها از سوي  امر را كه  بردارند و اين  دست  بتانشان  دادن 



  

2164  

  اموال  امر، نصف  اين  پذيرفتن  در قبال  دادند كه  آنها وعده. گيرند، بپذيرند قرار مي
  اين  را بر قبول صخدا   نيز رسول  مدينه  منافقان. دهند مي صپيامبر   را به  شخوي

رد كردند و   قاطعانه را  پيشنهادشان  اين صخدا   اما رسول. پيشنهاد زير فشار گذاشتند
  پيشنهاد مشركان، نرمش برابر هرگز در  دستور داد كه  ايشان  شد و به  نيز نازل  كريمه  آيه

از   مشركان  نمايندگان  اخراج  دستور به صخدا   رسول  گاه آن. ندهند  نشان  و انعطاف
  .شدند  اخراج  آنها از مدينه  آن  در پي  دادند، كه  مدينه
  ، بهص اكرم  رسول  به  خطاب...)  نكن  اطاعت  و از كافران  از خدا بترس: (تعبير  البته

تعبير، در   اين  اند بلكه  داشته  مورد نقصي  در اين ص  حضرت  آن  كه  نيست  اين  معناي
اگر «: گويد مي  فرزندش  به  از آنان  مثال يكي.  است  و آشنايي  تعبير مألوف  اعراب  ميان

  نفي  چيز براي  يك  نمودن  فرض  كه چنان. » باش  شجاع  پس  فرزند مني  راستي تو به
  . است  مألوف  ، نيز در نزد اعراب آن  وقوع  احتمال
  نه ايشانند  مراد، امت  اند ولي ص  اكرم  رسول  مخاطب: كه  است  ديگر اين  تأويل

  را به  فردي  كه  است  رايج  آنان  و در ميان  شده  نازل  اعراب  زبان  به  زيرا قرآن  خودشان
  اياك« :گويند مي  كه دارند چنان  غير او را اراده  كه  گردانند، در حالي مي  مخاطب  چيزي
  شيوه  نيز اين  در فارسي. »تو بشنو ! اما دخترك  تويي  هدفم: ةيا جاري  و اسمعي  اعني

گويم، ديوار؛ تو  تو مي در به «: گويد مي  كه  است  المثلي  و ضرب  است  رايج  سخن
  .»بشنو

 ديگران، در  داشتن  و اراده ص اكرم رسول  ساختن  مخاطب  شيوه  كه  ذكر است  شايان
  .نيز دارد  نظاير ديگري  قرآن

  

��]��\��[��Z���������Y��X��W��VU������T��S��R��Q��P��]��\��[��Z���������Y��X��W��VU������T��S��R��Q��P��]��\��[��Z���������Y��X��W��VU������T��S��R��Q��P��]��\��[��Z���������Y��X��W��VU������T��S��R��Q��P  
  پيروي«  و سنت  از قرآن »شود مي  تو وحي  به  پروردگارت  از جانب  را كه  و آنچه«

 ـ مانند  جز وحي  و از چيزي  كن  پيروي  از وحي  امور خويش  در تمام: يعني » كن

  كنيد، آگاه مي  همانا خداوند از آنچه«  نكن  ـ پيروي  و منافقان  نكافرا  هاي مشورت

  .ماند نمي  شما بر او پنهان  آشكار و نهان  از اعمال  و چيزي » است
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 عنوان  و خدا به«او بسپار   را به  امور خويش  تمام: يعني » كن  و بر خدا توكل«

  به  باشد و يقينا او متوكالن  او حافظ و نگهبانت  كه  است  كافي » است  كارساز كافي 
  .كند خود را حفظ مي

  

��x��w���vu��t��s��r��q��p��o��nm����l��k��j������i��h��g��f��x��w���vu��t��s��r��q��p��o��nm����l��k��j������i��h��g��f��x��w���vu��t��s��r��q��p��o��nm����l��k��j������i��h��g��f��x��w���vu��t��s��r��q��p��o��nm����l��k��j������i��h��g��f
��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  

 آيه  نزول  سبب  در بيان » است  ننهاده  در درونش  دو قلب  مردي  هيچ  خداوند براي«
  كاري مرا به  ؛ قلبي دارم  دو قلب  من: گفت مي  از منافقان  يكي  كه  است  شده  نقل  كريمه 

  اشخاص  پنداشتند كه مي  اعراب  همچنان. ديگر  كاري  ديگر به  دهد و قلبي دستور مي
  بود كه  معروف  ميانشان  روي  اين دارند، از  باال، دو قلب  و فراست  هوش  داراي
  داراي  من: گفت ومي  داشت  نيرومندي  دارد زيرا او حافظه  دو قلب  معمرفهري بن لجمي

روز بدر   چون  پس.  انديشم مي محمد  آنها بهتر از عقل  با هركدام  كه  هستم  دو قلب
  بود ـ شكست  آنان  اردوي در  كنندگان او نيز از شركت  ـ كه  فرارسيد و مشركان

  در اين. گريزد مي  ديگر در دست  در پا و لنگه  كفش  لنگه  يك  كهخوردند، او را ديدند 
: ؟ گفت در پا داري  و يكي  دست در  كفش  لنگ  چرا يك: از او پرسيدند  حال
  او دو قلب  دانستند كه  روز مشركان  در آن  پس! ! دو تا را در پا دارم هر  كه  پنداشتم مي

  .ندارد
و در   است  قلب  يك  فقط داراي  انسان  كرد كه  روشن  آيه  در اين  عزوجل  خداي ! آري

  كه  نيست  گونه و اين  باشد، يا كفر، يا نفاق  وجود داشته  تواند اسالم قلب، يا مي  يك  آن
  .داد  جاي  قلب  در يك  اينها را با هم  همه  بتوان

  چنان :يعني » است  ردانيدهنگ  دهيد، مادرانتان ظهار قرار مي مورد  را كه  زنانتان  و آن«
قرار  »ظهار«مورد   را كه  طور، زناني نيست، همين  دو قلب  داراي  شخص  يك  كه
ايد  برگرفته  پسري  به  كه »را  پسرخواندگانتان«  گونه همين »و«نيستند   دهيد، مادرانتان مي
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يا   متبني  سرانپ :ادعياء » است  شما نگردانيده«  حقيقي » پسران«ايد  و پسر، خوانده
  .باشند مي  فرزندخوانده

 :يعني.  هستي  مادرم  مانند پشت  تو بر من: بگويد  زنش  مرد به  كه  است  ظهار اين
كار  به  كه  ذكر است  شايان.  هستي  حرام  است، تو نيز بر من  حرام  بر من  مادرم  كه چنان
 أخداوند  بود پس  طالق  ايه از صيغه  اي در جاهليت، صيغه  تعبيري  چنين  بردن

ناپسند و  و  زشت  سخن، سخني  و اين  نيست  همسر انسان، مادر وي  كرد كه  روشن
  .1شود مي  واجب  كفاره  آن  و بر گوينده  است  و گناه  دروغ

  نازل � حارثه  زيدبن  درباره  كريمه  از آيه  بخش  اين :است  آمده  نزول  سبب  در بيان
خدا   رسول  به  از اسالم  بود ـ قبل  اش برده  عنها او را ـ كه هللا  رضي  خديجه  شد كه

  عالقه  ايشان  داشتند و او نيز به  دوست  او را سخت ص  حضرت  آن. بخشيد ص
كردند از  مي  زندگي  در شام  كه  اش خانواده  اعضاي  وقتي  كه  طوري داشت، به  مفرطي

 صخدا   نزد رسول شدند و  آگاه  در بند بردگي  داشتنش و قرار  در مكه  وجودش
  برويد با خود او سخن :فرمودند  آنان  به صخدا   آمدند تا او را بازخريد كنند، رسول

پدر و . شما باشد  از آن  بهايي  هيچ طور بي كرد، همين  بگوييد، اگر او شما را انتخاب
از او   نزد زيد رفتند و وقتي  حاليو با خوش  شده  شادمان  پيشنهاد سخت  از اين  عمويش

  رهاكننده  كه  نيستم  كسي  من: گفت �برود، زيد  خويش  وطن  به  تقاضا كردند تا با آنان
 و قرار  را بر آزادي صمحمد   فرمان زير  ترتيب، او بردگي  ينا  به ! مرد باشم  اين

او را  صخدا   رسول  د كهبو  هنگام  اين در. داد  ترجيح  اش خانواده  در آغوش  داشتن
است،   زيد فرزند من  باشيد كه  گواه«: فرمودند خواندند و  آزاد كردند و فرزند خويشش

  خوانده صمحمد   او زيدبن  وقت  پس، از آن. » وي از  برد و من مي  ميراث  او از من
و   احكام  ليتجاه  در دوران  را كه  فرزندخواندگي  و حكم شد  نازل  آيه  لذا اين. شد مي

  .كرد  شد، منسوخ مي  مترتب  برآن  آثاري
  زبانهايتان  شما به  سخن«  از ذكر ظهار و فرزندخواندگي  گذشت  آنچه: يعني » اين«

 در بر  تأثيري  و هيچ  نيست  زبانهايتان، چيز ديگري  به  گفتن  جز سخن  اين: يعني » است

                                                           
 .» مجادله»  سوره  اول  كنيد به  نگاه 1
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با   فرزند ديگران  گردد و نه مي  با ظهار مادر وي  انسان  زن  نه  ندارد پس  واقعيت  گردان
  ديو فرزن  مادري چيز از احكام   بر اينها هيچ اشود و قطع مي  انسان  ادعا فرزند حقيقي

  در ظاهر و باطن اذات گويد، او مي  كه  آنچه »گويد را مي  و خداوند حق«  نيست  مترتب
دهيد و   آنها نسبت  حقيقي پدران   همان  را به  بايد فرزندان  پس  باطل  نه  است  خود حق

  دايته  راه  به  كه  و اوست«بگذاريد   سزاوار است، گردن  از آن  پيروي  كه  حقي  اين  به

  گردد، آن مي  است، راهنمون  حق  سوي به  رساننده  كه  راهي  به  تعالي  حق: يعني »كند مي
  :كه  است  اين  راه

   

� �k��j��i�� �h��g��k��j��i�� �h��g��k��j��i�� �h��g��k��j��i�� �h��g��vu��t��s�� �r��q��p��o��n�� ml��vu��t��s�� �r��q��p��o��n�� ml��vu��t��s�� �r��q��p��o��n�� ml��vu��t��s�� �r��q��p��o��n�� ml
��§���¦��¥��¤��£��¢¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��§���¦��¥��¤��£��¢¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��§���¦��¥��¤��£��¢¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��§���¦��¥��¤��£��¢¡�����~��}���|���{��z��y��x��w  

  نسبت  آنان  صلبي  پدران  را به  پسرخواندگان: يعني »دهيد  نسبت  پدرانشان  را به  آنان«
  ما تا قبل« :فرمود  كه  است  شده  عنهما روايتهللا ا عمر رضي از ابن.  آنان غير  به  دهيد نه
  نازل  آيه  اين  و چون  خوانديم مي صمحمد   را زيدبن  حارثه  آيه، زيدبن  اين  از نزول

مجوز   دستور، ناسخ  اين: گويد كثير مي  ابن. » خوانديم  پدرش  نام او را به  پس  شد، از آن
  عزوجل  خداي  ولي جايز بود  اسالم  در ابتداي  كه  است  فرزند ديگران  پسر خواندن

: نزديكتر خواند و فرمود  قسط و عدل  شان، به حقيقي  پدران  را به  آنان  نسبت  گرداندنبر
  از اين » تر است خداوند عادالنه نزد«آنها   حقيقي  پدران  آنها بسوي  دادن  نسبت » اين«

و اگر «  نيست  وي  فرزندحقيقي  كه  در حالي  است  فرزند فالن  فالن  كه  سخنتان

 »شمايند  كردگان آزاد و  ديني  برادران  صورت  شناسيد، در آن را نمي  پدرانشان
  چرا كه!  فرزند فالن  اي: ونگوييد!  ام آزاد كرده  اي ! برادرم  اي: آنها بگوييد  بنابراين، به

  . آزاد شده  بردگان  يعني: موالي .شناسيد را نمي  آنان  حقيقي  پدران
عمد   از روي  خطا و نه  به  كه  در آنچه: يعني »ايد شده  آن  اشتباها مرتكب  و در آنچه«

  آمده  شريف  در حديث  كه چنان » نيست  بر شما گناهي«  است  از شما سر زده  باره دراين
 واداشته  بدان  اكراه  به  را كه  و آنچه  خطا و فراموشي  از امتم  برايم  خداوند متعال«: است

را   قصد آن  دلهايتان  كه  است  چيزي  آن«در   گناه » ولي« .» است  اند، درگذشته شده 
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  اين  به  كه  در حالي  شان حقيقي  غيرپدران  به  پسران  عمدي  دادن  از نسبت » است  كرده
  .ايد داشته  هم  است، علم  كسي  پسر چه  او در واقع  كه  حقيقت

  هستي باور  بر اين  كه  در حالي  وانيبخ  غير پدرش  نام را به  اگر مردي«: گويد مي  قتاده
نباشد اما اگر   پدر وي  نيست، هرچند او درواقع  است، بر تو باكي  او واقعا پدر وي  كه

و   غير ابيه  الي  ادعي من«: است  آمده  شريف  در حديث. » كار هستي باشد، گنه  اين  خالف
خواند در  مي  غيرپدرش  نام خود را به  كه  كسي: حرام  عليه  ةفالجن  غير ابيه  انه  هو يعلم

  در تفسير خويش  نسفي. » است  حرام  بر وي  نيست، بهشت  داند او پدرش مي  كه  حالي
  فرزندخوانده  آن  چنانچه: شود مي  مالحظه را فرزند خواند،  ديگري  اگر كسي«: گويد مي

كوچكتر   از نظر سني  است  خوانده  فرزند خويش او را  كه  و از شخصي  النسب  مجهول
شود  بود، آزاد مي  وي  برده  فرزند خوانده  و اگر آن شود مي  از او ثابت  وي  بود، نسب

  كه  كسي :نزد ابوحنيفه  ولي. »شود نمي  از او ثابت  نسبش بزرگتر بود،  اما اگر از وي
  را فرزند خويشاو   كه  شخصي  براي  است، با فرزندخواندگي  شده  شناخته  وي  نسب

و خداوند «. شود بود، آزاد مي  وي  شود اما اگر برده نمي  اثبات  است، نسبش  خوانده

  مرتكب  او توبه  كه كند چنان خطا مي  كه  كسي  در حق » است  مهربان  آمرزنده  همواره
  .پذيرد مي را  گناه  عمدي

  نيز بيان را  ديگري  احكام  ياقس  در همين  عزوجل  حكم، خداي  اين  بيان  مناسبت  و به
  :دارد مي
  

�� �̧ � �¶��µ�� �́ �³��²�� � ±°�� �̄ � ®¬��«� �ª��©� �¨�� �̧ � �¶��µ�� �́ �³��²�� � ±°�� �̄ � ®¬��«� �ª��©� �¨�� �̧ � �¶��µ�� �́ �³��²�� � ±°�� �̄ � ®¬��«� �ª��©� �¨�� �̧ � �¶��µ�� �́ �³��²�� � ±°�� �̄ � ®¬��«� �ª��©� �¨
��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»���º��¹��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»���º��¹��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»���º��¹��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»���º��¹

���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Ç  
از   مؤمنان  به ص  حضرت  آن: يعني » سزاوارتر است  از خودشان  مؤمنان  پيامبر به«

  از غيرشان  كه  اين  رسد به  سزاوارترند، چه و دنيا  امور دين  در تمام  خودشان
بيشتر وبهتر   تا از پيامبر خويش  است  واجب  بر مؤمنان  سزاوارتر نباشند پس  خودشان به

  هاي وخواسته  نفساني  را بر تمايالت  وي  كنند و طاعت  خودشان، اطاعت  از خواسته



  

2169  

باشد،  مي»  بعضهم« كريمه،  در آيه)  نفسهمأ(مراد از : قولي به. بدارند  خود مقدم  شخصي
  ديگرشان بر يك  ازخودشان  مؤمنان  پيامبر به: است  اين  معني  صورت  در اين  كه

 صپيامبر   و داوري  قضاوت  حكم به  مخصوص  آيه  اين: ديگر  قولي به.  سزاوارتر است
كند، از  مي  حكم  مؤمنان  ميان  كه  در آنچه صپيامبر : است  اين  باشد لذا معني مي

در   سزاوارتر است  آنان  پيامبر به: است  اين  يا معني.  سزاوارتر است  ايشان  به  خودشان
  و همه. نمايند  قرباني  وي  را در مقدم  خويش  جهاد كنند و جان  پيشاپيش وي  كه  اين
  . است  صحيح  معاني  اين

خدا   رسول  كه  است آمده � ز ابوهريرها  و ديگران  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
: شئتم  نإ اقرأوا.  ةخرالدنيا واآل  في  به  الناس  وليأنا أال وإ  مؤمن  ما من«: فرمودند ص

+¬��«��ª��©��¨¬��«��ª��©��¨¬��«��ª��©��¨¬��«��ª��©��¨_ ترك  كانوا، فان من  عصبته  ماال فلترثه  ترك  يما مؤمنفأ  
  در دنيا و آخرت  من  كه  اين مگر  نيست  مؤمني  هيچ: فليأتني، فأنا مواله و ضياعاًأدينا 

از   مؤمنان  پيامبر به( :را بخوانيد  آيه  او هستم، اگر خواستيد اين  به  مردم  سزاوارترين
  از آن  وي  است، ميراث گذاشته جا را به  مالي  كه  لذا هر مؤمني).  سزاوارتر است  خودشان
  تكفل  وامي، يا افراد تحت  چهچنان هستند ـ اما  ـ هر كه  است  وي)  عصبه(  نزديكان

  موالي  بيايد زيرا من  طلبكار يا نيازمند نزد من  جا گذاشت، بايد آن از خود به  نيازمندي
  . كنم مي  را برآورده  وي نياز  آن  من: يعني. » هستم  مؤمن  آن
  وي  به ار  حقيقت  شد تا اين  نازل � حارثه زيدبن  و دلجويي  تسليت  در مقام  كريمه  آيه

  مسلمانان  تمام  معنوي  پدري  به  وي  خاصه  از پدري صخدا   رسول  گوشزد نمايد كه

��¹�º}: است  آمده  ديگري  اند زيرا در آيه كرده  ـ ارتقا و انتقال  آنان  نسبي  پدري  ـ نه
¿��¾��½��¼��»�z� :)40 /احزاب«)  نيست شما  از مردان  يك محمد پدر هيچ«.  

با   ازدواج  حرمت  در حكم صپيامبر   همسران: يعني »ايشانند  مادران  نشو همسرا«
  ومنزلت  و احترام، جايگاه  تعظيم  هستند لذا در استحقاق  مؤمنان  ايشان، مادران

  ازدواج  تا با مادر خويش  جايز نيست  احدي  براي  كه همچنان  را دارند پس  مادرانشان
از   يكي با ص  حضرت  آن  تا بعد از درگذشت  يز نيستجا  وي  براي  هم  كند، اين

اما در . هستند  مؤمن  و زنان  مردان  همه  مادران  آنان  نمايد، چه  ازدواج  المؤمنين امهات
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  به  كه  معني  اين  به اند، بيگانه  مؤمنان  به  نسبت  مادري، ايشان  و احترام  غير امر ازدواج
  براي صپيامبر   همسران  شود همچنين نمي  گفته»  مؤمنان  خواهران«ايشان،   دختران
نيز،   در غير اينها از احكام و  جايز نيست  سويشان به  كردن  نيستند و نگاه  محرم  مؤمنان
  همسران  كه  حالي  در عين«: گويد مي كثير  ابن.  نيست  حقيقي  مادران  حكم  ايشان  حكم

. » جايز نيست  با آنان  نامحرم  مردان  كردن  خلوت  د وليهستن  مؤمنان  مادران صپيامبر 
  تسري  و خواهرانشان  دختران  به اآنان، اجماع با  ازدواج  تحريم  كه  ذكر است  شايان
  .يابد نمي

  ميراث  الهي، يا در سهم  و فيصله  در حكم: يعني »خدا  در كتاب  و اولواالرحام«
  خارج » مهاجران و«  مؤمنان  به  نسبت: يعني » از مؤمنان ديگر  برخي  به  از آنان  برخي«

  در ميانشان  هرچند كه روند، شمار مي به  بيگانه  آنان  به  نسبت  آنها كه  قرابت  از حوزه
االرحام،  مراد از اولي »سزاوارترند« باشد  هم  اي و برادرخواندگي  يا دوستي  پيمان

  در ارث  مانند، چه مي  باقي  وي  از مرگ  پس  د كههستن  شخص  و خويشاوندان  نزديكان
  از خويشاوندان  از عصبه، چه  ـ باشند، چه  سهم  صاحب  ـ يعني  فرايض  از اصحاب

»  االرحام ذوي«اصطالحا   دارند ـ كه  اي نزديكي  متوفي با  زنان  از جهت  كه  نزديكي
  نزديكي  ا متوفيب  كه  ديگري  مؤمنان  به  اينها، نسبت  مجموعه ! آري. شوند مي  ناميده
تفسير . قراردارند  در اولويت  ميراث  ندارند، در امر استحقاق  خويشاوندي و پيوند  نسبي

  است  حكمي  ناسخ  آيه  اين  البته.  نيز گذشت»  انفال»  در آخر سوره  شريفه  آيه  نظير اين
 يا  دوستي  پيمان(  و مواالت  هجرت  قاز طري  بردن  در مورد ميراث  در صدر اسالم  كه

  .نافذ بود)  برادرخواندگي
  كه مگر آن«سزاوارترند   از وي  بردن  ارث  به  شخص  و سببي  نسبي  نزديكان ! آري

  احساني«ندارند   اي يا خويشاوندي  با شما پيوند نسبي  كه » دوستانتان  بخواهيد در حق

  كه  در صورتي  پس  ايشان  خود به  مال از  بخشي  ردنك  صدقه، يا وصيت  از دادن »بكنيد
  گاه زيرا آن  جايز است  وصيت  بيشتر نشود، آن  شخص  ثروت  كل  سوم  از يك  وصيت

  را منسوخ  و هجرت  دوستي  پيمان  وسيله  ديگر به از يك  بردن  ميراث أخداوند  كه
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از   اگر كسي  گردانيد پس  احمب  حيات  ديگر را در دوران يك  در حق  كرد، وصيت
  . كار جايز است  كند، اين  وصيت  خويش  دوست  براي  خويش  مال  سوم يك

و   توارث و عقد  پيماني هجرت، هم  از طريق  بردن  ارث  كردن  منسوخ: يعني » اين«

فوظ، مح  در لوح: يعني » در كتاب«  و سببي  نسبي  نزديكان  به  ميراث  بازگردانيدن امقابلت
است، هرچند   واجب بر شما  آن  به  بنابراين، عمل  پس » است  شده  نوشته«  ر قرآنيا د
  اين  موقتي، خالف  مصلحت و  بالغه  حكمت  جهت ديگر به  در زماني  خداوند متعال  كه

  .باشد  كرده  را مشروع  حكم
  

��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
���S��R���S��R���S��R���S��R  

و   بزرگ  مأموريت أخداوند  مؤمنان، اينك  در ميان صپيامبر   جايگاه  عد از بيانب
  آور وقتي بياد و«: دارد مي  را بيان  و رسالت  شريعت  تبليغ  در حوزه  بلند ايشان  منزلت

ما   عبادت  سوي كنند، به  ما را عبادت  كه  اين بر » را گرفتيم  ميثاقشان  از پيامبران  را كه
  خويش  هاي امت  خيرخواه نمايند و  ديگر را تصديق  از آنها برخي  نمايند، برخي  عوتد

 » پسر مريم  و عيسي  موسي و  و ابراهيم  از تو و از نوح«  گرفتيم  پيمان »و نيز«باشند 
  وي  العزم اولي  پيامبران  كرد زيرا ايشان  يادآوري ارا مخصوص  تن  پنج  اين  تعالي  حق

و   زمانشان، تشريف  با وجود مؤخر بودن صذكر پيامبر ما   ساختن  و در مقدم. هستند
غليظ   ميثاقي  و از آنان«. بود  نتوان  مخفي  كه  است  ايشان  براي  عظيم  بزرگداشتي

امانتي   آن  به  كه  بر اين  استوار گرفتيم  و پيماني  محكم  عهدي  آنان  از همه: يعني » گرفتيم
  را بدان  ايشان  عزوجل  خداي  كه را  اند وفا كنند و مأموريتي گرفته  وشبر د  كه

  .سر رسانند  است، به  برگماشته
  

��]����\��[��Z��Y��XW��V��U��T��]����\��[��Z��Y��XW��V��U��T��]����\��[��Z��Y��XW��V��U��T��]����\��[��Z��Y��XW��V��U��T  
  آنان  را از راستي  تا راستگويان«: گرفت  محكم  ميثاقي  از پيامبران أخداوند ! آري

  تبليغ  درباره  جمله  و از آن  ميثاق  اين  به  در مورد وفايشان ‡از پيامبران: يعني »بپرسد



  

2172  

  مورد پرسش امر  از اين ‡پيامبران  هرگاه  پس. نمايد  سؤال  هايشان  امت  به  رسالت
  كافران  و براي« ؟ قرار نخواهند گرفت  مورد پرسش  چگونه  گيرند، ديگران قرار مي

سرد   نيز از پاسخ ها را امت  كافران  تعالي  حق: يعني » است  كرده  آماده  دردناك  عذابي
  عذابي  آنان  دهدو براي قرار مي  اند، مورد بازپرسي داده  پيامبرانشان  به  كه  اي و منفي
  . است  كرده  آماده  دردناك

  

��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�� �̀ � �_��^
��t��s��r��q���p��o��t��s��r��q���p��o��t��s��r��q���p��o��t��s��r��q���p��o  

شما   سوي به  لشكرهايي  كه  گاه ياد آريد آن  به خدا را بر خود  نعمت ! مؤمنان  اي«

ودر   شده  پيمان هم صخدا   رسول  عليه  اند كه و طوايفي  قبايل  مراد لشكرهاي »آمدند
  خويش  را در محاصره  آمدند و مدينه صپيامبر   جنگ  به  هجري  پنجم  سال  شوال  ماه

  اين.  است  شده  ناميده»  احزاب  غزوه«يا »  خندق  غزوه»  نام به  غزوه  اين  گرفتند، كه
  به  لشكر غطفان حرب، بن ابوسفيان  رهبري  به  بودند از لشكر قريش  لشكرها مركب

  زعامت  لشكر بنوعامر به طليحه،  رهبري  اسد به فزاري، لشكر بني  حصن بن عيينه  رهبري
  از يهود به  قريظه ي، لشكر بنيابواالعورسلم  فرماندهي  به  سلم طفيل، لشكر بني  عامربن
  اين  مجموع  كه.  اخطب بن حيي  رياست به اسد و لشكر نضير از يهود بن كعب  رياست
را   تندبادي  سر آنان بر  پس«. شدند مي  بالغ هزار نفر  يا دوازده  حدود ده  به  احزاب

  را واژگون  هايشان هو خيم  بركند و فروانداخت را  ديگهايشان  تا بدانجا كه » فرستاديم

. را  فرشتگان  لشكرهاي: يعني »ديديد آنها را نمي  كه  لشكرهايي«  نيز فرستاديم »و«كرد 
را   هايشان خيمه  ميخهاي  فرستاد پس  را بر سر آنان  فرشتگان  عزوجل  خداي ! آري

را   انساختند، ديگهايش  را خاموش  ا را بريدند، آتشهايشانه خيمه  و طنابهاي  كشيده
  از سوي. شوريدند  هم و در  كرده  همديگر جوالن  به  هايشان اسب كردند و  واژگون

  آنان بر  عزوجل  خداي  حال  فرو پاشاند و در عين  چيز را بر سر آنان همه ديگر تندباد
فرار   پا به  مشركان  بود كه  آن  هنگامه  اين  نتيجه. كرد  را مستولي  وحشت و  رعب

  .شدند  متواري  مدينه  از اطراف و  گذاشته
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 بينا« صپيامبر   بر ياري  و پايداري  از حفر خندق »كرديد مي  آنچه  و خداوند به«

كردند ـ  مي  مشركان  آنچه  به أخداوند: است  اين  معني)  يعملون(  قرائت  و بنا به .»بود
  .ودـ بينا ب  مسلمين  عليه  شدن  و همداستان  بر مدينه  از هجوم

  :فرمايد رويداد مي  اين  تفصيلي  در بيان  عزوجل  خداي  گاه آن
  

��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
��e��d��c��e��d��c��e��d��c��e��d��c  

 قرار  منوره  مدينه  شرقي  در سمت  كه  اي وادي  از بلنداي: يعني » از فرازتان  كه  هنگامي«

 »و«بودند   غطفان بني  آمدند، قبيله  سمت  از اين  كه  و كساني »شما آمدند  سراغ به«دارد 

  از سمت  وادي  فرودين  ناحيه از: يعني » از فرودتان«شما آمدند   سراغ  به  كه  هنگامي
از فراز آمدند،   كه  يا كساني. بودند  قريش  آمدند، قبيله  سمت  از اين  كه  كساني.  مغرب

  قريظه بني  از فرود آمدند، يهوديان  كه  ديگر وكساني  و احزاب  قريش، غطفان  لشكرهاي
و   و از فرط هول  دهشت  شد؛ از روي  وخيره » چشمها برگشت  كه  گاه و آن«بودند 

و   و هراس  دلها از فرط خوف: يعني »رسيد ها گلوگاه  و دلها به«  و حيرت  هراس
و   بوده  و مبالغه  مثل  از باب  اين. گلوگاهها رسيد به  باال آمده  خويش  قراري، از جاي بي

  .دهد مي  را نشان  اكثر مسلمانان  زايدالوصف  قراري و بي  و هراس  خوف
  به  در روز خندق: فرمود  كه  است آمده �ابوسعيد  روايت  به  شريف  در حديث

زيرا  گيريم  آرام تا  بخوانيم  كه  هست  آيا چيزي !صهللا يا رسول: گفتيم صهللا رسول
: فرمودند صخدا   ؟ رسول است  ها رسيده گلوگاه  به )و وحشت  ضطراباز ا(  دلهايمان

و   ما را بپوشان  عيوب! خدايا:روعاتنا   استر عوراتنا و آمن  اللهم: بگوييد ! آري«
از شما   يبرخ »برديد مي  خداوند گمانهايي  و به«. » بخش  ما را آرامش  قراريهاي بي

را   اين  خالف  هم  و ظفر بوديد وبرخي  ميد كاميابيا  برديد و به را مي  پيروزي  گمان
  .بودند  دالن و سست  آنان، منافقان  برديد ـ كه مي  گمان
ما را   احزاب  در شب: فرمود  كند كه مي  روايت  نزول  سبب  در بيان � از حذيفه  بيهقي

ما و  بر فراز  وي  همراه  و لشكريان  بوديم، ابوسفيان  نشسته  كشيده صف  كه  ديدي مي
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  يورش ما  و زنان  بر اطفال  كه  داشتيم  بيم  داشتند و از آن ما قرار  در زير پاي  قريظه
  در آن  منافقان . است  بر ما نيامده  و تندبادتر از آن  شب  آن  تاريكي  به  آورند، هرگز شبي

روند و   يرونب  معركه  از صف  خواستند كه مي  اجازه صخدا   از رسول  آشفته  وضع
از   كس هيچ  حفاظ نبود پس بي  كه  در حالي  حفاظ است ما بي  هاي خانه: گفتند مي

دادند و آنها  مي  اجازه  وي  به صخدا   رسول  كه  مگر اين  خواست نمي  اذن  منافقان
  يما رو  به صخدا   رسول كه  اثنا ديديم  در اين. رفتند در مي به  تاريكي  از ميان  پنهاني

برو : گفتند  من  رسيدند و به  من  به  كه  ما را ورانداز كردند تا اين  تك تك  آوردند، ايشان
  خوردن  هم به  صداي  خدا سوگند كه  وبه  كردم  حركت  پس !بياور  را برايم  و خبر قوم

  هولناك  عجب  و تندبادي  سخت  طوفاني دم،شني مي  احزاب  سنگها را در اردوگاه
  هاي!  الرحيل ! الرحيل: گفتند مي  حال  زد ودر اين مي  بود و سنگها را برآنان  تهبرخاس

از   وجب  بود و يك  اردوگاهشان  تندباد فقط محدود به اين! كنيد  كوچ  هان! كنيد  كوچ
  هنگام  در اين.  آوردم صخدا   رسول  را بهو خبر آنها   آمدم پس . كرد تجاوز نمي  آنان

����g���f��e��d��c��b��a+: شد نازل  آيه  ناي  بود كه �̀��_��^��g���f��e��d��c��b��a�� �̀��_��^��g���f��e��d��c��b��a�� �̀��_��^��g���f��e��d��c��b��a�� �̀��_��^..._.  
دبور  و عاد با باد  شدم  داده  باد صبا نصرت  وسيله  به«: است  آمده  شريف  در حديث

  .»شد  ساخته  هالك
  

��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  
  رهمحاص و  و گرسنگي  و جنگ  و هراس  با ترس »شدند  آزموده  مؤمنان  آنجا بود كه«

  متزلزل  سختي به و«متمايز گردد   از منافق  و آزمون  عمل  در صحنه  تا مؤمن  و يورش

در   از آنان  خوردند؛ بعضي  تكان  و سخت  شده  مضطرب  سختي به  مؤمنان: يعني »شدند
  .بودند  درافتاده  تزلزل  به  خويش  در دين  هم  بودند و بعضي  مضطرب  خويش  اندرون

  

�o��n��m�o��n��m�o��n��m�o��n��m����������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  شك  بيماردالن، اهل »گفتند مي  و بيماردالن«  خالص » منافقان  كه  و هنگامي«

  گرفته قرار  منافقان  كننده مسموم  و جوسازيهاي  تأثير تبليغات  تحت  بودند كه  اضطراب
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خدا و « :گفتند مي  دو گروه  اين  بود، آري  را نپوشانيده  دلهايشان  همه  بودند اما نفاق

ندارد، يا   حقيقتي  كه  و كاميابي  پيروزي  اساس بي  جز وعده: يعني »جز غرور  رسولش

  .»اند نداده  ما وعده  به«  جز فريب

  جنگ در صخدا   رسول: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  و بيهقي  حاتم ابي ابن
  بودند كه  آن حفر  مشغول  مسلمانان  را خط انداختند پس  مدينه  پيرامون  احزاب، خندق

 صخدا   آورد، رسول  سفيد و مدور را بيرون  اي صخره  خندق  از درون  عزوجل  خداي
از   پريد و برقي  از آن  اي قطعه ضربه،  زدند، بر اثر آن  اي ضربه  و بر آن  را گرفته  كلنگ

نيز   تكبير گفتند و مسلمين  گاه آن كرد  را روشن  نهمدي  سوي هر دو  ميان  درخشيد كه  آن
زدند و   اي ضربه  سنگ  بر آن  دوم بار ص  حضرت  آن  سپس. تكبير سر دادند  نداي
را   مدينه  سوي هر دو  ميان  درخشيد كه  از آن  برقي  پريد پس  ديگر از آن  اي قطعه

تكبير سر   نيز بانگ  مسلمين گفتند و تكبير صخدا   بار نيز رسول اين. كرد  روشن
درخشيد   از آن  را شكستند و برقي  بار آن اين زدند،  ضربه  بر آن  بار سوم  گاه آن. دادند

در  صخدا   از رسول  �اصحاب  سپس. كرد را روشن  مدينه  سوي هر دو  ميان  كه
زدم،   ا كهر  اول  ضربه«: فرمودند  در پاسخ  ايشان كردند،  سؤال  كارشان  مورد اين
  من  امت  خبر داد كه  من  به  شد و جبرئيل  روشن  برايم  كسري  و مداين  حيره  قصرهاي

از   سرخ  قصرهاي  هنگام  و در اين  را زدم  دوم  ضربه  گاه آن. شوند پيروز مي  آنان بر
وز پير  آنان بر  امتم  خبر داد كه  من  به  و جبرئيل شد  روشن  بر من  روم  سرزمين

شد و   روشن  صنعاء برايم  قصرهاي  بر اثر آن  كه را زدم،  سوم  ضربه  سپس. شوند مي
  سنگ  از آن  وقتي  كه  است  نقل. »شوند پيروز مي  آنان بر  امتم  خبر داد كه  من  به  جبرئيل

  هالبت. آنها ديد  قصرها را در روشنايي  خود آن  چشم  به � سلمان درخشيد، برقها مي  اين
  امت  ها را به سرزمين  اين  از قبل، فتح  كه  است ص  اكرم رسول  براي  اي معجزه  اين

  با شما كاري  كه  گاه را فرو گذاريد و تا آن  حبشه«: فرمودند  گاه دادند و آن  مژده  خويش
 .»كنند مي  شما را ترك  كه  گاه كنيد تا آن  را ترك  ترك  نشويد و قوم  آنان  متعرض ندارند،

  ملك ما  محمد به: گفتند  از منافقان  اخبار را دادند، بعضي  اين صخدا   رسول  چون
  حاجت  قضاي  به  ترسد كه از ما مي  يكي  كه  دهد در حالي مي  و قيصر را وعده  كسري
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بيشتر از  و  تن  بر يك: طايفه »گفتند«  از منافقان: يعني » از آنان  اي طايفه  كه  گاه و آن«

در  » نيست درنگ   ديگر شما را جاي!  يثرب  اهل  اي«: گفتند ! آري. شود مي  اطالق  آن

 » از آنان  وگروهي«  خود در مدينه  منازل  سوي به »برگرديد  پس«  سپاه  ا در مياناينج

روايتي،   بنا به  آنان »خواستند مي از پيامبر اجازه«  ايمانان  از سست  ديگري  گروه: يعني
  هايمان خانه: يعني » حفاظ است بي  هايمان خانه: گويند مي«بودند   ثهحار بني  طايفه
  مان و خانواده  خانه  آنها وارد شود و به  به  دشمن  كه  ترسيم نيست، مي  صونو م  محكم
 »حفاظ نبود آنها بي  كه آن  حال«  نيستيم  ايمن بر آنها  برساند پس، از گزند دشمن  آسيب

آنها را در   سبحان  سان، خداي بدين.  خللي  هيچ  و نه  وجود داشت  اي در آنها رخنه  نه
فقط   پس »ندارند  جز گريز قصدي«. نبود، دروغگو كرد  بيش  اي بهانه  كه  سخنشان  اين
  .بهانه، از جهاد بگريزند  اين  كشيدن  خواهند با پيش مي
  

��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  
  نهمدي  از اطراف  شرك  اگر لشكريان: يعني »شوند  درآورده  آن  از اطراف  و اگر برآنان«

وارد شوند؛   آن  به  مدينه  و جوانب  شوند، يا از اطراف  درآورده  منافقان  آن  هاي خانه  به
كنند   خيانت  مؤمنان به  بخواهند كه  منافقان  از آن: يعني »كنند  فتنه  طلب  از آنان  سپس«

  براي  ، جنگيدنفتنه  اين مراد از: قولي به. باز نمايند  دشمن  را براي  و مرتد گردند و راه
را   مشركان  خواسته  اين اقطع: يعني »دهند مي  را انجام  آن  يقين به«  است  عصبيت

  گفتن  در اجابت: يعني » و در اين«شوند  مي  خيانت  اين  سازند و مرتكب مي  برآورده
  را اجابت  مشركان  شتابان  بلكه » كردند جز اندكي نمي  درنگ«  مشركان  خواسته
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  تعلل  گفتنشان  در اجابت حفاظ است، بي  هايمان خانه  كه  بهانه  اين  گفتند و به مي
  است، ديگر جاي  رسيده  پايه  اين  به  در دلهايشان  ايمان  ضعف  وقتي  پس. كردند نمي

  .روند  بيرون  سپاه  صف از  و پنهاني  خود را كنار كشيده  ندارد اگر از معركه  تعجب
  

��������Ê��É��������Ê��É��������Ê��É��������Ê��É���������������×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë���×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë  
 »نكنند  پشت  بودند كه  بسته  با خدا پيمان  از اين  پيش  بودند كه  همينان  راستي و به«

  به  خداوند متعال  را كه  اي و پيروزي  كرامت اكردند و بعد  بدر غيبت  از غزوه  كه  گاه آن
ديگر حاضر   جنگي بار در ما را اين أخداوند اگر: ، گفتندكرد ديدند  بدر عنايت  اهل

بودند   سلمه و بني  حارثه بني  دو طايفه  آنان: قولي به.  جنگيم مي  تن  و همه  دريغ كرد، بي
  آن  به  در وفا كردن  پيمان  آن  صاحب: يعني » است  شدني  خداوند درخواست  و پيمان«

  .گردد مي  مجازات  آن  وفا به  ترك و بر گيرد قرار مي  مطالبه و مورد  شده  بازخواست
  كه  گاه ـ آن  وي  با رسول  آورد كه مي  يادشان را به  عهدي  آيه، آن  در اين أخداوند

  حمايت  و از وي دهند  او را ياري  كه  بر اين  بودند، مبني  كرد ـ بسته  هجرت  سويشان به
  .كنند

  

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����������P��O������N��M��P��O������N��M��P��O������N��M��P��O������N��M  
  گاه بخشد و آن نمي  سودي  بگريزيد، هرگز برايتان  شدن يا كشته  اگر از مرگ: بگو«

 فرارسيده  هايتان اجل  چنانچه  يعني«: گويد مي  نسفي »شويد مند نمي بهره  اندكي جز
  هم گرگرداند و ا نمي  را طوالني  و عمرهايتان  نبخشيده  شما سودي  حال  باشد، فرار به 

يا   اي برخورداري اندك   در دنيا جز به اباشد و فرار كنيد، يقين  سر نرسيده به  هايتان اجل
  .» است  باشد، نزديك  آمدني كه   هم  شويد و هرآنچه برخوردار نمي  اندكي  زمان  مدت  به
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 حمايت  برابر وي و شما را در »دارد مي  برابر خداوند نگاه شما را در  كسي بگو چه«

و   در اموال  يا نقصي  اگر هالكتي: يعني »بخواهد  اي شما بدي  اگر او درباره«كند؟  مي 

و   وزيپير سالي،  از فراخ »باشد  خواسته  شما رحمتي  يا در حق«شما بياورد؟   ارزاق

  از آنان  كه »يابند نمي  خود وليي  و جز خدا براي«عمر؟   با طول  همراه  عافيت  بخشيدن
برهاند و   وي  عذاب را از  آنان  كه » اي دهنده  نصرت  و نه«كند   و دفاع  پشتيباني

  .كند  شان ياوري
  

��{��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  
  دادن  را از ياري  مردم  كه  كساني: يعني »از شما را  خداوند بازدارندگان  درحقيقت«

 از  گروهي  آنان »شناسد مي«كردند  مي  داشتند و كارشكني باز مي صخدا   رسول
 ساختند و به مي  سست  را از جنگ صخدا   رسول  و حاميان  ياران  بودند كه  منافقان

ة كلأ«  تعبير آنان  نيستند و به  بيش  اندك  مشتي  شمحمد و اصحاب: گفتند مي  ايشان 
بر   و حزبش  ترديد ابوسفيان بي  كند پس سير مي  كله  را يك  شان همه  اند، يعني » رأس 

  را كه  كساني  آن«شناسد  مي  تعالي  حق »و نيز«خواهند شد   غالب  اندك  جماعت  اين

 »بياييد نزد ما: گفتند مي«از انصار   بستگانشانو وا  نزديكان  به: يعني » برادرانشان  به

و جز « ما بپيونديد  برداريد و به  دست  و اصحابش صخدا   رسول  از ياري: يعني

كنند و  نمي  شركت  در جنگ  مرگ، جز اندكي  از بيم: يعني »آيند كارزار نمي  به  اندكي
از   بلكه  نيست  الهي  رضاي  و كسب  قصد قربت شوند، به حاضر مي  كه  هم  در جنگ

  . رياء است  روي
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از  »بخيالنند بر شما«: كند ذكر مي  آنان  را براي  ديگري  اوصاف  خداوند متعال  سپس

در   اموال  كردن  هزينه و  در انفاق  كنند، نه مي  ياري  شما را در حفر خندق  نه  روي اين
  چون  پس«دربر دارد   منفعتي  مؤمنان  براي  كه  از اموري  آن در غير  و نه أخدا  راه

  كه  نگرند در حالي مي تو  سوي به  كه  بينيشان مي«  دشمن  از سوي »آيد  ميان در  ترس

  انسان  و وضع  حال  است  اين.  و چپ  راست  سوي به »چرخد مي  هدر حدق  چشمانشان

  مرگ  از سختي  كه  مانند كسي« كند  را مشاهده  چيز ترسناكي  كه  گاه آن  ترسو و جبون

بر او فرود آمده، در   مرگ  كه  كسي مانند چشمان  چشمانشان: يعني »شود مي  بيهوش
و   را فرو بسته  پلكهايش  گاه نگرد آن مي  خيره  خيره  كسي  چرخد زيرا چنين مي  حدقه

تندوتيز   شود، بر شما با زبانهاي  برطرف  ترس  و چون«زند  نمي  ديگر پلك

زنند  مي  نيش  زهرآلودشان  زبانهاي شما را با  امنيت  در حال: يعني »كنند مي  درازي زبان
و   ترين بخيل  و امنيت  لحص  هنگام به  آنان  كنند پس مي  و تندزباني  و بدزباني

بر : يعني »بر خير«آنانند   ترين و جبون  ترسوترين جنگ،  هنگام  و به  مردم  درازترين زبان

: گويند و مي  ورزيده  بخل  غنايم  تقسيم  در هنگام  مسلمانان لذا بر »اند  بخيل«  غنيمت
و جنگ،   ابراين، در سختيبن ! ايم شما جنگيده  است، ما دوشادوش  از اين  ما بيش  بهره

  بر مال: است  اين  معني  قولي  به. اند و بخيل  غنيمت، حريص  و در هنگام و ذليل   جبون
 در »اند نياورده  ايمان  گروه  اين«اند  كنند ـ بخيل  انفاق أخدا  اهرا در ر  آن  كه  ـ از اين

كرد   را تباه  و جهادشان »گردانيد را نابود  اعمالشان هللا  پس«اند  منافق  امر بلكه  حقيقت

 » است  بر خداوند آسان  كار همواره  و اين«  است  نبوده  همراه  با ايمان  زيرا جهادشان
  هيچ  نزد وي  و اعمالشان  است  آسان أخداوند بر  همواره  هدر دادن اعمالشان: يعني

  .ندارد  قدر و قيمتي
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  بس از  منافق  گروه  اين: يعني »اند نرفته  دشمن  هاي دسته  پندارند كه مي  چنين  اينان«
هستند و   هايشان كفار هنوز در اردوگاه  لشكرهاي  پندارند كه و ترسو هستند، مي  جبون

اند و ديگر  خورده  اند و شكست آنها رفته  كه د آناند، با وجو نكرده  كوچ  ديار خويش  به
: كنند آرزو مي«  اين بار ديگر بعد از يك »ها بازآيند دسته  و اگر آن«گردند  هرگز برنمي

از : يعني »كردند مي  بودند و از اخبار شما سؤال  نشين باديه  اعراب  ميان  كاش  اي
نيتهايشان، آرزو   وضعف  و از فرط جبن  تاس  كرده  غلبه  آنان بر  و هراس  بيم  كه  بس
از   جنگ  بودند و دور از همهمه  صحرانشينان  ميان  از مدينه  در بيرون  كاش  كنند كه مي

  آمد، از آنچه صحرا مي  به  از مدينه  كه  كردند و از هر شخصي وجو مي اخبار شما پرس
  و جنگي »شما بودند  گر در ميانو ا« يافتند مي  آگاهي  است  افتاده  شما اتفاق  براي
دار   و ننگ  عار و از سر حميت  از بيم  هم آن »كردند پيكار نمي  جز اندكي«داد  مي  روي

  .و ديار
  

Â��ÁÂ��ÁÂ��ÁÂ��Á���������Ä��Ã�Ä��Ã�Ä��Ã�Ä��Ã��������������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�����������Î��Í��Ì���Î��Í��Ì���Î��Í��Ì���Î��Í��Ì�������Ò����������Ñ��Ð��Ï���Ò����������Ñ��Ð��Ï���Ò����������Ñ��Ð��Ï���Ò����������Ñ��Ð��Ï  
و   و افعال  سخنان  د كهبداني » نيكوست  خدا سرمشقي  شما در رسول  براي اقطع«

خدا   رسول  است، از آنجا كه  نيكو و شايسته  شما الگويي  ، برايص  حضرت  آن  احوال
  دادن  ياري  براي و  فرستاده  پيش  جنگ  ميدان  را به  شان گرامي  جان  رگرانهخود ايثا ص
  سهم  قخود درحفر خند  كارزار رفتند و حتي  صف  به  در كنار خندق أخدا  دين

ياد  اميد دارد و خدا را بسيار  خدا و روز آخرت  به  كه  كس  آن  براي«گرفتند 

او   رحمت و  ، يا ديدار روز قيامتأخداوند  و پاداش  ثواب  كه  مؤمناني ! آري »كند مي
  آمدني  ناخواه خواه روز  اين  كه  و اين  روز قيامت  وقوع  روز اميدوارند و به  را در آن

در   كنند، چه بسيار ياد مي را  عزوجل  خداي  كه  كساني  دارند همچنين  باور راسخ  است
در   و چه  در شب  آساني، چه در  و چه  در سختي  اميد، چه  در حال  و چه  خوف  حال

  اقتدا و تأسي ص  حضرت  آن  به و امور خود  احوال، اعمال  در تمام  روز؛ بايد اينان
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  از ايشان  گرفتن  و سرمشق صخدا   رسول  اقتدا به  كه  است  اوصاف  كنند زيرا با اين
  .گردد ميسر مي
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با   شان رويارويي  هنگام را به  مؤمنان  منافقان، حال  حال  بعد از بيان أخداوند  سپس
  اين: ديدند، گفتند كفار را  لشكرهاي  مؤمنان  و چون«: مايدفر مي  ساخته  روشن  دشمن

را از سر   سخن  اين  مؤمنان »بودند  داده  ما وعده  به  خدا و رسولش  آنچه  است
 ص  وپيامبرش أخداوند  وعده  لشكرها، مظهر تحقق  آن  گفتند زيرا هجوم  شادماني

  .بود  ايشان  سوي به تعالي  حق  و نصرت  پيروزي  آمدن فرود  آن  دنبال و به  باره اين در
  جنگ از  قبل صخدا   رسول  كه  است آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث

كفار   لشكرهاي ديگر،  شب  يا ده  در آخر نه  گمان بي«: فرمودند  اصحابشان  به  احزاب
لشكرها، كار بر شما   آمدن با گرد«: فرمودند  همچنين. »هستند  شما آمدني  سوي به

او   و رسول هللاو ا«. » آنهاست  زيان  سود شما و به شود اما سرانجام، كار به مي  سخت

در   و اين«او آشكار شد   رسول و أخبر خدا  و درستي  راستي: يعني »گفتند  راست

جز   دشمن، بر مؤمنان  لشكرهاي  ديدن: يعني »را نيفزود  و تسليم  جز ايمان  آنان  حق
  .نيفزود  برابر امر وي در  نهادن  و گردن أخدا  به  ايمان

  .شود مي  زياد و كم  ايمان  كه  مورد است  جمهور علما در اين  بر رأي  دليل  آيه  اين
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 بودند، صادقانه  بسته  پيمان  ر آنبا خدا ب  آنچه  به  هستند كه  مرداني  مؤمنان  از ميان«

  رسول با  آنچه  به  قراردارند كه  از مؤمنان  منافقان، گروهي  در مقابل: يعني »وفا كردند 
  پيمان، ثبات  مفاد اين  از جمله  بودند، وفا كردند، كه  بسته  پيمان  عقبه  در شب صخدا 

  بود، برخالف  وي  جوي ستيزه  نانو نبرد با دشم ص  پيامبر اكرم  در ركاب  و پايداري
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كردند   خيانت  وي  خدا و رسول  گفتند و به  خود دروغ  در عهد و پيمان  كه  منافقاني
در روز بدر   مؤمنان »رسانيد  انجام  قرار داد خود را به  كه  هست  كسي  پس، از آنان«

  يا كشته  كه بجنگند  روبرو شوند، آنچنان  با دشمن  اگر در آينده  بودند كه نذر كرده
احد،   غزوه آنها در  نمايد پس  عنايت  و گشايش  فتح  آنان بر أخداوند  شوند، يا كه

  ساخته  برآورده را  رسيدند و نياز خويش  خويش  آرزوي  اين  به  و ديگر غزوات  احزاب
نضر،  بن حمزه، أنس ـ مانند  مؤمنان  از پاكترين  وفا كردند و شماري  نذر خويش  و به

  هست  كسي  و از آنان« رسيدند  شهادت  به  غزوات  ـ در آن أ ايشان  و امثال  مصعب

 هللا  رضي  و طلحه  أنس قرارداد خود را و ـ مانند  سر رسانيدن به »كشد انتظار مي  كه
 و بر سر  نبرد استمرار داده و  پايداري  به  اينان  پس  است  شهادت  راه  به  عنهما ـ چشم

و   شدن  را با كشته  خويش  بشويند و آرزوي  از جان  هستند تا دست  خويش  پيمان
در  »اند نياورده  تغيير و تبديلي  گونه و هيچ«آورند   فراچنگ  شهادت  فضيلت  دريافت
رسيدند   شهادت  فيض  به  كه  انيكس نه ! آري. بودند  بسته  وي  با خدا و رسول  كه  پيماني

و   و آرمان  از آنها در عقيده  يك  هيچ برند، سر مي به  در انتظار شهادت  كه  كساني  و نه
  را دگرگون  عهد خويش  كه  منافقان  برخالف اند، نياورده  خود تغيير و تبديلي  پيمان

  .ساختند
بدر   غزوه از  شد كه  نازل �نضر بن انس  در شأن  آيه  اين: است  آمده  نزول  سبب  در بيان

بجنگد لذا   مردانه  ديگري  در غزوه  كه  عهد بست أبا خداوند  از آن  بود و پس  بغاي
شمشير و   ضربه ـ از   وي  رسيد و در بدن  شهادت  جنگيد تا به  احد چنان  در غزوه

  .يافتند  زخم  خنجر و تير ـ هشتاد و اندي
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  خداوند متعال: يعني »دهد  پاداش  شان برابر راستي را در  تا خدا راستگويان«
  آزمايد تا پاك مي  با دشمنان  و رودررو كردن  و هراس  را با بيم  بندگانش  جهت بدين

 ـ از تغيير  از سويشان  كه  بدانچه »كند  را عذاب  و منافقان«جدا گرداند   وپليد را از هم
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  نفاق بر  كه را، در صورتي  كردنشان عذاب »اگر بخواهد«  است  داده  ـ روي  و تبديل

اگر  » آنان بر بازگردد  رحمت  يا به«نكنند   توبه  و از آن  را فرونگذاشته  بمانند و آن

  كنند و از نفاق  توبه  كه  كساني  براي » است  مهربان  خداوند آمرزنده  گمان بي«بخواهد 
  .كشند  دست
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  بي برگردانيد،  غيظ و حسرت  به«را   مشركان  لشكرهاي: يعني »را  و خداوند كافران«

  اندوه  و در كمال  و غضب  خشم  را در اوج  آنان: يعني »باشند  رسيده  خيري  به  كه  آن
شد   شفاياب  خشم  از شراره  هايشان سينه  نه  كه  اليبرگردانيد، در ح  و حسرت، از مدينه

  باشد، دست  مسلمين بر  پيروزي  همانا كسب  كه  خير و منفعتي  باور خود ـ به  ـ به  و نه
  هايشان، هيچ سازي هزينه  سفر و تاوان  بازگشتند و جز رنج  زيانكار و بازنده  يافتند بلكه

  با فرستادن »كرد  كفايت را در كار جنگ  مؤمنانو خداوند «نشد   شان نصيب  عايدي

و توانا بر  » است  قوي و خداوند«  مشركان  سوي  به  از فرشتگان  تندباد و لشكري
در   اي ستيزنده  هيچ  كه است  و قاهري  غالب: يعني »و عزيز«كند   اراده  كه  هرآنچه

  آمده  شريف  در حديث  كه نانچ. تواند كرد نمي  با او معارضه  و سلطنتش  فرمانروايي
 فال  وحده  حزابألا  وهزم عز جندهأو  ونصر عبده  وعده  وحده، صدق  ال اهللاإ  لهإ ال«: است
را   اش كرد، بنده  را راست  خويش  است، وعده  نيست، يگانه هللاجز ا  خدايي: بعده  ءشي

و تار و مار كرد   زممنه  يگانگي  بخشيد و لشكرهارا به  را عزت  داد، لشكرش  نصرت
  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين. » نيست  بعد از او چيزي  پس
  اللهم«: كردند  نفرين  را چنين)  مشرك  لشكريان(  احزاب صخدا  رسول  كه  است  آمده
  يا !بارخدايا: وزلزلهم  اهزمهم  االحزاب، اللهم  اهزم الحساب،  الكتاب، سريع  منزل

را   آنان! بارخدايا.  بده  را شكست  احزاب ! حساب  شمارنده زود  و اي  بكتا  فرودآورنده
خدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » گردان  ومتزلزل  ده  شكست

نخواهند آورد   هرگز بر شما يورش  قريش)  احزاب  غزوه(  بعد از اين«: فرمودند ص
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خدا   رسول  شد كه  و چنان. »بريد مي  هجوم  آنان بر  پس  ناز اي  ستيد كهشما ه اين   بلكه
  .گشود  را بر مسلمين  مكه  عزوجل  خداي  كه  فرمودند تا آن ص
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 و » هايشان لعهبودند، از ق  كرده  پشتيباني  از مشركان  را كه  كتاب  از اهل و كساني«

  رعب  فرود آورد و در دلهايشان«بود   مستحكم  سخت  كه  باروهايشان و  دژها و برج

  وفرزندان  شدن  كشته  خود را به  افگند تا بدانجا كه  سخت  و هراسي  هول: يعني »افگند

را   گروهي كشتيد و را مي  گروهي«  كه طوري  كردند به  تسليم  اسارت  را به  و زنانشان

  .بودند  وفرزندانشان  زنان  دوم  و گروه  مردانشان  اول  گروه  كه »گرفتيد مي  اسارت  به
بود،  صخدا  آنها و رسول  ميان  را كه  پيماني  احزاب  در غزوه  قريظه يهود بني ! آري

  كردند و با احزاب  و پشتيباني  ياري صخدا   رسول  را عليه  شرك  شكستند و لشكريان
  تند، خدايگريخ معركه   و از ميدان  گشته  ناكام  احزاب  شدند و چون  همپشت  شرك

  به  مضمون  را بدين  الهي  فرستاد و او وحي  خويش  را نزد رسول ÷ جبرئيل  عزوجل
پا   به  قريظه بني  سوي به  دهد كه مي  تو فرمان  به  عزوجل  خداي«: كرد  ابالغ  ايشان
  .» خيزي
 .دادند  فرمان  قريظه بر بني  يورش  را به  و مردم  پاخاسته به  در دم صخدا   رسول

  پس بعد از نماز ظهر صادر شد  فرمان  بود و اين  مدينه  مايلي در چند  قريظه بني  برجهاي
  .»نخواند  قريظه از شما نماز عصر را جز در بني  هرگز كسي«: فرمودند صخدا   رسول
 و بر مدينه  نموده  حركت  آنان  خود از پي صخدا   كردند و رسول  حركت  مردم

  قريظه بني .سپردند � علي  را به  سپاه  ساختند و پرچم  خويش  را جانشين � مكتوم ام ابن 
دشوار   حالت  اين  بودند و چون ص  حضرت  آن  در محاصره  شب  وپنج بيست  مدت به
در   كه»  اوس«  قبيله  رئيس �معاذ  بنسعد  داوري  درازا كشيد، ناگزير به  به  آنان بر

  .در دادند  بود، تن  پيمانشان هم  جاهليت
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 پا به  برابر سرورتان در«: فرمودند  ‡اصحاب  به صخدا   آمد و رسول �سعد
 پا خاستند تا به  وي  واليت  سعد در محل  و بزرگداشت  احترام  به  مسلمانان. »خيزيد
 وي  به ص خدا سعد نشست، رسول  چون. باشددر مورد يهود نافذتر   وي  حكم

اند  در داده  تو تن  داوري  كردند ـ به  اشاره  قريظه بني  سوي ـ و به  گروه  اين«: فرمودند 
  و بر اهل  برآنان  من  آيا حكم: گفت �سعد. » كن  حكم  آنان بر  خواهي  هر چه  به  پس
از   جايي  به �سعد  گاه آن. »! آري«: دفرمودن صخدا   ؟ رسول نيز نافذ است  خيمه  اين

و   احترام  به  كه حالي در بودند و  نشسته  در آن صخدا   رسول  كرد كه  شارها  خيمه
در اينجا نيز   كه  و بر كساني :بود، گفت  برگردانيده  را از ايشان  خويش  روي  ايشان  اكرام

  من«: گفت  گاه آن ! آري: ندفرمود صخدا   ؟ رسول نافذ است  من  اند، حكم نشسته
  و فرزندانشان  شوند و زنان  كشته  شان جنگنده  مردان  كه  كنم مي  حكم  چنين  نآنا  درباره

  حقا كه«: فرمودند صخدا  رسول. »شود  گرفته  غنيمت  به  درآيند و اموالشان  اسارت  به
  .» كردي  حكم  آسمان  هفت از فراز أخدا  حكم  به
زدند   بودند ـ گردن  هفتصد تا هشتصد تن  ميان  را ـ كه  دادند تا مردانشان  رمانف  گاه آن

  .اسير ساختند  بودند، با زنانشان  نشده  هنوز بالغ  را كه  و كودكاني
  

llll����mmmm����nnnn����oooo����t��sr��q��pt��sr��q��pt��sr��q��pt��sr��q��p����v��uv��uv��uv��u����wwww����xxxx������z��y��z��y��z��y��z��y  
زل، برجها منا :يعني »را  و ديارشان«را   و نخلستانهايشان  امالك: يعني »را  و زمينشان«

چهارپايان، اسلحه،  از زيورات، اثاثيه،  عبارت  كه »را  و مالهايشان«را   هايشان و قلعه
  بوديد، به  نگذارده آنجا  هنوز پا به  را كه  و نيز زميني«بود   ها و دينارهايشان درهم

را   آن  هنوز مسلمانان  وقت  و در آن  خيبر است  مراد از آن، زمين  كه »داد  شما ميراث
  كه  مراد از زميني: قولي به .داد  وعده  ايشان  را به  آن أبودند و خداوند  نكرده  فتح

  دست  به  تا روز قيامت  كه  است  بودند، هر سرزميني  آنجا نگذاشته  هنوز پا به  مسلمانان
  .» تواناست  و خدا بر هر چيزي«شود  مي  فتح  مسلمانان
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 سرزمين صخدا   رسول  چون: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  حضرت  آن  گرفتند، زنان  غنيمت  را به  نفيسي  اموال  كردند و از آنان  را فتح  قريظه بني 

زر و   و قيصر غرق  كسري  دختران !هللا يا رسول«: نشستند و گفتند  ايشان  پيرامون ص
دشوار از فقر و  و  تنگ  وضعيت  دارند و ما در اين  و حشم  و خدم  نزيورند و كنيزا

  خواستند تا بر هزينه ص  حضرت  پس، از آن. »! بريم سر مي بينيد به مي  كه  فاقه
بر   و برخي  داشته  و همچشمي  آنها با همديگر چشم  همچنين. بيفزايند  شان زندگي
  بدين. كردند مي  را اذيت صخدا   رسول  ونهگ ورزيدند و بدين مي  ديگر رشك برخي 
  را كه  آيه  اين  عزوجل  خداي  گاه ايالء كردند آن  ماه  يك  از آنان صخدا  ، رسول جهت

  اگر خواهان: بگو  همسرانت  به !پيامبر اي«: كرد  شود، نازل مي  ناميده» تخيير»  آيه  نام به

دنيا را   و تنعم  و رفاهيت  خرمي و  اگر گشايش: ييعن »آنيد  نيا و زينتد  زندگاني

از لباس، يا   عبارت  كه  است  طالق  متعه  و آن » دهم  بياييد تا شما را متعه«خواهيد  مي
شوهر ـ   مالي  و توان  حال  حسب ـ به  زن  نمودن  خوشحال  براي  كه  است  هديه، يا مالي

  بي: يعني » كنم  رهايتان  نيك  كردني رها  به«  از آن  پس »و«شود  مي  پرداخته  وي  به
هر   من  از خانه  تا بيرون  دهم  ـ طالقتان   سنت  ببينيد ـ مطابق  من  از سوي  زياني  كه آن
  .آوريد  دست به باشيد،  خواسته  دنيا كه  از تجمل  چه
  

��®��¬��®��¬��®��¬��®��¬����������������������� �̧�¶��µ�� �́����³���²���±��°��¯��� �̧�¶��µ�� �́����³���²���±��°��¯��� �̧�¶��µ�� �́����³���²���±��°��¯��� �̧�¶��µ�� �́����³���²���±��°��¯�����������¼��»���º��¹���¼��»���º��¹���¼��»���º��¹���¼��»���º��¹  
 را  آن  و نعمتهاي  و بهشت »هستيد  آخرت  و سراي  وي  خواستار خدا و رسول و اگر«

  از شما كه  كساني  براي: يعني »شما  نيكوكاران  خدا براي  گمان بي  پس«خواهيد  مي

  .» است  كرده  را آماده  بزرگي  پاداش«دهند  مي  انجام  شايسته  عمل

را   آيه دو  را فراخواندند و اين  خويش  زنان صخدا   دو آيه، رسول  ناي  بعد از نزول
را  صپيامبر   در زندگي  ـ ماندن  اتفاق  ـ به  همه  زنانشان  ولي. خواندند  آنان  بر يكايك
  در ميان(ما را  صخدا   رسول« :فرمايد عنها مي هللا رضي  عائشه. دادند  ترجيح  بر طالق
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  اين  پس  را اختيار كرديم  ايشان مخير ساختند و ما )خود  نكاح در  و ماندن  طالق
  تن  نه صپيامبر   هنگام، زنان  در اين  كه  شويم يادآور مي. »نشمردند  را طالق )رخداد(

 صخدا   رسول  همسران  ولي.  آنان از غير  و چهار تن  از قريش  تن  بودند؛ پنج
اند، در  درآمده  ايشان  همسري  به ص  حضرت  آن  حيات  در طول  كه)  المؤمنين امهات(

سيدتنا   ـ يعني  دختر باكره  آنها فقط يك  همه  ميان در  بودند، كه  تن  دوازده  مجموع
پيامبر   ازدواج  بودند كه  بيوه  زناني  همه  و بقيه  داشت عنها ـ وجود هللا  رضي  عائشه
  .بود  اسالمي  خاطر نشر دعوت دلها و به  دادن  الفت  با آنان، براي ص
  :پردازيم مي صصصصپيامبر   مختصر همسران  معرفي  به  اينك

  آن  بود كه صخدا   همسر رسول  اولين: عنها هللا  دختر خويلد رضي  ـ خديجه 1
  حضرت  با آن  سال  نيز هفت  كردند و بعد از نبوت  ازدواج  در مكه  با وي ص  حضرت

  زن  هيچ وي، با  در حيات صخدا   رسول.  درگذشت  نكرد و بعد از آ  زندگي ص
  حضرت  آن  فرزندان  آورد و تمام  ايمان  بود كه  زني  نكردند و او اولين  ازدواج  ديگري

  .اند دنيا آمده  ـ از او به  ـ بجز ابراهيم ص
  عروسي  با وي  در مكه صخدا   رسول: عنها هللا  رضي  عامري  دختر زمعه  ـ سوده 2

  . درگذشت  كردند و در مدينه
  كه  است  اي محدثه  دانشمند فقيه: عنهما هللا  رضي  دختر ابوبكر صديق  ـ عائشه 3

  سالگي  در نه صخدا   رسول.  است كرده  روايت صخدا   را از رسول  بسياري  احاديث
  رسول  كه  ميهنگا كرد و  زندگي  با ايشان  سال  كردند و نه  با او عروسي  در مدينه  وي

  . داشت  سال  كردند، او هژده  رحلت صخدا 
  با وي صخدا  رسول بود و  قريشي: عنهما هللا  رضي  الخطاب  دختر عمربن  ـ حفصه 4

 ص  حضرت  آن  و به فرود آمد ÷ جبرئيل  دادند پس  طالقش  كردند سپس  ازدواج
دار و  زيرا او بسيار روزه  كني  رجوع  حفصه  به  دهد كه مي  تو فرمان  خداوند به«: گفت

  .كردند  رجوع او  مجددا به صخدا   رسول  سپس»  بسيار نمازگزار است
.  است  مخزومي  اميه و او دختر ابي  هند است  وي  اسم: عنها هللا  رضي  سلمه  ـ ام 5

  .كردند  خواستگاري  سلمه  او را از پسرش صخدا   رسول
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  هفتم  در سال صخدا   رسول: عنهما هللا  رضي سفيان بيدختر ا  رمله  حبيبه  ـ ام 6
  ازدواجش در  وي  كردند و وكيل  ازدواج  در حبشه، با وي  شوهرش  بعد از مرگ  هجري

 صخدا   رسول  چهارصد دينار از جاي  مبلغ  �بود و نجاشي � ضمري  اميه  عمروبن
  .مهر داد  وي  به
  از سوي وي  دادن  بعد از طالق ص  حضرت  آن: عنها هللا  رضي  دختر جحش  ـ زينب 7

از   فرزندخواندگي  كردند تا عادت  ازدواج  با وي الهي  فرمان  به � حارثه زيدبن  شوهرش
  .ناميدند  زينب او را صخدا   بود و رسول  بره  وي  اسم. گردد  برود و ابطال  ميان

  با وي صخدا  رسول  كه  عد از آنب  ماه  هشت: عنها هللا  رضي  دختر خزيمه  ـ زينب 8
را   مساكين ناميدند زيرا مي  المساكين ام  او را در جاهليت.  كردند، درگذشت  ازدواج

  .كرد مي  بسيار اطعام
خيبر بود و   از اسراي: عنها هللا  رضي  هاروني  دختر حيي، فرزند اخطب  ـ صفيه 9

  آن  است  نقل .نمودند  ازدواج  ا وياو را آزاد كردند، ب  كه بعد از آن صخدا   رسول
  .بودند  كرده  خريداري  كلبي  از دحيه»  اروس»  او را با هفت ص  حضرت

  وي با  هجري  هشتم  در سال صخدا   رسول: عنها هللا  دختر زيد رضي  ـ ريحانه 10
 هشد  كشته  در جنگ  وي  شوهر اول. كرد  رحلت  الوداع از حجه  كردند و پس  ازدواج

  .بود 
  بره  وي  نام و  مصطلق بني  از اسراي: عنها هللا  رضي  مصطلقي  دختر حارث  ـ جويريه 11
  او را جويريه كردند و  ازدواج  با وي  هجري  ششم  سال  در شعبان صخدا   رسول. بود

  .ناميدند
با  صا خد رسول  بود كه  زني  آخرين: عنها هللا  رضي  هاللي  دختر حارث  ـ ميمونه 12
  .كردند  ازدواج  وي

  فرزندشان مادر  كه  قبطي  ماريه  نامهاي دو كنيز داشتند، به صخدا   رسول  همچنان
  . ريحانه  بود و ديگري  ابراهيم
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  حق گيرند تا مي قرار  مورد خطاب  ، همسرانشانصخدا   رسول  مستقيم  بعد از خطاب
  :گردد  بلند تقوا رهنمون  مقام  را به  ايشان  تعالي

 گناه: يعني »آورد  عمل  به  آشكاري  ياز شما بدكار  هر كس !پيامبر  همسران  اي«
 باشد؛ مانند  واضح  آن  و ناشايستي  آشكار و بدي  آن  زشتي  شود كه  مرتكب  بزرگي 

مراد «: گويد مي � عباس  ابن.  ناشايست  خالقا  گرفتن  شوهر و درپيش  نافرماني
اينجا  مراد در«: گويد مي  دهلوي هللا ولي  شاه. » دو كار است  آشكار، همين  ازبدكاري

و   است شرط  جمله  اين«: گويد كثير مي ابن. » است  درازي زبان  به صپيامبر   ايذاي
  اين را از  پيامبرش  همسران  عزوجل  زيرا خداي  نيست  آن  وقوع  شرط مقتضي

  ابوحيان .» است  و بيزار گردانيده  پاك  را از آن  و ايشان  قرار داده  معصوم  ناشايستگي
  زيرا رسول  زناست  آيه، عمل  در اين)  فاحشه(مراد از   شود كه  نبايد پنداشته«: گويد مي

خداوند   كه  اين  دليل اند وبه معصوم  عمل  از اين  ايشان  خانواده  پاك  و حريم صخدا 
است،  مقيد كرده) آشكار  فاحشه(  يعني)  مبينه(  وصف  را در اينجا به)  فاحشه(  متعال

  كاري مخفي  آن  در ارتكاب و  گرفته  انجام  پنهاني  كه  است  زنا از اموري  كه  درحالي
آورد   عمل  هب  آشكاري  پيامبر بدكاري  از شما زنان  هر كس ! آري. »گيرد مي  صورت

  آنان غير  عذاب  آنها دوچندان  زيرا عذاب  در دنيا و آخرت »شود مي  دوچندان  عذابش«
  رسول  جايگاه  سبب به  گردند و اين  آنان  مانند عمل  عملي  مرتكب  كه  است  از زناني

  . است  همسرانشان  مرتبه  و بلندي ص  اكرم
 در  واقع ص  حضرت  آن  در منازل ص خدا  رسول  همسران«: گويد كثير مي ابن

 منازل  نزديكترين  كه)  وسيله(  در مقام  خاليق  همه  بر فراز منازل  بهشت  عليين اعلي
آنها   و پاداش  ثواب  كه چنان  پس. گيرند مي  است، جاي  رحمان  عرش  سوي به  بهشت 

  افزايش  به  عذاب  زايشاف  كند كه اقتضا مي أخداوند  ، عدل)بعد  آيه(  است  دوچندان
است،   عالم  كه  كاري گنه  شخص  نكوهش  كه  است  جهت  بدين. باشد  پيوسته  ثواب
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و   است تر زشت  عالم  از سوي  باشد زيرا معصيت مي  كار جاهل گنه  تر از نكوهش سخت
  .»شود نمي  دارد و كافر رجم  فزوني  حد آزاد بر حد برده  كه  است  دليل  همين  به
را   آن پس » است  بر خداوند آسان«  آنان  عذاب  كردن  دو چندان: يعني »امر  و اين«

هستند،  صپيامبر   زنان  ايشان  كه  و اين  دشوار نيست  شمارد و بر وي نمي  بزرگ
  عمل  به  آشكاري  بدكاري  دارد؛ هرگاه باز نمي  عذابشان  كردن پروردگار را از دوبرابر

  .آورند
  

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
��P��P��P��P  

: يعني »كند  باشد و كار شايسته  خدا و پيامبر او قانت  براي  از شما كه  و هر كس«
 خدا و  كامل، براي  پذيري و فرمان  با اطاعت  كه صپيامبر   از شما همسران  كس هر

  بار به را دو  پاداشش«كند   پيشه  صالح  و عمل  و تسليم  نهد و فروتني  گردن  رسولش

  آن سزاوار  طاعت  اين  دادن  با انجام  از زنان  غير وي  كه  آنچه  دوچندان » دهيم او مي
  ايشان  كه برابر اين در  بار هم آنها و يك  از سوي  طاعت  برابر انجام بار در هستند؛ يك

مقتدا و  صپيامبر   زنان  كه  جهت  از آن  همچنين. هستند صپيامبر   خشنودي  طالب
و   امامت  پاداش ديگر؛  و پاداش  آنهاست  عمل  ؛ پاداش پاداش  يك  باشند پس الگو مي
همانا   كه » كنيم مي  فراهم«و بسيار ارجمند  » نيك  اي روزي  و برايش«آنها   پيشوايي
  . است  برين  بهشت
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  زنان از  گروهي  و هيچ »ديگر نيستيد  ز زنانا  يك  شما مانند هيچ !پيامبر  همسران  اي«

  داريد پس اگر سر تقوا«توانند كرد  نمي  و برابري  همطرازي  تان با شما در فضيلت  امت

  ييد، تنگو مي  سخن  نامحرم  با مردان  كه  هنگامي: يعني »نكنيد  ماليمت  گفتن در سخن
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  برانگيز چنين فتنه زنان  كه نگوييد چنان  سخن  و ماليم  نياوريد و نرم  را پايين  صدايتان
  بدكار يا منافق  كه  كسي: يعني » است  بيماري  در دلش  كه  كسي  گاه آن  كه«كنند  مي

و   ؛ سنجيده شرع  سنتهاي  نزد مردم، طبق »گوييد  و نيكو سخن. ورزد مي  طمع«  است
  و غيرشرعي  ناشايست را  از آن  چيزي  شنونده  كه  طوري برانگيزي، به  دور از شك به

  .نكند  تلقي
  همسران  براي  فقط هنگامي  فضيلت  اين  كند كه مي  روشن  آيه  در اين  عزوجل  خداي
 صپيامبر  با  كه  اين  صرف  به  پايبند باشند، نه  تقوي  به  كه  است  مسلم صپيامبر 

پيامبر   حيات در  ـ هم صپيامبر   از زنان  را كه  عزوجل  خداي  ستايش. پيوند دارند
و   راه  در پي  صادقانه  و حركت  راستين  ـ جز تقوا و ايمان  بعد از رحلتشان  و هم ص

  .نداد  روي  ديگري  ايشان، عمل  روش
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پيامبر   زنان شما: يعني.  است  بوده»  اقررن«: » قرن»  اصل »قرار گيريد  هايتان و در خانه«
  ـ جز براي  از آن  نشدن  و بيرون  خويش  هاي در خانه  گرفتن  قرار و آرام  به ص

  شرط آن، از حوايج به در مساجدنماز   اداي  كه  ذكر است  شايان. ـ مأمور هستيد  حاجتي
  اهللا مساجد  ء اهللاإما ال تمنعوا«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  شرعي

  به  حالي نكنيد و بايد در  منع  را از مساجد وي أخدا  كنيزكان: تفالت  وهن  وليخرجن
: است  آمده  در روايتي .»باشند  نكرده  استعمال  خوشبويي  روند كه  مسجد بيرون

نيز   ديگري  احاديث  كه چنان .» بهتر است  برايشان  هايشان و خانه: خير لهن  وبيوتهن«
  . در مسجد است  بهتر از نماز وي وي،  در خانه  نماز زن  كه  است  معني  اين  كننده تقويت

  آن از  عبارت: تبرج »نكنيد  نمايي پيشين، زينت  روزگار جاهليت  نمايي و مانند زينت«
انگيزد و ستر  برمي را  مردان  شهوت  خود را كه  هاي و زيبايي  ؛ تجمل، زينت زن  كه  است

  آرايش  انظار بيگانگان در  از اسالم، زنان  قبل. است، آشكار گرداند  واجب  بر وي  آن
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  كه نساختند چنا آشكار مي  نامحرم  مردان  انگيز خود را براي فتنه  هاي كردند و زيبايي مي
  .كنند كار را مي  معاصر همين  امروز در جاهليت

در  »كنيد  اطاعت  را بدهيد و از خدا و پيامبرش  و نماز را برپا داريد و زكات«
 ـ از امور دنيا  آن  شما را به صخدا   رسول  كه  و در هر آنچه  است  مشروع  كه  هرآنچه

 تمام  ذكر عام  و سپس  ادآوريي  به  نماز و زكات  ساختن  مخصوص. دهد دستور مي
 پايبند  بر نماز و زكات  اگر كسي  كه  است  حقيقت  اين  نماياندن  ديگر، براي  طاعات 

  كه  نيست  جز اين«دارد  وامي  ديگر طاعات  دادن  انجام  عمل، او را به  باشد، خود اين

 بيت اهل  اي: يعني »دپيامبر از شما دور كن  بيت  اهل  را اي  خواهد تا پليدي خدا مي
را   و معصيتي  تا گناه  است  كرده  سفارش  و طاعت  تقوي  شما را به أخداوند ! نبوت 

را   عزتتان و  دهد و شرف مي  روي  وي  منهيات  اوامر و ارتكاب  فروگذاشتن  سبب  به  كه
از  » كردني كپا  گرداند شما را به  و تا پاك«آاليد، از شما دور گرداند  مي  پليدي  به

  . گناهان  هاي ها و زشتي پليدي
  حالت  بر چنان  ايشان  همسران  كه  نيست  آن  معناي ، بهصپيامبر   زنان  وصايا براي  اين

  به  واداشتنشان مراد،  بلكه  است  كرده را مي  آنان  منع  اقتضاي  اند كه قرار داشته  بدي
  نيز در لزوم  امت  زنان  كه  ذكر است  شايان.  برتر و واالتر است  و ارزشهاي  فضايل
  .هستند صپيامبر   زنان  و عادات، تبع  اخالق  اين  به  شدن  آراسته

: آيه  اين در  ذكرشده  بيت جبير، مراد از اهل  عباس، عكرمه، عطاء و سعيدبن ابن  قول به
  نازل  آنان درباره   كريمه  زيرا آيه  است  همين  هم  پيامبر هستند و حق  زنان امخصوص

  همسرش و  از علي  ريو ذك  آنهاست  نيز درباره  آيه  و مابعد اين  و ماقبل  است شده
كثير  اما ابن.  است  نرفته  آيات  در اين  عنهمهللا ا رضي  و حسين  حسن  و فرزندانش  فاطمه

اما الزاما مراد   شده  نازل  صپيامبر   زنان  مخصوصا درباره  كريمه  آيه  كه با آن«: گويد مي
مورد نظر   خطاب  اين  و درمفهوم»  بيت  اهل»  به  فقط آنها در نامگذاري  كه  نيست  اين

  كريم  در قرآن  كه  كسي هيچ  در آن  كه  حقيقتي: كند مي  كثير اضافه ابن.  ديگران  باشند نه
  خطاب مورد  همگي ص  اكرم رسول  زنان :كه  است  تواند كرد اين نمي  تدبر نمايد، شك
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روند زيرا  شمار مي به ص  اكرم رسول  بيت اند واهل داخل  آن  و در تحت  بوده  آيه  اين
  .» با آنهاست  كالم  سياق

  

���q��p��o���������n��m����l��kj��i��h���g����f��e���d��c��b���q��p��o���������n��m����l��kj��i��h���g����f��e���d��c��b���q��p��o���������n��m����l��kj��i��h���g����f��e���d��c��b���q��p��o���������n��m����l��kj��i��h���g����f��e���d��c��b  
از  :يعني » از حكمت و«  از قرآن: يعني »هللا  شما از آيات  هاي در خانه  را كه  و آنچه«

 در  را كه  اي نبوي  و سنت  قرآني  آيات: يعني »شود ياد كنيد مي  خوانده«  سنت
و ياد  كند، ياد كنيد مي  جوشد و فيضان برمي  هايتان شود و از خانه مي  خوانده  هايتان خانه

و   مردم ساير  هاي در خانه  شود، نه مي  شما نازل  هاي فقط در خانه  گيريد زيرا وحي
هستند،  صخدا   رسول  شخص  كه  آن  فيضان  و سرچشمه  سنت  معدن  يعني: حكمت
  آن  دادن  و آموزش  وحكمت  قرآن  كردن و ياد  خواندن  به  پس  شماست  هاي در خانه

  خويش  طاعت  اوليا و اهل  به » است  خداوند لطيف  گمان بي«ورزيد   قيام  ديگران  براي

داند و  است، مي  شايسته  در كار دين  را كه  لذا آنچه  خلقش  از تمام » تاس  و آگاه«
  أمر و نهي  پس، از مخالفت  است  شما دانا وآگاه  و افعال  سخنان  كند و به تدبير مي

  .پيامبرش بپرهيزيد  و نافرماني أخدا
  

s��rs��rs��rs��r����z��y��x��w���v��u��tz��y��x��w���v��u��tz��y��x��w���v��u��tz��y��x��w���v��u��t����
{{{{����||||����}}}}����~~~~������¢� �¡� � ����¢� �¡� � ����¢� �¡� � ����¢� �¡� � ��
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و   قانت  و زنان  و مردان  مؤمن  و زنان  و مردان  مسلمان  و زنان  مردان  گمان بي«

  و زنان  و مردان  فروتن  و زنان  شكيبا و مردان  و زنان  راستگو و مردان  و زنان  مردان

  كه  و زناني  و مردان  پاكدامن  نانو ز  دار و مردان روزه  و زنان  و مردان  دهنده صدقه

  كرده  آماده  بزرگ  و پاداشي  آمرزش  آنان  همه  كنند، خدا براي مي خدا را بسيار ياد

  . ايشان  صالح  و اعمال  و عبادات  طاعات  برابر اين در » است
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+ssss����tttt _ :براي  نهادن  و گردن  عزوجل  خداي  دين  اسالم، ورود به  
 را  مسلمان، ايشان  زنان  و گراميداشت  تشريف  براي  تعالي  حق.  است  عملبا   همراه  وي

 ذكر  آيه  در اين  كه  ديگري  اوصاف  در همه  همچنين. كرد  عطف  مسلمان  بر مردان
 و)  مسلمين(  در مفهوم  ايشان  كه وجود آن ـ با  زنان  از ذكر صريح  شود، هدف مي

  كه  مذكر بر مؤنث  تغليب  ـ از باب  آيه  در اين  مندرج  صافاز او  و مانند آن)  مؤمنين(
  .باشد مي  ايشان  و تشريف  اند ـ گراميداشت است، داخل  عرب  در كالم  معمول  روش

+� �u� �u��u��u... _  :فرشتگان، پيامبران، كتابهايأخدا  به  اند كه كساني  مؤمنان ،  
  ايمان است، أخداوند  از سوي  خير و شر آن  و قضا و قدر كه  آسماني، روز آخرت

  اسالم  كه  است  بر آن  مسلم، دليل  و زنان  از مردان  پس  مؤمن  و زنان  ذكر مردان. دارند
  .باشد تر مي عام  از ايمان  و اسالم  است  از ايمان غير

+wwww... _  :ديگر  قولي به.  و وقار است  آرامش  در كمال  كننده قانت، عابد اطاعت :
  .ورزد و استمرار مي  مواظبت  و طاعت  بر عبادت  كه  است  كسي  قانت

+yyyy... _  :بپرهيزد وبر   بگويد و از دروغ  سخن  راستي به  كه  است  كسي  صادق
  كه چنان  است  ايمان  هاي از نشانه  صدق  البته. بسته، وفا كند  و عدل  حق به  كه  پيماني
  .باشد مي  نفاق  هاي از نشانه  كذب

 كند و بر  شكيبايي  شهوات  به  از آلودگي  كه  است  صابر كسي:  _ ...}}}}+
  .ورزد  ها پايداري و آزمايش  و طاعات  تكليف  دشواريهاي

 ها و اندام  در قلب  عزوجل  خداي  براي  كه  است  كسي  خاشع:  _ ...{{{{+
  .كند يم  فروتني  وي  براي  خويش  ترسد و در عبادات و از او مي  است  فروتن

 خود بر وي  از مال أرا خداوند  آنچه  كه  است  كسي  متصدق:  _...����+
  يعني است،  را خواسته  آن  داوطلبانه  پرداخت  از وي  را كه  و آنچه  است  گردانيده  فرض 

  .كند مي  صدقه  مستحب  در انفاق
  كمك  وسايل  زرگتريناز ب  زيرا روزه  است  دار آمده روزه  و زنان  ذكر مردان  بعد از آن

  كه  مسلماني  و زنان  مردان  يعني: _ ...¤¤¤¤+: باشد مي  شهوت  بر شكستن  كننده
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  ـ از حرام  برحالل  كردن  و بسنده  و پاكدامني  ورزي را ـ با عفت  خويش  شرمگاههاي
  .كنند حفظ مي

و   تسبيح  را ـ با گفتن أخدا  اند كه  مسلماني  و زنان  مردان:  _...§§§§+
. كنند ياد مي  احوال  ـ در تمام  علم  به  و اشتغال  قرآن  و تكبير و با قرائت تحميد

 :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � سعيد خدري ابي  روايت  به  شريف  درحديث
بگزارند،  نماز  دو برخيزند و دو ركعت هر  گاه بيدار كند آن  را در شب  مرد زنش  چون«

را بسيار ياد  عزوجل  خداي  هستند كه  و زناني  مردان  از جمله  شب  ر آندو د  آن اقطع
  .»اند كرده

  رسول  عنها به هللا رضي  سلمه ام: كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
ياد   در قرآن  از مردان  شنوم مي  من  دارد كه  دليلي  چه !هللا يا رسول: گفت صخدا 

  .فرمود  را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  شود؟ همان ياد نمي  از زنان  شود ولي مي
  

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

 فرمان  كاري  به  خدا و رسولش  چون  را نرسد كه  اي مؤمنه  و زن  مرد مؤمن  و هيچ«

 خداوند متعال  به  كه  كسي  براي: يعني »باشد  اختياري  در كارشان  آنان  دهند، براي 
 فرمان  كاري  به ص  يا پيامبرش أخدا  چون  كه  نيست  دارد، جايز و درست  ايمان 
خواهد  مي خود  آنچه  باشد كه  اختيار داشته  وچرا كند و در كار خويش دهند، چون مي 

و   است  شده  خواسته  از وي  دهد كه  را انجام  تا كاري  است  واجب  يبر و  بكند بلكه
  است  كرده  انتخاب و  خواسته  وي  براي  عزوجل  خداي  كند كه  امري  بايد خود را وقف

  ابن. باشد  شريعت  انتخاب پيرو  وي  و انتخاب  شريعت  رأي  تابع  وي  رأي  كه طوري  به
  والذي«: است  آمده  شريف  حديث در. »امور  در تمام  است  عام  آيه  اين«: گويد كثير مي

در   جانم  كه  ذاتي  سوگند به: به  لما جئت اتبع  هواه  يكون  حتي  حدكمأ  ال يؤمن  بيده  نفسي
  آن  من  باشد كه  پيرو چيزي  وي  خواسته  كه گاه ندارد تا آن  از شما ايمان يد اوست، يكي

  .« ام را آورده
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 قطعا در گمراهي«از امور   در امري »كند  او را نافرماني  و رسول هللا  و هر كس«

  گمراه  حق  از راه  آشكار و واضحي  گمراهي  چنان  او به: يعني » است  افتاده  آشكاري 
رد و انكار  در  خدا و رسول  اگر نافرماني«: گويد مي  نسفي.  نيست  مخفي  كه  است  شده

امر و   پذيرش با  باشد ـ همراه  در فعل  و اگر نافرماني  گمراهي، كفر است  باشد، آن
  .» است  گمراهي، خطا و فسق  ـ آن  وجوب  اعتقاد به
عنها هللا ا رضي  دختر جحش  زينب  درباره  كريمه  آيه  اين: است  آمده  نزول  سبب  در بيان

: فرمودند او  به صخدا   ولرس  كه شد چرا  بود نازل صخدا   رسول  دختر عمه  كه
. » ام پسنديده تو  زيرا او را براي  آورم در  حارثه زيدبن  ازدواج  تو را به  خواهم مي  من«

از او برتر   در حسب  پسندم، من خود نمي  اياو را بر  من  ولي !هللا يا رسول«: گفت  زينب
  گاه آن. شد  نازل  آيه  اين  ود كهب  همان. » كنم كار را نمي  اين  شما هستم، من  و دختر عمه

  آنچه و هر  كنم مي  شما اطاعت از  اينك«: گفت صخدا   رسول  عنها بههللا ا رضي  زينب
درآوردند و  �زيد  عقد نكاح  را به او صخدا   رسول  بود كه  همان. »خواهيد بكنيد مي

بود  صخدا   رسول  آزادشده  ـ برده  گذشت  كه ـ چنان �زيد. كرد  عروسي  زيد با وي
زيد   از جاي ص  حضرت  آن  پس. بودند  خوانده او را پسر خويش ص  حضرت  آن  كه
از مواد   و مقداري  و لحاف  چادر و پيراهن  يك و  درهم  دينار و شصت  ده  زينب  به

  .ندزيد ما  در خانه  سال، يا بيشتر از آن  يك  به  نزديك دادند و او  و خرما مهريه  خوراكي
كار، بنياد   زيد بيازمايد و با اين  را با ازدواج  تا زينب  خواست مي  عزوجل  خداي ! آري

را بر بنياد   برتري  سو اسا  ساخته  را ويران  و نژادي  و امتياز طبقاتي  جاهلي  عصبيت
  داد و اين  روي  ناسازگاري  زيد و زينب  آخر كار ميان  قرار دهد ولي  و تقوي  اسالم

را   آن  قبل از  كند كه  را نازل  ديگري  حكم  عزوجل  شد تا خداي  سبب  ناسازگاري
خواهد   بيان  كه بود  ديگري  بر حكمتها و مصلحتهاي  مبتني  حكم  بود و اين  كرده  فيصله

  .شد
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 � حارثه زيدبن: فرمود  كه  است  شده  روايت � از انس  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  ايشان  عنها ـ بههللا ا ـ رضي  همسرش  دختر جحش  و از زينب  آمده صخدا   نزد رسول
  چون« !صپيامبر   اي » و ياد كن« :بشنويد  آيه  اجرا را از زبانم  ادامه. كرد مي  شكايت

  خداي  كه  است � حارثه  او زيدبن » داشته  ارزاني  نعمت  اهللا بر وي  كه  كسي  به

او   كه  اين  به » اي كرده  انعام  و تو نيز بر وي«نمود   بر او انعام  اسالم  با نعمت  عزوجل
  زندخواندگيفر  رسم  كه  از آن  و پس  خواندي  و فرزند خويشش  آزاد كرده  را از بردگي

  دوران  ؛ زيد از اسراي گفتيم  كه  چنان ! آري.  او هستي  تو موالي  شد باز هم  منسوخ
خدا   بخشيد و رسول  ايشان  او را به  صخدا   همسر رسول  خديجه  بود كه  جاهليت

اهللا عنها را  خود رضي  دختر عمه  دند و زينبخوان  و فرزند خويش  او را آزاد كرده ص
  كه  گاه آن  ياد كن ! آري. درآوردند  وي  ازدواج  بود به  قريش  زادگان از اشراف  دختري  كه
  دادن طالق   كرد و تمهيدات مي  نزد تو شكايت  از زينب  كه  هنگامي » گفتي مي«زيد   به

و «اهللا عنها را  رضي  زينب: يعني »را  همسرت دار بر خود  نگاه«: كرد مي  را فراهم  وي

  اين صخدا   رسول.  نكن  تعجيل  دادنش  و بر طالق  كار وي در »ا بداراز خدا پرو
كار بايد طور   حقيقت  زيد گفتند، وگرنه  به  ادب  و رعايت  سفارش  را از باب  سخن

است، در ضمير   نآ  كننده خدا پديدار  را كه  و آنچه« :گرفت مي  شكل  ديگري

بود   صورتي در  با زينب  ازدواج  تو به  از تصميم  عبارت  و آن » كردي مي  نهان  خويش
  خويش  رسول  به أخداوند  بود كه  امر اين  حقيقت ! آري.دهد  او را طالق �زيد  كه

با او   خواهد داد و تو بايد بعد از وي  را طالق  زينب  زودي به زيد  بود كه  كرده  وحي
  زن  كه  جاهلي  و اين رسم  رفته  بين از  و آثار آن  فرزندخواندگي  تا عادت  كني  ازدواج

  .گردد  شد، كامال ابطال مي  تلقي  حرام  پدرخوانده بر  پسرخوانده
  شان برداشت  نحوه  كردي، يا از اين حيا مي  از آنان: يعني » ترسيدي مي  و از مردم«

دستور داد تا  را  خويش  شده آزاد  برده صخدا   رسول: ا بگويندمباد  كه  ترسيدي مي
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  به  سزاوارتر است و خدا«كند   ازدواج  خود او با وي  كه  اين  دهد، براي  را طالق  زنش

  دانستي تو مي !آخر . باشي  و بيمناك  از او حيا كني  و در هرحالي » از او بترسي  كه  اين
جاهلي،   متيازاتا  ابطال در آغاز با هدف   ـ كه  زينب  قضيه  يگير روند از شكل  اين  كه

  جاهلي  عادت  ابطال  يعني هدف،  با همين  رسد و سپس  انجام  با زيد به  وي  ازدواج
از   برنامه  دهد ـ همه  روي  مفارقت دو  آن  بر پدر خوانده، ميان  فرزندخوانده  زن  تحريم

 صخدا  اگر رسول«: گويد عنها مي هللا رضي  عائشه. بود  سبحان  خداي  شده طراحي  قبل
  ايشان  كردند ولي مي  را كتمان  آيه  بودند، بايد اين مي  الهي  از وحي  چيزي  كننده كتمان
  .»كنند  پنهان را  الهي  وحي  نبودند كه  كسي

  اي گونه به با وي،  و آميزش  با نكاح »را از او برآورد  خويش  زيد حاجت  چون  پس«
  آنها به  مشترك  زندگي  نماند زيرا فضاي  باقي  حاجتي  زيد در زينب  ديگر براي  كه

  او را به«؛  نداشت  ديگري  راه  وي  زيد جز طالق  بود كه  شده  سرد و تيره  اي گونه

  بداد، زين  را طالق شد و او  البال فارغ  زيد از زينب  چون: يعني » تو درآورديم  ازدواج
  به  كه  معني  اين  بوديم، به تو  به  وي  تزويج  و ما خود متولي  تو درآورديم  ازدواج  را به

  اين  اعالم ! آري.  كني  ازدواج  و عقد و مهر و شهود، با وي  ولي  تا بي  فرستاديم  تو وحي
  ايبر  وي  از جانب  زينب  پيامبرش، خود تزويج  به  عزوجل  خداي  از سوي  قضيه

مهر و   عقد و تعيين  و بدون  زينب  اجازه بي صخدا   رسول جهت،  بود بدين  پيامبرش
  كه كردند چنان  عروسي  است، با زينب شرط  در نكاح  امتشان  در حق  كه  هر امر ديگري

  . رويداد است  صحيح، بيانگر اين  روايات
  به ص خدا  رسول شد،  سپري  زينب  عده  چون«: اند كرده  روايت  مسلم، احمد و نسائي

  زيد نزد زينب.  كن  خواستگاري  من  را براي  برو و زينب: گفتند  وي  زيد شوهر سابق
در   زينب.  گذاشت  ميان را با او در صخدا   رسول  خواسته  داده  او مژده  و به  رفت

  پس.  همنخوا  مشورت  تا از پروردگارم  كنم نمي  كاري هيچ  من: گفت  وي  جواب
  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان.  رفت  خويش  نمازگاه  و به  برخاست

 كرده  را بيان  با زينب صخود   رسول  در ازدواج  حكمت  خداوند متعال  سپس
 و  و گناه  و دشواري  تنگي  هيچ: يعني »نباشد  حرجي  هيچ  تا بر مؤمنان«: فرمايد مي 
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  كساني با زنان  در ازدواج: يعني » پسرخواندگانشان  سراندر مورد هم«نباشد   محظوري

را از   خويش  حاجت«  پسر خواندگان»  كه  گاه آن«اند  خوانده  را پسر خويش  آنان  كه

  عقد حرام مجرد به  بر پدرش  وي  زن  كه  پسر حقيقي  برخالف »باشند  برآورده  آنان
  .شود مي

 بر  شان حقيقي  پسران  زنان  همچون  پسرخواندگانشان  انزن  باور بودند كه  بر اين  اعراب
  آنان بر  پسرخواندگانشان  زنان  خبر داد كه  آنان  به  عزوجل  خداي  اند پس  حرام  آنان

  . طور حتم به و  ناخواه خواه»  است  يافتني  انجام هللاو امر ا«اند  حالل
 فخر صخدا   رسول  بر ديگر همسران  دختر جحش  زينب«: گويد مي � انس
  كه  اند، درحالي درآورده صپيامبر   نكاح  به  هايتان شما را خانواده: گفت ورزيد و مي مي

هللا عبدا محمدبن .»درآورد  پيامبر خويش  نكاح  به  آسمان  از فراز هفت أمرا خداوند
  نم: گفت  كردند؛ زينب  ديگر فخرفروشي بر يك  و عائشه  زينب«: گويد مي  جحش بن

  من«: گفت  و عائشه. »شد  نازل  از آسمان صبا پيامبر   ازدواجم  حكم  كه  هستم  كسي
عنها  هللا  رضي  عائشه  برتري  به  زينب  پس. »شد  نازل  از آسمان  برائتم  كه  هستم  كسي

  .كرد  اعتراف
  آن  به صر پيامب  از اصحاب  يك هيچ  كه  يابيم زيد مي  را براي  خصوصيتي  آيه  در اين

  اين  به ! آري . است  در قرآن  وي  نام  اند و آن، ذكر صريح نشده  گردانيده  مخصوص
در   اين  شود، كه مي تالوت   گرديد و تا قيامت  كريم  جزء قرآن  وي  نام  بود كه  ترتيب

 . است  از وي  اي ودلجويي صمحمد   پدري  به  از فخر كردن  وي  براي  تعويضي  واقع
  !. عظيم  است  فخري  چه  اين  كه ! وه
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 عنهاهللا ا رضي  با زينب  از ازدواج » گردانيده  او فرض  خدا براي  بر پيامبر در آنچه«

  بوده  نيز معمول  نيانپيشي  در ميان  كه  است  الهي  سنت  نيست، اين  حرجي  هيچ«

و  ‡پيامبران بر  آن و غير  امر نكاح از  خداوند متعال  كه  سنت  قطعا اين: يعني » است
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 هللا  و فرمان«  است  دار و قديمي بسيار ريشه  بود، سنتي  كرده  حالل  گذشته  امتهاي

.  ناپذير است  برگشت و  و قطعي  يقيني أامر خدا: يعني » مقدر است  اندازه  به  همواره
تأكيد   بعد از آن، براي )مقدورا(شود و ذكر  مي  پروردگار اطالق  ازلي  بر اراده) قدر(

  . است
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  را با كمال  و آن  خلقش  سوي  به »كنند مي  خدا را ابالغ  پيامهاي  كه  كساني  همان«

 »ندارند  بيم  كس ترسند و جز خدا از هيچ و از او مي«رسانند  مي  آنان  به  امانتداري
ات  در باره  الهي  آيات  تبليغ  سبب به  مردم  كه  آنچه  تو نيز به !صمحمد   اي  پس

 صخدا   رسول  البته.  باش  نداشته  باكي  سخنان  و از اين  نده  ، اهميتگويند مي 
  مقام از ايشان،  پس  پرداختند، كه  مهم  اين  به  وجه  ريننيكوت  از دستور الهي، به  پيروي به

  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه.  است  مانده  ميراث  ايشان  امت  به  تا روز قيامت  بالغ
بشر   از ترس  دلش  تواند كه مي  رسانده  انجام  را به  ابالغ  تكاليف  طور كامل  به  فقط كسي

چيز   در همه و  درستي  را به  آنان  پس » است  را بس  حسابرسيو خدا «باشد   خالي
  .دهد قرار مي  مورد محاسبه
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كردند،   ازدواج  با زينب صخدا   رسول  كه  گاه آن: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  بود كه  همان ! گرفته  نكاح  را به  اش پسرخوانده  زن صد محم: گفتند  از مردم  برخي

  او درحقيقت: يعني » نيست شما  از مردان  يك محمد پدر هيچ«: فرمود  نازل أخداوند
  ديگري  كس او پدر هيچ  باشد و نه  حرام  زيد بر وي  تا زن  نيست � حارثه  پدر زيدبن

  حضرت  آن  براي  از پسران  كه  دانيم مي .شدبا  وجود نيامده به  وي  از پشت  كه  است
  مردي  سن  نماندند تا به  باقي  آمدند اما زنده دنيا  و طاهر به  ، ابراهيم، قاسم، طيبص

چيز، آخر   يك  خاتم » است  رانبپيام  خداو خاتم  فرستاده« صمحمد  » ولي«برسند 
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چيز   همه  و خداوند به«شود  مين  مبعوث  پيامبري لذا بعد از ايشان، ديگر.  است  آن

نخواهند رسيد و   مردي  سن  به صپيامبر   پسري  فرزندان  داند كه و مي » داناست
  . درخواهند گذشت

  است  آمده �هللاعبدا  از جابربن  و ديگران  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
حسنها أفأكملها و داراً  ابتني  رجل  نبياء كمثلألا  ومثل  مثلي«: فرمودند صخدا   رسول  كه

  ، فأنا موضعةاللبن  ال موضعإحسنها، أما : ليها قالإدخلها فنظر   من  فكان.  ةلبن  ال موضعإ
  كه  است  مردي  ديگر، مانند مثل  انبياي  و مثل  من  مثل: نبياءاأل  بي  ختم  ، حتيةاللبن

  يك  مگر جاي داد  رسانيد و نيكو سامانش  اكمال  پايه  را به  را بنا كرد و آن  سرايي
نگريست،  مي  آن  سوي شد و به سرا وارد مي  آن  به  كسي  چون  پس. را  از آن  خشت

لذا . » در آن  است  نقصي كه«  خشت  اين  است، بجز موضع  نيكو سرايي  چه: گفت مي

  شده  ختم  من  به  بوتو ن  رسالت  تا بدانجا كه  هستم  خشت، من  آن  موضع  كه »بدانيد«
و   رسالت«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  ديگري  شريف  در حديث. » است

خدا   رسول  سخن  اين  پس. » نيست  نبيي و  ديگر رسول  آمد و بعد از من  پايان  نبوت به
  راتمبش  ولي«: فرمودند  خاطر مردم  تسكين  براي  دشوار آمد لذا ايشان  بر مردم ص

  شخص  رؤياي«: ؟ فرمودند چيست  مبشرات !هللا يا رسول: پرسيدند  مردم. » هست
  .» است نبوت   از اجزاي  جزئي  كه  مسلمان
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 و  شب  اوقات  در اغلب: يعني »بسيار  ردنذكر ك  خدارا ذكر كنيد، به ! مؤمنان  اي«

 و بيماري، در  و فقر، در سالمتي  بحر، در سفر و حضر، در توانگري روز، در بر و
تهليل،  ذكر؛ مانند تقديس، تمجيد،  انواع  دستور شامل  اين.  و در هر حالي  آشكار و نهان

در : يعني » وشام  و صبح«شود  مي  طاعات  قرآن، درود، دعا و همه  تحميد، نماز، تالوت

  يادآوري، براي  به  وقت دو  اين  كردن  مخصوص »گوييد  او را تسبيح«و آخر روز   اول
  دو وقت، فرشتگان  در اين زيرا  است  بر ساير اوقات  دو وقت  اين  بر فضيلت  داللت
  ولي  است  داخل» ذكر»  مفهوم نيز در»  تسبيح«هرچند . آيند مي  هم و روز گرد  شب
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  باشد زيرا معناي مي  آن  فضل  ساختن  منظور روشن  يادآوري، به  به  آن  كردن  مخصوص
  بايد براي  لذا مريد خداوند متعال.  است ناجايز  از صفات  الهي  ذات  تسبيح، تنزيه

. پايبند باشد  بر آن  و هميشه  داده  را تخصيص  حد معيني از اذكار و اوراد مأثوره  خويش
  رفعها فيأو  زكاها عند مليككمأو  عمالكمأبخير   نبئكمأ الأ«: است  آمده  شريف  در حديث
فتضربوا   تلقوا عدوكم  نأ  من  وخير لكم  والورق  الذهب عطاءإ  من  وخير لكم  درجاتكم

آيا شما را : عز و جل  ذكر اهللا  :؟ قالهللا  هو يا رسول وما :عناقكم، قالواأ ويضربوا  عناقهمأ
آنها در   و برترين  در نزد خداوندگارتانآنها   و پاكترين  اعمالتان  بهترين از  نكنم  آگاه

  با دشمنتان  كه  و از اين  طال و نقره  دادن  شما از صدقه  براي  كه  عملي و  درجاتتان
؟  شما را بزنند بهتر است  را بزنيد و آنها گردنهاي  آنان  شما گردنهاي روبرو شويد و

  .» عزوجل  ذكر خداي :فرمودند !هللا يا رسول  چيست  عمل  آن: گفتند  اصحاب
  

��å��ä��ã��âá��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��å��ä��ã��âá��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��å��ä��ã��âá��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��å��ä��ã��âá��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø
���æ���æ���æ���æ  

�c}  آيه  چون: است  آمده  نزول  سبب  در بيان � b�d�e�g� � fz 
  هيچ أخداوند  نونتاك !هللا يا رسول: گفت � شد، ابوبكر صديق  نازل» 56 /احزاب«

بار  اين اما  است  كرده  شريك  نما را نيز در آ  كه  مگر اين  است  را فرو نفرستاده  خيري
بر شما   كه كسي  اوست«: شد  نازل  ايد؟ پس شده  گردانيده  مخصوص  آن  شما به  گويي

ها  تاريكي فرستند تا شما را از مي  او نيز بر شما صاله  فرستد و فرشتگان مي  صاله

  هاي تاريكي را از فرستد تا شما مي  بر شما صاله  تعالي  حق: يعني »نور برآورد  سوي به
هدايت، از  نور  سوي به  گمراهي  هاي نور طاعات، از تاريكي  سوي به  معاصي
  سوي  به  نفس  هاي تاريكي و از  و طمأنينه  نور يقين  سوي  به  و حيرت  شك  هاي تاريكي
 و  رحمت  نزول: بر بندگانش  خداوند متعال  از جانب  صاله. آورد  بيرون  قلب  نورانيت

  است  بندگان  براي  خواهي دعا و آمرزش: فرشتگان  از جانب  و صاله  بر آنان  وي  بركت
  معامله  خويش  عدل  به  در آخرت  اما او با كافران » است  مهربان  همواره  مؤمنان  و به«

  . مهر خويش  به  كند، نه مي
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��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  
  شادباش خير و  دعاي: يعني » است  كنند ـ سالم  او مالقات با  كه  ـ روزي  درودشان«

  رستاخيز، يا به مرگ، يا  هنگام او را ـ به  كه  در روزي  سبحان  خداي  از جانب  مؤمنان
  معناي  قولي به . است  آنان بر  گفتنش  بينند، همانا سالم ـ مي  بهشت  ورود به  هنگام

با او   كه  در روزي دارد و مي  نگه  را از آفتها سالم  آنان أخداوند: است  اين»  سالم«
  پاداشي  آنان  و براي« دهد مي  و هراسها مژده  از ترس  ايمني  را به  كنند، آنان ديدار مي

  . در بهشت » است  كرده  آماده«و نيكو  »ارزشمند
  

��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  
 تو بر: يعني » فرستاديم  بشارتگر و هشداردهنده و  تو را گواه ما  گمان بي !پيامبر  اي«

اند  آورده  تو ايمان  و به  كرده  تصديقت  كه  سود كساني  ؛ لذا به هستي  گواه  خويش  امت
  به  همچنين  دهي مي  اند، گواهي تو كفر ورزيده  و به  كرده  تكذيبت  كه  كساني  و عليه
از   كه  كساني  براي  هستي  بهشت  دهنده  مژده و  دهي مي  گواهي  خداوند متعال  يگانگي

و   تو را تكذيب  كه  كساني  براي  هستي  دوزخ  به  دهنده  اند و بيم كرده  تو اطاعت
خدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث. اند كرده  نافرماني

  كرده  يمن  سوي  به  مأمور عزيمت را  آنان قبال  عنهما ـ كه هللا  و معاذ رضي  علي  به ص
  بگيريد و سخت  نيفگنيد، آسان  نفرت دهيد و  برويد؛ بشارت«: فرمودند  بودند ـ چنين

  .»_...NML�KNML�KNML�KNML�K+: است  شده  نازل  فرماني  چنين  نگيريد زيرا بر من
  

��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  
را  أخداوند  بندگان  پس » خداوند هستي  سوي وتگر بهدع«تو  !صپيامبر   اي »و نيز«

است،   گردانيده  مشروع  آنان بر  كه  آنچه  به  و عمل  عقايد حق  به  توحيد و ايمان  سوي به
  از پيش  او، نه  مقدرات  اساس بر امر پروردگار و  به: يعني »او  اذن  به«  كني مي  دعوت

  از روشني  كه»  هستي  تابناك  چراغي و«او   و تسهيل  توفيق  به: يعني)  باذنه(يا . خود
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ها  تاريكي  با چراغ، دل  كه شود چنان مي  برگرفته پرتو  گمراهي  هاي وجودت، در تاريكي
  .شود مي  ها زدوده و تاريكي  شده  شكافته
  .» است صخدا   رسول  براي  اسم  شش  دو آيه، متضمن  اين«: گويد مي  قرطبي

  

��]�����\������[��Z��]�����\������[��Z��]�����\������[��Z��]�����\������[��Z������b����a�� �̀�_��^��b����a�� �̀�_��^��b����a�� �̀�_��^��b����a�� �̀�_��^  
 پاداشي: يعني » بزرگ  فضلي هللا  از جانب  آنان  براي  كه  ده  را بشارت  و مؤمنان«
  . ؛ در برابر اعمالشان در بهشت »خواهد بود«  عظيم 

���M��L��K��J��I��H��G}�  آيه  چون: كند مي  نقل  نزول  سبب  در بيان  جريرطبري ابن

��O��Nz »گوارا  :گفت  از مؤمنان  شد، مردي  نازل صخدا   رسول  در شأن» 2/   فتح
  كه  دانيم كند اما نمي مي  با شما چه  سبحان  خداي  كه  ما دانستيم  اينك !هللا يا رسول  بادتان

�s��r����t}�  آيه » 5/   فتح»  در سوره أخداوند  خواهد كرد؟ پس  با ما چه

u...��z فرمود  لرا ناز  آيه  اين  سوره  و در اين.  
  

���p��o��n��m��lk��j��i��h��g���f��e��d��c���p��o��n��m��lk��j��i��h��g���f��e��d��c���p��o��n��m��lk��j��i��h��g���f��e��d��c���p��o��n��m��lk��j��i��h��g���f��e��d��c  
امر  در  انگارانه تو از برخورد سهل  به  كه  در آنچه »مبر  فرمان  و منافقان  و از كافران«

: يعني » نده اعتبار  آزارشان  و به«دهند  مي  توست، مشورت  با شريعت  مخالف  كه  دين
  و استواريت  و صالبت أخدا  دين  سوي به  دعوتت  سبب تو ـ به  به  كه  از آزارهايي

خداوند «زيرا  » كن  و بر خدا توكل«  باش  نداشته  رسانند، باكي ـ مي  وي  دشمنان  عليه

  .او بسپار  به  حال  همه را در  كار خويش  تو پس  براي » است  بس كارساز   عنوان 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������ �̀ �_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~
��h��g��f��e��d���cb��a��h��g��f��e��d���cb��a��h��g��f��e��d���cb��a��h��g��f��e��d���cb��a  

عقد ازدواج   و با آنان »خود درآورديد  نكاح  را به  مؤمن  زنان  چون ! مؤمنان  اي«
از   قبل  گاه  آن: يعني »داديد  كنيد طالقشان  را مساس  آنان  كه از آن  پيش  گاه آن«بستيد  
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)  مس(لفظ   طور كنايه، به  به  از جماع. داديد  طالقشان  با آنان  و همخوابگي  مقاربت
  اين  كه »را بشماريد  آن  كه  نيست  اي عده  هيچ  زنان  ديگر شما را بر اين«تعبير شد؛ 

  ها، خلوت مالكي و  در نزد احناف  كه  شويم يادآور مي.  است  فقها اجماعي  در ميان  حكم
  مردان، دال  به  عده  ارششم  دادن  نسبت.  است  خود مانند جماع  نيز در حكم  صحيحه

  آن  را در قبال  شان مطلقه  زنان  و آنانند كه  است  مردان  حق  عده  كه  امر است  بر اين
  با آنان  هنوز مردان  كه  اي مطلقه  زنان ! آري. گردانند مي  ملزم  و آنها را بدان  كرده  محاسبه
  براي  عدههستند زيرا   مستثني  شمردن  عده  اند، از حكم نكرده  و مجامعت  نزديكي
  صورت  مورد مقاربتي  و در اين  است) استبراء( مرد  نطفه  از آب  زن  رحم  پاكي  شناخت
  اي مطلقه  زنان  به: يعني »بدهيد  متعه  آنان  به  پس« بگيرد  انجام  تا استبراء رحم  نگرفته

  طالق  از جماع  قبل  كه  بنابراين، زني. دبدهي  ايد، متعه داده  طالقشان  از مقاربت  قبل  كه
در   شده، كه  مشخص  برايش  مهري  كه  است  يا اين: است  دو حالت  شود، داراي مي  داده
او   به  متعه  حال، دادن  و در اين  است  خويش  مهر معين  سزاوار نصف  صورت  آن

  در اين  است، كه  نشده  معين  مهري  برايش  كه  يا اين. باشد مي  سنت  بلكه  نه  واجب
 ـ در نزد  برايش  متعه  باشد و دادن مي  متعه  سزاوار دريافت  كريمه  آيه  اساس صورت، بر

  واجب  اي مطلقه  هر زن  به  متعه  اما در نزد شافعي، دادن  ها ـ واجب ها و حنفي حنبلي
او سزاوار  زيرا  شده  معين  ريمه  آن  براي  كه  از جماعي  قبل  مطلقه  باشد، جز براي مي

  شوهرش  كه  اما زني.  است  مستحب  برايش  متعه  باشد و دادن مي  مهر خويش  نصف
  خويش  در حكم  وي  مرد، مرگ  از جماع  اگر شوهر بعد از عقد و قبل: است  درگذشته
و «. بشمارد  دهروز ع  ده و  فقها ـ بايد چهار ماه  اجماع  ـ به  و زنش  است  جماع  همچون

دهيد   اجازه  مطلقه  زنان  به  نيك  اي شيوه  به: يعني » نيك  كردني رها  را رها كنيد به  آنان
  عده  حق  بودند ـ زيرا شما برآنان  وارد شده  آن  به  بروند ـ چنانچه  بيرون  از منازلتان  كه

  همراه به  آزاري  كه  است  و خرمي  خوشي به  كردن رها):  جميل  سراح. (نداريد  شمردن
  .باشد  نداشته
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��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x
��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±����°�� �̄��®��¬��«��� � � �ª��©�� �̈�§��º��¹�� �̧� ¶µ�� �́�³��²��±����°�� �̄��®��¬��«��� � � �ª��©�� �̈�§��º��¹�� �̧� ¶µ�� �́�³��²��±����°�� �̄��®��¬��«��� � � �ª��©�� �̈�§��º��¹�� �̧� ¶µ�� �́�³��²��±����°�� �̄��®��¬��«��� � � �ª��©�� �̈�§
��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��� � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��� � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��� � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��� � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»

���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É  
  را مباح  با آنان  پيامبرش  ازدواج  را كه  از زناني  آيه، چهار گروه  در اين  عزوجل  خداي

اي،  را داده  مهرهايشان  را كه  همسرانت  قطعا ما آن !پيامبر  اي«: كند مي  گردانيده، بيان

ا كرد زير آغاز صپيامبر   از همسران  گروه  از اين  تعالي  حق » ايم كرده  لتو حال  براي
دادند و   ترجيح  آن  را بر دنيا و آرايشهاي صپيامبر   بودند كه  كساني  همان  ايشان

مهر يا   دادن  البته. كردند  را انتخاب صشدند، پيامبر   مخير ساخته  كه  هم  هنگامي
  ). مؤجل مهر(عقد   در هنگام  آن  و مقرر كردن  است، يا ناميدن  طور عاجل به

  حالل »نيز و«: اند شده  ساخته  حالل صخدا   رسول  براي  كه  نانياز ز  دوم  اما گروه

  و ملك تو بخشيده   ء به في  خدا از طريق  را كه  كساني« !پيامبر  برتو اي  است  كرده

كنيز   البته.  و جويريه  اند، مانند صفيه شده  گرفته  هو با قهر و غلب »تو هستند  يمين
  .بود  حالل صخدا   رسول  نيز براي  و مانند آن  هشد  يا بخشش  شده  خريداري

  كرديم  و نيز حالل«: اند شده  ساخته  خدا حالل  رسول  براي  كه  از زناني  سوم  گروه

 را كه  هايت خاله  و دختران  ات دايي  و دختران  هايت عمه  و دختران  عمويت  دختران

  را كه  از اينان  هر كس  كه  است  تو حالل  براي  پس »اند كرده  تو مهاجرت با 
  كه  گروه  از اين  اما كساني  درآوري  خويش  نكاح  و به  كني  خواهي، خواستگاري مي

  .نيستند  اند، بر تو حالل نكرده  هجرت
از   قسمت  اين«: گويد بود، مي صخدا   رسول  دختر عموي  كه  دختر ابوطالب  هاني  ام

از   نمايند ولي  ازدواج  خواستند تا با من صخدا   زيرا رسول شد  نازل  من  درباره  آيه
  عمو و عمه  دختران مراد از. » بودم  نكرده  هجرت  من  شدند چرا كه  نهي  با من  ازدواج
باشند و   نزديك صپيامبر   به  ـ چه  قريشي  هستند زيرا مردان  قريش  زنان: صپيامبر 
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پيامبر   هاي ها و دختردايي دخترخاله مراد از. شوند مي  گفته  ايشان  دور ـ عموهاي  چه
پيامبر   در نكاح  زن  قريشي، شش  از زنان  كه  شويم يادآور مي. اند زهره  بني  دختران: ص
  .نبود  ايشان  نكاح در  زني  هيچ  زهره بودند اما از بني ص
بر   كرديم  نيز حالل »و«: ندا شده  ساخته  خدا حالل  رسول  براي  كه  از زناني  چهارم  گروه

  صورتي در«مهر   بدون  داوطلبانه »پيامبر ببخشد  خود را به  كه  مؤمني  زن« صپيامبر 

با  بخواهد تا صپيامبر   كه  در صورتي: يعني »گيرد  زني  پيامبر بخواهد او را به  كه
از   جنسي  برداري بهره  و مالك  گردانيده  خويش  مهر، او را منكوحه  بدون  بخشش  اين
  كه  اين  صرف به بخشند، مي صپيامبر   خود را به  كه  غير مؤمني  اما زنان. شود  وي

  كه  است  گفتني.  نيست  حالل صپيامبر   براي  اند، نكاحشان بخشيده  ايشان  خود را به
  رسول  خود را به  شد كه  نازل �دختر جابر  غزيه  شريك  ام  از آيه، درباره  بخش  اين

  .كرد  پيشكش صخدا 
و  » مؤمنان ديگر  نه  توست  مخصوص«: مهر  بدون  بخشش  از روي  ازدواج  اين  البته
  اكرم  رسول  خصوصيات ، از» بخشش«لفظ   به  ازدواج ! آري.  جايز نيست  ديگران  براي
گواهان، و   مهر و ولي  بدون توانستند مي صو فقط پيامبر   ساير مؤمنان  نه  است ص
  غير از رسول  مردي  مهر به  بدون خود را  زني  اما چنانچه. گيرند  نكاح  را به  زناني  چنين
مرد با   بر آن  وي  نامند ـ مهر مثل مي » مفوضه«را اصطالحا   آن  بخشيد ـ كه صخدا 

دختر   در مورد بروع صخدا   رسول  كه گردد، چنان مي  مرد، واجب  يا مرگ  مقاربت
اما از نظر .  هاست و مالكي  نظر احناف  اين  البته. را صادر كردند  حكم  همين  شقوا

  .ببخشد  كسي  را به  خويش  نفس  كه  نيست  حالل  زن  جمهور فقها، براي
 صخدا   رسول كه  اند و زناني بخشيده صپيامبر   خود را به  كه  ؛ زناني شويم يادآور مي

است، در   نگرفته  انجام  با ايشان ص  حضرت  آن  ند اما نكاحا كرده  خواستگاري  از آنان
  كرده  با آنها نكاح  اند كه بوده  زناني  داراي ص  حضرت  آن  همچنين. زنند  نه  مجموع

  كه و ـ چنان.  است  تن  ده نيز مجموعا  تعداد ايشان  اند، كه نكرده  عروسي  ولي
  و ام  است  نبوده صپيامبر   در نكاح  اي شده  بخشيده  زن  ـ هيچ  گفته � عباس ابن

او   كه از آن  نبود و پس ص  حضرت  آن  نكاح  رفت، نيز در حباله  ذكر وي  كه  شريك
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  ايم نشنيده«: است كرده  سعد روايت ابن .كردند  سكوت  بخشيد، ايشان  ايشان  خود را به
  .»باشند  خود پذيرفته  واجازد  را به زنان، كسي  گروه  از اين صخدا   رسول  كه
و   احكام از  ايم را مقرر داشته  آنچه: يعني » ايم كرده  را فرض  آنچه  دانستيم  راستي به«

؛ مانند  آن  از شرايط عقد وحقوق » زنانشان  در حق«  بر مؤمنان: يعني » برآنان«  حقوق
بر   و نه  روا نيست  نانشروط بر مؤم  اين  به  كردن وارد  اخالل  مهر، شهود و غيره، كه

  دايره  كردن  و وسيع  داشت گرامي  عنوان به  خداوند متعال  كه  در آنچه  كه  رواست  ايشان
 ! مؤمنان  لذا اي. اقتدا كنند  ايشان  به گردانيده، ص  خويش  رسول  از مختصات  انتخاب

  نيز دانستيم »و«يفزاييد ن  منكوحه  نكنيد و بر چهار زن  ازدواج  جز با مهر و شهود و ولي

  آن  مالك  هايشان يمين  كه  آنچه«در مورد   بر مؤمنان  ايم مقرر داشته  را كه  آنچه

جايز   اسيرگرفتنشان  كه  از كساني  است، نه جايز  اسيرگرفتنشان  كه  يزانياز كن » است شده
باشد   نيز بايد از كسانيك  همچنين. دارند  عهد وپيماني  با مسلمانان  كه  نيست، يا كساني

  پرست و بت  كنيز مجوسي  مانند كنيز كتابي، برخالف است،  حالل  خويش  بر مالك  كه
  يك  از نكاح، با گذراندن  بايد كنيز قبل  كه چنان.  نيست روا  بر مالك  آنان  نكاح  كه

  .رددگ  مسلم  ديگران  از نطفه  وي  رحم  پاكي  يعني .شود  حيض، استبراء رحم
بر   ها را در مورد زنان حالل  دايره !صپيامبر   اي: يعني »نباشد  حرجي  تا بر تو هيچ«

  مقصر هستي بيشتر  زنان  در گرفتن  كه  نشوي  امر دلتنگ  تا از اين  گردانيديم  تو وسيع
دشوار است،   پرهيز از آن  كه  بر آنچه  است  آمرزنده » است  مهربان  آمرزنده هللاو ا«
و محظور قرار   حرج  در مظان  كه  در اموري  اباحت  دايره  ساختن ؛ با وسيع است  هربانم

  .دارند
 را كه  چيزهايي  همه ص  پيامبراكرم  خصوصيت  اين  مناسبت به  و قرطبي  عربيال ابن

  ندارد ـ درميدان  درآنها مشاركت  با ايشان  و احدي  است ص  حضرت  آن  مخصوص 
  بود كه  فرض  صخدا   بر رسول  اند زيرا چيزهايي ـ ذكر كرده  و اباحت  فرض، تحريم
بر   شد كه  گردانيده  يا مباح  حرام  بر ايشان  چيزهايي  كه نگرديد چنان  فرض  بر غير ايشان

  :كنيم مي  نقل  طورخالصه امور را به  و ما در اينجا اين.  نيست  يا مباح  حرام  غير ايشان
  :صصصص  حضرت  آن  مخصوص  فرايض)  الف(
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/ اسراء « با آيه  شد و سپس  فرض  بر ايشان»  مزمل»  آيه  در آغاز طبق  ـ نماز تهجد، كه 1
  .گرديد  منسوخ  نفل  به  ، فرض»79
  ). اشراق(  ـ نماز چاشتگاه 2
  . ـ قرباني 3
  .ـ نماز وتر 4
  . زدن  ـ مسواك 5
  .ميرد مي  تنگدستي  درحال  كه  كسي  وام  ـ پرداخت 6
  . شرع  ها و قوانين برنامه در غير  رأي  با افراد صاحب  ـ مشاوره 7
  . از ايشان  ، يا مفارقتصپيامبر   در نكاح  ماندن  به  همسرانشان  ساختن ـ مخير 8
 را با  دادند، بايد آن مي  را انجام  عملي  چون  بود كه  فرض ص  حضرت  ـ بر آن 9

  .رسانند  پايان به  و استواري  محكمي
  :ايشان  مخصوص  محرمات)  ب(

  . ايشان) اوالد(  بيت و اهل  ايشان  از سوي  زكات  مال  ـ خوردن 1
  . است مورد اختالف  ايشان  بر آل  صدقه  اما حرمت.  بر ايشان  نافله  صدقه  ـ خوردن 2
  . خويش  و تكاليف  واجبات  از انجام  الضمير، يا غفلت ما في  خالف  ـ آشكار ساختن 3
  بيرون  را از تن  آن  بود كه  حرام  پوشيدند، بر ايشان مي  جنگ  لباس صپيامبر   ـ چون 4

  .نكند  حكم  و دشمنانشان  ايشان  ميان  عزوجل  آورند تا خداي
  . دادن  تكيه  حال غذا در  ـ خوردن 5
  .بدبو  غذاهاي  ـ خوردن 6
  كردن وجايگزين  دادن  طالق  ديگر؛ به  همسراني  به  خويش  همسران  كردن  ـ تبديل 7

  . آنان
  .پسندد را نمي  ايشان  صحبت  كه  زني  گرفتن  ـ نكاح 8
  . آزاد كتابي  زن  گرفتن  ـ نكاح 9

  .كنيز  گرفتن  ـ نكاح 10
  . ـ نوشتن 11
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  .شعر  و آموختن  گفتن ـ شعر 12
  . مردم  هاي منديها و نعمت بهره  به  دوختن  ـ چشم 13

  :ايشان  مخصوص  حاللهاي )ج(

  . خويش  براي  غنايم  ـ برگزيدن 1
  . خمس  يا اصل)  غنيمت  خمس  حصه  پنجم  يك(  خمس  خمس  مستقل  ـ گرفتن 2
  . وصال  روزه  ـ گرفتن 3
  . چهار زن  بر نكاح  ـ افزودن 4
  ). بخشش(  لفظ هبه  به  گرفتن  ـ نكاح 5
  . زن  حضور ولي  بدون  گرفتن  ـ نكاح 6
  .مهر  بدون  گرفتن  ـ نكاح 7
  . احرام  در حالت  كردن  ـ نكاح 8
  . ايشان  در حق  همسران  ميان)  نوبت  شب(  ـ سقوط تقسيم 9

  . مهرش  عنوان  به  وي  آزادي  دادن و قرار  از قيد اسارت  صفيه  كردن ـ آزاد 10
  محل فقها  ميان  مسئله  اينامت،   اما در حق.  احرام  بدون  در مكه  شدنشان  ـ داخل 11

  . است  اختالف
  . در مكه  ـ جنگيدن 12
 جا از خود به  نگذاشتند و اگر مالي  ميراث  را به  مالي ص  حضرت  ـ آن 13
  .بود  صدقه  مال  گذاشتند، آن مي
  . شان بعد از رحلت  ايشان  براي  همسران  همسري  حكم  ماندن  ـ باقي 14
ماند  مي  باقي  زن  بر آن  ايشان  دادند، حرمت مي  را طالق  زني ص  حضرت  ـ اگر آن 15

  .جايز نبود  با وي  كردن  نكاح  ديگران  و براي
  انبياي بر امتها و  كه  ذكر كرده  و امتشان  ايشان  را نيز براي  ديگري  امور مباح  قرطبي

  .نظر شد  صرف  آن  پرهيز از اطناب، از نقل  و براي  است  نبوده  ديگر مباح
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 تأخير انداز و  به  خواهي مي  را كه«  از همسرانت: يعني » از آنان  هركدام  نوبت«

  .شو  و با او همبستر و همخوابه » ده  يخود جا  پيش  خواهي مي  را كه  هركدام
 صخدا  رسول بر  همسران  ميان  نوبت و شب  تقسيم  آيه، مراعات  اين  از نزول  قبل

 و اختيار در  برداشت  ايشان  را از ذمه  وجوب  شد و اين  نازل  آيه  بود تا اين  واجب
  از همسرانشان  كساني  ميان صخدا   رسول  البته. گرديد  محول  خود ايشان  به  باره  اين
  كردند و كساني مي  رعايت را  مساوات  ساختند، در نوبت مي  خود نزديك  را به  آنان  كه

  آنان  به  خواستند، در نوبت مي  هر مقدار كه  انداختند، به تأخير مي  به  كه  را هم  از آنان
  زنانه  و رشك  نها از سر غيرتعهللا ا رضي  عائشه  كه  است  شده  روايت. دادند مي  سهم
  بود كه  همان. »بخشد؟ مي  كسي  خود را به  كند كه حيا نمي  زن  آيا يك«: گفت مي

: گفت ص پيامبر  عنها بههللا ا رضي  عائشه  گاه آن .فرمود  را نازل  آيه  اين أخداوند
  ر شما در برآوردنپروردگا  كه  بينم مي  من !هللا  رسول يا: هواك  في  يسارع  ربك  أري«

  .دارد  شما لطف  در حق  همه  اين: يعني »كند مي  شما شتاب  خواسته
 » نيست بر تو  گناهي  اي، باز بجويي، هيچ گرفته  از او كناره  را كه  از آنان  و اگر زني«

كنار   شب  نوبت  از تقسيم  را كه  از كساني  تا زني  باشي  خواسته  چنانچه: يعني
  هيچ بي و  تو نيست  فراروي  مانعي  سازي، هيچ  خود نزديك  به ا، مجدداي گذاشته
 »شود  روشن  چشمانشان  كه آن  به  نزديكتر است  اين«  كني  چنين  تواني مي  حرجي

و   خشنودي ايم، به داده  با زنانت  و معاشرت  تو در امر صحبت  به  كه  اختياري  اين: يعني
است،   شده  داده تو  اختيار از نزد ما به  اين  بدانند كه  يرا وقتيز  نزديكتر است  رضايشان

كثير   ابن. گيرد مي  آرام  و دلها و ديدگانشان  بربسته  رخت  از آنان  زنانه  و غيرت  رشك
  امر، باز هم  تو در اين  اختيار به  با وجود تفويض  اگر بدانند كه«: گويد مي  آن  در معني

  شده  و شادمان  خوشحال  سخت  كارت اين  دهي، به مي  سهمي  آنان  به  تو نوب  در تقسيم
  كه  از اين »نشوند  اندوهگين«  صورت  در اين »و« .»كنند مي  يقين  و انصافت  عدل  و به
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  به  شان همگي«  صورت  در آن »و«  دهي مي  ديگر ترجيح  بعضي را بر  از آنان  چرا بعضي

در   خود و چه  سوي به  دادنشان  و جاي  ساختن  در نزديك  چه » اي هداد  آنان  به  آنچه

خدا   شماست  در دلهاي  و آنچه. خشنود گردند«  گذاشتنشان و كنار  داشتن  واپس

در   را كه  داريد و از جمله، آنچه مي  پنهان  در نهاد خويش  را كه  چه هر: يعني »داند مي
داند  مي  تعالي  داريد، حق مي  پنهان  از آنان  بعضي  يسو به  قلبي  رايش وگ  مورد زنان

  و خدا داناي«باشيد   او را مد نظر داشته  خويش، رضاي  و عمل  نيت بايد در  پس

  .گردد  عملي  پروا شود و فرمانهايش  از وي  كه  است  آن  لذا سزاوار به » است بردبار
  رسول  كه  با آن: فرمود  كه  است  نها آمدهع هللا  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث

  مناجات  حال، چنين  با اين  كردند ولي مي  و عدالت  خود تقسيم  زنان  در ميان صخدا 
ابوداوود  ـ زاد  و ال املك  فيما تملك  فيما املك، فال تلمني  هذا فعلي  اللهم«: كردند مي

  مرا در آنچه  پس  هستم  آن  مالك  كه  آنچهدر   است  كار من  ناي !بارخدايا: القلب: يعني
مراد : افزايد ابوداوود مي .» نكن  نيستم، سرزنش  آن  مالك  و من  هستي  آن  تو مالك  كه

بود   بيشتري  قلبي  و محبت  گرايش نيستند،  آن  مالك  ايشان  كه  از آنچه صخدا   رسول
  روايت  به  شريف  حديث رد  همچنين. داشتند  از همسرانشان  بعضي  به  كه

نزد شما   از مردم  كسي  چه  كه  پرسيدم صخدا   از رسول: است  آمده � عاص عمروبن
: باز گفتم.  پدر وي: ؟ فرمودند مردان از: باز پرسيدم.  عائشه: ؟ فرمودند تر است محبوب

  .»ردندو چند مرد ديگر را نيز برشم...  خطاب عمربن: ؟ فرمودند كسي  چه  بعد از وي
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  از اين از مخير شدن، تو را برگزيدند، يا بعد  پس  همسرانت  تن  نه  اين  كه » بعد از اين«

همسر   تن  يه، نهآ  اين  لذا بعد از نزول » نيست  تو حالل  براي  زنان  ديگر گرفتن«روز 
  پاداش  به أخداوند  ترتيب  اين  به. ما بود  در حق  ، مانند چهار زنصپيامبر   در حق

  آن  دنيا وتجمالت  را بر زندگاني  آخرت  و سراي  همسرانشان، او و رسولش  كه  آن
  يخود زن  ديگر باهمسران  گردانيد كه  حرام ص  خويش  بر رسول  آيه  برگزيدند، با اين



  

2213  

: يعني » كني  آنان  را جانشين  ديگري  زنان  كه  نيست  حالل  و برايت«ديگر بگيرند 
با   آنان  عوض و در دهي  را طالق  يا بيشتر از همسرانت  تن  يك  كه  نيست  حالل  برايت
هرچند : يعني »آورد  شگفت  تو را به  آنان  هرچند زيبايي«  كني  ديگر ازدواج  زناني

گرداني، مورد پسند باشد   همسرانت  را جانشين  آنان  خواهي مي  كه  يا زناني  نز  زيبايي
تو   در ملك  كه  كنيزاني بجز: يعني » است  شده  تو مالك  دست  كه  آنچه  استثناي  به«

بر تعداد   و از آنان  درآورده  خويش  ازدواج  را به  آنان  كه  جايز است  برايت  پس. هستند
  قبطيه  ماريه  آيه، مالك  اين  بعد از نزول صخدا   رسول  كه چنان  بيفزايي  همسرانت
درگذشت،  صپيامبر   حيات در  كه  ابراهيم  كردند و فرزندشان  ازدواج  وي شدند و با

حذر   اوامر وي  از مخالفت  پس » است  چيز مراقب  و خدا بر همه«دنيا آمد   به  از وي
  .كنيد
از   خواستگاري منظور  به  دختر، يا زن  سوي به  نگريستن  كه  است  ر آنب  دليل  آيه  اين
  ذا خطبإ« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  جايز است  وي

از شما   يكي  هرگاه:  نكاحها فليفعل  إلى  ما يدعوه  إلىينظر   أن  استطاع  نفإ ةالمرأ  حدكمأ
  او را به  كه آن  سوي به  كه  توانست نمايد، اگر مي  خواستگاري  تا از زني  خواست مي

  روايت  به  ديگري  شريف  حديث در. »كند  چنين  خواند بنگرد، بايد كه فرامي  وي  نكاح
  من  به صخدا   رسول.  كردم  خواستگاري از زني«: گفت  كه  است آمده � شعبه بن مغيره

امر   زيرا اين  كن  او نگاه  به: فرمودند ! نه: گفتم ؟ اي تهاو نگريس  سوي آيا به: فرمودند
  .»برقرار سازد  و محبت  الفت شما  در ميان  كه  است  آن  به نزديكتر
  اين نكردند مگر  رحلت صخدا   رسول«: اند گفته � ديگر از صحابه  و برخي  عائشه

ديگر   زنان ـ هر تعداد از  محرم  ـ جز زنان  گردانيد كه  حالل  برايشان  عزوجل  خداي  كه
  اين  حكم  برآنند كه  روايت  اين  اساس بر  برخي. »بگيرند  همسري  خواهند، به مي  را كه

زيرا   نيست  و منسوخ  است  محكم  كريمه  آيه  كه  است  اين  اما ترجيح  است  منسوخ  آيه
  عائشه  باال به  روايت  ـ انتساب  است  گفته»  القرآن احكام«در   عربيال  ابن  كه  ـ چنان

  . است  عنها ضعيف هللا  رضي
  



  

2214  

��u���t��s��r���q�����p��o��n���m����l��k��j��i��h��g��f��e��u���t��s��r���q�����p��o��n���m����l��k��j��i��h��g��f��e��u���t��s��r���q�����p��o��n���m����l��k��j��i��h��g��f��e��u���t��s��r���q�����p��o��n���m����l��k��j��i��h��g��f��e
��¥��¤��£��¢�� � �¡� � �~��}��|��{��z��y� �x�� �w��v��¥��¤��£��¢�� � �¡� � �~��}��|��{��z��y� �x�� �w��v��¥��¤��£��¢�� � �¡� � �~��}��|��{��z��y� �x�� �w��v��¥��¤��£��¢�� � �¡� � �~��}��|��{��z��y� �x�� �w��v
��¸¶��µ��� �́ �³��²��±��°�� ¯®��¬��«���ª��©�� ¨§��¦��¸¶��µ��� �́ �³��²��±��°�� ¯®��¬��«���ª��©�� ¨§��¦��¸¶��µ��� �́ �³��²��±��°�� ¯®��¬��«���ª��©�� ¨§��¦��¸¶��µ��� �́ �³��²��±��°�� ¯®��¬��«���ª��©�� ¨§��¦

��Ã��Â��Á� �À��� � � � � � � � � � �¿��¾�� ½¼��»��º��¹��Ã��Â��Á� �À��� � � � � � � � � � �¿��¾�� ½¼��»��º��¹��Ã��Â��Á� �À��� � � � � � � � � � �¿��¾�� ½¼��»��º��¹��Ã��Â��Á� �À��� � � � � � � � � � �¿��¾�� ½¼��»��º��¹��Ç��Æ� �Å��Ä��Ç��Æ� �Å��Ä��Ç��Æ� �Å��Ä��Ç��Æ� �Å��Ä
��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��ÌË��Ê��É���È��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��ÌË��Ê��É���È��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��ÌË��Ê��É���È��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��ÌË��Ê��É���È  

  تمام  براي  عام  است  اي نهي  اين »نشويد  پيامبر داخل  هاي خانه  به ! مؤمنان  اي«

 براي  كه  مگر آن«: وارد نشوند صخدا   رسول  هاي از خانه  اي خانه  به  كه أ صحابه

 براي صپيامبر   از سوي  كه  مگر آن :يعني »شود  داده  شما اجازه  به  طعامي  صرف 

  كه آن بي: يعني »باشيد  آن  شدن  منتظر آماده  كه آن  بي«باشيد   شده  دعوت  طعامي  صرف 

شديد،   دعوت  كه  هنگامي  ولي«بنشينيد  صپيامبر   غذا، در خانه  شدن  انتظار پخته  به

  اجازه شما  شديد و به  دعوت صپيامبر   از سوي  كه  هنگامي: يعني »شويد  داخل
  براي  نيز مجوز كافي  تنهايي به  آن، دعوت شد، وارد شويد در غير  داده  دخول
  بيرون به  لذا مؤمنان »شويد  غذا خورديد، پراكنده  چون  پس«  شما نيست  شدن داخل
، مقصود  سر رسيدن غذا و به  اند، بعد از صرف شده  دعوت  در آن  كه  از منزلي  آمدن
  .اند ملزم

انتظار  چشم  كه  است كساني  به  خطاب  كريمه  آيه: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  بيضاوي
نشستند تا غذا  مي و منتظر  شده  داخل  اتاقهايشان  بودند و به صخدا   رسول  غذاي
  يليطف  در امر گرانجانان« :عنها فرمود هللا  رضي  عائشه  كه  است شده  روايت. شود  پخته

از . »فانتشروا  فاذا طعمتم: نكرد وفرمود  را تحمل  آنان  خداوند متعال  كه  بس  همين
  و طفيلي  افراد تنبل، گرانجان  درباره  آيه  اين: گفت  كه  است شده  روايت  ارقم بن سليمان

«  تنبالن: ثقالء»  را، آيه  آيه  اين  برخي  كه  است  جهت  و از همين  است شده  نازل
  .اند ناميده

  به  شدن  غذا و سرگرم  بعد از صرف  از نشستن  مراد نهي »گرديد  سخني  سرگرم  و نه«

  با اجازه  شدن  اجازه، يا داخل  بدون  شدن داخل: يعني »كار  اين  گمان بي«.  است  سخنان
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دهد  مي  پيامبر را رنج«  شدن  سرگرم  سخنان  و به  غذا نشستن  شدن  انتظار پخته  و به

  خدا از حق  ولي«. رويد  برخيزيد و بيرون: بگويد  كه  از اين »دارد مي  از شما شرم  ولي

شما فرو   براي است،  و راست  حق  را كه  آنچه  بيان أخداوند: يعني »كند نمي  شرم
.  و غيره  خانه  ظروف و  از اسباب »خواستيد  پيامبر متاعي  از زنان  و چون«. گذارد نمي

و  » پرده  از پشت  پس« گفتيد؛  سخن  ضرورت  از روي صپيامبر   با زنان  چون: عنيي

  سوي  به  طور كلي  و به »بخواهيد  از آنان«باشد   فروهشته  شما و آنان  ميان  كه  حايلي

  براي«  و حجاب  پرده  كاال از پشت  آن  خواستن»  اين«نكنيد   نگاه صپيامبر   زنان

  براي  تراست كننده  كار، پاك  اين :يعني » تر است پاكيزه  آنان  دلهايشما و   دلهاي
  مردان  براي  كه  بدي  و برداشتهاي  شيطاني  و شبهه، وساوس  از شك  شما و آنان  دلهاي

  كه  شما سزاوار نيست  و براي«آيد  مي  پيش  در امر مردان  زنان  و براي  در امر زنان

را در   صخدا   رسول  را نداريد كه  حق  شما اين: يعني »دخدا را برنجاني  رسول

  او به  از وفات  را پس  نبايد زنانش اومطلق«نماييد   از چيزها برنجانيد و اذيت  چيزي

  فرزندان  براي  مادران  هستند و نكاح مؤمنان   مادران  زيرا آنان »خود درآوريد  نكاح

بعد از  صپيامبر   همسران  گرفتن  نكاح  به: ييعن »كار  ينا  گمان بي«  نيست  حالل

  و نادرست  سهمگين  بس  و كاري  بزرگ  گناهي: يعني » است  بزرگ هللانزد ا«  رحلتشان
  .»در آخرتند  من  در دنيا زنان  من  زنان«: است  آمده  شريف  در حديث.  است
  دعوت صپيامبر   منزل  غذا به  صرف  براي  كه  هنگامي  از مردم  برخي  كه  است  نقل
  در ميان  و سخناني  نموده  تنگ  ايشان  و خانواده صرا بر پيامبر   شدند، منزل مي
  حضرت آن  ولي  نداشت  آنها را دوست  كردن  مطرح صخدا   رسول  آوردند كه مي

بر و   كرده  تحمل را  آنان  درازي  سخن  داشتند، اين  كه  اي و بزرگواري  كرم  از روي ص
روند   اين  تا به  خواست  عزوجل  خداي  ورزيدند پس مي  و آزار شكيبايي  رنج  اين

  و اين  آموخت  آمدند، ادب صمحضر پيامبر   به  كه  كساني  دهد لذا به  پايان  آزاردهنده
  .گرديد  و آيندگانشان  آموز آنان ادب  آيه

خدا   رسول  چون«: فرمود  كه  ستا شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � مالك بن از انس
  عروسي  غذاي  صرف  را به  گرفتند، مردم  همسري  را به  جحش دختر  زينب ص
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  سرگرم  سخنان  به  بعد از آن. كردند  آمدند و غذا را صرف  كردند، مردم  دعوت)  وليمه(
  براي  گويي  دادند كه  نشان  از خود حركتي صخدا   رسول. و نشستند  شده

را   وضع  اين صخدا   رسول  چون. برنخاستند  شوند اما مدعوين مي  آماده  رخاستنشانب
  همچنان نفر  سه  برخاستند ولي  با ايشان  هم  از جمع  ديدند، خود برخاستند و كساني

و   مرفت صخدا   نزد رسول  من  هنگام  در اين. برخاستند و رفتند ابودند و بعد  نشسته
  وارد شدند و من  شان خانه به صخدا   رسول  پس. اند رفته  آنان  كه  دادمخبر   ايشان  به

شد و   افگنده  پرده  و آنان  من  هنگام، ميان  در اين  كه  وارد شوم  تا با ايشان  رفتم  هم

�k+: فرمود  را نازل  آيه  اين أخداوند �j� �i� � h� �g� �f� �ek� �j� �i� � h� �g� �f� �ek� �j� �i� � h� �g� �f� �ek� �j� �i� � h� �g� �f� �e_� �� �� �� تا �
  ._Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���ÍÒ��Ñ��Ð��Ï��Î���ÍÒ��Ñ��Ð��Ï��Î���ÍÒ��Ñ��Ð��Ï��Î���Í +:اش فرموده

  .شود مي  ناميده»  حجاب»  آيه، آيه  اين
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خدا  اداريد، قطع  را پنهان  را آشكار كنيد يا آن« صپيامبر   از آزار دادن » اگر چيزي«

  .كند مي  مجازات  و شما را در برابر آن » داناست  هرچيزي  به
 از اصحاب  يكي  شد كه  نازل  هنگامي  كريمه  آيه: نزول  سبب  در بيان  روايتي  بنا به

.  گيرم مي  نكاح  را به  همسر ايشان  فالن  كردند، من  رحلت صخدا   اگر رسول: گفت 
  توبه  خويش  سخن  از اين  بود كه هللاعبيدا بن سخن، طلحه  اين  گوينده: است  گفته  سدي

كرد و   انفاق أخدا  را در راه  شتر با بار آن  و ده را آزاد  اي از آن، برده  كرد و در توبه
هللا ا و عمر رضي  انس  بجز روايت: گويد مي  عربي ابوبكربن.  رفت  حج  به  پياده  پاي

  . است  ضعيف  باره اين ديگر در  روايات  عنهما، تمام
  

��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
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كرد، در  امر  در مورد بيگانگان  حجاب  رعايت  را به  زنان  خداوند متعال  كه بعد از آن
ذكر   به  آيه  در اين  كه  از نزديكان  از گروهي  گرفتن حجاب  سازد كه مي  اينجا روشن
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  بيشتري  تفصيل را با  نيز آنان» نور»  ر سورهد  كه چنان  نيست  پردازد، واجب مي  ايشان
  پدران  پيش  حجاب در مورد فروگذاشتن  نيست  گناهي  هيچ  زنان بر«: است استثنا كرده

  و پسران  خويش  برادران  و پسران  خويش  و برادران  خويش  و پسران  خويش

  كه  زناني انشان، يايا همسايگ  از نزديكان » خويش  جنس هم  و زنان  خويش  خواهران

از  » است  شده  آن  مالك  آنان  دست  كه  آنچه  و نه«  است  حاجتي  ديدارشان  را به  آنان
مراد، فقط : گويد مي مسيب سعيدبن اما.  است  كثير گفته ابن  كه ـ چنان  و كنيزان  غالمان
  نيز اين  حنفي  مذهبو. بگيرند  حجاب  و بايد از غالمان  غالمانشان  زنانند نه  كنيزان
  منزله  دو به  ذكر نكرد زيرا آن را) خالو(  عمو و دايي أخداوند«: گويد مي  نسفي.  است

  و اي«.  نيست  واجب  گروه  اين نزد  گرفتن  حجاب  بر زنان  پس. »هستند  پدر شخص

همانا «ا ذكر شد در اينج  كه  در اموري  امور؛ از جمله  در تمام »از اهللا پروا بداريد ! زنان

  بر او پنهان  امري  هيچ و  است دانا و گواه : يعني » چيز شهيد است  خدا بر همه
  .ماند نمي

  اند كه كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � از انس  و مسلم  بخاري
د، شون شما وارد مي  بر زنان  و بد همه  افراد نيك !هللا يا رسول: گفت � خطاب عمربن

. فرمود  را نازل  حجاب  آيه أخداوند  پس. داديد قرار مي  را در حجاب  آنان  كاش  اي
  . است �عمر  از موافقات  آيه  لذا اين

  

��p��o��n��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b��p��o��n��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b��p��o��n��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b��p��o��n��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b  
از  و  دعاء است  در لغت: صاله »فرستند مي  بر پيامبر صاله  همانا خدا و فرشتگانش«

  امت  جانب دعا و استغفار و از  فرشتگان  و رضوان، از جانب  رحمت أوندخدا  جانب
شما نيز بر او درود فرستيد و  ! مؤمنان  اي«  است ص  اكرم  رسول  دعا و بزرگداشت

  جمع ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم  ميان: يعني » گفتني سالم   گوييد به  سالم
  .» و سلم  سيدنا محمد و آله  علي  صل  اللهم«: كنيد و بگوييد

خبر   اعلي در مال  نزد خويش  اش گرامي  رسول  و منزلت  آيه، از مقام  در اين أخداوند
  و فرشتگان فرستد درود مي  بر پيامبر خويش  او نزد فرشتگانش: است  و فرموده  داده
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دهد تا در  مي دستوررا نيز   بندگانش  تعالي  فرستند بنابراين، حق نيز بر او درود مي  وي
بفرستند تا ثنا و  درود ص  حضرت  و بر آن  اقتدا كرده  او و فرشتگانش  كار به  اين

  .گردد  جاري  و سفلي  علوي  از عالم  عالميان  همه  ، بر زبانصدرود پيامبر 
 بر هر مسلماني ص  حضرت  بر آن  فرستادن درود  كه  نظر دارند بر اين  علما اتفاق

بر »  سالم«و»  صاله«لفظ   البته. باشد بار مي در عمر يك  حد آن  و كمترين  تاس  فرض 
  گفته مستقال  كه  سزاوار نيست  پس  است  ايشان  به  مخصوص  ، شعاريصخدا   رسول

  گفتن  و سالم  صاله تبع  اما به.  السالم عليه  فالن: يا.  خداوند بر فالن) درود(  صاله: شود
باشند جايز است، مانند   آن  اهل  كه  بر ديگران  گفتن  و سالم  ، صالهص  حضرت  بر آن

درود و  !خدايا: واصحابه  و آله  اهللا  رسول  علي  و سلم  صل  اللهم« :شود  گفته  كه  اين
  روايت  به  شريف  در حديث .» و اصحابشان  و بر آل صخدا   بر رسول  بفرست  سالم
 صخدا   رسول  به  خطاب أ  اصحاب از  يكي: گفت  كه  است آمده � عجره  بن كعب
در   كه  گاه ؛ آن در قعده  شناختيم، يعني  را كه بر شما  گفتن اما سالم !هللا يا رسول: گفت

بفرماييد   پس»  وبركاته  اهللا  ةورحم  يها النبيأ  عليك  السالم«: خوانيم مي  چنين»  التحيات«

محمد   آل  محمد وعلي  علي  صل  اللهم« :فرمودند؛ بگوييد ؟ است  بر شما چگونه  صاله  كه
  .»حميد مجيد  نكإ  اللهم. حميد مجيد  نكإ  براهيمإ  آل وعلي  براهيمإ  علي  كما صليت

  روايت  به  شريف  نيز در حديث صخدا   بر رسول  فرستادن درود  فضيلت  در باب
  عنه وحط  عشر صلوات  عليه  اهللا  يصل ةواحد ةصال  علي  صلي  من«: است  آمده � انس

درود  بار  بر او ده  بار درود بفرستد، خداوند متعال  يك  بر من  هركه: عشر خطيئات
  به  شريف  درحديث  همچنين. »گرداند مي  را سبك  گناه  او ده  فرستد و از دوش مي

  البخيل«: ندفرمود صخدا   رسول  كه  است آمده � از پدرش  الحسين ابن علي  روايت
شود اما بر   برده  وي نزد  من  نام  كه  است  كسي  بخيل: علي  يصل  لم  ثم  عنده  ذكرت  من

  علي  حد يسلمأ  من  منكم ما«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »درود نفرستد  من
  سالم  من بر  كه  ازشما نيست  كس  هيچ :السالم  رد عليهأ  حتي  روحي  علي  ال رد اهللاإ

  وي  را به  وي  سالم  تا جواب گرداند برمي  من  را به  من  خداوند روح  كه  گويد مگر اين
  .» برگردانم
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  زيارت  در روز جمعه، در هنگام ص  اكرم بسيار بر سول  گفتن درود  كه  بايد دانست
  بن سهل.  تاس  مسنون  حضور نماز جنازه  و در هنگام  ، بعد از اذانص  حضرت  قبر آن

  زيرا اول  است  عبادات افضل صخدا   بر سول  فرستادن درود«: گويد مي  تستري هللاعبدا
  آن  را به  مؤمنان  تعالي  حق  اند و سپس شده  دار آن عهده  وي  و فرشتگان أخداوند

  بر رسول  اما درود فرستادن .» نيست  چنين اين  ساير عبادات  كه  در حالي  دستور داده
  . است  ستوده  سنتي و نزد جمهور فقها  واجب  در نماز، نزد شافعي صخدا 

  

��_��~���}��|��{��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 در دنيا و آخرت  رنجانند، خدا آنان را مي  خدا و پيامبرش  كه  كساني  گمان بي«

  خواركننده  عذابي  ايشانو بر«  طرد كرده  خويش  را از رحمت  آنان: يعني » كرده  لعنت

 فرزند را  نسبت أخداوند  به  اند كه و يهود و نصاري  مشركان  آنان » است كرده  آماده
 وي  دهند، يا به مي  را دشنام  و تقدس  تعالي  خداي  كه  كساني  همه  همچنين. دادند

  داخل  گروه  اين  آميز است، در زمره ـ اهانت  و شكلي  هر گونه  ـ به  دهند كه مي  نسبتي 
  تكذيب را صخدا   رسول  كه  نيز هست  ناظر بر كساني  كريمه  آيه  كه چنان. شوند مي

  آن  دندان و  آلود ساخته و خون  را مجروح ص  حضرت  آن  مبارك  كرده، چهره
دروغگو يا ساحر  او ديوانه، يا شاعر، يا: گفتند  كه  را شكستند و كساني ص  حضرت

  آيه  اين  در حكم رنجاند، نيز را مي صخدا   رسول  كه  يا عملي  ر سخنو ه.  است
  . است  داخل

  

��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��`
���l���l���l���l  

 باشند، آزار  ناروا شده  عملي  مرتكب  كه آن  را بي  مؤمن  و زنان  مردان  كه  و كساني«

آزارند؛  مي و ناروا  ناحق  به  رساني رآزا  از وجوه  وجهي  را به  آنان: يعني »رسانند مي

  و گناه  بهتان اقطع«  با آنان  نادرست  رفتاري  گرفتن  زشت، يا در پيش  سخني  مانند گفتن

  .»اند  گرفته  دنگر  به  آشكاري
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شد  ذكر  مطلق  ، حكمص  و پيامبرش أخدا  به  رساندن در آزار  كه  كنيم مي  مالحظه

��d��d��d��d+: قيد به  مؤمنان  به  اما آزار رساندن  نيست  حق  صورتي  هيچ  هو ب اكار ابد  زيرا اين
f��ef��ef��ef��e_� �� �� �� زيرا آزار  شد  مقيد ساخته) باشند  ناروا شده  عملي  مرتكب  كه آن  بي: (�

در حد و تعذير  است،  حق  به  كه  ناروا؛ آنچه  به  و گاهي  است  حق  به  گاهي  مؤمن  دادن
  رساند، در اين قتل  دهد، يا او را بزند، يا به  را دشنام  يكس  مثال اگر مؤمن: باشد مي

را   شود و اگر مالي  انجام  حد و قصاص  عنوان  به  عمل  با او اين  كه  جايز است  صورت
  آن  شود و در قبال  معصيتي  مرتكب  بسا كه و چه  است  مانند آن  كند، بر او غرامت  تلف

  .تعزير گردد
  رسول  اصحاب  به  زدن مؤمن، طعنه  به  آزاررساني  انواع  ترين از سخت  كه  بايد دانست

  . است  ايشان  آبروي  شمردن  و مباح  مسلمانان  ، غيبتصخدا 
  

��}��|��{��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
��¥��¤��£��¢���¡���~��¥��¤��£��¢���¡���~��¥��¤��£��¢���¡���~��¥��¤��£��¢���¡���~  

خود را بر خود   جلبابهاي: گوب  مسلمانان  زنان  و به  و دخترانت  زنان  به !پيامبر  اي«

خود   لباس  بر روي  زنان  كه  است  گشادي  چادر يا جامه: جلباب »سازند  نزديك
  ستا معني   اين  بر خود به  جلباب  كردن نزديك . پوشاند را مي  بدنشان  اندازند و تمام مي
  پنهان  به را  ايشان  عزوجل  خداي  را كه  و زينتي  را بر خود فروپوشانند تا تجمل  آن  كه

: گويد مي  كريمه  در تفسير آيه �عباس ابن. بپوشاند  است، بر ايشان دستور داده  آن  كردن
  بيرون  حاجتي  براي خود  هاي از خانه  داد تا چون  را فرمان  مؤمن  زنان  خداوند متعال«

را   خويش  چشم  يك سر با چادر بپوشانند و فقط  خود را از باالي  روند، صورت مي
 »شوند  شناخته  كه آن  به  است تر نزديك«چادرها   فروپوشيدن » اين«. »آشكار سازند

آزاد و   از زنان  ايشان  و بداند كه را بشناسد  آنان  بيننده  كه  است  آن  تر به نزديك: يعني
 »نشوند  ر دادهآزار قرا و مورد«دهد  تمييز  را از كنيزان  هستند لذا ايشان  و وارسته  پاك

  . ناپاك  مردم  از سوي  با تعرض
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در   چون  بودند كه  و اوباشان  از فاسقان  گروهي  در مدينه«: كند مي  نقل  كثير از سدي ابن
اگر   كردند ولي مي  تعرض  زنان  و به  آمده  ها بيرون كوچه  شد، به مي  هوا تاريك  شب
  كنيز لذا از او دست  نه  آزاد است  زن  اين: گفتند چادر دارد، مي  زني  ديدند كه مي

  به  پس  كنيز است  زن  اين :گفتند ديدند، مي چادر مي  را بدون  زني  داشتند و چون برمي
  در گذشته  مؤمن  زنان  كه  از آنچه  است » و خدا آمرزنده«. »كردند مي  او تعرض

  . آنان  به » است  انمهرب«و چادر بر سر خود   روسري  اند، از ننهادن نكرده
  هاي خانه از  انصار كه  شد، زنان  نازل  آيه  اين  چون«: گويد عنها مي هللا  رضي  سلمه ام

  كالغ  آنان بر سر  گويي  رفتند كه مي  راه  با وقار و آرامي  آمدند، چنان مي  خود بيرون
  .»بودند  پوشيده  سياهي  هاي جامه  كه  در حالي  است  نشسته

  

�¦�¦�¦�¦������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�� �̧�¶  

امر  در  اي و شبهه  شك: يعني » است  بيماري  در دلهايشان  كه  و كساني  اگر منافقان«

در   سازان شايعه و«» اند  در اينجا، زناكاران  مراد از آنان«: گويد مي  عكرمه.  است  دين

  و فروپاشي  ناتواني و  ضعف  متضمن  را كه  دروغيني  گزارشهاياخبار و   كه » مدينه

از  »برندارند  دست« كنند مي  است، پخش  برآنان  مشركان  و غلبه  و برتري  مسلمانان

قطعا : يعني » گماريم برمي  سخت  آنان تو را بر  البته«خود   سازي و شايعه  و شك  نفاق
و   را با كشتن  آنان و دستور ما  فرمان  تو بهو   گردانيم مسلط مي  تو را برآنان

در جوار   در مدينه  مدتي اندك جز  و سپس«  گرداني و نابود مي  كن تاروماركردن، ريشه

  اين ! آري.  تبعيد و طرد كني  مدينه را از  آنان  كه  دهيم تو دستور مي  زيرا ما به »تو نپايند
در مورد   گاهي  كردند كه  مي  پخش  مدينه را در  افگن، اخباري ساز و تزلزل شايعه  گروه

  حاكي  و گاهي  شدنشان  كشته  در باره  مسلمانان، باري  جنگي  اعزامي  شكست گروههاي
كردند در  مي  را پخش  مدينه  به  دشمن  و حمله  هجوم  شايعه بود و يا  آنان  از مغلوبيت

  دست، دلهاي  از اين  اخبار و شايعاتي  بود، كه  كامال دروغ ها شايعه  اين  كه  حالي
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  با اين أخداوند  پس.  ساخت مي  را آشفته  هايشان و روحيه  شكست را مي  مسلمانان
  .كرد را تهديد  آيه، آنان

افتاد  تأخير  به ص  اكرم نبي  عمال تا اواخر زندگي  منافقان  مجازات  كه  شويم يادآور مي
دستور دادند تا  صخدا   شد ـ رسول  نازل»  برائه»  سوره  هك  گاه ـ آن  و در اواخر بعثت

  جمعيت  در درون  افرادي  به  و خطاب  ساخته را رسوا  منافقان  گاه آيند آن  گردهم  مردم
  پس. »...برخيز  فالن هستي، اي   رو زيرا تو منافق  برخيز و بيرون ! فالن  اي«: گفتند

  .شدند از مسجد مي  آنان  دار اخراج خاستند و عهده ميبر  مسلمانشان  و اقوام  برادران
  

��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½  
و   شده طرد  حال  سازان، در آن و شايعه  منافقان، بيماردالن: يعني »شدگانند  كرده  لعنت«

  كشته  سخت  كشتني  شوند و به  شوند، اسير گرفته  و هر كجا يافته«اند  شده  رانده

  اسيرشان برده،  يورش  بر آنان  مردم  دهد بلكه  پناهشان  را نيابند كه  يو هرگز كس »شوند
  خشم  آنان بر  وي  و رسول أخدا  كه  روي  آن رسانند، از مي  قتلشان  كنند و به مي

  .آيد مي  بر سر آنان  همه  وقايع  برندارند، اين  دست  منافقان  چنانچه ! آري. اند گرفته
  

Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÊ��É��È���Ç��Æ��ÅÊ��É��È���Ç��Æ��ÅÊ��É��È���Ç��Æ��Å�����������Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË���Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË���Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË���Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË  
 » است  بوده  خدا جاري  سنت  اند، همين گذشته  از اين  پيش  كه  كساني  در باره«

لذا   است  كرده  جاري  گذشته  در امتهاي  عزوجل  را خداي  كشتار منافقان  سنت: يعني
  و در سنت«  است  نيز، همين  امت  اين  برانگيز در ميان تزلزل  پراكن شايعه  منافقان  حكم

از   ـ اعم  گروه  اين  در مورد امثال  سنت  اين  بلكه » يابي نمي  خدا هرگز تغيير و تبديلي
  . و پايدار است  ـ ثابت، هميشگي  همه  و آيندگان  پيشينيان

را   آن  ضرورت  شود كه مي  حكم  در صورتي  منافقان  قتل  به  كه  يابيم درمي  آيات  از اين
  .كند  ايجاب
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�B��A�B��A�B��A�B��A������R��Q��P��O��NM��L��KJ��I��H���G��F��ED��C��R��Q��P��O��NM��L��KJ��I��H���G��F��ED��C��R��Q��P��O��NM��L��KJ��I��H���G��F��ED��C��R��Q��P��O��NM��L��KJ��I��H���G��F��ED��C  
 »پرسند مي«  آن  وقوع  از وقت: يعني » قيامت  از تو درباره«  مكه  مشركان: يعني » مردم«

ديگر   كس و هيچ » استهللا فقط نزد ا  آن  علم: بگو«  عناد و استبعاد و آزمودنت  از روي

و  »باشد  نزديك  بسا قيامت چه « !صمحمد   اي » داني  و تو چه«ندارد   آگاهي  از آن
  حقيقت  اين  بيان  براي صخدا   رسول  ساختن مخاطب . دهد  روي  نزديك  در زماني

  كه ـ درحالي  مستور باشد و ايشان  غيب  در پرده  از ايشان  قيامت  ههرگا  كه  است
  وقت  چگونه  صورت، ديگران  ايندر   را ندانند پس  آن  هستند ـ وقت أخدا  فرستاده

  در هر حال  شد تا بندگان داشته   نگاه  پنهان قيامت   وقت ! ؟ آري را خواهند دانست  آن
  .باشند  آماده  آن  براي

 بعثت«: فرمودند ص  اكرم رسول  كه  است آمده  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  نزديك  ]انگشتم[دو   مانند اين  قيامت  كه  شدم  مبعوث  حالي در  من: كهاتين ةوالساع 

دو   اين  كه چنان :يعني. كردند  خود اشاره  و وسطاي  سبابه  دو انگشت  سوي و به. » است
  . است  نيز نزديك  نزديكند، قيامت  هم به  مياني  انگشت

  

��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   طرد كرده  خويش  را از رحمت  نآنا: يعني » كرده  را لعنت  همانا خداوند كافران«

  فروزاني  آتش«در دنيا   لعنت  با اين  همراه  در آخرت » و برايشان«  است  دور رانده

  . است  و سهمگين  بسيار فروزان  آتش: سعير » است  كرده  آماده
  

��d���c���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��d���c���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��d���c���b��a�� �̀�_��^]�����\��[��d���c���b��a�� �̀�_��^]�����\��[  
  برده  بيرون  از آن  نه »مانند مي  در آن«  و انقطاعي  گسست  هيچ  بي » و هميشه  جاودان«

و   ياري  كه »يابند مي  دوستي  هيچ  نه«دارند   و فنايي  زوال  آن در  شوند و نه مي

  نصرتشان  كه » ياوري  هيچ  و نه«باز دارد   دوزخ  را از عذاب  كند و آنان  شان پشتيباني
  .برهاند  را از آن  و آنان  داده
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  گاهي شود،  زيروروي: يعني »شود  گردانده  دوزخ  در آتش  هايشان چهره  كه  روزي«

  بريان  آتش در  كه  رو، همانند گوشت  به  ديگر، از پشت  بر جهتي  و گاهي  جهت  اين  به
و   سياه  گاهي  كه تاس  آتش  با سوزش  رنگهايشان  شدن  يا مراد، دگرگون. شود مي  كرده

  ترين گرامي  زيرا چهره شد  ساخته  مخصوص  يادآوري  ها به چهره. شود كبود مي  گاهي
و پيامبر را   برديم مي  را فرمان هللاما ا  كاش  اي: گويند مي«.  است  انسان  عضو جسم

او   و رسول أخدا در دنيا  كاش  كنند كه آرزو مي  كافران: يعني » كرديم مي  اطاعت
  آوردند تا از اين مي  بود، ايمان  آورده صپيامبر   آنچه  كردند و به مي  را اطاعت ص

  .اند يافته  نجات  مؤمنان  كه يافتند چنان مي  اند، نجات درافتاده  در آن  كه  عذابي
  

��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  
از رؤسا : يعني » برديم  فرمانخود   و بزرگان  ما از پيشوايان !پروردگارا: گويند و مي«

و ما را «  اقتدا كرديم  آنان  و به  برديم  و فساد فرمان  تباهي  گر و رهبران گمراه  و علماي

  .آراستند  و رسولش أخدا  ما از كفر به  براي  كه  با آنچه »ساختند  گمراه  از راه
  

��b����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��b����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��b����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��b����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z  
  ؛ يكي كن  ما عذابشان  دو برابر عذاب: يعني » ده  عذاب  دوچندان را  آنان !پروردگارا«

  لعنتي كن   و لعنتشان«ساختند   ما را گمراه  كه  عذاب  اين  و ديگري  كفرشان  عذاب

بنا . باشد بسيار سخت  بر آنان  آن  و وقوع  بسيار بزرگ  مقدار آن  كه  لعنتي: يعني » بزرگ
دو قرائت،   اين كه . بسيار  لعنتي  به  كن  لعنتشان: است، يعني آمده  )كثيرا العن: (قرائتي  به

مخير   هر دو قرائت ميان   ـ خواننده  كثير گفته ابن  كه نزديكند و ـ چنان  هم به  در معني
  . است
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  خدا او را از آنچه  آزار دادند پس را  موسي  نباشيد كه  مانند كساني ! مؤمنان  اي«

  پيامبرش  دهد كه را اندرز مي  مؤمنان أترتيب، خداوند  اين  به » مبرا ساخت گفتند
 را ÷ موسي  اسرائيل بني  كه نكنند چنان  را نرنجانند و اذيت صمحمد   حضرت

  .رنجانيدند
 ومق: فرمود  اند كه كرده  روايت ك عباس منذر از ابن جرير و ابن شيبه، ابن ابي ابن

  هاي آمد و جامه  بيرون ÷ موسي  روزي.  است  خايه  او دبه  گفتند كه مي ÷ موسي 
  برجامه  سنگ  كند، آن  نهاد تا غسل  سنگي  بر روي  آورده  بيرون  خويش  خود را از تن

ناگزير با  ÷ موسي. شد  افتاد و روان  چرخ  به  خود پريده  خورد و از جاي  پيچ  وي
در . رسيد  اسرائيل بني  مجالس  محل  تا به  طور رفت افتاد و همين  وي  دنبال به  عريان  تني
ندارد و   او ورم  هاي بيضه  كردندكه  ديدند و مشاهده  خوبي را به  بدنش  اثنا آنها تمام  اين

پيامبر ما   به  ازمظاهر آزار رساندن  برخي  گوياي  شريف  حديث  اين.  نيست  خايه  او دبه
 � اصحاب  را ميان  مالي  روزي صخدا   رسول: فرمود �مسعود ابن.  است ص

خداوند   رضاي  تقسيم  در اين اقطع :از انصار گفت  اثنا مردي  در اين. كردند  تقسيم
: فرمودند  گاه قرمز شد آن  از فرط خشم  مبارك  پس چهره.  مد نظر قرار نگرفته  متعال

. »اما صبر كرد  مورد آزار قرارگرفت  اين و بيشتر ازباد زيرا ا  خداوند بر موسي  رحمت«
  حق  تا بدانجا كه  داشت  عظيم  و منزلتي  مقام  و نزد وي »نزد خدا با آبرو بود  و موسي«

  . گفت  سخن  واسطه بي  با وي  تعالي
  

��}��|��{��z��y��x��w��v��u��}��|��{��z��y��x��w��v��u��}��|��{��z��y��x��w��v��u��}��|��{��z��y��x��w��v��u  
در هر  :يعني »استوار بگوييد  سخني پروا داريد و«امور   در تمام »از خدا ! مؤمنان  اي«

نباشد   وانحرافي  كژي  هيچ  در آن  و استوار كه  درست، حق  از امورتان، سخني  امري
  فرمان  عنهما، نيز در اين هللا  رضي  زيد و زينب  در شأن  مؤمنان  گفتن سخن  البته. بگوييد
  درست  نيز در سخن  مردم  ميان  اصالحگري و) هللاالا الاله(ذكر   كه  چنان. شود مي  داخل

  . است  و استوار داخل
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 كه  آيد، چنان مي  آن  نيز در پي  صالح  عمل  بگوييد، توفيق  درست  و اگر سخني
  :فرمايد مي 

  

¡������~¡������~¡������~¡������~����¦��¥¤����£��¢¦��¥¤����£��¢¦��¥¤����£��¢¦��¥¤����£��¢����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««������ �̄�®��¬�� �̄�®��¬�� �̄�®��¬�� �̄�®��¬  
  كه  آنچه  سبب را ـ به شما  اعمال: يعني »آورد  صالح شما به  شما را براي  تا اعمال«

  صالح و  دهد ـ شايسته مي  توفيق  آن  كند و بر انجام مي  هدايت  آن  سوي شما را به
را   گناهانتان: يعني »شما بيامرزد  شما را براي  و گناهان«و فاسد   تباه  گرداند، نه

  عمل  هم  الهي، كه  و تقواي  حق  سخن  پاداش  است  اين. بگرداند  شده  و كفاره  آمرزيده
  عز و شرف  زهي  شود پس مي  گناهان  آمرزش  سبب  آورد و هم مي  و سامان  صالح  ا بهر

برد،   او را فرمان  رسول خدا و  و هر كس«گويند  مي  و استوار سخن  درست  كه  كساني

؛ زيرا او از  در آخرت  در دنيا و هم  هم » است  آمده  نايل  بزرگي  رستگاري  به اقطع
  .گردد مي  نايل  پايدار بهشت  عمتهاين  و به  يافته  اتنج  دوزخ  آتش

 صخدا  رسول :فرمود  كه  است  آمده �اشعري ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث
ما   سوي به  خويش  شدند، با دست  از نماز فارغ  با ما نماز ظهر را ادا كردند و چون

 داده  فرمان  من  به أخداوند« :رمودندف  گاه آن.  نشستيم  پس. بنشينيد  كردند كه  اشاره
  استوار و درست  داريد و سخني از او پروا: كه اين  به  تا شما را دستور دهم  است 

  فرمان  من  به أخداوند«: فرمودند  آنان  به  رفتند و خطاب  زنان  سوي به  سپس. »بگوييد
و استوار   درست  اريد و سخنياو پروا د از: كه اين  به  شما را امر كنم  كه  است  داده

  .»بگوييد
  

��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��±��°
��Ä��Ã��Â���������Á��Ä��Ã��Â���������Á��Ä��Ã��Â���������Á��Ä��Ã��Â���������Á  

  تمام: مراد از امانت » داشتيم  و كوهها عرضه  را بر آسمانها و زمين  همانا ما امانت«
آنها   و بر ترك  بآنها ثوا  بر اداي  كه  است  و فرايضي  طاعات  جمله  و از آن  تكاليف
جز  كند،  را ترك آنها  اگر انسان  كه  و طاعاتي  تكاليف  گيرد، چنان مي  تعلق  عقاب
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  امانت :است  جمله  و از آن. گردد نمي  آنها آگاه  بر ترك  ديگري  كس  خداوند متعال
  .وجود ندارد  و مدركي  بر آنها گواه  كه  هايي و سپرده  اموال

است،   امانت  است، چشم  امانت  گوش... دارد  اي گسترده  امانت، مصاديق: اند  علما گفته
  و آگاهي  است، عقل  است، پا امانت  امانت  است، دست  امانت  است، شكم  امانت  زبان

  در حديث.  است  امانت  و شرمگاه  است  امانت  جنابت  است، غسل  و اختيار امانت
 صخدا   رسول  كه است  عنهما آمده هللا  مرو رضيع  بنهللا عبدا  روايت  به  شريف

  حديث  وصدق  ةالدنيا؛ حفظ أمان  من  ما فاتك  فال عليك  فيك  ذا كنإ  ربعأ«: فرمودند
  در آنچه  بر تو نيست  اگر در تو باشند، باكي  چهار چيزند كه: ةطعم  ةوعف  ةخليق  وحسن

و   خلق  در سخن، حسن  راستي امانت،  ريحفظ و نگهدا: باشي  داده  از دنيا از دست  كه
را بر آسمانها و   ما امانت ! آري.  وروزي  رزق  آاليشي و بي  پاكي: يعني»  طعمه  عفت
  هراسناك  سر باز زدند و از آن  آن  از برداشتن  پس«؛  داشتيم  ها عرضه و كوه  زمين

  قراردارند كه  خود، بر حالي  اماجر  بزرگي  رغم ها به و كوه  آسمانها و زمين: يعني »شدند
  به  كه  اي الهي  تكاليف  گرفتن  ينا بر دوشآنها جايز بود، يق  بر دوش  تكليف  اگر گذاردن

  و عقاب  تكاليف، ثواب  كرد زيرا بر اين مي  است، برآنها سنگيني شده  موكول  انسان
  آن  از پذيرفتن  اجرام كهكشانها و  بزرگترين  كه  تكليفي  شود اما همان مي  مترتب

را   شد، او آن  عرضه  بر انسان  كه  كنار كشيدند، هنگامي  آن ترسيدند و خود را از برابر
  به  انسان: يعني »بود  نادان  او ستمگري  گمان را برداشت، بي  آن  و انسان«: پذيرفت
نهادن،  گردن   اين او در انهاد و قطع  گردن  آن  حق  به  وپرداختن  امانت  آن  برداشتن

. بود  است، نادان  درافتاده  آن  به  كه  نچهآ  و ارزيابي  برخود ستمكار و از سنجش، محاسبه
يا . شد  امانت  پذيرش  آماده  طور فطري به  انسان: است  اين) حملها(  معناي :قولي به

  . را برداشت  آن كرد، او  عرضه  رابر وي  امانت» ذر»  در عالم  عزوجل  خداي  كه هنگامي
  آدم را بر  و فرايض  طاعت  كه از آن  پيش أخداوند«: گويد مي �عباس  ابنهللا عبدا

آنها را   برداشتن  تاب  كرد پس  و كوهها عرضه  دارد، آنها را بر آسمانها و زمين  عرضه
اما   داشتم  عرضه و كوهها  را بر آسمانها و زمين  امانت  من: گفت  آدم  به  گاه نياوردند آن

: گفت  ؟ آدم هستي  است  در آن  آنچه  را نياوردند، آيا تو پذيرنده  آن  تحمل  آنها تاب
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اگر كار نيكو كردي،   كه  اين: ؟ فرمود است  چيزي  چه  امانت  مگر در آن !پروردگارا
و   را گرفت  آن  آدم  پس.  شوي مي و اگر كار بد كردي، مجازات   شوي مي  داده  پاداش

  .» برداشت
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 :يعني »كند  را عذاب  مشرك  و زنان  و مردان  منافق  و زنان  خدا مردان  تا سرانجام«
  در امانت  را در برابر خيانت  ناشايستگانشان أتا خداوند  را برداشت  امانت  انسان

 و زنان  و بر مردان«كند   پيمانها، عذاب  ستنو شك ‡پيامبران  وتكليف، تكذيب

  به« اند سر رسانده  ـ را به  و غيره  ها ـ مانند عبادات امانت  كه  بر كساني: يعني » مؤمن 

  مهربان«  كنندگان بر توبه  است »و خدا آمرزگار«را بپذيرد   شان و توبه »بازگردد  رحمت

  .اند كردهامانتها را ادا   چرا كه  آنان  به » است
و   عاصيان  كردن  مكلفان، عذاب  در تكليف  حكمت  كه  كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه

  . است  بران فرمان  به  دادن  پاداش
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  ﴾ سباء  سوره ﴿
 . است  آيه) 54(  و داراي  است  كيم

  
  .ناميدند» باءس«  ، سوره سباء در آن  قبيله  ذكر داستان  سبب را به  سوره  اين : تسميه  وجه

  . معاد است  اثبات  سوره  محور اين
  

AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����J��I��H��G��F��EJ��I��H��G��F��EJ��I��H��G��F��EJ��I��H��G��F��E�����K�K�K�K����LLLL����MMMM����P��ONP��ONP��ONP��ON����QQQQ����RRRR������S��S��S��S  
 »اوست  از آن  است  در آسمانها و زمين  آنچه  كه  راست  ها خدايي ستايش  همه«

  ، آنچه اوست  تصرف  او و تحت  ، ملك است  در آسمانها و زمين  آنچه  تمام:  يعني
  ستايش  پس. راند مي  كند، در آنها حكم  اراده  كه  كند و هرگونه ا آنها ميبخواهد ب

او   ستايش  معناي  همانا به ،» است  در آسمانها و زمين  كه  آنچه«در برابر   خداوند متعال
  اين  كه چنان  است  نهاده  منت  خويش  آنها بر خلق  با آفرينش  كه  است  برابر نعمتهايي در

و   و علم  و حكمت  مانند قدرت  اي كمالي  او در برابر صفات  ستايش  معناي  به ، ستايش
  حقيقت  اين  را الزاما به  آنان  كه  اي تجربه و  ، علم است  آفريده  در بندگان  كه  است  تجربه

نيكو   ستايش: از  است  عبارت» حمد«. باشد مي  آسمانها و زمين  او آفريننده  رساند كه مي
  فاتحه  در سوره  و تفسير آن  وي  زيباي  افعال و  برابر صفات در أخداوند  رايب

  . گذشت
از  و ثنا  و سپاس  ستايش  اوست  از آن:  يعني »اوست  از آن  نيز ستايش  و در آخرت«

در  أخداوند  كه درآيند چنان  بهشت  به  كه  گاه ؛ آن آخرت  در سراي  بندگانش  سوي

�}�: فرمايد مي  در بهشت  آنان  از سخن  حكايت �Á��À��¿��¾��½��¼z :
) گردانيد  را راست ما  به  خويش  وعده  كه  است  خداوندي  ستايشها از آن  همه: و گفتند(
در دنيا نيز   مطلق  ستوده  كه چنان  نيز اوست  در آخرت  مطلق  ستوده  پس. »74/الزمر«

  كه »حكيم  و اوست«  اوست دنيا نيز  مالك  كه چنان  اوست  آخرت  باشد و مالك همو مي
كار   به  است »آگاه«  است  بخشيده  ، كار هر دو سرا را سامان و استواري  حكمت  به

  . دنيا و آخرت  در هر دو سراي  خويش  آفرينش
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��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T  
  هاي دفينه ، يا مردگان  ، يا گنجها، يا اجسام از آب »داند رود مي فرو مي  در زمين  آنچه«

  ، آب فلزات ، ها، جانداران ها و سبزي از كشت »آيد بر مي  از آن  داند آنچه و مي«ديگر 

  سوي كتابها به و  از فرشتگان »آيد فرود مي  از آسمان  داند آنچه و مي«  ها و غيره چشمه

  داند آنچه و مي«  وي  هاي و بركت  و صاعقه  و تگرگ  رفو ب  و نيز از باران  پيامبرانش

  و وسايل  دودها، پرندگان ، بخارها، بندگان  ، اعمال از فرشتگان »رود باال مي  در آسمان

  بدان  كه  آنچه  با فرود آوردن ؛ بندگانش  به »مهربان  و اوست« 1 و فضايي  هوايي  نقليه

  .را  نشانگناها  است »آمرزنده«نياز دارند 
خود   انسان ، آيه  اين  با تالوت«: گويد مي»  القرآن ظالل في«در تفسير  : شهيد سيد قطب

خود را   بيند، بناگاه مي  از حقيقت  و پهناوري  عريض  ، در برابر صفحه اندك  را با كلماتي
  هاي و حالت ، تصاوير تابلوها، معاني  ، اشكال ، احجام اشياء، حركات  بزرگ  در برابر انبوه

  در برابر آنها تاب  انسان  هرگز تصور و خيال  يابد كه مي  اي دهنده  آسا و تكان  شگفت
را   كنند تا آنچه  اين  قفو ارا تمام  خويش  زندگي  زمين  اهل  اگر تمام. ندارد  ايستادگي

از  اشمارند، يقينكند، بر  مي  اشاره  آن  به  اندك  كلمات  در اين  كريمه  آيه  فقط اين  كه
در   هستند كه  شماري بي  بسيار چيزهاي  چه!  آري! مانند در آنها درمي  و كاوش  شمارش

آيند؟  مي  بيرون  از آن  هك  بسيار چيزهايي  روند؟ چه فرو مي  واحد در زمين  لحظه  يك
  زهايچي  آيند؟ و چه فرود مي  از آسمان  لحظه  يك  در همين  كه  چيزهايي بسيار  چه

  .روند باال مي  آن در  كه  بسياري

                                                           
داشتند،  را  افغانستان  غرب  به  قصد عزيمت  كه  عرب  از مجاهدان  با دو تن  ش .ـ ه 1365  در سال  مترجم 1

 در  دو برادر كه  از آن  از يكي  حال  در اين.  سوار هواپيما شديم  مقصد تهران  به  پاكستان  از مبدأ كراچي
 من  ديدگان  در جلوي  كريمه  آيه  ، اين را باز كردم  آن  كه  و همين  را گرفتم  وي  جيبي  بود، قرآن  نشسته  كنارم

 نشان  همراهم  برادران  را به  آيه  اين  درنگ آورد، بي  تأثير خويش  مرا تحت  سخت  كريم  آمد و اعجاز قرآن 
  ).!هللا سبحان: (اختيار گفتند شدند و بي  مبهوت  ، آنها هم دادم 
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ها و  خزنده ، بسيار كرمها و حشرات  چه  لحظه  در يك  تواند تصور كند كه مي  كسي  چه
گاز و   ، ذرات آب  بسيار قطرات  روند؟ چه فرو مي  آن  درون  به  در بسيط زمين  جانوراني

و ... شوند روند وناپديد مي ميفرو   ، در بستر آن لحظه  يك  در اين  برقي  هاي شعاع
  ؟ آنهاست  خوابد مراقب هرگز نمي  كه  سبحان  خداي  بالكيف  چشمان

باال   آسمان  به  چيزهايي  چه  لحظه  يك  در همين  برشمرد كه  توان طور آيا مي  همين
هرچند  كند و  پيشرفت  ـ هرچند هم  و آمار آن  شمارش  بشر و نظام  روند؟ مگر علم مي
فقط در   كه  آنچه  شمارش  كنند ـ براي  سپري  را در امر شمارش  طوالني  عمري  كه

  ، به الهي فراگير علم   كه درحالي !كند؟ هرگز مي  افتد، كفايت مي  اتفاق  لحظه  يك  همين
  اين  اثبات  براي  آيه  يك  فقط همين  پس. دارد  احاطه  و زماني  اينها در هر مكان  همه

  .»باشد مي  ، كافي بشر نيست  سخن  قرآن  كه  حقيقت
  

��{��z����y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��� nm��l��k��� � �j��i��h��{��z����y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��� nm��l��k��� � �j��i��h��{��z����y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��� nm��l��k��� � �j��i��h��{��z����y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��� nm��l��k��� � �j��i��h
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 انكار وجود  را از روي  سخن  اين »رسد ما فرانمي  براي  قيامت: گفتند  و كافران«
آيد و  مي  آنان  به  پيامبرانش  بر زبان  پروردگارشان  از جانب  كه  اري، يا انكار اخب قيامت

،  در آنهاست  قيامت  بر اثبات  كه  روشني  و حجتها و برهانهاي  الهي  از سر انكار كتابهاي
  براي احتم  كه  پروردگارم  سوگند به«پنداريد  شما مي  كه» است  چنان  نه: بگو«گفتند 

  از وقوع  آنان دستور داد تا به   پيامبرش  به  ، خداوند متعال گونه  دينب »شما خواهد آمد
. خوردسوگند ب  آن او بر صحت   نام خبر، به  و تأكيد اين  تقويت  و براي  خبر داده  قيامت

  از وي  زمين در  در آسمانها و نه  ، نه اي ذره  وزن و هم  است  غيب  داناي  همو كه«

  و نه«باشد  نمي  وي  و قدرت  علم  و دور از دسترس »نيست«  و پنهان »پوشيده

  مبين  كتابي در  كه  مگر اين  است  بزرگتر از آن  و نه«  ذره  وزن هم »كوچكتر از آن

، اگر  بنابراين . است  شده  ثبت  الهي  محفوظ و در علم  در لوح:  يعني »است  شده  ثبت
و   كجا رفته  داند كه مي  تعالي  شوند، حق مي  متالشي  وي  بعد از مرگ  انسان  استخوانهاي
  .آفريند ، از نو مي است  در آغاز آفريده  كه  اند لذا آنها را چنان شده  كجا پراكنده
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در  أخداوند ندارند و  چهارمي  كه  است  اي آيه  از سه  يكي  آيه  اين«: گويد كثير مي ابن
معاد سوگند   وقوع خود بر  پروردگار عظيم  تا به  ستا  دستور داده  پيامبرش  آنها به  همه

  .» است »7 /تغابن»  سوره در  و ديگري »53 /يونس»  در سوره  ديگر، يكي  دو آيه. بخورد
  همانا وقوع  ـ كه  عليه  مقسم  حال  ، از قوت وصف  بر اين  تأكيد قسم«: گويند مي  مفسران
  .»دهد ـ خبر مي  است  قيامت

  

m����l��km����l��km����l��km����l��k����������v��u���t���s��r��q��po��n��v��u���t���s��r��q��po��n��v��u���t���s��r��q��po��n��v��u���t���s��r��q��po��n  
اند،  كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  كساني«معاد   با وقوع  تعالي  حق »تا«

و   داده  پاداش  را با ثواب  مؤمنان  كه  است  اين  قيامت  آوردن  فايده:  يعني »دهد  پاداش

و   گناهانشان بر »است  آمرزشي  نبرايشا  آنانند كه«كند   مجازات  را با عقاب  كافران
اند، از  كرده  كه  ، گناهاني بر گناهانشان  شايسته  و اعمال  ايمان  غلبه  سبب به  آنانند كه

: از  است  عبارت  كه» است  گرامي  اي روزي  و برايشان«شود  محو مي أخداوند  سوي
و   با فضل  ـ همراه  الحشانص  و اعمال  ايمان  سبب به  كه  لذيذ و گوارايي  هاي خوراكي
  .شود مي  ارزاني  ايشان  به  ـ در بهشت  سبحان  خداي  از سوي  نوازشي

  

��£�����¢���¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��£�����¢���¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��£�����¢���¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��£�����¢���¡�����~��}���|��{��z��y��x��w  
 در رد و ابطال  كه  كساني:  يعني »كردند  ما سعي  در آيات  كنان مقابله  كه  و كساني«
 از  كه  پندار باطل  اين  كردند، به  و تالش  سعي ‡ ما بر پيامبران  فروفرستاده  آيات 

شوندو  نمي  برانگيخته:  كه  اساس اعتقاد بي  بر اين  گريزند و با تكيه ما مي  عذاب  چنبره
 كردند  حاصلي بي  سعي  چنين  كه» گروه  آن«در كار نخواهد بود   مجددي  زندگي

  . است  عذاب  ترين و سخت  بدترين: رجز» باشد  از رجز بسيار دردناك  عذابي  برايشان«
  

��µ��� �́�����³���²��±��°�� �̄�����®��¬��«������ª��©���� �̈��§��¦��¥��¤��µ��� �́�����³���²��±��°�� �̄�����®��¬��«������ª��©���� �̈��§��¦��¥��¤��µ��� �́�����³���²��±��°�� �̄�����®��¬��«������ª��©���� �̈��§��¦��¥��¤��µ��� �́�����³���²��±��°�� �̄�����®��¬��«������ª��©���� �̈��§��¦��¥��¤  
 از جانب  آنچه  كه«دانند  مي:  يعني »بينند اند، مي شده  داده  علم  كه  و كساني«

 هستند،  حق  از اهل  كه  داناياني:  يعني »است  ، حق شده  تو نازل  سوي به  پروردگارت 
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 دانايان  و اين  است  حق  شده  نازل أخداوند  بر تو از جانب  آنچه  دانند كه مي
ـ مانند   كتاب  اهل  مؤمنان  ايشان:  قولي به. هستند صخدا  رسول  پو، صحابه حقيقت 

  صفات  ستوده  غالب  راه  سوي به  دانند كه و مي«ـ اند   وي  و ياران  سالم بن هللاعبدا

  سوي به  قرآن  اين  دانند كه ، ميأخدا  كتاب  به  يافتگان دانش  آن:  يعني »كند مي  تهداي
  آيه  در معناي كثير ابن. كند مي  ، هدايت بر توحيد است  مبتني  كه أخدا  حق  دين
بينند،  مي  اليقين عين  رابه  كنند، آن مي  رستاخيز را مشاهده  صحنه  مؤمنان  چون«: گويد مي

ديگر از   يكي  اند و اين كرده  حاصل  علم  آن  به  راجع  اليقين علم  در دنيا به  كه از آنبعد 
  .» است  قيامت  وقوع  حكمتهاي

  

ÁÀ¿¾���½��¼»º¹ �̧�¶ÁÀ¿¾���½��¼»º¹ �̧�¶ÁÀ¿¾���½��¼»º¹ �̧�¶ÁÀ¿¾���½��¼»º¹ �̧�¶�������Ç��Æ��ÅÄÃÂ���Ç��Æ��ÅÄÃÂ���Ç��Æ��ÅÄÃÂ���Ç��Æ��ÅÄÃÂ  
  آيا شما را بر مردي«  ديگر استهزاكنان  برخي  به  برخي» گفتند  و كافران«

و   عجيب  از امري »شما  به  كه«  است صمدمح  حضرت  منظورشان »كنيم راهنمايي

  پاره و پاره  كامال متالشي  چون«:  كه  است  اين  و آن »دهد خبر مي«آور  و حيرت  غريب

و   ذرات  همه  كه  و خاك  استخوان  مشتي  به  خويش  بعد از مرگ  چون:  يعني »شديد
  قطعه قطعه و  د و تماما پراكندهشدي  ، تبديل است  پاشيده  و از هم  پراكنده  آن  اجزاي
و از   شده  آفريده نو  آفرينشي  به:  يعني »خواهيد يافت  جديدي  آفرينش  گاه آن«شديد 

ايد،  دنيا بوده در  كه  اشكالي  همان  خواهيد شد و باز به  برانگيخته  زنده  قبرهايتان
بر  أخداوند  عدهو  را از سر تمسخر و استهزا به  سخن  گرديد؟ آنها اين بازمي

  .ـ گفتند  است  كرده  اعالم  پيامبرش  زبان  به  مجدد ـ كه  برانگيختن
  

��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��HG��F��E��������D��C��B���A��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��HG��F��E��������D��C��B���A��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��HG��F��E��������D��C��B���A��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��HG��F��E��������D��C��B���A  
  كه  در آنچه ص آيا محمد: گفتند  يعني »دارد  يا او جنوني  بربسته  آيا بر خدا دروغي«

،  است  اي ، يا در او ديوانگي گويد، دروغگوست مي  مرگ از  پس  شدن  زنده  به  راجع
را   پندارشان هر دو  سبحان  گويد؟ خداي مي  چه  فهمد كه داند و نمي نمي  كه  اي گونه به

  درازي و دور  و گمراهي  در عذاب  آخرت  به  نامؤمنان  بلكه«: فرمايد  مي  رد كرده
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  كه  است  اين امر  حقيقت  اند بلكه پنداشته  نانآ  كه  نيست  چنان  موضوع:  يعني »هستند
و   آورده  ميدان  را به  حق  كه  است  و رشيدي  راستگو و بسيار عاقل  شخص ص محمد

  دور و درازي  و در گمراهي  رفته  بيراهه  به  حقايق  و درك  از فهم  آنانند كه  اين
  حق پيامبر بر  اين  كه  الهي  پيامهاي  و به  كفر ورزيده  آخرت  ، به اند و بنابراين درافتاده

،  خويش  انكار و تكذيب  همين  سبب به  اند، آنها بايد بدانند كه نياورده  ، ايمان است  آورده
 دور  بس  اي امروز نيز در گمراهي  كه  خواهند بود، چنان  آخرت  گرفتار عذاب هميشگي

  .قرار دارند  دراز از حق و
  قدرت مظاهر  را به  ، نظر آنان پاسخ  اين  ساختن  كامل  براي  وجلعز  خداي  گاه آن

  :فرمايد مي  كرده  جلب  خويش
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 ، است  سرشان  و پشت  انرويش  پيش  ـ كه  و زمين  ـ از آسمان  آنچه  سوي آيا به«

  برايشان كه  پردازد در حالي مي  آنان  سرزنش  به  گونه اين  خداوند متعال »اند؟ ننگريسته
در   تدبرشان تفكر و  عدم  سبب ـ جز به  و برداشت  قضاوت  گونه اين  كند كه مي  روشن

  آفرينش  اين زيرا اگر آنها در  است  سر نزده  ـ از آنان  و زمين  آسمان  آفرينش
روز   به  آن  تبع  بردند و به مي  پي أخداوند  مثال بي  قدرت  به اانديشيدند، يقين مي

��Z��Y+:  معناي. كردند پيدا مي  نيز يقين  آخرت �X��W� �V� �UZ��Y�� �X��W� �V� �UZ��Y�� �X��W� �V� �UZ��Y�� �X��W� �V� �U_ آنان:  كه  است اين  
از  اينها  خود و همه  روي  پيش  بينند و هم سر خود مي  پشت  را هم  بنگرند، آسمان  چون

. كند مي  داللت أخداوند  و يگانگي  بر قدرت  كه  است  هايي و شگفتي  عجايب
بينند،  مي  خويش  روي  پيش  هم سر و  پشت  را هم  بنگرند، آن  در زمين  چون  گونه همين

اگر آنها با تدبر و   پس. دارد  همراه به  آسمان  همانند داللت  روشني  نيز داللت  اين  كه
  دو پديده  اين  آفريننده  كه  خواهند دانست بنگرند، قطعا  و زمين  آسمان  سوي به  تعمق
را   ، عذاب و سريع  طور شتابان  و بر آنها به  را نيز بر پاداشته  تا قيامت  ، قادر است عظيم

يا «  را فرو برديم  قارون  كه چنان »بريم فرو مي  زمين را در  آنان  اگر بخواهيم«بفرستد 
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را   آن  كه چنان »اندازيم فرو مي  آنان بر«را   از آن  هايي قطعه : يعني »از آسمان  هايي پاره

  ايمني  احساس  تعالي  حق  از عذاب  چگونه  پس 1. فروافگنديم»  ايكه»  بر اصحاب

 »است  اي نشانه«  و زمين  آسمان  ذكر شد؛ از آفرينش  كه »امر  قطعا در اين« !كنند؟ مي

  سوي به  و اخالص  با توبه  كه »منيبي  هر بنده  براي«آشكار   است  اللتيو د  واضح
  .كند مي  رجوع  پروردگارش

  و اعاده  را در آفرينش  الهي  قدرت  هاي نشانه  فقط كسي  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه
، أ هللا  سوي به  مطيعانه  فروتنانه  دايمي  بازگشت  ، يعني انابت  وصف  به  بيند كه مي  آن

  .باشد  موصوف
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  نبوت  ، دادن و مزيت  فضل  اين  كه »داديم  خود فضلي  داوود را از جانب  راستي و به«

  گفته  كه  است  بهتر اين. بود  وي  به  آهن  كردن  نرم  نيروي  دادن:  قولي زبور و به  و كتاب

تا  _ ...��z{��z{��z{��z}+ :از  آيه  در همين أخداوند  كه  است  چيزي  همان  فضل  اين: ودش
! كوهها  اي:  گفتيم  يعني »گوييد  او تسبيح  همراه !كوهها  اي«.  است  ذكر كرده  آخر آن

  پرندگان:  يعني »را  و پرندگان«گوييد   او، تسبيح  گفتن داوود و همصدا با تسبيح   همراه
  .گوييد  او تسبيح با  همراه:  و گفتيم  ردانيدهگ  او رام  يرا نيز برا

  چنان. بود كرده   ، نيرومند و مؤثر عنايت دلكش بس  داوود صدايي  به  خداوند متعال ! آري
  هنگام شب  ص خدا  رسول  كه  است  آمده  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  كه

  ايستادند و به بود شنيدند پس   قرآن  قرائت  مشغول  را كه � اشعري ابوموسي   صداي
: داوود  مزامير آل   هذا مزمار من  لقد اوتي«: فرمودند  گاه ادند آنفرا د  او گوش  قرائت

  را براي  و آهن«. » است  شده  داوود داده  از مزامير آل  ، مزماري شخص  اين  به  راستي به

داوود مانند   در دست  آهن:  قولي به. بسازد  ا آنخواهد ب مي  تا هر چه »گردانيديم  او نرم
  .كرد مي  تبديل  خواست مي  كه  هرشكلي  به  آتش  نيروي را بي  شد و آن مي  نرم  شمع

                                                           
 .»78/حجر»  سوره  كنيد به  نگاه 1
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 و گشادي  ، وسيع كامل  هاي زره:  سابغات »بلند و رسا بساز  هاي زره  كه  فرموديم«
 در  زره  سازنده  اولين ÷داوود  كه  شويم يادآور مي. را بپوشاند  بدن  تمام  كه  است 

 گفته.  است  زره  هاي بافته: سرد »دار  را نگاه  ها اندازه حلقه  و در بافتن«.  دنياست
  نه را  زره:  يعني.  است  زره  هاي حلقه  بافتن  معناي  دو به و هر: السرد و الزرد: شود مي 

 دشمن  برابر ضربات و در  بوده  و شكننده  سست  بساز كه  و نازك  كوچك  آنچنان
خود   بر پوشنده  بساز كه  و ضخيم  بزرگ  آنها را چنان  باشد و نه  نداشته  دفاعي  استحكام 

  آنچه  به  من  در حقيقت« !داوود  بيت اهل  اي »كنيد  و كار شايسته«. كند  سنگيني

  . دهم مي پاداش   نيكتان  و اعمال  شما را در برابر سخنان  پس  و آگاه »مكنيد بيناي مي
  

����¥����¤��£�����¢��¡�������~��}|��{��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
���²���±��°���� �̄�®���¬��«����ª��©�� �̈�§¦���²���±��°���� �̄�®���¬��«����ª��©�� �̈�§¦���²���±��°���� �̄�®���¬��«����ª��©�� �̈�§¦���²���±��°���� �̄�®���¬��«����ª��©�� �̈�§¦  

  انيديمگرد  باد را رام  سليمان  و براي:  است  چنين  تقدير سخن »باد را  سليمان  و براي«
:  يعني »بود  راه  ماهه  نيز يك  آن  و سير شامگاهي  راه  ماهه  يك  آن  سير بامدادي  كه«

پيمود و  مي را  راه  ماه  يك  روز مسافت  بامداد در اول ÷ سليمان  فرمان  باد به
  بصري  از حسن  نقل كثير به ابن. كرد را سير مي  فاصله  در آخر روز نيز همين  شامگاهان

باد   و سوار بر بالهاي  نشست خود مي  بر تخت  از دمشق  بامدادان ÷ سليمان«: گويد مي
اخير روز   كرد و در نيمه مي  را تناول) نهار(ناشتا   غذاي  آمد و در آن اصطخر فرود مي  به

فرود ) مركز افغانستان(  در كابل  و شامگاه  نشست خود مي  بادي  از اصطخر بر فضاپيماي
 يك  بپيمايد ـ مسافت  راه  شتاب  به  كه كسي  و اصطخر ـ براي  دمشق  و در ميان. دآم مي
بپيمايد ـ   راه  شتاب  به  كه  كسي  نيز ـ براي  اصطخر و كابل  و در ميان  است  راه  ماه

و   طور گدازان به »ساختيم  او روان  را براي  مس  و چشمه«. » است  مقدار راه  همين
  نزد او به  از جنيان  و برخي«  گردانيديم  نرم را  آهن ÷داوود  براي  كه چنان  جوشان

  را كه  كساني  او از جنيان  براي  خويش  فرمان به:  يعني »كردند كار مي  پروردگارش  اذن

و هر «. آيد بعد مي  در آيه  جنيان  ذكر كارهاي  كه.  كرديم  كردند، رام او كار مي  روي  پيش
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 ÷ سليمان  از پيروي  ، يعني بوديم  داده  فرمان  او را بدان  كه »ما  ها از فرماناز آن  كس

در   قولي و به  در آخرت  عذاب  اين  كه »چشانيم او مي  به  سوزان  عذاب كند، از  عدول«
  . دنياست
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 : محاريب »ها از قلعه:  خواست مي  او هر چه  براي«  جنيان  آن »ساختند مي«
مساجد  در اينجا،  مراد از محاريب:  قولي به.  است  رفيع  بلند و قصرهاي  ساختمانهاي

  نگار شده و  نقش  مجسم  صورت  به  كه  است  هر چيزي:  تماثيل» ها و تمثال«.  است
تمثالها و   اين:  قولي به . و غيره  رخام  از سنگ  ، چه از شيشه  باشد، چه  از مس  باشد، چه

:  كه  شده  گفته. بود  صالحان ، علما و ، فرشتگان از تصاوير پيامبران  تصاوير عبارت
پيامبر ما   كار در شريعت  اين بود اما  مباح ÷ سليمان  در شريعت  نگاري صورت
  .گرديد  است منسوخ صمحمد  حضرت

  مردم  ترين سخت:  المصورون  القيامة  يوم اًعذاب  شد الناسأ«:  است  دهآم  شريف  در حديث
»  الباري فتح«در   حجر عسقالني ابن. »اند  نگاران ، صورت در روز قيامت  عذاب  از روي

را از   سايه  راي، يا دا جسم تصاوير داراي   علما در برداشتن  ، آراي» بخاري»  شرح
آراء   اين  بندي در جمع  گاه آن  كرده  ـ نقل  و حيوان  انسان ـ مانند  روح ذي  موجودات

اما .  است  علما حرام  اجماع  ـ به  كودكان  بازي ـ بجز اسباب  مجسمه  ساختن«: گويد مي
اگر :  كه  است  آنها اين  ترين و صحيح  است  قول ، چهار پارچه  بر روي  در تصويرنگاري

  آن  بود، يا اجزا و اعضاي  شده  قطع  اگر سر آن  ولي  است  بود، حرام  اندام  تصوير تمام
  .» بود، جايز است  شده  كشيده تصوير  به  طور پراكنده  به

در زير   تصاوير را چنانچه  كارگرفتن ـ به  مذاهب  و ائمه  تابعين  جمهور علما ـ از صحابه
شد ـ مانند  مي  استعمال  اهانت و  خواري  شد، يا به مي  پا نهاده  و بر آن  پا قرار داشت
  .اند ها ـ جايز شمرده ها و بالشت تصاوير پشتي
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  همچون ، تصاوير فوتوگرافي  حكم  كه  بايد دانست«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
  آن  ـ به  حقيقت در  تصاوير فوتوگرافي  بلكه  است  پارچه  بر روي  نگارگري  حكم

در   انسان  صورت پرتو  و مانند افتادن  ـ تصوير نيست  است  دهآم  در احاديث  كه  معنايي
  .» در كار نيست أخداوند  با آفرينش  سازي شبيه  ، مفهوم باشد لذا در آن مي  يا آب  آيينه

در   ساختند كه مي »مانند  حوض  بزرگ  هاي كاسه« ÷ سليمان  براي  نيز جنيان »و«
 گرد  كاسه  بر يك  بزرگ  جمعي  كه طوري  بود به  مانند آبشخور شتران  خود به  بزرگي

  آب را در آنها  شتران  كه  است  هايي حوض:  جوابي. خوردند مي  از آن  و همه  آمده
ساختند  مي» خود  در جاهاي  ثابت  ديگهاي« ÷ سليمان  براي  نيز جنيان »و«. دهند مي

  اي«شد  مي  داده  حركت  شد و نه مي  حمل  انساني  نيروي  به  بود، نه  بزرگ  از بس  كه

شكر و   عنوان به:  داوود گفتيم  خاندان  به:  يعني »شكرگزار باشيد !داوود  خاندان
ما   طاعت  به ، است  و دنيا داده  شما در دين  به  كه  دربرابر آنچه  تعالي  حق  سپاسگزاري

و   و زبان  را با قلب  نعمت شكر  كه »سپاسگزارند  اندكي  من  و از بندگان«كنيد   عمل
: شكر  حقيقت.  امر است  واقعيت از  امر، اخباري  اين  البته. جا آورند به  اعضايشان

  كفران  كه  ، چنان است  تعالي  حق  طاعت در  نعمت  كارگيري و به  منعم  نعمت  به  اعتراف
  .باشد مي  در معصيت  نعمت  كارگيري از به  عبارت:  و ناسپاسي

  بلكه  نيست  زباني  و ثناي  سپاس  شكر، محدود به  آنند كه  گوياي  و سنت  اهر قرآنظ
شكر با  و  اعضاء است  ؛ عمل لذا شكر با فعل  شكر است  نيز از مقتضيات  بدن  عمل

  . ؛ كار زبان سخن
: فرمودند  كه  است  آمده ص خدا  از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

  شب  ؛ او نصف است ، نماز داوود نماز نزد خداوند متعال  ترين داشته دوست  در حقيقت«
و باز  »پرداخت رازونياز مي نماز و  و به«دار بود  را زنده  آن  سوم خوابيد و يك را مي

،  داوود است  ، روزهأنزد خداوند  روزه  ترين داشته و دوست. خوابيد را مي  آن  ششم يك
رو  روبه  او با دشمن  و چون. خورد مي و روز ديگر را  گرفت مي  را روزهروز   او يك

 � ابوهريره  روايت  به  ديگري  شريف  حديث در. »كرد فرار نمي  معركه  شد، از ميدان مي
: فرمودند  گاه كردند آن  را تالوت  آيه  و اين  رفته بر منبر ص خدا  رسول  كه  است  آمده
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داوود   خاندان  به  كه  او مانند آنچه  شد، قطعا به  داده  هر كس  به  كه  است  خصلت  سه«
؟  چيست  خصلت  سه  اين  كه  پرسيديم ص  حضرت  از آن . است  ، عطا گرديده شده  داده

:  ةالسر والعالني  في  اهللا  ة، وخشي الفقر والغني  ، والقصد في والغضب الرضا  في  العدل«: فرمودند
  و ترس  فقر و توانگري  درحال  روي ، ميانه رضا و خشم  درحال  عدالت  نگرفت  پيش در

  .»و آشكار  در نهان أاز خدا
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  كرده  حكم  مرگ  به ÷ بر سليمان  چون:  يعني »را بر او مقرر داشتيم  مرگ  چون  پس«
  تكيه  خويش  بر عصاي  كه  درگذشت  دنيا درحالي  ، از اين كرديم  الزام  را بر وي  و مرگ

  كارهاي  به  وي  ترس از  نشدند و همچنان  آگاه  وي  از مرگ  رو، جنيان اين بود، از  داده
  عصاي  كه«  وريانهم : يعني »خواره چوب  جز كرم  چيزي«  دادند پس مي  ادامه  خويش

  نداد پس  نشان  آنان  او را به  خورد، مرگ مي«بود   داده  تكيه  بر آن  كه »را  سليمان

؛  فروريخت  درهم  موريانه  بر اثر خوردن  عصايش  كه ، بعد از آن÷ سليمان »بيفتاد  چون

  اگر اين:  عنيي »دانستند مي را  اگر غيب  كه«آشكار شد   آنان و بر »بردند  پي  جنيان«
باخبر   وي  از مرگ  صورت  بود، قطعا در آن  دانند صحيح را مي  غيب  كه  پندارشان

 »كردند نمي  درنگ  خواركننده  در عذاب«  درازي  مدت به  وي  شدند و بعد از مرگ مي
  باقي  وي  اطاعت  قبضه بود، در  او مرده  كه ماندند و ديگر درحالي نمي  و باقي

  را بدان  آنان ÷ سليمان  كه بود  دشواري  ، كار هاي خواركننده  عذاب  دند، آنمان نمي
  او بر زمين  جان خورد و پيكر بي را  خوار عصايش چوب  كرم  اما چون. بود  گماشته

  .دانند را نمي  آنها غيب  كه دانستند  بردند و مردم  او پي  مرگ  به  افتاد، جنيان
  تكيه عصا  بر آن  سال  يك  مدت به  بعد از مرگ ÷ سليمان«:  هكند ك مي  كثير نقل ابن
  .»افتاد  زمين بر  سرانجام  كه  خورد تا اين عصا مي  از آن  مدت  در اين  بود و موريانه  داده
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از   يمن  زيستند و شاهان مي  در يمن  كه  است  اي قبيله  نام: باءس »سباء  قوم  قطعا براي«

  قرار داشت در شهر مأرب   كه »در مساكنشان«سباء   قوم  براي ! آري. بودند  قبيله  اين

شكر   و وجوب  ، رحمت ، وحدانيت ، قدرتأبر وجود خداوند  دال »بود  اي نشانه«

در   سباء بود، كه  وادي »چپ  و از جانب  راست  نباز جا  دو باغستان«:  نشانه  ، اين وي
  بنا شده  مسكوني  منازل ، وادي  آن  موجود بود و در درون  ها فراوان ميوه  آنها از تمام

  هاي ميوه:  مراد از روزي »بخوريد  پروردگارتان  از روزي«: شد  گفته  آنان  به  پس. بود

ها  نعمت  شما از اين  به  كه  بر آنچه »كنيد كرو او را ش«  است  بزرگ  دو باغستان  آن
  شهري«بپرهيزيد   اش و از معاصي  كرده  عمل  وي  طاعت  لذا به  است  نموده  ارزاني

  است  و پروردگاري«  آن  هاي ميوه  وپاكيزگي  درختان  بسياري  سبب به »پاكيزه  است

  .آمرزد را مي  هانشانگنا  كه  بخش  نعمت  است  پروردگاري:  يعني »آمرزنده
  ديگري سباء و  ملكه  بلقيس  در داستان  برد، يكي مي  سباء نام  دوبار از قبيله  كريم  قرآن

سباء   كه پرسيد ص خدا  از رسول  مردي«: گويد مي � عباس ابن.  داستان  در اين
  باء نامس  بلكه« :فرمودند ص خدا  ؟ رسول يا سرزميني  يا زني  است  ؟ آيا مردي چيست
شدند و چهار   يمن ساكن  آنان  تن  دنيا آمد، شش فرزند پسر به  ده  برايش  كه  است  مردي

اما . ها، انمار و حمير ، ازد،اشعري ، كنده مذحج: ها عبارتند از ، يمني شام  ساكن  تن
: يندگو مي) شناس نسب(  انساب  علماي .» و غسان  ، عامله ، جذام لخم: ها عبارتند از شامي

،  سد مأرب. بود  فرزند قحطان  فرزند يعرب  و او فرزند يشجب  سباء، عبد شمس  نام«
  و آب  بودند و سيل  را بنا كرده  ، آن سرزمين  اين  قديمي  شاهان  بود كه  سدي

  به  وادي  سد در دو پهناي  آن  در پايين  و مردم شد مي  جمع  آن  در پشت  واديهايشان
سد در   اين  كه  شويم يادآور مي. »بودند  پرداخته  باغها ومنازل  كردن آباد درختان و  غرس
  . است  بنا شده تجديد) م 1987(  سال
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كردند   و او را ناسپاسي  پروردگارشان  سباء از شكرگزاري  قوم »گردانيدند  روي  پس«

،  خويش تند  با هجوم  را كه  كن بنيان  سيلي:  يعني »را فرستاديم  عرم  سيل  آنان بر  پس«
و   را غرق آنها  سرازير شده  باغستانهايشان  به  آن  و آب  شكست  هم را در  سد مأرب

  سيلي:  ، عرم است  عرم  به  معروف  سيل  اين. كرد  مدفون  والي را در زير گل  هايشان خانه
. كند  تواند ايستادگي نمي  آن  چيز در جلوي  ، هيچ و تندي  نيرومندي  سبب  به  كه  است

در   خيري  هيچ  كه »داديم  عوض  آنان  ديگر به  ، دو باغ دو باغستانشان  آن  جاي  و به«

بود  »بدمزه  هاي ميوه  داراي«و   وجود نداشت  اي فايده  هيچ  در آن  آنان  آنها نبود و براي
و   تلخ  بر هر درخت: خمط.  بوديم  رويانده  را برايشان  خصوصيت  با اين  و درختاني

ندارد   اي ميوه  اصال هيچ  بود كه »گز  شوره  درخت  و داراي«. شود مي  اطالق  خارداري

را   مثمر آنان  درختان  ، خداوند متعال سان بدين . داشت »كنار  از درخت  اندك  و چيزي«
  عناب  شبيه  اي ميوه  كنار را كه  و درخت  گز، اراك شوره  آنها درختان  جاي نابود كرد و به
  .آنها بود  كنار، بهترين  درخت آنها كرد و  دارد، جانشين

  

���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  
 و آيا جز ناسپاس  داديم جزا  آنان  به  آنان«  و ناسپاسي »كفر  سزاي را به  عقوبت  اين«

 كند، يا  نعمت  كفران  كه  كنيم مي  را مجازات  ما كسي:  يعني »؟ كنيم مي  را مجازات 
  .ما را انكار كند  وجود و وحدانيت
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  نهاده  در آنها بركت  كه  هايي آباداني  و ميان«سباء   قبيله  ميان:  يعني »آنها  و ميان«

 قرارداده  اي پيوسته  هم به  هاي قريه«بود   شام  سرزمين  از آباديهاي  عبارت  كه »بوديم
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  نزديك  هم  به  بودند و چنان  بودند، نمايان  بلند بنا شده  هاي بر تپه  چون  كه »بوديم 
  شام  سرزمين سباء،  قوم  مقصد تجارتي. شد مي  ديگر ديده  از قريه  قريه  يك  بودند كه

،  و شام  مأرب  ميان شتافتند و در سراسر مسير مي  آن  سوي به  آنها از شهر مأرب  كهبود 
  شب  خويش  آنها در راه  كه  طوري ، به داشت قرار  اي پيوسته  هم به  ها و شهركهاي آبادي

  به  كه آرميدند تا آن ديگر مي  اي قريه  به  چاشتگاه  آن  خوابيدند و فرداي مي  قريه  در يك
و در «.  است  فاصله  روز راه شبانه  و صنعا، سه  مأرب  گشتند و ميان خود بازمي  سرزمين

  هاي ها را در مسافت قريه  آن:  يعني »بوديم  مقرر داشته  اندازه  را به  آنها مسافت  ميان
وز ر نيم  استراحت«: گويند مي  مفسران  كه  طوري  به  بوديم  ديگر قرار داده از يك  معيني

  شام  به  كه  تا اين  ديگري  اي آنها در آبادي  گذراندن  بود وشب  اي در آبادي  آنان
  .»رسيدند مي

 در اين:  گفتيم  برايشان:  يعني »سير كنيد  و امان  امن  در آنها شبها و روزها با كمال«
 اسباب  كه  خاطر از آنچه  ، شبها و روزها آسوده و زيبا و خرم  پيوسته هم به  هاي قريه 
  چهارهزاروهفتصد قريه ها، قريه  شمار آن:  قولي  به. ، سيروسفر كنيد شماست  و بيم  ترس 

كردند  در آنها سير مي  و امان امن  در كمال  چهار ماه  مدت به  آنان  مشجر و مثمر بود، كه
مسير پر از   در اين آنها«: گويد مي  قتاده .پيمودند را مي  و شام  مأرب  ميان  فاصله  كه  تا آن

باشند ـ سير   داشته  بيم  اي و تشنگي  گرسنگي بترسند، يا از  از چيزي  كه آن  ـ بي  نعمت
و در   نداشت  راه  و توشه  آب  حمل  به  مسير، نيازي  مسافر اين  كه  اي گونه كردند، به مي
  .» يافت مي  فراوان  اي و ميوه آمد، آب فرود مي  كه  جايي هر

  :شدند  و زحمت  و مشقت  خواستار رنج  بلكه  را نگزارده  آنها شكر نعمت  ولي
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  دلتنگ و  ملول  از نعمت:  يعني »انداز  ما فاصله  سفرهاي  ميان !پروردگارا: تا گفتند«
آرزو نمودند  آباديها را  ميان  سفر و دوري  ند و درازينكرد  شكيبايي  و بر عافيت  شده
  و بر خود ستم« كنند  فخر نمايي  سفر خويش  و آالت  و اسباب  نجيب  هاي اسب  تا به
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  كه  طوري ، به آيندگان  براي »ها گردانيديم آنها را افسانه  پس«  با كفر و معاصي »كردند
  تا مردم  كرديم  كنند، چنين مي  نقل  را با تعجب  انهايش اخبار و افسانه  بعد از آنها مردم

  پاره پاره  ساختيم  پاره را پاره وآنها«بگيرند   عبرت  درس  كار آنان  و فرجام  از حال

  و تارومارشان  سرزمينها، كامال پراكنده از  و سويي  در هر سمت:  يعني »تمام  ساختني
و   زده  مثل  آنان  را به  قوم  يك  پراكندگي و  پارگي  اعراب  كه  سان ، بدان ساختيم

و   سبا، متفرق  قوم  و پراكندگي  مانند پارگي  قوم  فالن: سباء  يديأ  القوم  تفرق«: گويند مي
  يثرب  سباء بودند، به  بزرگ  از قبيله  كه  و خزرج  اوس  ، دو قبيله بنابراين. »شدند  پراكنده

  تهامه  سرزمين  به  خزاعه  و قبيله  عمان  ازد به  ، قبيله رفت  امش  به  غسان  پيوستند، قبيله
  روشن  است  و داللتها و عبرتهايي  واضح »است  هايي نشانه ماجرا  در اين  گمان بي«

بال بسيار صابر و   در هنگام  كه  كسي هر  براي:  يعني »شكرگزاري  كننده هر صبر  براي«
  چنين بايد اين  هر مؤمني  البته  كه. ، بسيار شكرگزار باشد هو رفا  نعمت  شكيبا و در گاه

  .باشد
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  اهالي  در حق  شيطان:  يعني »يافت  خود را در مورد آنها راست  گمان  و قطعا شيطان«

و   انديشه  ينكنند و او هم مي  كند، از او پيروي  اگر اغوايشان  انديشيد كه  سباء چنين
از او «سباء   اهالي »پس«  يافت  رساند، يا راست  واقعيت  به  پندار را در مورد آنان

  عصا بلكه  به  نه زد و  تازيانه  را به آنها  نه  شيطان«: گويد مي  بصري  حسن »كردند  پيروي
  بود لذا كار شيطان  زده  گمان  او در آنان  بود كه  امر چنان  زد و واقع  گماني  فقط در آنان
  محابا شيطان آنها بي ! آري. »نبود  چيز ديگري  در آنان  خام  غرور و آرزوهاي  جز افگندن
زدند و   نامحرم  شيطان  رد بر سينه  دست كه »از مؤمنان  جز گروهي«گفتند   را اجابت

  .بودند  ار اندككف  به  نسبت  اينان
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وادار  كفر  زور و اجبار به را به  او آنان:  يعني» نبود  اي سلطه  هيچ  را برآنان  و شيطان«

بود و ما آنها   آنان  براي  كفر و عصيان  و آراستن  و وسوسه  كار او دعوت »مگر«  نساخت

  ايمان  آخرت به  را كه  كسي  بداريم  ا معلومت«  مبتال گردانيديم  شيطان  وسوسه  را به

  وسوسه  مبتالي را  ما آنان  ليكن:  يعني »است  در شبهه  او از آن  كه  آورد از كسي مي
  ما به  آن در غير ، ظهور آشكار گردانيم  علم  را به  واقعيت  تا اين  گردانيديم  شيطان

  كه مسلط كرد چنان  را بر آنان  شيطان أندخداو  بود كه  چنين ! آري.  چيز داناييم همه
  قدرت  كه  است  كسي  همان  قرباني اكند و قطع مسلط مي  آلوده  را بر چشمان  مگس

  شيطان  نيرومند و بيدارند، از آسيب  كه  دهد اما كساني مي  خود را از دست  مقاومت
  اعمال بر  جمله از آن »است چيز نگهبان   و پروردگار تو بر همه«مانند  مي  سالمت به

  .كند مي  مجازات  را در آخرت  آنان  زودي به  از كفار پس  گروه  اين
  

��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
���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  

د هستنن  خدايان »كنيد مي  گمان  را كه  كساني«  كفار قريش  به !ص پيامبر  اي »بگو«

  بر شما نازل  و گرسنگي  قحطي  در سالهاي  را كه  تا از شما زياني »بجز اهللا بخوانيد«
: فرمايد مي داده   پاسخ  خود از جايشان  سبحان  خداي  سپس. گردانند  شد، برطرف

،  امري  هيچ آنها در:  يعني »نيستند  مالك  در زمين  در آسمانها و نه  نه  اي ذره  وزن هم«

  شركتي  هيچ  و زمين  را در آسمان  و آنان«ندارند   يا ضرر قدرتي  و شر و نفعبر خير 

در   ، نه آفرينش در  ، نه نيست  مشاركتي  هيچ  را در آسمانها و زمين  بتان:  يعني »نيست

  پشتيباني  هيچ  آنان  خداوند از ميان  و براي«  در تصرف  و نه  و فرمانروايي  اداره

در   كه  كساني و  آسمانها و زمين  از كار تدبير و اداره  را در چيزي  تعالي  حق  كه »نيست
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  چنين  كه  است  صحيح  چگونه  رسانند پس  و ياري  برند، همكاري سر مي آنها به
  !فراخوانيد؟  ياري  و به  گرفته  پرستش  را به  عاجز و ناتواني  موجودات

  

�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����������W��VU��T��SR��Q��P��O��N��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��W��VU��T��SR��Q��P��O��N
��Z���Y��X��Z���Y��X��Z���Y��X��Z���Y��X  

 »دهد  اجازه  وي  به  كه  كس  آن  بخشد مگر براي او سود نمي  در پيشگاه  و شفاعت«
  كه  كساني  بخشد مگر براي سود نمي  از احوال  حالي  در هيچ  كردن  شفاعت:  يعني

و مانند  ‡ پيامبران ، گان؛ از فرشت است داده  شفاعتگري  اجازه  ايشان  به  خداوند متعال
باشد،   سزاوار شفاعت  كه  كسي  نيز جز براي  گروه  و اين  و عمل  علم  آنها از اهل

از   اضطراب  تا چون«نيستند   سزاوار شفاعت  كافران امسلم  كنند، كه نمي  شفاعت

هد د مي  دست  فرشتگان  به  كه  است  و هراسي  مراد اضطراب »شود  برطرف  دلهايشان
  وحي  به أخداوند  كه  هنگامي دهد زيرا  فرمان  آن  به  پروردگار متعال  كه  در هر امري

  لرزند، آن بر خود مي  امر وي  هيبت او را بشنوند، از  آسمانها كالم  گويد و اهالي  سخن
 شود،  برطرف  حالت  اين  دهد و چون مي  دست  آنان  به  بيهوشي  همچون  حالتي  كه  گونه

فرمود؟   چه  پروردگارتان: گويند مي« :پرسند و ديگر مي  از برخي  از آنان  برخي

  و راست  حق  ما سخن پروردگار : يعني »بزرگ  بلندمرتبه  ؛ و هموست حق: گويند مي
  مشاركت  چيزي  در هيچ  با وي  كسي  كه  است  و قهاري  و او پروردگار بزرگ  را گفت

  .ندارد
  بيقراري و  در اضطراب  چنين اين أاز امر خدا  فرشتگان  هرگاه  كه  است  مراد اين

؟  نيست  راضي  او بدان  كنند كه  شفاعت  كساني  براي  توانند نزد وي مي  باشند، چگونه
ذا إ«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

  صفوان  علي  سلسلة  كأنه  لقوله اخضعان بأجنحتها  ةالمالئك  تالسماء ضرب  مر فياأل  اهللا  قضي
  ؛ وهو العلي الحق:  قال  ؟ قالوا للذي ربكم ماذا قال : ، قالوا قلوبهم  عن  فإذا فزع  ذلك  ينفذهم
  فروتني  روي از  دهد، فرشتگان  فرمان  در آسمان  امري  به  عزوجل  خداي  چون: الكبير

بر   است  زنجيري )بانگ(  اين  زنند، گويي مي  هم به خود را  ، بالهاي وي  برابر سخن در
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  گيرد و چون مي بر در  و آخرشان  را از اول  همه  حالت  اين  ، كه صاف  سنگي  روي
  پروردگار شما چه: پرسند ديگر مي شود، از يك مي  برطرف  از دلهايشان  اضطراب

فرمود و   و راست  او حق: گويند ، مي است  يدهپرس  كه  كسي  فرمود؟ ديگران در جواب
  .» بزرگ  بلند مرتبه  هموست

  

��n��m��l��k��j��i���h��g�����f���ed���c��ba�� �̀�_��� �̂�]��\��[��n��m��l��k��j��i���h��g�����f���ed���c��ba�� �̀�_��� �̂�]��\��[��n��m��l��k��j��i���h��g�����f���ed���c��ba�� �̀�_��� �̂�]��\��[��n��m��l��k��j��i���h��g�����f���ed���c��ba�� �̀�_��� �̂�]��\��[
��o��o��o��o  

  روزي  آسمانها و زمين  شما را از جانب  كه  كيست«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

و مانند   ها، معادن رستني:  از زمين  و روزي  تاس  باران  نزول:  از آسمان  روزي »دهد؟ مي

  زيرا خدايان دهد مي  روزي  ما را از آسمانها و زمين  كه  اوست:  يعني »هللا: بگو«آنها 
  اي ذره  وزن هم  ندارند و از عهده  را هم  كاري  و اختيار كوچكترين  شما قدرت  پنداري

آشكار   گمراهي يا  هدايت  يا شما بر طريق يا ما،  و در حقيقت«توانند برآيند  نمي  هم

را   دهنده روزي  آفريننده  خداي  كه  كساني  ؛ يعني از دو گروه  يكي اقطع:  يعني »هستيم
  پرستشگر جماداتي  كه  كنند، يا كساني مي  او را پرستش او مخصوص  خوانده  يگانگي به

برسانند؛ بر توانند  نمي  د و زيانيو سو  قادر نبوده  دهي و روزي  بر آفرينش  هستند كه
  روشن.  نيست  باشند، ممكن  حق بر  هر دو گروه  كه  دارند و اين قرار  يا بر گمراهي  حق

  پروردگار آفريننده  دارند كه قرار  هدايت  و راه  بر حق  فقط گروهي  كه  است
اند  كرده  اقامه  برهان  و بر توحيد وي  كرده  را پرستش  رسان و سود و زيان  دهنده روزي

بر   قادرند، نه  بر آفرينندگي  نه  پرستند كه مي را  اختياري بي  معبودان  كه  گروهي  پس
  گمان دارند، بي  برهاني  خويش  بر شرك  هم  و نه  بخشيدن  و سود و زيان  رساندن  روزي

  .قرار دارند  آشكاري  در گمراهي
  كه  است  همراه  و ادب  با لطف  چنان  قرآني  استدالل  شيوه  اين  كه  كنيم مي  مالحظه
  اين  اعراب. كند  بنگرد و تأمل  ديگران  و حال  خويش  دارد تا در حال را وامي  دشمن
در  دارند تا و او را وامي  كار گرفته به  مخاطب  به  انديشه  آزادي  دادن  را براي  شيوه
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خطاكار  خود  نمايد كه  اعالم  دروني  قناعت  يو از رو  كرده  مورد نظر تأمل  موضوع
  .باشد مي  برحق  وي  و طرف  بوده

  

��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������������  
  عبادت اگر:  يعني »شويد نمي  ما بازخواست  شما از جرم«  آنان  به ص محمد  اي» بگو«

نخواهد شد   ما سؤال  مجر  از شما درباره  باشد، بدانيد كه  جرم أخدا  ما براي  و طاعت
  بازخواست«  حق  دعوت  به  اجابت  از كفر و عدم »كنيد شما مي  و ما نيز از آنچه«

  از آنان  برائت اظهار  سخن  اين  معناي. رسد ما نمي  به  زياني  هيچ:  يعني »شويم نمي
ما   و سرنوشت  مسرانجا و  و روش  راه  ما از شما بلكه  شما از ماييد و نه  نه:  يعني.  است

  . جداست  و شما از هم
  

��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{���z��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{���z��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{���z��e����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{���z��������  
در   روز قيامت »كند مي  ما و شما را جمع  پروردگارمان«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  قضاوت  عدل  و به »كند مي  حكم  حق ما به  در ميان  سپس«  ميدان  و در يك  عرصه  يك

و «كند  مي را مجازات   و نافرمان  داده  فرمانبر را پاداش اقطع  ايد؛ پسنم مي  و داوري

 »دانا«  و درستي  و راستي  عدل  به  كننده ، قضاوت حق  به  كننده حكم:  ييعن »فتاح  اوست
  .گيرد مي  تعلق  وي  و داوري  حكم  به  كه  و فوايدي  مصالح  به
  

i��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��f������r���q��p����o��nm��lk��j��r���q��p����o��nm��lk��j��r���q��p����o��nm��lk��j��r���q��p����o��nm��lk��j��t��s��t��s��t��s��t��s  
 او ملحق  به  شريك  عنوان  به  را كه  كساني«  كافران  آن  به ص محمد  اي »بگو«

  چنين«  را بسنجم  هايشان و توانايي  را ببينم آنها  تا من »بنمايانيد  من  ايد، به گردانيده 

 مشاركت  بر خود بلرزيد و از ادعاي:  يعني »باحكمت  غالب هللا  اوست  بلكه  نيست
 هللا ، است أهللا، همانا ا يكتا در الوهيت  ذات  بازايستيد و بدانيد كه  تعالي  با حق  نبتا 

  .باشد مي  و درخشان  واضح  و حكمتش  عزت  كه  ، قاهر و حكيمي غالب
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vuvuvuvu����xwxwxwxw����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����}}}}����~~~~���������������¢��¡���¢��¡���¢��¡���¢��¡  
را  صمحمدي  رسالت  و فراگيري  عموميت  توحيد، خداوند متعال  و بعد از اثبات

  براي  و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده«: فرمايد مي  كرده  روشن  مردم  تمام  براي

آور  مژده  مطيعان  براي  ، كه مكلفان  و تمام  ، عجم از عرب  اعم »نفرستاديم  مردم  تمام
:  است آمده  شريف  در حديث.  هستي  از دوزخ  دهنده بيم  گردنكشان  و براي  بهشت

: گويد مجاهد مي .» ام شده  برانگيخته  و سرخ  سياه  سوي به: سود و االحمراال  الي  بعثت«
كثير  ابن. » و عجم  عرب  براي:  يعني«: گويند مي  ديگران. » و انس  جن  سوي به:  يعني«

  .» است  صحيح  هر دو قول«: گويد مي
نزد   را كه  آنچه »ننددا نمي  اكثر مردم  وليكن«  فرستاديم  مكلفان  تمام  سوي تو را به ! آري
  در بعثت  كه را  دانند منافعي و نمي  هست  و عقوبت  و خشم  و فضل  از رحمت أخدا

  .دارد وا مي  مخالفتت  را به  آنان  و ناداني  جهل  دارند پس ص پيامبر
  

���ª��©����������� �̈��§��¦��¥��¤��£���ª��©����������� �̈��§��¦��¥��¤��£���ª��©����������� �̈��§��¦��¥��¤��£���ª��©����������� �̈��§��¦��¥��¤��£  
اگر  رسد فرامي  كي«دهيد  ما مي  هب  قيامت  شما در وقوع  كه »وعده  اين: گويند و مي«

  .ما خبر دهيد؟  را به  آن  وقوع  زمان »گوييد مي  راست
  

��¶���µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«  
رستاخيز  روز  كه »مقرر  است  شما ميعاد روزي  براي«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

افتيد و  مي  باز پس«  است  شده شما مقرر  براي  كه  ميعادي »از آن  ساعتي  نه  كه«  است

  آن  وقوع أخداوند  رسد كه فرامي  وقتي  در همان  ناخواه ميعاد خواه  اين  بلكه »پيش  نه
  . است  مقدر كرده  وقت  را در آن
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Ù��Ø��×��Ö��ÕÙ��Ø��×��Ö��ÕÙ��Ø��×��Ö��ÕÙ��Ø��×��Ö��Õ������������  
؛  قديم  آسماني  از كتابهاي »است  از آن  پيش  آنچه  و به  قرآن  اين  به: گفتند  و كافران«

و   قيامت از  است  آن  روي  پيش  آنچه  ، يا به پيشين  و پيامبران  ، انجيل مانند تورات
 نزد  كه  را هنگامي  ستمگران  و اگر ببيني  كنيم هرگز باور نمي«  و دوزخ  بهشت

 كه«اند؛  شده  محبوس  حساب  در موقف:  يعني »اند شده  بازداشت  وردگارشانپر

 همديگر بگومگو  در ميان:  يعني »گردانند را بازمي  ديگر سخن  با بعضي  بعضي  چگونه 
دنيا  در  كه  دهند، بعد از اين قرار مي  و سرزنش  ديگر را مورد مالمت يك  كرده  و جدل

، يقينا  را ببيني  صحنه  اگر اين ! آري. بودند  همكار و همدستو يار و   دوست  هم با
  به«  و زيردستان  پيروان:  يعني» مستضعفان«.  اي را ديده  آوري و شگفت  هولناك  صحنه

اگر شما : گويند مي«  فرمانروايشان  رؤساي  به:  يعني »اند استكبار ورزيده  كه  كساني

داشتيد  باز مي ص  وي  از رسول  و پيروي  عزوجل  خداي  به  ما را از ايمان  كه »نبوديد

  بيچاره  روزي  در چنين و  وي  و پيامبر و كتاب أخداوند  به »بوديم  يقينا ما مؤمن«
  . شديم نمي

  

��P���� � � � � � � � � � � �O��N��ML��� �K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��P���� � � � � � � � � � � �O��N��ML��� �K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��P���� � � � � � � � � � � �O��N��ML��� �K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��P���� � � � � � � � � � � �O��N��ML��� �K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��Q��Q��Q��Q  

اند؛  گفته  كه  انكار و رد آنچه  و در مقام »مستضعفان  به«  در پاسخ »مستكبران«

  منع  ايمان آيا ما شما را از:  يعني »بازداشتيم  مگر ما شما را از هدايت: گويند مي«

ا شم  بلكه«  نيست  چنين ! ؟ نه و هدايت  ايمان  آن »شما آمد  به  كه بعد از آن«؟  كرديم

  مرتكب و  فشرده  بر كفر پاي  خود شما بوديد كه  اين:  يعني »بوديد  خود مجرم
شما را   كه بود  فقط اين  ما كرديم  كه  شديد، كاري مي  بزرگ  بسيار و گناهاني  جرمهاي
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  و به  كرده  از ما پيروي  و برهاني  دليل  هيچ و شما بي  كرديم  دعوت  گمراهي  سوي  به
  .پيچيديد سر ‡ پيامبران  هاي و اختيار خود از برهانها و حجت  خواست

  

� �R��R��R��R��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
���������������t��s����r��q��p���on��m��l��k��j��i��h��g��f����e��d��cb���������������t��s����r��q��p���on��m��l��k��j��i��h��g��f����e��d��cb���������������t��s����r��q��p���on��m��l��k��j��i��h��g��f����e��d��cb���������������t��s����r��q��p���on��m��l��k��j��i��h��g��f����e��d��cb

��v��u��v��u��v��u��v��u  
خود   كه  نسبت  اين  و در دفع  آنان  در رد پاسخ »گويند مي  مستكبران  به  و مستضعفان«

و   فريب: مكر »و روز باز داشت  مكر شبما را   بلكه ! نه«اند  بوده  خويش  تباهي  عامل
و   پيوسته  نيرنگ  اين  گوييد بلكه شما مي  كه  نيست  چنان : يعني.  است  نيرنگ
  شرك  ما را به  كفر بود كه  سوي شما به  شده  ريزي مستمر و برنامه  و دعوت  روزي شبانه

خدا  به  داديد كه مي  ما فرمان  به  كه  گاه آن«درافگند   پرتگاه  اين  و به  و كفر واداشت

  كه و هنگامي«و همانندانند   همتايان: انداد »مقرر كنيم  او اندادي  و براي  كفر بورزيم

 گردد؛ برمي  هر دو گروه  به  جمله  اين »كنند  خود را پنهان  را ببينند پشيماني  عذاب
  را ببينند، دردل  عذاب  كه ـ هنگامي  از مستكبر و مستضعف  ـ اعم  هر دو گروه  يعني

  ديگران را از  پشيماني  كشند و اين مي  اند، پشيماني داده  از كفر انجام  كه  خود بر آنچه
ـ   مقابل  گروه  كامي و دشمن  سرزنش  ـ از بيم  از دو گروه  يك يا هر. دارند مي  پنهان

.  هويداست  هايشان هرهدر چ  آثار ندامت  دارند ولي مي  پنهان  خود را از آن  پشيماني
 و هر  اضداد است از) سرواأ(  زيرا فعل  است) ظهرواأ(در اينجا ) سرواأ(  معناي:  قولي به

و   ، ندامت گروه هر دو:  يعني. رساند را مي  كردن  و پنهان  كردن آشكار  دو معناي
اند  دهكافر ش  كه  كساني  و غلها را در گردنهاي«كنند  خود را آشكار مي  پشيماني

 آيا جز در«.  اندازيم مي  در گردنهايشان  را در دوزخ  آهنين  طوقهاي:  يعني »اندازيم مي

  بلكه !هرگز »شوند؟ مي  جزا داده«  الشريك  خداي  به  از شرك »اند كرده  برابر آنچه
  .شوند مي  كردند، سزا داده مي  آنچه  مطابق
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اقتدا  و  تأسي  به  وي  و سفارش صاز پيامبرش  دلجويي  در مقام  خداوند متعال  سپس

را   اي دهنده بيم« از شهرها »شهري  و ما در هيچ«: فرمايد مي ‡ ما قبلش  پيامبران  به

 »آن  مترفان  كه  مگر اين« ما برحذر دارد  و از عذاب  را هشدار داده  آنان  كه »نفرستاديم

  به »گفتند«شر و فساد   رهبران و  گردنكش  ، نازپروردگان ، سركشان توانگران:  يعني

ما در :  يعني »ايد كافريم شده  فرستاده  شما بدان  آنچه  قطعا ما به« ‡پيامبرانشان
  . شماييم  كننده ايد، تكذيب شده  فرستاده  آن  ابالغ  براي  كه  از توحيد و ايمان  آنچه
  اند كه كرده  روايت � رزين از ابي  كريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان و ابن  حاتم ابي ابن

در   و ديگري  رفت  شام  از آنها به  يكي  بودند پس  مال  شريك  هم دو مرد تاجر با«:  گفت
  شرفيق  بود به  در شام  كه  شدند تاجري  مبعوث ص خدا  رسول  ماند و چون  باقي  مكه

كار :  نوشت  پاسخش در  ؟ رفيقش است  چگونه ص محمد  كار دعوت:  كه  نوشت
  ـ از وي  و مسكين  فروپايه  ـ جز مردم  از قريش  كسي  كه  است  گونه اين ص محمد
را فرو   خواند ـ تجارتش مي  سواد بود و كتاب  اهل  مرد ـ كه  آن.  است  نكرده  پيروي

  پس.  كن  راهنمايي ص نزد محمد مرا:  او گفت  آمد و به  مكه  به  و نزد رفيقش  گذاشت
؟  كني مي  دعوت  چيزي  چه  سوي به :پرسيد  آمد از ايشان ص خدا  نزد رسول  چون

  بيان  وي  را به  خويش  دعوت  و اصول(...  اين و  اين  سوي به: فرمودند ص خدا  رسول
از كجا : فرمودند ص  حضرت  آن.  خدا هستي  فرستاده  كه  دهم مي  گواهي:  گفت )كردند

  نشده  مبعوث  رسالت  به  پيامبري  هيچ اقطع:  ؟ گفت هستم خدا  فرستاده  من  كه  دانستي
  نازل  آيه  اين  گاه آن. اند كرده  پيروي  از وي  و مسكين  فروپايه  مردم  كه  ، جز اين است

��}+: شد �z��y� �x��w{�� �z��y� �x��w{�� �z��y� �x��w{�� �z��y� �x��w����||||..._  .فرستادند كه  پيغام  وي  به ص خدا  رسول  سپس  :
  .كرد  را نازل  سخنت  تصديق أخداوند

  

���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  
  شونده  عذاب و ما  و اوالد بيشتريم  اعتبار اموال  ما به«؛  مؤمنان  به  مستكبران »و گفتند«

  است  داده  رتريب و اوالد بيشتر بر شما در دنيا  ما را با اموال أخداوند:  يعني »نيستيم
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،  هستيم  ما بر آن  كه  آييني و  او از دين:  كه  است  اين  كند، آن  داللت  اگر بر چيزي  و اين
،  و خشنود گشته  و از ما راضي  كرده  ما احسان  در دنيا به  كه بعد از آن  پس  است  راضي

  .كند نمي  ما را عذاب  هم  ديگر در آخرت
  :فرمود  دارشاندر رد پن  عزوجل  خداي

  

��|��{�����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  
 هر  را براي  روزي  كه  است  پروردگار من  گمان بي«:  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  در امر رزق  بخشيدن  گشايش  نه  پس »گرداند مي  يا تنگ  بخواهد گشاده  كه  كس
  وعملش  گشته  راضي  شخص  از آن  تعالي  حق  كه  است  بر آن  ، دليل كسي  براي  وروزي

  راضي  وي او از  كه  است  آن  ، دليل بر كسي  روزي  گردانيدن تنگ  و نه  است  را پسنديده
دنيا در مانند   سراي  به  آخرت  سراي  كردن  لذا قياس  است  را نپسنديده  و عملش  نيست

 أخداوند  بسا كه چه زيرا  است  و روشن  واضح  اي هآشكار يا مغالط  امور، خطايي  اين
بر   ابتال و امتحان  روي را از  و آن  كرده  گشاده  را بر عاصي  ، روزي استدراج  از روي

  . اوست  از آن  بالغه  ، حكمت گرداند و در هر حال  تنگ  مطيع
  

��°��� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡�����~��}��°��� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡�����~��}��°��� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡�����~��}��°��� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡�����~��}
±±±±����������¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²  

  مرتبه  گرداند به  ما نزديك  پيشگاه  شما را به  كه  نيست  چيزي  و اوالدتان  و اموال«

و   رحمت شما را به  كه  نيست  ، چيزي و اوالدتان  اموال  بسياري  بدانيد كه:  يعني »قربت
و   زيرا اموال  نيست شما  ما به  و اعتناي  محبت  دليل اها قطع گرداند، اين  ما نزديك  فضل

  كسي چه  كه  بداريم  ظهور معلوم  تا در عرصه  شماست  براي  و امتحاني  آزمايش  اوالدتان
مگر «كند  مي  آنها نافرماني ما را در  كسي رد و چهگي كار مي  ما به  آنها را در طاعت

  آورده  ايمان  كه  يكس  ليكن : يعني »باشند  كرده  و كار شايسته  آورده  ايمان  كه  كساني
  وي  ، در طاعت است  داده  وي به أخداوند  را كه  باشد و اموالي  كرده  و كار شايسته

و   و عمل  از عقيده  نوع  اين  نيز باشد پس  مؤمن  حال  باشد و در عين  كرده  صرف
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  را به  نسانا  فرزندي  همچنين .گرداند مي  ما نزديك  او را به  كه  است  اموال  گونه اين
 كرده  تربيت  عزوجل  خداي  طاعت او را بر بنياد  انسان  گرداند كه مي  نزديك أخدا

  نيكوي  اعمال:  يعني »است  پاداش اند كرده  عمل  دوبرابر آنچه  آنان  براي  پس«. باشد 

ها  غرفه و آنها در«برابر تا هفتصد برابر   ده دارد؛ از  مضاعف  كار، پاداشي شايسته  مؤمنان

  بلند بهشتي  هاي مراد؛ غرفه. دارند مي  ناخوش  كه  آنچه  از تمام »خاطر هستند  آسوده
آنها از   بيرون  كه  است  هايي غرفه  همانا در بهشت« : است  آمده  شريف  در حديث.  است
  آن: يدپرس  اي اثنا اعرابي  در اين. آنها  آنها از بيرون  درون شود و مي  آنها ديده  درون
  دامأو  الطعام  طعمأو  الكالم  طيب  لمن«: فرمودند ص خدا  ؟رسول كيست  ها از آن غرفه

باشد،   گفته  و پاكيزه  خوش  سخني  كه  كسي  براي:  نيام  والناس  بالليل  وصلي  الصيام
و در گرفته باشد   را بر دوام  باشد، روزه  كرده  غذا اطعام  را به )ومستمندان  مسكينان(

  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »در خوابند  مردم  كه باشد درحالي  نمازگزارده  شب
 : عمالكمأو  قلوبكم  ليإنما ينظر إ  ولكن  موالكمأو  صوركم  ليإال ينظر   تعالي  اهللا  نإ« : است

دلها  به  كه  نيست  جز اين  كند بلكه نمي  شما نگاه  صورتها و اموال  به أخداوند  گمان بي
  .»كند مي  نگاه  و اعمالتان

  

��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��¸  
 آنها؛  به  زدن  رد و انكار و طعن  در جهت »كنند مي  ما سعي  در آيات  كه  و كساني«

  كرده  دارند تا ما را درمانده  خود تالش  خيال  هستند با ما و به »كنان مقابله«  كه آن  حال

  مأموران : يعني »شوند احضار مي  در عذاب  آنانند كه«ما برهانند؛   بو خود را از عذا
  .يابند نمي  گريزگاهي  هيچ  افگنند و آنها از عذاب مي  ، آنها را در عذاب بر دوزخ  گماشته

  

��������Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��������Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��������Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��������Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â
���Ø����×���Ø����×���Ø����×���Ø����×  

تا بر رد  كند را تكرار مي  روزي  گردانيدن  و تنگ  گشايش  موضوع  خداوند متعال  سپس
  در حقيقت«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«: را بركند  شبهه  و بيخ  پندار آنها تأكيد كرده
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 يا  بخواهد گشاده  كه  از بندگانش  هر كس  را براي  روزي  كه  است  پروردگار من

را   و هر چه«. دارد  خود در كار خويش  كه  يحكمت  حسب  به »گرداند مي  او تنگ  براي

 و  آنها امر كرده  به  خويش  در كتاب أخداوند  كه  در امور خيري »كرديد  انفاق
در  يا  عوض  اين. شما  به »دهد را مي  خدا عوضش  پس«  ساخته  آنها را روشن  پيامبرش

  به  بندگان  دادن  زيرا روزي »است  دهندگان روزي  و او بهترين«  است  دنيا، يا در آخرت
  .نيستند  دهنده روزي امر آنها  و در حقيقت  اوست  كردن تقدير و ميسر  ديگر، فقط به يك
  : در چهار چيز است  روزي  بهتر بودن«: گويد مي  رازي  امام
  .تأخير نيفتد  نياز به  از وقت  روزي  آن:  كه  اين  اول
  .ر نباشداز مقدار نياز كمت:  كه  اين  دوم
  .نگرداند  را سخت  و شمار، آن  حساب  به:  كه  اين  سوم

  .»، مكدر نكند پاداش  را با طلب  آن:  كه  اين  چهارم
  كتب  هلهأو  نفسه  علي  الرجل  نفقأوما  ةصدق  معروف  كل«:  است  آمده  شريف  در حديث

ال إخلفها   اهللا  فعلي  ةنفق  من  لرجلا  نفقأوما   ةفهو صدق  عرضه  به  الرجل  وقي وما  ةصدق  له
مرد بر   كه  آنچه و  است  اي صدقه  اي كار پسنديده هر: ةو معصيأ  بنيان  في ةنفق  من  ما كان

  كه  شود و آنچه مي  نوشته  اي او صدقه  ، براي است  كرده  انفاق  اش خود و خانواده
  را كه  اي و هر نفقه  است  صدقه 1باشد،  را حفظ كرده  آبرويش  آن  وسيله به  شخص
  در بناي  كه  اي مگر نفقه  است أبر خداوند  عوضش  ، دادن است  كرده  انفاق  شخص

، اعمار  شريف  حديث  در اين  ساختمان  مراد از بناي. »شود  هزينه  يا معصيتي  ساختمان
در حد نياز   نمسك  باشد زيرا تأمين فراتر  از حد نياز انسان  كه  است  ساختماني

بر   ديگري  شريف  در حديث  كه چنان دارد  عوض أخداوند  ، از سوي ضروري
:  الخصال  هذه  سوي  في  حق  آدم  لبني  ليس«:  است  شده  تصريح  مسكن  تهيه  ضرورت

امور   را در غير اين  فرزند آدم :الخبز والماء  ، وجلف عورته  يواري  ، وثوب يسكنه  بيت
  را بپوشاند و ظرف  عورتش  كه  اي گزيند، جامه  سكونت  در آن  كه  اي خانه:  تنيس  حقي

                                                           
 .آنها حفظ كند  و گزند زبان  دراز تا خود را از هجو و نكوهش زبان  شعرا و اشخاص  به  هديه  مانند دادن 1
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  است  بيانگر آن  آيه  اين:  كه  است  در اين) 36  آيه(و   آيه  اين  در ميان  فرق. » و آب  نان
  بود كه  در رد كساني) 36  آيه(باشد اما  مي أاختيار خداوند فقط در  و روزي  رزق  كه
  كه  ديگر اين.  است  خداوند متعال  رضا و خشنودي  نشانه  رزق  بخشيدن داشتندپن مي

  است  يا دو وقت  در دو حال  شخص  يك  در اينجا، براي  روزي  ساختن  تنگ يا  گشايش
  .متعدد بود  اشخاص  آنجا براي اما در

  

��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  
 از عابد و معبود و مستكبر و  اعم »آنان  اوند همهخد  را كه  روزي«  يادكن »و«

 عنوان به »گويد مي  فرشتگان  به  سپس«  حساب  براي» كند را محشور مي»  مستضعف

 آيا اينها«اند  را پرستيده  عزوجل  غير خداي  كه  كساني  و سرزنش  مشركان  سركوب 

  .»پرستيدند؟ شما را مي  بودند كه

  

�S��RQ��P��O��N��M��L�S��RQ��P��O��N��M��L�S��RQ��P��O��N��M��L�S��RQ��P��O��N��M��L���������������T���T���T���T������[��Z��Y��X��WV��U��[��Z��Y��X��WV��U��[��Z��Y��X��WV��U��[��Z��Y��X��WV��U  
فقط  »ما تو هستي  ولي«و همتا   از شريك !پروردگارا »تو  منزهي: گويند مي  فرشتگان«

و   ايم فرانخوانده  پرستش  آنهارا بهو ما هرگز  »آنها  نه«  ما هستي  تو سرور و سرپرست

  بلكه«  نداريم  سروري و  ما جز تو ولي  بلكه  ايم گرفته  و سروري  دوستي  را به آنها  نه

  و لشكريانش  از ابليس  عبارت  را كه  آنها شياطين:  يعني »پرستيدند را مي  آنها جنيان
خدايند   و دختران  فرشتگان بينند و آنها آنها را مي  پنداشتند كه پرستيدند و مي هستند، مي

  آنان  به  ها و اكاذيب وسوسهاز   جنيان  را كه  و آنچه »بودند  مؤمن  جنيان  به  بيشتر آنان«
  .را  بتان  در پرستش  دستورشان  جمله  نمودند از آن مي  كردند، تصديق القا مي
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��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  

  رايب«  شدگان  و پرستش  از پرستشگران  يك هيچ:  يعني »از آنان  يك اما امروز هيچ«

  براي  شدگان  پرستش  ، نه در روز قيامت:  يعني »نيستيد  سود و زياني  ديگر مالك يك
  ـ يعني  زياني  مالك  نه ـ هستند و  و نجاتي  شفاعت  ـ يعني  سودي  مالك  پرستشگران

  بر خود با پرستش »اند كرده  ستم  كه  كساني  به«روز   آن »و«  و عذابي  هالكت  مالك

در » كرديد مي  را تكذيب  آن  را كه  آتشي  بچشيد عذاب:  گوييم مي« أوندغيرخدا
  .دنيا
  

��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
i��h��g��fe��d��ci��h��g��fe��d��ci��h��g��fe��d��ci��h��g��fe��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  

آنها   و معاني  آنها روشن  داللت  ما كه  قرآني  آيات:  يعني »ما  بينات  آيات  و چون«

  اكرم رسول  ، يعني آيات  خواننده »اين: گويند شود، مي  بر آنها خوانده«  آشكار است

  پيشينيان : يعني »شما  پدران  خواهد شما را از آنچه مي  كه  نيست  جز مردي« ص
  ار دومب »گويند بازدارد ومي«آنها بود   مورد پرستش  كه  از بتاني »پرستيدند مي«شما 

  ـ چون  حق  به  كه  كساني . نيست«  برساخته  و بهتاني »بربافته  جز دروغي«  قرآن »اين«

،  ، معجزات در مورد قرآن  بار سوم  براي:  يعني »گويند آمد ـ كافر شدند، مي  سويشان به
: گويند ، مي آورده  برايشان ص خدا  رسول  كه  ديني  در باره  ، يعني اسالم  و شريعت  نبوت

  . سحر و جادوست  ، از جنس و كتاب  دين  اين : يعني »آشكار نيست  جز جادويي  اين«
  

v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��s�������������~��}��|��{��z��y��xw�����~��}��|��{��z��y��xw�����~��}��|��{��z��y��xw�����~��}��|��{��z��y��xw  
  كتابهاي  عرب  بر مشركان:  يعني »را بخوانند  آن  كه  بوديم  نداده  آنان  به  و ما كتابهايي«

  اي هشداردهنده  از تو هيچ  و پيش«  بويم نكرده  آنها را بياموزند، نازل  كه  اي آسماني

دهد و از   ما بيم  عذاب و از  خوانده  حق  سوي آنها را به  كه »بوديم  نفرستاده  سويشان به
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شود  نمي  شناخته  خداوند متعال  از جانب  وحيي  جز به  و درست  راستين  دين  آنجا كه
  اي شبهه  برايشان  و نه  نيست  ودليلي  وجه  هيچو پيامبر،   قرآن  به  تكذيبشان  لذا براي

، تو  و حجت  دليل  كدام  از كجا و به !پيامبر اي  پس. كنند  و تمسك  تشبث  آن  به  كه  است
  باشد، به  عملشان  يد اينمؤ  كه  اي و هشداردهنده  كتاب  كه كردند درحالي  را تكذيب

  .؟ است  نيامده  سويشان
  

¦��¥��¤��£��¢¡¦��¥��¤��£��¢¡¦��¥��¤��£��¢¡¦��¥��¤��£��¢¡����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����®���¬«®���¬«®���¬«®���¬«����̄̄̄̄������±��°��±��°��±��°��±��°  
  نيز تكذيب«  پيشين  هاي از امت »بودند  از اينان  پيش  كه  كساني« !ص محمد  اي »و«

  آنچه  دهم يك به   اينان  كه  در حالي«كردند   تو را تكذيب  قومت  كه چنان »كردند  پيشه

  و غيرآنان  قريش  مشركان از  ـ اعم  مكه  مردم:  يعني »اند نرسيده ، بوديم  داده  پيشينيان  به
  و نعمت  و مكنت  قوت  دهم يك  ، به ايم داده  آنان  به  كه  نيرو و ثروتي  ـ با همه  از اعراب

  پيامبران«  پيشينيان  آن  كه »گاه آن«  ولي اند ، نرسيده بوديم  داده  پيشينيان  به  كه  و شكوهي

  ـ مانند اقوام  ساختيم  هالك  و قوتشان  تمكن  را با همه آنها »شمردند  مرا دروغزون

  بود عقوبت  چگونه  پس«  است  صدم معشار، يك : قولي را ـ به  عاد و ثمود و امثالشان

  من  بود ياري  ؟ و چگونه و عقوبت  با عذاب  آنان بر  انكارم بود  چگونه:  يعني: نكير »من
  .؟ پيامبرانم  به
  

�¼��»��º���¹��¸¶��µ�� �́�³��²�¼��»��º���¹��¸¶��µ�� �́�³��²�¼��»��º���¹��¸¶��µ�� �́�³��²�¼��»��º���¹��¸¶��µ�� �́�³��²������ÅÄ��Ã���Â��Á��À¿��¾��½��ÅÄ��Ã���Â��Á��À¿��¾��½��ÅÄ��Ã���Â��Á��À¿��¾��½��ÅÄ��Ã���Â��Á��À¿��¾��½
���Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç�����Æ���Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç�����Æ���Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç�����Æ���Ï��Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç�����Æ  

  من  كه  نيست  اين جز«پندارند  مي  تو را ديوانه  كه  كافراني  اين  به ص محمد  اي »بگو«

قرار داريد،   در آن  كه  بد آنچه  شما را از فرجام:  يعني »دهم اندرز مي  شما فقط يك  به

و «؛  كنم مي  توصيه و  سفارش  خصلت  يك  و شما را فقط به  داشتهو برحذر   هشدار داده

تنها :  يعني »خيزيد پا خدا به  براي  يكان و يكان  دوگان دوگان:  كه  است  اين  آن
خالصا   راستين  انديشه با تفكر و  حق  در طلب  شما، قيامتان  به  من  و موعظه  سفارش

و  »كنيد  انديشه  و سپس«  است  و عصبيتي  هوي  و بدون  عزوجل  خداي  رضاي  براي
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  بياييم: كنيد وبگوييد  نصيحت  اخالص  ديگر را به  از شما برخي  ورزيد و برخي  تأمل
  زيرا در اين  و بينديشيم  ، بنگريم است  آورده  كه  و كتابي ص خدا  كار رسول  حقيقت در

، فكر  اجتماع  پا خيزيد، چه به  تك دو يا تكدو راه   بايد در اين  دانيد كه مي ا، قطع صورت
  و هر يك  توانند تفكر كرده گرداند اما دو نفر مي مي  و پراكنده  را مشوش  و انديشه
و   راستي  آنها به  دوي هر  دارد و سپس  عرضه  رفيقش  را به  فكر خويش  محصول
تواند با  فرد مي  يك  گونه برسند، همين  حق  به  طريق  بنگرند تا از اين  در آن  انصاف
  .بينديشد  و منصفانه  دادگرانه  خودش

  آن با  فردي  دعوت  زيرا اهميت  است هللا الي  دعوت  موضوع  و اساس  اصل  آيه  اين
  .شود آشكار مي

جنوني   شما هيچ  رفيق  اين«:  رسيد كه مي  نتيجه  اين  به اقطع  صورت  در اين ! آري

 بر  دليلي  هيچ  و تصرفاتش  يرا در حاالتز  ديوانه  و نه  ر جادوگر استپيامب  نه »ندارد 
و   او بينديشيد، از او جز عقل  درباره  يابيد و هر چه باشد، نمي  گونه  او اين  امر كه  اين

او   دانيد كه مي  ، شما نيك حال  عين بينيد، در نمي  خرد، چيز ديگري  تدبير و برتري
از او  ، و عمر خويش  عمر وي  و شما در مدت  و خرد است  عقل  روياز   مردم  برترين
و   صدق بر  آشكاري  دليل  است  او آورده  كه  هم  اي ايد و وحي نكرده  را تجربه  دروغي

:  يعني »شديد  عذابي  شما در پيشاپيش  براي  اي او جز هشداردهنده«  اوست  راستگويي

  .»نيست«  قيامت  در پيشاپيش

در   آن  و معاد با داليل  توحيد، نبوت  گانه سه  اصول  كه بعد از آن«: گويد مي  رازي  ماما
  كند چرا كه مي ذكر  آيه  را در يك  اصل  هر سه  تعالي  حق  شد، اينك  مطرح  سوره  اين

 _Ä��Ã���Â��ÁÄ��Ã���Â��ÁÄ��Ã���Â��ÁÄ��Ã���Â��Á+ : وي  دارد و فرموده  توحيد اشاره  به����_��º���¹»��º���¹»��º���¹»��º���¹«+:  وي  فرموده

  نزديكي و به  روز آخرت  به _Î��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��Ë+:  وي  دارد و فرموده  شارها  رسالت  به
:  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت به  شريف  در حديث  كه چنان. »دارد  اشاره  آن  زمان

  قريش» يا صباحا«: فرياد كشيدند  گاه برآمدند آن صفا  بر فراز كوه  روزي ص اكرم رسول
  ؟ تو را چه خبر است  ، چه است  شده  چه: و گفتند  آمده گرد  ويشانس ندا به  اين  با شنيدن

  دشمن  كه  شما خبر دهم  نظر شما اگر به  به«: فرمودند ص  حضرت ؟ آن است  شده
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  چرا تصديقت: گفتند» كنيد؟ مي  آورد، آيا مرا تصديق مي  بر شما يورش  بامداد يا شامگاه
سخت   عذابي  شما را در پيشاپيش  من  اينك«: رمودندف!  كنيم مي  تصديقت اقطع ؟ نكنيم

؟  اي گرد آورده  اين  بر تو، آيا ما را براي  مرگ:  گفت  ابولهب  هنگام  در اين. » دهم مي  بيم 

  .��z��y��x...��z}}: فرمود  نازل أاثنا خداوند  در اين
  

��â���á��à����ß���Þ��ÝÜ��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��â���á��à����ß���Þ��ÝÜ��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��â���á��à����ß���Þ��ÝÜ��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��â���á��à����ß���Þ��ÝÜ��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ã��ã��ã��ã  
  رسالت  در ازاء تبليغ »باشم  از شما طلبيده  كه  هر مزدي«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  مزدي  ، از شما هيچ الهي  هاي پيام  در برابر ابالغ  من:  يعني »! خودتان  به  متعلق  آن  پس«

 هر و او بر«  بر غير وي  نه »جز بر خدا نيست  مزد من«.  كنم و نمي  نكرده  درخواست

  پس. ماند نمي  از او پنهان  و چيزي  است  آگاه  چيزي هر  به:  يعني »است  گواه  چيزي
، از شما  حق  راه  شما به  برابر دعوت در  من  كه  است  امر نيز گواه  او بر اين  بدانيد كه

،  باشم  كرده  درخواست  از شما مزدي  داريد كه  و اگر سراغ  ام نكرده  درخواست  مزدي
  . شما برگردانم  را به  بگوييد تا آن

  

���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  
  به:  يعني »افگند مي  را در ميان  حق  پروردگارم  گمان بي«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

القا   پيامبرش  سوي ـ به  نيست  و وحي  جز قرآن  چيزي  را ـ كه  گويد و آن مي  سخن  حق
  آن  سوي به  حق  كردن  با پرتاب را  باطل  پروردگارم:  است  اين  نيمع  قولي به. كند مي

  و او داناي«كند  و نگونسار مي كوبد مي  حق  وسيله  را به  و آن  قرار داده  مورد هدف

دريافتها و   انسانها و از ميدان  از چشم  كه  است  هر چيزي:  غيب »هاست غيب
  .باشد  پنهان  ادراكاتشان
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B��AB��AB��AB��A����������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  
  دربرگيرنده  كه  و توحيد و قرآن  اسالم:  يعني »آمد  حق«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  باطل:  يعني »گردد گيرد و برنمي از سر نمي  و ديگر باطل«آمد   ميدان  به  برهانهاست
و   از آغاز آن  ، نه آن  از رفتن  و نه  مانده  باقي  اثري  آن  از آمدن  نه  كه  رفت  از ميان  چنان

  به  مكه  در روز فتح ص خدا  رسول  چون«: كند مي  كثير نقل ابن.  آن  از برگشت  نه
  به  شروع  اند پس شده  نصب  كعبه  پيرامون  را ديدند كه  وارد شدند، بتان  مسجدالحرام

�}�: خواندند مي  كه  كردند، درحالي  بتان  كوبيدن �l��k��j��i����������q��p��o�� � nm

��rz »خواندند را مي  آيه  اين و نيز» 81/اسراء :+H��G���F��E��D���C��B��AH��G���F��E��D���C��B��AH��G���F��E��D���C��B��AH��G���F��E��D���C��B��A_��������
.  

  

��\��[ZY��XWVU��TS��R��QP��O���NM���L���K��J��\��[ZY��XWVU��TS��R��QP��O���NM���L���K��J��\��[ZY��XWVU��TS��R��QP��O���NM���L���K��J��\��[ZY��XWVU��TS��R��QP��O���NM���L���K��J  
  نيست  جز اين«  و هدايت  حق  از راه »شدم  اگر گمراه«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

و اگر « باشد مي  خودم  بر دوش  ام گمراهي  گناه:  يعني »شوم مي  خود گمراه  زيان  به  كه

 »فرستد مي  وحي  سويم به  پروردگارم  كه  است  آن  سبب به  ، اين شدم  هدايت

  نزديك  شنواي او  گمان بي«  قرآن  وسيله  ها را به ها، اندرزها و روشنگري حكمت

  اگر بر او بهتاني  داند پس ا را ميو شم  من  و گمراهي  شما و هدايت  و به  من  به »است
  . است  مشركان با  كن فيصله  سخني  و اين. كند مي  ، يقينا مرا مجازات باشم  بسته

  

��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�� �̀��_�������� �̂�]  
  در هنگام  كافران »شوند  مضطرب  را كه  هنگامي« !ص محمد  اي »ديدي و اگر مي«

در   نآنا و هراس   هول: از  عبارت  اضطراب  اين«: گويد مي  قتاده. يا رستاخيز  مرگ
  است  اين  صحيح« :گويد كثير مي اما ابن. »آيند مي  بيرون  از قبرهايشان  كه  است  هنگامي

و   مضطرب  حال  در آن را  اگر آنان  يعني. » است  روز قيامت  ، اضطراب مراد از آن  كه
در كار   گريزي  آنجا هيچ«  اي ديده آسا را و شگفت  ناكهول  ، قطعا كاري ببيني  هراسان
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  و از جايي«  نيست  يافتني  نجات تواند بگريزد و از نزد ما نمي  از آنان  كسي »نيست

  حساب  ، يا از صحنه قبرهايشان ، يا از زمين  از روي:  يعني »شدند  فروگرفته  نزديك
توانند از  دور نيستند و نمي أخداوند از  آنان ، هرحال به  اند پس گرفتار آمده  روز قيامت

  .شوند مي  فروگرفته  آساني نزد او بگريزند و به
  

��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h  
  اكنون« كنند مي  را مشاهده  عذاب  كه  گاه آن  و هراس  هول  بحبوحه  در آن »گويند و مي«

  از جايي از كجا.  آورديم  ايمان«  قرآن  ، يا بهأخدا  ، يا بهص محمد  به:  يعني »او  به

  ايمان  به  از آخرت  چگونه:  يعني »؟ است ميسر  آنان  براي  ايمان  يافتن  دور دست
  از مكاني«  معناي  است  اند؟ و اين را در دنيا فرو گذاشته  آن  كه  دارند در حالي  دسترسي

از   نجات  كه از آن ، بعد است  و رهايي  تنجا  در طلب  حالشان  براي  تمثيلي  يا اين. »دور
  . دور است  آنان  به  و نسبت  شده  خارج  آنان  دسترس

  

��}��|��{��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  
  دسترسي  ايمان  به  چگونه:  يعني »، كفر ورزيدند آن  به  از اين  پيش  كه آن  و حال«

  اند، پيش آورده  ايمان  آن  به  در آخرت  اكنون هم  را كه  آنچه  كه آن  ، حال خواهند داشت
  بودند پس  ورزيده كفر  آن  ـ به  در دار ابتال و آزمايش  دنيا ـ يعني  در سراي  از اين

از دوردستها :  يعني »دور  و از جايي«.  است  محال  ، در آخرت ايمان  به  آنان  دسترسي

و پندار   ظن  و با اتكا به  انداخته  در تاريكيتير :  يعني »افگنند مي  غيب  ناديده  به«
تير   اين  گمان بي.  دوزخي و  بهشت  حشر و نشر و نه  ، نه است  برانگيختني  نه: گويند مي
  .بود نتواند  گاهي تكيه  باطلشان  گمان  افگندنها براي  تاريكي در

را   آن  افگند كه تير مي  چيزي  سوي به  كه  شده  تمثيل  كسي  حال به  تعبير، حالشان  در اين
بخورد،   هدف تير به  آن  كه  گمان  اين  براي  مجالي  هيچ  دور كه  از جايي  هم  بيند، آن نمي

: گويند مي  گاهي كه ص پيامبر  در حق  سخنانشان  ، اين گونه همين  پس. وجود ندارد
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اينها و   ، همه است  ديوانه :گويند مي  و گاهي  است  بين فال: گويند مي  ، گاهي شاعر است
  . نيست  و وهم  وگمان ظن  هاي تاريكي از دور در  تيرهايي  جز افگندن  چيزي  آن  امثال

  

���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�� �̀�_��~  
 از ، يا هايشان و خانواده  در دنيا از اموال »دارند  خوش  آنچه  و ميان  آنان  و ميان«

 »آنان  از دير باز با امثال  كه  گونه  شد، همان  افگنده  حايلي«دنيا   سوي به  بازگشت

  جدايي  محبوبشان  هاي آنها و خواستني  و ميان »شد  نيز چنين«  گذشته  ازكفار امتهاي

آنها در :  يعني:  مريب  شك  في »بودند  سختي  زيرا آنها در دودلي«. شد  افگنده
يا آنها در توحيد . بودند  در شك ا، شديد و دوزخ  و رستاخيز و بهشت ‡ نكارپيامبرا

بودند، از  در شك  ابودند، شديد  آورده  برايشان  از امر دين ‡ پيامبران  كه  و آنچه
 ! هان«: گويد مي قتاده . نشد  ، از آنها پذيرفته عذاب  مشاهده  آنها در هنگام  ايمان  روي اين

شود و  مي  برانگيخته بميرد، بر شك   بر شك  كه  پرهيزيد زيرا كسيب  و شبهه  از شك
رد پندار   آيه  اين«: گويد مي نسفي . »شود مي  برانگيخته  بميرد، بر يقين  بر يقين  كه  كسي

  .»كند نمي  عذاب  وي  شك  سبب را به  انسان أخداوند: گويند مي  كه  است  كساني
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  ﴾فاطر   سوره ﴿
  . است  آيه) 45(  داراي و  است  كيم

  
بر   ، كه عزوجل  خداي  براي» فاطر»  با صفت  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين : تسميه  وجه

» فاطر«كند،  مي  داللت  وي  از سوي  عظيم  كائنات  و ايجاد اين  و ابداع  آفرينشگري
  .شد  ناميده

  

�����~��}��|{��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��©�� �̈��������§��¦��¥����¤  

خداوند  »است  آسمانها و زمين  پديدآورنده  كه  است  خدايي  ستايشها از آن  همه«
و   ابداعي  آفرينش خاطر و به  عظيمش  و حكمت  ، علم خود را در برابر قدرت  متعال

و   و علم  قدرت  اينو بر  كرده  ، ستايش سابقي  نمونه  بدون  آسمانها و زمين  اختراعي
  آفرينش  اين  بر آغازگري  هر كس  كه  است  مراد اين. دهد مي  خود گواهي  عظيم  حكمت

  من«: گويد مي � عباس ابن.  تواناست نيز  آن  و بازآفريني  قادر باشد، قطعا بر اعاده  عظيم

�s��r+ :خداوند  فرموده  اين  معني  كه  دانستم نمي �qs� �r� �qs� �r� �qs� �r� �q_ كه ؟ تا آن چيست  
  دعوا و مرافعه  باهم  آبي  بر سر چاه  كه  ديدم را  و صحرانشين  دو مرد بدوي  روزي

: و انا فطرتها  بئري  هذه:  گفت  رفيقش  از آنها به يكي  بگومگو بودند كه  دارند، در اين
  .» ام را آغازگر بوده آن  و من  است  من  از آن  چاه  اين

،  جبرئيل :عبارتند از  رسان پيام  فرشتگان »است  داده ارقر  آورنده  را پيام  فرشتگان«
  اين »كه«رسانند  مي سر  را به  و مأموريتي  پيام  هر يك  كه:  و عزرائيل  ، اسرافيل ميكائيل

از   بعضي«: گويد مي  قتاده »اند و چهارگانه  گانه و سه  دوگانه  بالهاي  داراي«  فرشتگان
بيشتر از   و بعضي  چهار بال  داراي  ، بعضي بال  سه  داراي  بعضي،  دو بال  داراي  فرشتگان

  از زمين او مجدد  فرود آمده  زمين  سوي به  بالها از آسمان  اين  وسيله  به  هستند كه  آن
در  ص خدا  رسول«:  است آمده  شريف  در حديث  كه چنان. روند باال مي  آسمان  سوي به

  و فاصله  داشت  ششصد بال  ديدند كه و هيأتي   شكل را در ÷ اسراء، جبرئيل  شب
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  ، هر چه در آفرينش«. »بود  و مغرب  مشرق  ميان  مانند مسافت ، وي  هر دو بال  ميان

هر   هر تعداد و به  ، به فرشتگان  بيشتر براي  بالهاي  در آفرينش:  يعني »افزايد بخواهد مي
ديگر   و در آفرينش.  گذشت ÷ جبرئيل  وصف در  كه افزايد چنان بخواهد مي  كه  كيفيتي

 ؛ از نمكين انسان  بر زيبايي  افزايد، مانند افزودن مي بخواهد  نيز هر چه  موجودات
مراد رخسار :  قولي به.  و غيره  دهان  و شيريني  حالوت ، بيني  ، زيبايي چشمان  ساختن 

:  قولي به.  مجعد است  مراد موي:  يقول به.  و زيباست  خوش مراد خط:  قولي به.  زيباست
  مراد علوم:  قولي به.  و تمييز است  مراد عقل:  قولي به.  است  دلكش و  خوش  مراد صدايي

. شود آنها مي  و امثال  معاني  اين  همه  و شامل  است  مطلق  كريمه  اما آيه . است  و صنايع
بخواهد در   ، هر چه خويش  مطلقه  با قدرت  پس »تواناست  خدا بر هر چيزي  گمان بي«

  .افزايد مي  آفرينش  عرصه
  

��Â������Á����������À��¿��¾½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���µ �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��Â������Á����������À��¿��¾½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���µ �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��Â������Á����������À��¿��¾½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���µ �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«��Â������Á����������À��¿��¾½��¼�����»��º��¹�� �̧�¶���µ �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«  
  آنچه:  يعني »نيست  آن  براي  اي گشايد، بازدارنده  مردم  خدا براي  را كه  هر رحمتي«

،  سالمتي ، ، باران روزي: ، مانند و معنوي  حسي  هاياز نعمت  مردم  براي أخداوند  كه
  و آنچه«  نيست  آن  بازداشتن  قادر به  كس فرو فرستد، هيچ  و حكمت  ، نبوت ، علم امنيت

.  قادر نيست  آن  بازگشادن  او به  بعد از بازداشتن  كس ، هيچ از رحمت »باز دارد  را كه
اند و جز  شده  فرستاده  مردم  براي  رحمتي ‡ برانپيام:  است  اين  آيه  معني  قولي به

.  است  توبه»  رحمت« مراد از:  قولي به.  قادر نيست  بر فرستادنشان  كسي أخداوند
  . است  و هدايت  توفيق»  رحمت«مراد از : ديگر  قولي به

ز نما از ص خدا  رسول  چون:  است  آمده � شعبه بن مغيره  روايت  به  شريف  در حديث
الحمد   وله  الملك  ، له له  ال شريك  وحده  ال اهللاإ  لهإال «: گفتند شدند، مي مي  فارغ  خويش

وال   منعت لما  وال معطي  عطيتألما   ال مانع  اللهم :گفتند مي  گاه آنء قدير  شي  كل  وهو علي
و   نيست  آن  براي اي  بازدارنده  ، هيچ تو بدهي  كه  آنچه !بارخدايا: الجد  الجد منكا ذ  ينفع
را در   و كوشش  تالش و صاحب   نيست  آن  براي  اي دهنده  ، هيچ تو بازداري  كه  آنچه

 »حكمت با  غالب  و اوست«. »بخشد نمي  سودي  هيچ  وي  و تالش  برابر تو، كوشش
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دارد، خرد و  دهد و بازمي مي كند، مي  خواهد تصرف  كه  هرگونه  خويش  در ملك  پس
بر   كس سازد لذا هيچ مي  و ذليل دارد مي  گرداند، گرامي و بلند و برتر مي  قير ساختهح

  دهد، آن مي  انجام  كه  و هر كاري تواند بكند نمي  چرايي و  و چون  جويي پي  وي  حكم
  . است  اي بالغه  بر حكمت  كار مبتني

  

Ô��ÓÒ��Ñ��Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��� � �Ä���ÃÔ��ÓÒ��Ñ��Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��� � �Ä���ÃÔ��ÓÒ��Ñ��Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��� � �Ä���ÃÔ��ÓÒ��Ñ��Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��� � �Ä���Ã���� � �� � �� � ���Ø×�� �Ö��Õ��Ø×�� �Ö��Õ��Ø×�� �Ö��Õ��Ø×�� �Ö��Õ
���Û��Ú��Ù���Û��Ú��Ù���Û��Ú��Ù���Û��Ú��Ù  

طلب   ؛ براي و قلب  ، ذهن با زبان »خدا را بر خود ياد كنيد  هاي نعمت ! مردم  اي«
  ، فرستادن آسمانها و زمين  آفرينش  چون  هايي آنها، نعمت  و افزايش  استمرار و دوام 

  ريدگاريآف  آيا هيچ«  روزيو   رزق  درهاي  و گشادن  در خلق  ، افزودن‡ پيامبران

ها و  رستني با »و از زمين«  باران  وسيله  به »شما را از آسمان  كه  از خدا هست غير

:  يعني »شويد؟ مي  برگردانيده  چگونه  پس  جز او نيست  دهد؟ خدايي  روزي«  آن غير
و   توحيد خداوند متعال  كه  ، از حق برهان  اين  و درخشش  بيان  اين  بعد از تجلي  چگونه

  .شويد؟ مي  برگردانيده  است  وي  براي  كرگزاريش
  :فرمايد مي  گفته  را تعزيت  پيامبرش  تعالي  حق  سپس

  

��M���L��K��J��I��HG���F��E���������D��C��B��A��M���L��K��J��I��HG���F��E���������D��C��B��A��M���L��K��J��I��HG���F��E���������D��C��B��A��M���L��K��J��I��HG���F��E���������D��C��B��A  
از تو  پيش  اقطع«  مشركان  گروه  اين »تو را دروغگو شمرند« !ص محمد  اي »و اگر«

و   كن  از خود تأسي  پيش  پيامبران  ز بهتو ني  پس »شدند  دروغگو شمرده  نيز پيامبراني

كارها  و«نگير   را بر خود سخت  و آن  نده  خود راه  به  اندوهي  كفار عرب  از تكذيب

  است  سزاوار آن  كه  آنچه  اساس را بر  و او هر كس »شود مي  خدا بازگردانيده  سوي به
  .هد جزا مي
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  دوزخ و  و بهشت  و عقاب  رستاخيز و حساب  آوردن  به »اهللا  وعده  گمان بي ! مردم  اي«

 با آرايشها، نعمتها و »ندهد  دنيا شما را فريب  زندگي  ، زنهار تا اين است  حق«
 :گويد جبير مي  سعيدبن. نگرداند  غافل  آخرت  براي  خود و شما را از عمل  لذتهاي

از  را  ، انسان آن  نعمتها و لذتهاي  به  مشغوليت  كه  است  دنيا اين  زندگي  به  شدن فريفته«
 خدا  فريبكار شما را درباره  و زنهار تا شيطان«» خود گرفتار سازد  به  آخرت  عمل

  كه يفضل  سبب  زيرا قطعا خداوند به !پروا باشيد بي: شما بگويد  به  كه  اين  به »نفريبد
گذرد  درمي ، از شما است  و گسترده  وسيعبر شما   وي  رحمت  كه  اين  سبب  داريد، يا به

  .كنيد  شتاب  گناهان  سوي به  آمرزد پس و بر شما مي
  

��m����l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_��m����l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_��m����l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_��m����l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_  
 بر او با:  يعني »گيريد  ، شما نيز او را دشمن شماست  دشمن  ، شيطان در حقيقت«

جز « نبريد  فرمان  وي  هاي و نافرماني  و از او در گناهان  برده  يورش أخداوند  طاعت

 شيطان:  يعني »باشند  دوزخ  كند تا از اهل مي  خود را دعوت  او حزب  كه  نيست  اين
د تا خوان فرامي  سبحان  خداي  معاصي  سوي خود را به  و فرمانبرداران  و پيروان  دارودسته 

دارد   و فرزندانش  او با آدم  كه  است  اي دشمني  سبب  به  باشند و اين  دوزخ  آنها از اهل
  آمده  شريف  حديث در  كه چنان.  نيست  وي  وسوسه  بزرگتر از پيروي  حماقتي  پس

فرزند   را در قلب  آن  كه است  اي خطره  شيطان  براي«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است
  وعده: از  است  عبارت  شيطان  ؛ خطره است  اي نيز خطره  فرشته  افگند و براي مي  آدم

خير و   به  دادن  وعده: از  است  عبارت  فرشته  و خطره  حق  شر و تكذيب  به  دادن
  .» حق  به  تصديق

  

��|�����������{��z��������y���x��w��v��u��t��sr��q��p��o���n��|�����������{��z��������y���x��w��v��u��t��sr��q��p��o���n��|�����������{��z��������y���x��w��v��u��t��sr��q��p��o���n��|�����������{��z��������y���x��w��v��u��t��sr��q��p��o���n  
  آورده  ايمان  كه  كساني.  خواهند داشت  سخت  ند، عذابيكافر شد  كه  كساني«

 و از حزب  نگفته  لبيك  شيطان  ، به نشده  دنيا فريفته  لذا به »اند كرده  شايسته  وكارهاي
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  سبب به أخداوند:  يعني »است  بزرگ  و پاداشي  آمرزش  آنان  براي«اند  نگرديده  وي 
همانا   دهد،كه مي  بزرگ  مزدي  آنان  آمرزد و به مي  آنان بر  صالحشان  و عمل  ايمان

  . است  بهشت
  

��q���p��o��n��ml��k��j��i��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��q���p��o��n��ml��k��j��i��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��q���p��o��n��ml��k��j��i��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}��q���p��o��n��ml��k��j��i��h��g��f��e���dc��b��a�� �̀�_��~��}
��y��x��w��v��u������t��sr��y��x��w��v��u������t��sr��y��x��w��v��u������t��sr��y��x��w��v��u������t��sr  

 »بيند مي  را نيك  و آن  شده  داده  جلوه  او آراسته  براي  عملش  زشتي  كه  كس  آيا آن«
  شده  چيره  بر عقلش  و گمانش  وهم  كه  كسي ايقين !؟ هرگز كار است  شايسته  مانند مؤمن
را   و زشت  را حق  باطل ، نيك  را عمل  بد خويش  ، عمل شيطان  دهي و آرايش  و با تزيين

و   است  روان  هدايت  بر جاده  كه  نيست  دهد، مانند مؤمني مي  آنها ادامه  بيند و به زيبا مي
را   كه هر  كه  خداست  گمان بي« باشد مي  و صالح  حق  طريق  پيمايراه  داند كه مي

  هدايت«كند   هدايت »بخواهد را  كه كند و هر مي  گمراه«گذارد   راه بي »بخواهد

 !پيامبر  اي:  يعني »نساز  هالك  آنان خوردنها بر حسرت  سبب  خود را به  كند پس مي
خود   نساز زيرا اين  ، هالك و گناه  گمراهي  به  بر استمرارشان  خود را از اندوه خوردن

خدا  اقطع«شوند   خود گمراه  بدعملي  سبب  به  تا آنان  است  خواسته  كه  است  تعالي  حق

  ـ هر چند در خفا انجام  از كردارها و گفتارهايشان  و چيزي »كنند داناست مي  آنچه  به
  .ماند نمي  گيرد ـ بر او پنهان

  نازل  هنگامي  آيه  اين: فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � سعبا از ابن
  بن  جهل بيبأو أ  الخطاب  بعمربن  عز دينكأ  اللهم«: كردند دعا ص خدا  رسول  شد كه

  پس. » بخش قوت   هشام  بن جهل ، يا ابي خطاب  عمربن  را با اسالم  دينت !خدايا:  هشام
  دو تن  اين  درباره  آيه  لذا اين. كرد  را گمراه  و ابوجهل  هدايت را �عمر أخداوند

  .شد  نازل
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  آن  پس«، ايجاد كرد  و آنها را از عدم »را فرستاد بادها  كه  است  كسي  و خدا همان«

  بخار آب را از  بادها آن  قراردارد، يعني  در آن  كه  از جايي »دانگيزن را برمي  بادها ابري
  خداوند متعال  برود كه  همانجايي  آورند تا به درمي  جنبش  دهند و به مي  دريا حركت

و   و اهالي  مرده  آن  سبزيهاي  كه »مرده  سرزميني  سوي ابر را به  و ما آن«  است  خواسته

  شدن  بعد از خشك : يعني »از مرگش  را پس  زمين  و آن  رانديم«اند  تشنه  آن  حيوانات

ها در  رستني  روياندن با »ساختيم  زنده  بدان«  است  بوده  بر آن  كه  نباتاتي  رفتن بين و از
بعد   گونه را نيز همين  بندگان أخداوند:  يعني »است  نيز چنين  مردگان  برانگيختن«  آن

  حسي  دليل  اين. گردانيد  زنده  آن  از مردن  را پس  زمين  كه ند چنانك مي  زنده  از مرگشان
نيز در   رستاخيز مردگان: دهد مي  نشان  كه  رستاخيز است  بر امكان  اي مشاهده  قابل

  .قرار دارد أخداوند   قدرت  مقوله  ضمن
  زير عرش ند، ازك  را اراده  مردگان  برانگيختن  عزوجل  خداي  چون«: گويد كثير مي  ابن

بر   قبرهايشان گيرد و اجساد را از را در بر مي  زمين  همه  آورد كه را فرود مي  باراني
:  است  آمده  شريف  حديث ، در جهت  بدين. »رويد مي  در زمين  دانه  كه روياند چنان مي

  ؛ او از آن يو  شود مگر دنبالچه مي  و متالشي  ، پراكنده فرسوده  چيز در فرزند آدم  همه«
  ستون آخر  از چند مهره  عبارت:  دنبالچه. »شود مي  بازآفريني  از آن او مجدد  شده  آفريده

  .اند چسبيده  هم  به  كه  هاست مهره
  

�°��¯�°��¯�°��¯�°��¯����� �� �� �� ��́ �³��� �²��±�́�³����²��±�́�³����²��±�́�³����²��±������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
��Ë�������Ê���É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ë�������Ê���É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ë�������Ê���É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ë�������Ê���É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â  

 را فقط از  لذا بايد عزت »خداست  از آن  همه  تعز  خواهد پس مي  عزت  هر كس«
 از عزت  اختيار چيزي  و صاحب  مالك  زيرا غير وي  از غير وي  نه  خواست أخدا

:  عزت .بخشد مي  عزت  بخواهد، از اين  كه  هر كس  بخواهد و به  او هر چه  پس  نيست 
  هر كس:  است  اين  معني« :گويد فراء مي.  و قدرت  ، رفعت ، جاه از شرف  است  عبارت

. » است  عزوجل  خداي از آن  همه  عزت  ، بداند كه كيست  از آن  عزت  خواهد بداند كه مي
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برسد، بايد خود را با   عزت خواهد به مي  هر كس:  است  اين  معني«: گويد مي  قتاده
در  ص داخ  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. »عزتمند گرداند أخداوند  طاعت

�����¯��°�¯��°�¯��°�¯��°�+: تفسير �� �� �� ��́ �³��� �²��±�́�³����²��±�́�³����²��±�́�³����²��±����µµµµ_ هر : العزيز  فليطع  الدارين راد عزأ  من«: فرمودند
  .»كند  عزيز اطاعت  خواهد، بايد از خداي مي هر دو سرا را  عزت  كس

:  است  صالح  و عمل  ، همانا ايمان عزت  طلب  وسيله  فهماند كه ما مي  به  تعالي  حق  گاه آن
  آنچه  نويسنده  فرشتگان و »رود او باال مي  سوي به«  پاكيزه  سخنان:  عنيي »طيب  كالم«

  هر سخن:  طيب  كالم. برند مي او باال  سوي نويسند، به ها مي بر صحيفه  باره در اين  را كه
و   قرآن  منكر، تالوت از  ، نهي معروف ، امر بهأاز ذكر خداوند  ؛ اعم است  اي پاكيزه
را باال   پاكيزه  ، سخنان صالح  عمل:  يعني »بخشد مي  رفعت  آن  به  صالح  و عمل«  غيره
  صالح. گيرد قرار نمي  مورد پذيرش  صالح  جز با عمل پاكيزه  سخنان  كه برد چنان مي

  . است  آن در  از اخالص  عبارت:  عمل
  ةبني الإقوال و عمال   و ال يقبل  ال بعملإقوال   اهللا  ال يقبل«:  است  آمده  شريف  در حديث

پذيرد جز  نمي را  سخني  هيچ  عزوجل  خداي:  ةالسن  ةصابإال بإ  ةقوال وعمال وني  وال يقبل
و   و عمل  سخن  وهيچ) درستي(  پذيرد جز با نيت را نمي  و عملي  سخن  و هيچ  با عملي

  اين  حق«: گويد مي  قرطبي .»باشد  داشته  مطابقت  با سنت  كه پذيرد مگر آن را نمي  نيتي
در   بگويد، اين  پاكيزه  و سخني را ياد كند أ، خدا فرايض  اگر گنهكار تارك  كه  است
  را نيز بر دوش  خويش  بار گناه ، حال  شود و او در عين مي  نوشته  وي  حسنات  زمره
و پذيرد  را مي  صالح  بپرهيزد، عمل  از شرك  كه  از هر كس أخداوند  پس. كشد مي

با   تعالي  حق:  كه  است  اين  آيه  لذا تأويل . است  صالح  عمل  نوع  يك  پاكيزه  خود سخن
  .»افزايد مي  آن  جايگاه  حسن و  پاكيزه  سخنان  ، بر رفعت صالح  عمل

 مكر و  شيوه  در دنيا به:  يعني »انديشند بديها را مي  با مكر و حيله  كه  و كساني«
 برسند، همانند نيرنگهاي  جاهليت  نارواي  عزت  شوند تا به ا ميبديه  ، مرتكب فريب

 را  انديشيدند تا ايشان ص خدا  رسول  در حق  در دارالندوه  قريش  مشركان  كه  بدي 
در  »است  سخت  را عذابي  آنان«كنند   اخراج  ، يا از مكه رسانده  قتل ، يا به كرده  زنداني
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  عبارت:  اصل مكر در. شود اثر مي و بي »گردد مي  د تباهخو  و نيرنگشان«  شدت  نهايت
  . است  گري و حيله  از نيرنگ

  

�����á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�����á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�����á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�����á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì
���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â  

از   سپس«  از خاك ÷ آدم  رتانپد  آفرينش  در ضمن »آفريد  و خدا شما را از خاكي«

 »ها گردانيد زوج شما را  گاه آن«آورد   شما بيرون  پدران  را از پشتهاي  آن  كه »اي نطفه
ديگر هستند  يك  جفت  ديگر گردانيد زيرا نر و ماده  برخي  از شما را جفت  برخي:  يعني
  ، دليلي تمام  انساني  سوي به  زنده  و از سلول  زنده  سلول  سوي به  از خاك  تحول  اين  پس

  حمل  شود و وضع باردار نمي  اي مادينه  و هيچ«.  و رستاخيز است  بعث  بر امكان  قاطع

  خارج  تعالي  وتدبير حق  علم  چيز از ساحه  ، هيچ بنابراين »او  علم  كند مگر به نمي

:  يعني »شود نمي  تهكاس  يابد و از عمرش عمر دراز نمي  اي سالخورده  و هيچ«  نيست

در   كه مگر آن«شود؛  نمي  كاسته  كس  شود و از عمر هيچ نمي  طوالني  كس عمر هيچ

  .»است  ثبت«محفوظ   در لوح:  يعني »كتابي

از عمر   كاستن  گذرد، همان مي  عمر انسان  از مدت  آنچه  پس«: گويد جبير مي  سعيدبن
  داده  وي  به  كه  است  عمري  آيد، همان مي  دهدر آين  از عمر وي  كه  و آنچه  است  وي
شود و  نمي  داده عمر  پيري  تا دوران  كهنسالي  هيچ«:  است  اين  معني  قولي به. »شود مي

  امر در لوح  اين  كه  شود مگر اين نمي  كاسته  كهنسالي  ديگر از سن  كس  عمر هيچ
  كردن  دراز يا كوتاه لذا. » است أوندخدا  قضاي  به  وابسته  ، يعني است  محفوظ ثبت

  ساختن دراز  مقتضي  كه  است  اسبابي  و مربوط به  تعالي  قضا و قدر حق  عمر، هر دو به
و از   رحم  صله: عمر  ساختن طوالني  از اسباب  كه  بايد دانست.  عمر است  كردن  يا كوتاه
  . است  وردگار عزوجلپر  كردن  بسيار نافرماني:  آن  كردن  كوتاه  اسباب

: فرمودندص  خدا  رسول  كه  است  آمده � مالك  بن انس  روايت  به  شريف  در حديث
شود،   افگنده تأخير  به  و اجلش  شده  ساخته  گشاده  رزقش  دارد كه  دوست  هر كس«

ند مان  با اسبابي عمر  شدن دراز:  اما بايد گفت. »را برقرار كند  خويش  رحم  بايد صله
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 گرفته  پيشي  آن بر  عزوجل  خداي  علم  كه  است  داخل  ، در قضا و قدري رحم  صله
  مقدار از سال  ـ مثال ـ اين  كس  عمر فالن  كه  شده  محفوظ نوشته  زيرا در لوح  است 

باز در . شود مي  مقدار افزوده اين  را برقرار كرد، در عمر وي  رحم  و اگر صله  است
جا  را به  خويش  رحم  صله  شخص  آن  كه  است  شده  محفوظ بيان  ز لوحديگر ا  جايي

  انجام  او عملي  كه  است  آن  دليل شود، به  كاسته  كه  طور از عمر هر كس آورد، همين مي
ها  و نافرماني  بسيار معاصي  دادن  انجام  ، چون است  عمر وي  سازي كوتاه  مقتضي  كه  داده

  زيرا هيچ »است  بر خداوند آسان«در عمر   و كاستن  افزودن : يعني »كار  اين  گمان بي«
  و چه  بزرگ  بسيار، چه  و چه  اندك  چيز ـ چه  و هيچ  نيست دشوار  بر وي  چيزي

  .باشد نمي  وشمار پروردگار پنهان  ـ از علم  كوچك
  

��Q��P��O���� � � � � �N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O���� � � � � �N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O���� � � � � �N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O���� � � � � �N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
S���RS���RS���RS���R����������_�� �̂�]���\��[��������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 خوشگوار  بر و نوشيدنش عطش  شيرين  يك  اين: نيستند  و دو دريا يكسان«

 و  مؤمن  براي  مثلي  آيه  اين  برآنند كه  بيشتر مفسران »است  مزه  ديگر شور تلخ  وآن
  رازي اما امام.  است  شوربختو   و كافر تلخ  و خوب  شيرين  مؤمن:  يعني.  كافر است

  ديگر برقدرت  دليلي  ، ارائه آيه  مراد از اين  كه  است  تر اين قوي  قول: گويد مي
با  »خوريد مي  تازه  شما گوشتي«دو دريا   از اين »يك و از هر«باشد  مي أخداوند

  بيرون پوشيد را بر خود مي  آن  كه  و زيوري«درياها   آن  و آبزيان  صيد ماهيان

  آورده  بيرون  شور و شيرين  از دو درياي  زيور فقط هنگامي«: گويد مي  زجاج »آوريد مي
زيور دريا؛ . » طور منفرد وجداگانه به  از هريك  درآميزند، نه  دو باهم  آن  شود كه مي

  برنجن انگشتر و دستبند وگردنبند و پاي  از آن  كه  است  مرواريد و مرجان  اغلب
،  دريا را شكافته  امواج كه »بيني مي  ها را در دريا موج شكاف و كشتي«. ندساز مي

  تجارت:  مراد از فضل »كنيد  طلب خود را  او روزي  تا از فضل«روند  آيند و مي مي
  در سوره  كه چنان  است  نزديك  مدتي دور در  كشورها و سرزمينهاي  سوي به  دريايي
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  را در برابر اين  خداوند سبحان »گزاريد شكر  باشد كهو «.  گذشت) 164  آيه(  بقره
  . است  داشته  بر شما ارزاني  كه  نعمتهايي

  

��on��m����l������k������j�����i��h��g��f����� �e���d�����c��b���a��`��on��m����l������k������j�����i��h��g��f����� �e���d�����c��b���a��`��on��m����l������k������j�����i��h��g��f����� �e���d�����c��b���a��`��on��m����l������k������j�����i��h��g��f����� �e���d�����c��b���a��`
��~��}���|��{��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  

و  آورد را در روز درمي  شب«:  كه  تاس  او اين  عظيم  و سلطه  تامه  از قدرت  همچنان

افزايد  مي ديگر،  از يكي  از آنها با كاستن  در هر يك  پس »آورد درمي  روز را در شب
تا   يك هر  كه«  انسان  و مصالح  منافع  براي »است كرده  را رام  و خورشيد و ماه«

و   حركت  را براي  نميعاد و سرآمد معي  اين  عزوجل  خداي  كه »روانند  معين  ميعادي
ميعاد،   اين : قولي به.  است  ميعاد، روز قيامت  اين.  است  مقدر كرده  خورشيد و ماه  جريان
  براي  سال  يك  پيمايند، كه را مي  فلك  در آن  خورشيد و ماه  كه  است  از مدتي  عبارت

خورشيد در   انداختن  يانجر  به  مراد از آن:  قولي به.  قمر است  براي  ماه  خورشيد و يك
 هللا«  يادشده  كارهاي  دهنده انجام »اين«  است  در شب  مهتاب  انداختن  جريان  روز و به

  همه  يادشده  كارهاي  كه  ذاتي  اين:  يعني »اوست  از آن  ، فرمانروايي پروردگار شماست
و   عالم  مالك  كه  تاس  مقتدري  و تواناي  پردازنده  ، همانا آفريننده اوست  از صنع
  خوانيد، مالك او مي  جاي به« ! ناباوران  اي »شما  كه  و كساني«  است  آن  متصرف

  ميان  كه  است  سفيدرنگي نازك   پوستك: قطمير »نيستند  هم  خرمايي  هسته  پوست
  دهش  پوشانده  هسته  پيكر آن بر  اي قرار دارد و مانند لفافه  آن  ستهخرما و ه  گوشت

. رويد زند و مي مي  خرما جوانه  درخت  كه  است  پوستك  آن  سبب  به: گويند.  است
چيز بسيار   مالك  خوانيد، حتي مي  الشريك  خداي  جاي شما به  كه  معبوداني:  يعني

  .نيستند  در آسمانها و زمين  هم  و حقيري  ارزش بي
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 بيش  شما جماداتي  زيرا معبودان »شنوند شما را نمي  را بخوانيد، دعاي اگر آنها«

 شما را«و تقدير   بر فرض »بشنوند  و اگر هم«كنند  نمي  را درك  چيزي  نيستند كه 

 ما را انكارش  شرك  و روز قيامت«شما عاجزند   به  دادن  زيرا از پاسخ »دهند نمي  پاسخ

از  آنها  پرستش  شوند كه مي  و منكر اين  جسته  شما بيزاري  از عبادت:  يعني »كنند مي
  خويش  پرستش  شما را به  شوند كه مي  منكر اين  كه چنان  است  بوده  شما حق  سوي
  هيچ : يعني »كند تو را خبردار نمي  آگاه  خداي  چون  كس و هيچ«باشند   داده  فرمان

  دهلوي هللا ولي شاه .كند نمي  ، تو را آگاه و داناست  چيزها آگاه  همه  به  كه  مانند ذاتي  سك
گويند   بليغ  سخني  چون  ، كه است  مثلي  اعراب  خبير ـ در ميان  مثل  ينبئك ال«: گويد مي

  .»را گويند  مثل  رسانند، اين  نهايت  به  و تحقيق
  

��|��{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��¡�������������~���}��¡�������������~���}��¡�������������~���}��¡�������������~���}  
خداوند   سوي مطلقا به  شما بندگان:  يعني »خداوند فقير هستيد  سوي بهشما  ! مردم  اي«

مطلقا  »كه  و خداوند است«نيازمند هستيد   خويش  و دنياي  امور دين  در تمام  متعال

  است  نها كردهآ  به  كه  ـ با احساني  خويش  بندگان  از جانب:  يعني »نياز حميد است بي«
گويد  كند، مي مي  تعالي  حق  كه  آنچه  در تمام  همچنين  است  كند ـ سزاوار ستايش و مي

  . است  گرداند، سزاوار ستايش مي  و مقدر و مشروع
  

��� �̈���§�����¦��¥��¤����£��¢��� �̈���§�����¦��¥��¤����£��¢��� �̈���§�����¦��¥��¤����£��¢��� �̈���§�����¦��¥��¤����£��¢  
 اهداگر بخو:  يعني »آورد مي  ميان  نو به  برد و خلقي مي  اگر بخواهد شما را از ميان«

از   ديگري  و نوع  بشر، يا از جنس  نو از جنس  شما خلقي  جاي كند و به شما را نابود مي
  ميان شناسيد، به شما مي  كه  از آنچه غير  ديگري  و از عالم  خويش  آفريدگان  انواع
مظاهر فقر  از  خود مظهري  اين  نكنند، كه  و نافرمانيش  كرده  از او اطاعت  آورد كه مي
  . اوست  مطلق  ا و غنايشم
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 »نيست بر خداوند دشوار«  ديگران  شما و آوردن  بردن  از ميان:  يعني »كار  و اين«

  . مشكل  و نه  است  ممتنع  بر وي  نه:  يعني
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  شخص  بار گناه  شخصي  هيچ:  يعني »دارد را برنمي  بار ديگري  اي بار بردارنده  و هيچ«

و اگر « كشد مي  دوش را به  خودش  بار گناه  هر شخصي  دارد بلكه را برنمي  ديگري

 شود هرچند نمي  برداشته  از آن  فراخواند، چيزي  بارش  سوي را به  كسي  گرانباري

دارد،  قرار  در زير بار گناهي  كه  اگر شخصي:  يعني »باشد  خويشاوند و نزديك  كس آن
  زير بار آن او  را كه  گناهاني  از آن  بعضي  وي  را فراخواند تا از دوش  ديگري  شخص

دارد،  نميرا بر  چيزي  گناهان  ، از آن شده  فراخوانده  ياري  به  كه  ، بردارد، كسي است
  كه  بود ديگراني خواهند  چگونه  فرد نيز باشد پس  آن  نسبي  و نزديك  هرچند خويش

  .ندارند  قرابتي  ، هيچ فراخواننده  شخص  با آن

���«�+: أخداوند  فرموده  در تفسير اين  از عكرمه  نقل كثير به ابن �º��¹�� �̧ � �¶�»��� �º��¹�� �̧ � �¶�»��� �º��¹�� �̧ � �¶�»��� �º��¹�� �̧ � �¶..._ 
  درآويخته  خويش  همسايه  به  در روز قيامت  هك  است  اي همسايه:  مراد از آن«: گويد مي

  من  روي  خود را به  چرا دروازه  كه  بپرس  شخص  از اين !پروردگارا: گويد و مي
  وي  و به  درآويخته  مؤمن كافر به  در روز قيامت«:  كه  است  نقل  همچنين. »؟ بست مي
قدر   با تو در دنيا چه  من  كه  انيد ، آخر تو مي دارم  بر تو حقي  من!  مؤمن  اي: گويد مي

  نزد پروردگار خويش  پيوسته  مؤمن  پس.  ام شده تو محتاج  امروز به  ، اينك بودم  نزديك
  منزلي  ـ به  است  در دوزخ  همچنان  كه را ـ درحالي او  كه  كند تا اين مي  شفاعت  از وي

و   درآويخته  فرزندش  به  قيامتپدر نيز در روز . گرداند برمي  وي  سبكتر از منزل
  تا به  ام شده  تو محتاج  از حسنات  اي مقدار ذره  به  من  اينك ! عزيزم فرزند: گويد مي

  آنچه!  پدرجان: گويد مي  فرزندش  ولي!  يابم  نجات  بيني مي  كه  وضعي  از اين  آن  وسيله
  تو از آن  كه  ترسم مي  چيزي  همانز از ني  من  ولي  ، بسيار ناچيز است اي خواسته از من



  

2275  

  همسر خويش  به  سپس.  تو بدهم  را به  از حسناتم  چيزي  توانم ، نمي بنابراين  داري  بيم
  ؟ زن بودم برايت   شوهري  چگونه  من!  همسر عزيزم  اي ! فالن  اي: گويد و مي  درآويخته

  اينك: گويد مي  گاه آن. كند مي  تايشو از او س ... بودي  برايم  تو نيكو شوهري: گويد مي
  از اين  حسنه  يك  آن ، شايد با ببخشي  من  را به  حسنه  تا فقط يك  خواهم از تو مي  من

بسيار   اي خواسته  از من آنچه : گويد مي  اما زنش ! پيدا كنم  نجات  بيني مي  كه  وضعي
  نيز از همان  زيرا من  بدهم  و چيزيت  به  توانم نمي  من  كه  با تأسف  ولي  ناچيز است

  .» داري  بيم  تو از آن  كه  ترسم مي  چيزي
 ترسند، مي  از پروردگارشان  طور پنهاني به  را كه  تو تنها كساني  كه  نيست  جز اين«

از   كه  كساني  حال  تو جز به  هشدار دادن اقطع !پبامبر  اي:  يعني» دهي هشدار مي
  نديدن با وجود  كه  معني  اين  رساند، به نمي  ترسند سودي  مي  هاندر ن  روردگارشانپ

  غايب  او از نظرشان  ترسند كه مي  خدا درحالي  يا از عذاب. ترسند از او مي  عذابش
  رازونيازهاي  و در خلوتخانه  از مردم  خويش  ترسند در خلوتهاي و از او مي  است

شود  مي  سودمند واقع  كساني  هشدار تو تنها براي  كه  نيست  جز اين »و«با او   خويش

از   چيز ديگري  به  از آن و  داده  امر نماز اهميت  به:  يعني »اند نماز را برپا داشته«  كه

  دادن  با انجام »جويد  پاكيزگي  و هر كس«اند  نشده  مشغول  خويش  هاي سرگرمي

 »جويد مي  پاكيزگي  سود خويش به  كه  نيست  جز اين  پس«  معاصي  و ترك  طاعات
، نيز  شده  پليديها آغشته  به  كه  كسي  گناه  كه چنان. گردد بر مي  خودش  به  آن  زيرا منافع
او   پس »خداوند است  سوي به  و بازگشت«  ديگران  بر دوش  نه  خود اوست  بر دوش

  .دهد مي  جزا يا پاداش  برابر عملش را در  هر انساني
  

��B��A��B��A��B��A��B��A��E��D��C��E��D��C��E��D��C��E��D��C  
  داراي  كه كسي:  يعني »و بينا«  است  رفته  بين از  اش بينايي  حس  كه  كسي:  يعني »و نابينا«

  .»برابر نيستند«  است  بينايي  نيروي

  كرده  بينا تشبيه  شخص  را به  نابينا و مؤمن  شخص  كافر را به  آيه  در اين  خداوند متعال
  . است
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��J���I��H��G��F��J���I��H��G��F��J���I��H��G��F��J���I��H��G��F  
  به  باطل  پس. نيز برابر نيستند  ها و روشنايي تاريكي:  يعني »ها و روشنايي تاريكي  و نه«

  . است  شده  نور تشبيه  ، به ها و حق تاريكي
  

��O����N��M����L��K��O����N��M����L��K��O����N��M����L��K��O����N��M����L��K  
  آتشبادي ، با نيست  و آزاري  گرمي  در آن  كه  خنكي  سايه:  يعني »و باد گرم  سايه  و نه«

و مراد از باد   ، ثواب مراد از سايه:  قولي  به. ، برابر نيستند است  و آزاررسان  سوزان  كه
  . است  دوزخ ، و مراد از باد گرم  ، بهشت يا مراد از سايه.  است  ، عذاب گرم

  

��b������a�� �̀�_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��W��V���UT��S������R��Q��P��b������a�� �̀�_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��W��V���UT��S������R��Q��P��b������a�� �̀�_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��W��V���UT��S������R��Q��P��b������a�� �̀�_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��W��V���UT��S������R��Q��P  
  تشبيه  مردگان  به  و كافران  دگانزن  به  مؤمنان »برابر نيستند  و مردگان  و زندگان«

 را  همانا خدا هركه«.  است  و جاهالن  عالمان  براي  تمثيلي  اين:  قولي به. اند شده

  طاعت  و به  آفريده  خويش  بهشت  را براي  ايشان  ، كه خويش  از اولياي »بخواهد
و « شنواند مي  آنان  را به  خويش  و پند و پيام »گرداند شنوا مي«  است  داده  توفيق  خويش

را   كفر دلهايشان  كه  كفاري  تو به:  يعني »در گورهايند نيستي  كه  كساني  تو شنواننده
  مردگاني  كفار را بهأ ، خداوند  گونه بدين.  بشنواني  تواني را نمي  ، حقايق است  ميرانده
  هيچ  حقيقت و  حق  داين  و انكار خود مدفونند و به  گمراهي در گور  كرد كه  تشبيه

  .دهند نمي  پاسخي
  

��g��f����e��d���c��g��f����e��d���c��g��f����e��d���c��g��f����e��d���c  
  عهده و بر  نيستي  هشدار دهنده  تو جز پيامبري:  يعني »نيستي  اي تو جز هشداردهنده«

  تو نيست ، كار با پذيرش  همراه  اما شنواندن  نيست  چيز ديگري  و تبليغ  دهي تو جز بيم
  خداي فقط در اختيار  و گمراهي  زيرا هدايت  نداري  نيز بر آن  و تواني  و تو قدرت

  . است  عزوجل
  



  

2277  

��u��t��s��r�������q��p���o��n��ml��k��j��i��h��u��t��s��r�������q��p���o��n��ml��k��j��i��h��u��t��s��r�������q��p���o��n��ml��k��j��i��h��u��t��s��r�������q��p���o��n��ml��k��j��i��h  
 و«  طاعت  اهل  براي »دهنده مژده«  با حق  همراه:  يعني »حق  ما تو را به  هرآينه«

  در آن  كه  ينمگر ا  نيست  امتي  و هيچ  فرستاديم«  معصيت  اهل  براي »دهنده بيم

  اين مگر  است  نبوده  پيشين  از امتهاي  امتي  هيچ:  يعني» است  گذشته  اي هشداردهنده
  شوم  فرجام را از  آنان  كه  برانگيخته ‡ از پيامبران  اي هشداردهنده  در آن  تعالي  حق  كه

  . است  داده مي  بيم  و كفران  طغيان
  

y��x��w��vy��x��w��vy��x��w��vy��x��w��v��������_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����z_��~��}��|��{����z����������c�������b���a��`��c�������b���a��`��c�������b���a��`��c�������b���a��`  
گذشته   از امتهاي »از آنها بودند  پيش  كه  كساني اكنند، قطع  و اگر تو را تكذيب«

 : يعني »بينات  بديشان  تند، پيامبرانشانپرداخ«  خويش  پيامبران »تكذيب  نيز به« 
 ، مانند شده  نوشته  هاي صحيفه:  يعني »و زبر«آشكار   و حجتهاي  روشن  معجزات

:  قولي به »آوردند« را  و انجيل  مانند تورات »روشنگر  و كتابهاي« ÷ ابراهيم  فصح
و مراد   پند و اندرز است  حامل  كه  است  كتابهايي: و مراد از زبر  معجزات:  مراد از بينات

  ها و احكام و برنامه  قوانين در آنها  كه  است  الهي  هاي كتابها و صحيفه: و زبر  از كتاب
  . است  شده  ينتبي
  

���l��k���������j��i��hg��f��e��d���l��k���������j��i��hg��f��e��d���l��k���������j��i��hg��f��e��d���l��k���������j��i��hg��f��e��d  
  پس« كردند  را تكذيب  پيامبران  كه ، بعد از آن عذاب  به »را فروگرفتم  كافران  گاه آن«

  .بود؟ قدر شديد بر آنها چه  كيفر من  كه  داني تو مي:  يعني »بود  چگونه  من  عقوبت
  

�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���������~��}��|��{��zy���x�����~��}��|��{��zy���x�����~��}��|��{��zy���x�����~��}��|��{��zy���x
��¥��¤��£���¢��¡��¥��¤��£���¢��¡��¥��¤��£���¢��¡��¥��¤��£���¢��¡  

 رنگارنگ  هاي ميوه  بدان  را فرود آورد، سپس  آبي  خداوند از آسمان  كه  آيا نديدي«

 ، بعضي رنگ سرخ  ، بعضي از آنها سفيدرنگ  بعضي  كه  هايي ميوه »؟ آورديم  بيرون 
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انگور و  ، انجير، ار، سيب؛ مانند ان است  رنگ سياه  و بعضي  سبزرنگ  ، بعضي زردرنگ 
  حيوان  اند در تن مانند عروق  كه  آفريديم  هايي و رگه »و از كوهها راههايي«  غيره

  رنگ  كه است  سياهي  سياه:  غربيب »سياهي  در نهايت  و سياه  رنگارنگ  سفيد و سرخ«
  رنگهاي  به  ختلفيم  ها و انواع از كوهها، راهها و رگه:  يعني.  است  كالغ  رنگ  شبيه  آن

  . آفريديم  گوناگون
  

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

 »است  گوناگون  آنها همچنين  رنگهاي  كه  و چهارپايان  و جانوران  و از مردمان«
  كه  اين  دليل . ها و كوهها، پديد آورديم ها در ميوه ها و گونه رنگ  اختالف  همچون

، از  اختالف  اين  كه  است  داد، اين  اشيا توجه  رنگها در اين  اختالف  به  سبحان  خداي
  اوال اختالف  تعالي  حق ، جهت  باشد بدين مي  وي  بديع  و صنع  بر قدرت  ادله  بزرگترين

گر دي  در انسانها و حيوانات  آن و بعد از  در جمادات  ، سپس روييدني  هاي رنگها در ميوه
 »ترسند از او مي  عالمانند كه خدا فقط  از بندگان  كه  نيست  جز اين«. را ذكر كرد

  زيباي  و افعال  بزرگ  وجود، اوصاف به  و دانايان  فقط دانشوران  سبحان  از خداي:  يعني
و دانشور   عالم  نترسد، او در واقع أخدا  از  ترسند و هر كس مي  غايبانه  اند كه وي

در   كه چنان  ترسانتر است  داناتر باشد، از وي  عزوجل  خداي  به  هر كس  سپ  نيست
شما از خدا و   ترسانترين  من«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

  نافرمانان  پس »است  آمرزنده  خدا غالب  گمان بي«. » اوهستم  شما براي  پرهيزكارترين
  .دهد قرارمي  خويش  مغفرت  ا شاملر  طاعت  و اهل  را سركوب

رنگها و   اختالف  كيفيت  به  كوني  و علم  تجربي  علم:  كريمه  آيه  در اين  مراد از علم
  علوم  به دانا  و مراد از علما نيز، علماي  است أخداوند  از مظاهر قدرت  مانند آن

و اسرار و   علوم  اين  كه  سيك  و پرواي  اند زيرا ترس كاينات  و رازهاي  و زيستي  طبيعي
 أخداوند از  ديگران  ـ بداند، بزرگتر از ترس  است  مؤمن  كه حالي را ـ در  معارف

،  است  طبيعي  و معارف  علوم  عصر انكشاف  ، ما در عصر حاضر كه جهت  بدين  است
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  سوي به  كه  كنيم مي  تبحر دارند، مشاهده  علوم  اين  در عرصه  را كه  بسياري  دانشمندان
  .اند آورده  روي أخداوند  دين
  شريك را با او  چيزي  كه  است  كسي  رحمان  خداي  به  عالم«: گويد مي � عباس ابن

كند   رعايت را  وي  هاي بشناسد، سفارش  او را حرام  و حرام  او را حالل  ، حالل نياورده
  خويش  عمل  هد كرد و در قبالبا پروردگار خود ديدار خوا  باشد كه  داشته  و يقين

از   كه  است  كسي  عالم« : است  گفته :بصري  حسن. » قرار خواهد گرفت  مورد محاسبه
  در آن  خداوند متعال  باشد كه  و مايل  راغب  اموري  بترسد و به  غايبانه  پروردگار رحمان

  اين  گاه آن. كند  ، اعراض است  ناراضي از آنها  سبحان  خداي  كه  دارد و از اموري  رغبت
  از آن  است  عبارت أاز خداوند  ترس«: گويد مي �جبير  سعيدبن. »كرد  را تالوت  آيه

  ، به علم«: گويد مي : مالك  امام. »گردد  حايل  وي  تو و نافرماني  ميان  كه  چيزي
قرار   در قلبرا   آن  خداوند متعال  كه  است  نوري  علم  بلكه  نيست  روايت  بسياري

  به  است  اند؛ عالمي دسته  علما سه: گفتند مي  نيكان«: گويد مي : ثوري  سفيان. »دهد مي
  دانا نيست  امر وي  به  كه أخداوند  به  است  ، عالمي داناست  وي امر  به  كه أخداوند
و  أخدا  به  اما عالم  دانا نيست أخود خداوند  به  كه أامر خداوند  به  است  و عالمي

را   وي  ترسد و حدود و فرايض مي  عزوجل  از خداي  كه  است  كسي ، امر وي  به
  از خداي  كه  است  ، عالمي دانا نيست  امر وي  به  كه أخداوند  به  وعالم. داند مي

  به  كه أامر خداوند  به  و عالم. داند را نمي  وي  حدود و فرايض  ترسد ولي مي  عزوجل
  داند اما از خداي را مي  حدود و فرايض  كه  است  ، كسي دانا نيست خداوند خود

  .»ترسد نمي  عزوجل
  

��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��� � � � � � � � �¿��¾��½��¼��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��� � � � � � � � �¿��¾��½��¼��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��� � � � � � � � �¿��¾��½��¼��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��� � � � � � � � �¿��¾��½��¼
��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É  

 كريم  قرآن  بر تالوت:  يعني »كنند مي  خدا را تالوت  كتاب  كه  كساني  گمان بي«

و با   آن  در اوقات »اند و نماز را برپا داشته«ورزند  مي  تمداوم  و بر آن  استمرار ورزيده 
آشكارا  و  ، پنهان ايم داده  روزي  آنان  به  و از آنچه«  و اذكار آن  اركان  كامل  رعايت
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ميسر   كه  است  اي هرگونه  به  مال  و بخشش  انفاق  بخش تعبير، انگيزه  اين »اند كرده  انفاق
  آشكار نيز خوب  انفاق  آن ، در غير ميسر شد، بهتر است  پنهاني طور به  شد؛ اگر انفاق

. بازدارد  را از انفاق شود، نبايد او  ريا داخل  مبادا در آن  كه  شخص  گمان  و اين  است
، همانا  تجارت  اين  كه »پذيرد نمي هرگز زوال   اند كه بسته  تجارتي  اميد به«:  اينان ! آري

  شود و از بين هرگز كساد نمي  كه ، تجارتي  است  طاعتشان  داشو پا  ثواب  دريافت
  كتاب  دانا به  قاريان  ، آيه آيه  اين«: فرمود  كند كه مي  نقل  كثير از قتاده ابن. رود نمي

  .» است  آن  به  و عامل أخداوند
  

���Ö�����������Õ��Ô�����Ó��ÒÑ��Ð��Ï���Î��Í���Ö�����������Õ��Ô�����Ó��ÒÑ��Ð��Ï���Î��Í���Ö�����������Õ��Ô�����Ó��ÒÑ��Ð��Ï���Î��Í���Ö�����������Õ��Ô�����Ó��ÒÑ��Ð��Ï���Î��Í  
كساد  هرگز  تجارتشان  اين:  يعني »بپردازد  ايشان  به  كمال و  تمام را به  تا پاداشهايشان«

  ايشان  شايسته  اعمال  پاداشهاي أخداوند  كه  خاطر اين افتد، به نمي  شود و از رونق نمي
با :  يعني »بيفزايد  آنان  خود به  و از فضل«پردازد  مي  ايشان  به  و كمال  تمام  را به

 »او آمرزگار  چراكه« نهد مي  و منت  فضل  ايشان  ، به ناعمالشا  بر پاداش  افزودن

  .»است«  ايشان  اندك  اعمال »و قدردان«  گناهانشان

  

��R��Q���P�����O��N��M��LK���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��R��Q���P�����O��N��M��LK���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��R��Q���P�����O��N��M��LK���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��R��Q���P�����O��N��M��LK���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A  
و   ، خود حق ايم كرده  تو وحي  سوي به«  از قرآن:  يعني »از كتاب  و آنچه«

  آسماني  پيشين  با كتابهاي  قرآن:  يعني »است  از آن  پيش  كتابهاي  كننده تصديق

  تعالي  حق:  يعني »بيناست  آگاه  بندگانش  به  خدا نسبت اقطع«  است  موافق و  همخوان
  بر ديگران  برتري  شايستگي  كه  از بندگانش  كساني  و محيط و به  آگاه  امورشان تمام   به
 از  داد و باز برخي  بشر برتري  را بر تمام ‡ پيامبران  تجه  بدين  دارند، بيناست را

  جايگاه ، ميان  فرمود و در اين  عنايت  ديگر برتري  بر برخي  درجاتي  را به ‡ پيامبران
 و سالمه هللا  صلوت(  ايشان  همه  است را فوق صمحمد  سرور ما حضرت  و منزلت

  .گردانيد  )اجمعين  عليهم 
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��j��i��h���g��f��ed��c��b��j��i��h���g��f��ed��c��b��j��i��h���g��f��ed��c��b��j��i��h���g��f��ed��c��b  

از  »بوديم  را برگزيده  آنان  خود كه  بندگان  آن  را به«  قرآن:  يعني »كتاب  اين  سپس«

بر تو   را كه قرآني   امر كه  اين  ما به !ص محمد  اي:  يعني »داديم  ميراث  به«  امت  اين
و در   ايم ساخته ررا مقد  و آن  ايم كرده  ، حكم دهيم  ميراث  امتت  علماي  به  ايم فرستاده

  زيرا اين  ايم داده  ميراث  آنان  ديگر را نيز به  آسماني  كتابهاي  ، تمام قرآن  اين  ضمن
  . است  پيشين  آسماني  كتب  همه  و نگهبان  كننده  ، تصديق كتاب
  هك  تاكساني  گرفته  را ـ از صحابه  امت  اين  علماي  خداوند متعال  كه  نيست  شكي ! آري

  عنايت  برتري و  ، منزلت ، شرف آمد ـ بر ساير بندگان اند و خواهند آمده  بعد از آنان
  جهان  مردم  همه تا بر  است  گردانيده  اي و ميانه  برگزيده  ما را امت  و امت  است  كرده
سرور و ساالر اوالد  انبيا و  بهترين  امت  كه  شرف  اين  را به  و رهبر باشند و آنان  گواه
  . است  داشته  و گرامي  نموده  ، اكرام داده  قرارشان  آدم
  از آنان  برخي  پس«: فرمايد و مي  كرده  تقسيم  دسته  سه  را به  امت  اين  تعالي  حق  گاه آن

 سوي بههللا ا  اذن  به  آناناز   رو و برخي  ميانه  از آنان  خود ستمكار و برخي  بر نفس

از   كبيره  گناهان  مرتكبان: خود  بر نفس  ستمگران«: گويد مي  مقاتل »ها پيشگامند نيكي 
اند و  نگرديده  اي كبيره  گناه  مرتكب  هستند كه  كساني:  روان ميانه. توحيداند  اهل

. اند گرفته  پيشي  ستهشاي  اعمال  سوي به  هستند كه  كساني:  و پيشتازان  كنندگان سبقت
  كوتاهي  خويش  و تكاليف  واجبات  خود، از اداي  ستمكار بر نفس  كه  نيست  شكي

  و به  اختيار كرده  روي ميانه  رو، در كار دين ميانه. گردد مي  محرمات  كند، يا مرتكب مي
  گيرنده پيشياما پيشتاز و .  است  بهشت  كند و او از اهل نمي  افراط و تفريط ميل  جانب
  گروه  سه  اين  و او بهترين  گرفته  سبقت  در امور دين  از ديگران  كه  است  كسي

  از واجبات  برخي  كه  است  كسي : خويش  ستمگر بر نفس«: گويد كثير مي ابن. »باشد مي
  واجبات  كه  است  كسي: رو ميانه. گردد مي  را مرتكب  از محرمات  و برخي  را فروگذاشته

و   كرده  را ترك  از مستحبات  برخي  كند و گاهي مي  را ترك  و محرمات  داده  را انجام
و   واجبات  كه  است  كسي:  الخيرات  الي  سابق. دهد مي  را انجام  از مكروهات  برخي
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  را نيز ترك  از مباحات  بعضي  و حتي  و مكروهات  محرمات و  جا آورده را به  مستحبات
هستند، بعد از   اكثريت  ذكر كرد زيرا آنان  را در اول  ظالمان«: گويد مي  نسفي. »كند مي

كمترند و در   فوق  از هر دو گروه  از نظر تعداد بيشتراند اما پيشگامان  روان ميانه  آنان
  .»اند قرار دارند لذا در آخر ذكر شده  اقليت

خير   اعمال  سوي به  و پيشتازي  تنگرف سبقت  ، يا اين كتاب  دادن  و ميراث  گزينش »اين«

  كه  است  آمده �ابودرداء  روايت  به  شريف  در حديث »است  بزرگ  همانا فضل«

����X+:  است فرموده أخداوند«: فرمودند ص خدا  رسول � W� � V� � � U� � T� � S���X� � W� � V� � � U� � T� � S���X� � W� � V� � � U� � T� � S���X� � W� � V� � � U� � T� � S

��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY
iiii_������������ :آيند درمي  بهشت  به  حساب  بدون  ايشان اند، گرفته  سبقت  كه  اما كساني .

گيرند و  قرار مي  مورد محاسبه  آسان  حسابي  اند، به كرده  پيشه  روي ميانه  كه  كساني
شوند و  مي  محشر بازداشته  درازاي اند، در كرده  خود ستم  بر نفسهاي  كه  كساني

نمايد  مي  تالفي  خويش  حمترا با ر  آنان و قصور  كوتاهي  عزوجل  خداي  همانانند كه

  .z«1_��`�~�{�|�}}�: گويند مي  و همانانند كه
  

���y���x��w��v��ut��s��r����q���p��o���n��m��l��k���y���x��w��v��ut��s��r����q���p��o���n��m��l��k���y���x��w��v��ut��s��r����q���p��o���n��m��l��k���y���x��w��v��ut��s��r����q���p��o���n��m��l��k  
  سوي به  پيشگامان  به  است  اي وعده  اين »شوند آنها وارد مي  به  كه  عدن  بهشتهاي«

  هر سه از  امت  اين  مجموعه  يعنيـ   برگزيدگان  تمام  به  است  اي ها، يا وعده نيكويي
  خويش  گناه از  كه خود ـ بعد از آن بر  ستمگران  ـ يعني  اول  ـ زيرا گروه  شده ياد  گروه

ـ بعد از   روان ميانه  ـ يعني  دوم  گروه. شوند وارد مي  عدن  بهشت  شوند، به  پاكسازي
  ـ يعني  سوم  و گروه. شوند مي وارد  آن  هگيرد، ب  انجام  و آسان  سهل  حسابي  با آنان  كه آن

  بهشت  يعني:  عدن  بهشت. شوند مي وارد  آن  به  و عذابي  حساب ـ بي  پيشگامان
از طال و مرواريد   در آنجا با دستبندهايي« ماندگاراند  جاودانه  در آن  كه  اي هميشگي

،  از آيه  بخش  ير نظير اينتفس »است  در آنجا ابريشم  شان شوند و جامه مي  زيور داده

                                                           
 . سوره  از همين) 34(  آيه  كنيد به  نگاه 1
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در   هر كس«:  است  آمده  شريف  حديث در.  گذشت »23 /حج»  در سوره  طور مفصل به
  اين«: فرمودند  مؤمنان  به  خطاب  گاه آن. »پوشد نمي را  آن  بپوشد، در آخرت  دنيا ابريشم

  .» شماست  براي  در آخرت كفار و  در دنيا براي  ابريشم
. اند رحمت  و اين  نعمت  اين  به  مردم  ترين و شادمان  علما سزاوارترين  هك  نيست  شكي
:  است  آمده  ماجه و ابن  احمد، ابوداوود، ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان
 !برادر  اي: فرمود  وي  به �، ابودرداء رفت �نزد ابودرداء  دمشق  به  مدينه  از اهل  مردي

  كه  اينجا آورده  به  مرا حديثي:  مرد گفت  ؟ آن است  اينجا آورده  ا بهتو ر  چيزي  چه
  آيا براي: فرمود �ابودرداء. كنيد مي روايت  ص خدا  رسولرا از   شما آن  ام يافته  آگاهي

 !خير:  ؟ گفت اي نيامده  ز ديگرينيا  آيا براي: فرمود! خير:  ؟ گفت اي نيامده  تجارتي
! خير:  ؟ گفت اي نيامده  كار ديگري هيچ  ـ براي  حديث  اين  طلب  بهآيا ـ جز : فرمود

  من«: فرمودند  كه  ام شنيده ص خدا  رسولاز   بشنو؛ من  اينك: فرمود �ابودرداء  گاه آن
  لتضع  المالئكة  وإن  الجنة  إلي اطريق  به  تعالي  اهللا  فيها علما سلك  يطلب اطريق  سلك

  في  الحيتان  حتي  واألرض  السموات  في  من  ليستغفر للعالم وإنه   العلم  أجنحتها رضا لطالب
األنبياء  ورثة   العلماء هم  إن.  سائر الكواكب  القمر علي  العابد كفضل  علي  العالم  فضل. الماء
هر : أخذ بحظ وافر  أخذ به  ، فمن وإنما ورثو العلم اوال درهم ارايورثوا دين  األنبياء لم  وإن
  منتهي  بهشت  سوي به  كه  او را در راهي  برود، خداوند متعال  علمي  در پي  راهي  به  كس
،  علم  از طالب  خشنودي  خود را از روي  بالهاي  فرشتگان  گمان برد، بي شود مي مي
  عالم  ـ براي  ها در آب ماهي  اند ـ حتي در آسمانها و زمين  كه  نيكسا  گسترند و همه مي

 ، است  بر ساير ستارگان  ماه  برتري  بر عابد همچون  عالم  خواهند و فضيلت مي  مرزشآ
  علم فقط  اند بلكه نگذاشته  ارث  را به  انبياءاند و انبيا دينار و درهمي  علما ورثه  گمان بي

  .» است را برگرفته   وافري  بهره ارا بگيرد، قطع  آن  هر كس  اند پس گذاشته  ميراث  را به
  

��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  
  خدايي ستايشها  همه«: شوند مستقر مي  عدن  هاي  در باغ  كه  گاه آن  بهشتيان »و گفتند«

روز   هراسهاي و  هول  و اندوه  طاعات  شدن  نپذيرفته  ، بيم بديها و گناهان »اندوه  را كه
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  مخارج  تأمين  وانديشه  از ما نگراني:  است  اينمراد   قولي به »را از ما دور كرد«  قيامت
ها  ها و نگراني اندوه  همه أخداوند« :گويد مي  زجاج. را دور كرد  زندگي  هاي و هزينه

  ارتباط داشته  امر معاششان  به  كه  هايي اندوه ها و نگراني  كند، چه دور مي  را از بهشتيان
  ايمان  اهل  پس. مربوط باشد  امر معادشان  به  هك  هايي ها و اندوه نگراني  باشد و چه

و   از عاقبت  حال  برند و در همه سر مي به  وهراس  در ترس أخداوند  از عذاب  پيوسته
  شود يا خير؟ كه مي  پذيرفته  آيا اعمالشان  نگرانند كه دل امر  و از اين  بد بيمناك  خاتمه

  وارد نشوند، از بين  بهشت  به  كه  گاه تا آن  نهايشا اندوه ها و ها، دغدغه نگراني  اين
  نه:  نيست  وحشتي  هيچ هللاالا الاله  اهل بر«:  است  آمده  شريف  حديث در  ولي. رود نمي

 )رستاخيز(  بانگ  در هنگام  سويشان  به  من  در رستاخيز، گويي  قبر و نه در  ، نه در مرگ
: گويند مي  كه  نگرم افشانند ـ مي قبرها را مي  خود خاك  از سرهاي  كه  حال  ـ در آن

+e���d��c��b��a �̀�_��~��}��|��{e���d��c��b��a �̀�_��~��}��|��{e���d��c��b��a �̀�_��~��}��|��{e���d��c��b��a �̀�_��~��}��|��{_��������«.  
  توبه با  ، سپس كرده  او را نافرماني  كه  بر كساني  است »پروردگار ما آمرزگار  راستي  به«

  گناهان كنند لذا مي  او را اطاعت  كه  كساني  براي »است  قدردان«اند  بازگشته  سويش به
  .گذارد مي  را ارج  اندكشان  هاي آمرزد و نيكي را مي  بسيارشان

  

��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  
 : دارالمقامه »آورد فرود  جاودان  اقامتگاه  به  خويش  ما را از فضل  كه  خدايي  همان«

 ـ جاودانه  منان  ايخد  از سوي  و رحمتي  فضل  عنوان  ـ به  در آن  كه  اقامتگاهي
تواند  نمي شايسته   هرگز اعمال ! آري. شوند نمي  داده  انتقال  ماندگارند و هرگز از آن 

  كه  است آمده  شريف   در حديث  كه شود چنان  و امتياز تلقي  فضل  همه ازاء اين  مابه
. »ندك وارد نمي  بهشت  به  ا عملشاز شما ر  هرگز كسي«: فرمودند ص خدا  رسول

  كه  مرا نيز مگر اين  حتي«: ؟ فرمودندهللا  شما را نيز يا رسول  حتي: گفتند  اصحاب
  در اينجا هيچ«. »درپوشاند  خويش  از جانب  و فضلي  رحمت  مرا به  خداوند متعال

  اي درماندگي  ما هيچ  به رسد و در اينجا ما نمي  به«  و مشقتي  و خستگي »رنجي
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در  ! آري. باشد  و زحمت  و رنج  و سختي  خستگي  حاصل  كه  اي درماندگي »رسد نمي
  .شود مي  زدوده بهشتيان   و روح  ها از تن رنجها و خستگي  همه  بهشت
: اند كرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  أوفي ابي بن هللاز عبدا  حاتم ابي و ابن  بيهقي

  است  چيزهايي  از جمله  خواب  راستي  به !هللا  رسول يا:  گفت ص خدا  رسول  به  مردي«
  نيز خواب  در بهشت آيا  بخشد پس مي  ما در دنيا آرامش  به  آن  وسيله به أخداوند  كه

  و در بهشت  است  مرگ شريك   زيرا خواب !خير: فرمودند ص خدا  ؟ رسول هست
  سؤال  ؟ اين در چيست  شتبه  اهل  و آرامش  راحتي  پس: پرسيدمرد   آن.  نيست  مرگي

كار   ، تمام نيست  اي خستگي  آنجا هيچ آخر در: آمد و فرمودند  بزرگ ص خدا  بر رسول
  .شد  نازل  آيه  اين  كه بود  همان. » است  و راحتي  آسايش  بهشتيان

  

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

  حكم«  مرگ  به »بر آنان  ، نه است  دوزخ  آتش  آنان  اند، براي كافر شده  كه  و كساني«

  آن  عذاب  و نه«گردند   راحت  دنيا تا از عذاب  ديگر جز مرگ  مرگي  به »شود تا بميرند

  كه  هرگاه قرار دارند و  دوزخ  در عذاب  پيوسته  بلكه »شود مي  ساخته  از آنها سبك
  تنشان را بر  ديگري  پوستهاي أشود، خداوند  سوخته  در آتش  بدنشان  پوست

  را چنين  كفوري هر«.  است  آمده  ديگري  در آيه  كه را بچشند چنان  پوشاند تا عذاب مي

كند،   روي زياده  و انكار حق  در كفر و ناسپاسي  را كه  هر كسي:  يعني »دهيم كيفر مي
  است آمده  شريف  حديث در.  دهيم ، كيفر مي و وحشتناك  بسيار زشت  جزاي  همانند اين

اما :  فيها وال يحيون  يموتون هلها فالأ  هم  النار الذين  هلأما أ«: فرمودند ص خدا  رسول  كه

  ميرند و نه مي  در آن  نه  پس »جاودانند و در آن«هستند   آن  اهالي  كه  دوزخياني  همان
  .»شوند مي  زنده
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  استغاثه فرياد و  در دوزخ:  يعني »آورند در آنجا فرياد بر مي«  دوزخيان:  يعني »و آنان«

  يرونما را ب !پروردگارا«:  دارند كه فرياد برمي  بلند چنين  با صداي  كه  كنند در حالي مي

  و معاصي  شرك از »كرديم مي  تا غير از آنچه«  دنيا برگردان  و ما را به  از دوزخ »بياور

  جاي را به  طاعت و  ايم بوده  بر آن  كه  كفري  جاي را به  ايمان  پس »كنيم  كار شايسته«
  كه  يمعمر نداد  شما چندان  مگر به«:  گوييم مي  اما ما در پاسخشان ! قرار دهيم  معصيت

  كه  قدر عمر نداديم آن آيا شما را:  يعني »خواهد، پندپذير شود  پندپذيري  هر كه  در آن
  به.  است  كافي  وي  گرفتن پند  براي  فرصت  گيرد، آن  بخواهد پند و عبرت  هر كس

هر   معني  اين«: گويد مي  نسفي . است  سالگي  هجده  رشد، يعني  ، سن سن  اين:  قولي
عمر   اين  گيرد هر چند كه در بر مي ، خود قادر است  اصالح  به  در آن  مكلف  را كه  سني
كند، بر  مي  طوالني  عمري  كه  كسي  و توبيخ  سرزنش:  مگر بايد گفت. »باشد  كوتاه

  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان  بزرگتر است  كفرش
 يا هفتاد  او را تا شصت  كه  اي بنده  به أخداوند  در حقيقت«: دندفرموص  خدا  رسول
عذر را   وي  به  خداوند متعال  ، در حقيقت است  نمايانده ، عذر را داشته  نگه  زنده  سالگي

  . است  كرده  تمام  را بر وي  حجت : يعني. » است  نمايانده
  مراد از اين:  برآنند كه  سرانجمهور مف »شما نيامد؟  سوي به  و آيا هشداردهنده«

 »بچشيد  پس«  سفيد است  ، موي مراد از آن:  قولي به. اند ص اكرم ، پيامبر هشداردهنده

  هيچ  ستمكاران  زيرا براي«نگرفتيد و پند نپذيرفتيد   عبرت  را، شما كه  جهنم  عذاب

  آنها و عذاب  ميان و  بازداشته أخداوند  آنها را از عذاب  كه »نيست  اي دهنده ياري
  .گردد  و مانع  حايل  تعالي  حق

  

���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  
 در را  اي او هر امر نهاني:  يعني »است  آسمانها و زمين  غيب  خدا، داناي  گمان بي«

  مخفي  بر وي  اي كار پنهاني  شما را و هيچ  اعمال  اين  داند و از جمله مي  آسمانها و زمين
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  شايسته برگرداند، شما كار  دنيا هم  سوي اگر شما را به  داند كه مي  ماند پس نمي

�}�: فرمايد مي  ديگري  در آيه  كه چنان. كنيد نمي � � �O��N��M��L��K��Jz : )اگر آنها به  
) گردند برمي بودند،  شده  نهي  از آن  كه  آنچه  شوند، يقينا به  برگردانيده  دنيا هم

ها را  سينه راز  تعالي  حق  وقتي  پس »ها داناست راز سينه  او به  هرآينه«. »28/ نعاما«
  .داند هستند، مي  فروتر از آن  ديگر را كه  رازهاي  اولي  طريق و به ابداند، قطع

  

P���O��N���M��LK��J������ � � � � � � �I��H��GF��E��D��C������ �B��AP���O��N���M��LK��J������ � � � � � � �I��H��GF��E��D��C������ �B��AP���O��N���M��LK��J������ � � � � � � �I��H��GF��E��D��C������ �B��AP���O��N���M��LK��J������ � � � � � � �I��H��GF��E��D��C������ �B��A������V��UT��S��R��Q��V��UT��S��R��Q��V��UT��S��R��Q��V��UT��S��R��Q
����Z��Y�����X��W����Z��Y�����X��W����Z��Y�����X��W����Z��Y�����X��W��\��[��\��[��\��[��\��[  

و   جانشين  شما را امتي:  يعني »گردانيد  جانشينان  شما را در زمين  كه  كس  آن  اوست«
شما  شما سپرد و  را به  خويش  در زمين  تصرف  و كليدهاي  گردانيده  قبلي  آيند امت پي

. گزاريد شكر  و طاعت  مسلط كرد تا او را با يكتاپرستي  است  در زمين  كه  را بر آنچه
  جانشين  از نسلي  پس  و نسلي  از امتي  پس  شما را امتي«: گويد مي  آن  در معني  قتاده

  به  كفرش« كند  ها را ناسپاسي نعمت  از شما و اين »كفر ورزد  هر كس  پس«. »قرار داد

  را كفرشان  وكافران«كند  تجاوز نمي  ديگران  به  از خود وي  زيان  و اين »اوست  زيان

و «.  است  و نفرت  و بغض  خشم:  مقت »افزايد نمي  جز مقت  وردگارشاننزد پر

  .»افزايد نمي  چيزي«  و هالكت  كاستي:  يعني »غير از زيان  را كفرشان  كافران

  

��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�� �̀ �_�� �̂ �]
q��pq��pq��pq��p�����_��~��������}��|��{���z��y��x��w��vu��t��s��r�_��~��������}��|��{���z��y��x��w��vu��t��s��r�_��~��������}��|��{���z��y��x��w��vu��t��s��r�_��~��������}��|��{���z��y��x��w��vu��t��s��r����  

خدا   جاي به  خود را كه  مقرركرده  شريكان«خبر دهيد   من  به:  يعني »آيا ديديد: بگو«

  من  به« پرستيد مي أو جز خدا  گرفته  خويش  خدايان  عنوان را به  و آنان »پرستيد مي

  به ، آنها را خاطر آن شما به  كه »اند را آفريده  از زمين  چيزي  چه  دهيد كه  نشان

 يا مگر:  يعني »اند؟ داشته  در كار آسمانها شركتي  يا مگر آنان«ايد؟  گرفته  پرستش
در   تصرف ، يا در آسمانها، يا در فرمانروايي  ، در آفرينشأبا خداوند  همراه  آنان  براي
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يا مگر «باشند؟   شده  در الوهيت  ، سزاوار شركت مشاركت  تا با اين  است  آنها مشاركتي

ما   كه  امر است  اين  گوياي  و كتاب  نامه  و آن  شركت  اين  درباره »ايم داده  كتابي  آنان  به

  در معني  مقاتل. »دارند؟ قرار«  كتاب »از آن  بر حجتي  آنان  پس«؟  ايم برگرفته  شركايي
ا ب  كه  ، آنها بر اين كتاب  آن  برمبناي  كه  ايم داده  كتابي  كفار مكه  آيا به«: گويد مي  آن

جز   ستمكاران  كه  است  اين  حق  بلكه« »دارند؟  وجود دارد، حجتي  شريكي أخدا

ندارد   واقعيت  از موارد يادشده  يك  هيچ : يعني »دهند نمي  اي ديگر وعده يك  به  فريب
و   داده  اي فريبنده  هاي ، وعده خويش  و پيروان  اتباع  ، فقط به گمراه  رؤسا و رهبران  بلكه
  آن  كه  آرايند در حالي مي  ها را برايشان وعده  آن زنند و مي  ها گول وعده  را با آنآنها

از   ها عبارت وعده  آن. ندارد  حقيقتي  هيچ  كه  است  اساسي بي  دروغهاي  ها همه وعده
 أخدا  ، شما را به رسانده  شما نفع  به  خدايان:  كه  است  پيروانشان  به  سخنشان  اين

  .كنند مي  نزد او شفاعت شما  سازند و براي مي  نزديك
  

��t������ � � �s����r���qp��o����n���m��l�������k��j��i��hg��f��e���d��c��b����a��`��t������ � � �s����r���qp��o����n���m��l�������k��j��i��hg��f��e���d��c��b����a��`��t������ � � �s����r���qp��o����n���m��l�������k��j��i��hg��f��e���d��c��b����a��`��t������ � � �s����r���qp��o����n���m��l�������k��j��i��hg��f��e���d��c��b����a��`
��v��u��v��u��v��u��v��u  

 عبارت  اين »خود نيفتند  دارد تا از جاي مي  را نگاه  همانا خداوند آسمانها و زمين«
  كه آن ، بعد از است  وي  بديع  و صنع  سبحان  يخدا  قدرت  بيان  براي  اي مستأنفه  مستقل 

  زمين آسمانها و »و اگر بلغزند«گرديد   بيان  آنها بر كاري  قدرت  و عدم  بتان  ضعف

 و انتقال  و اضطراب  اگر زوال:  يعني »دارد نمي  آنها را نگاه هللابعد از ا  كس هيچ«
  داشتن  نگاه بر أاز خداوند غير  سك آنها مقدر شود، هيچ  از جاهاي  آسمانها و زمين 

غير   همچون  زمين  كه  دارد و اين  اشاره  جاذبه  نظام  به  كريمه  آيه  اين.  آنها قادر نيست
  حركت  خويش  خاص  در مدارهاي  كه  ديگري  و سيارات  خود از خورشيد و ماه

  كريم  معجز قرآن  آيات از  يكي  و اين. باشد در فضا شناور مي  كه  است  اي كنند، كره مي
  نگاهداشتن  سبب:  يعني »است او بردبار آمرزگار  گمان بي«  است  نجوم  در بعد علم

  خود منحرف  و از مدارات  نشده جابجا  كه  اي گونه  آنها به  و اداره  آسمانها و زمين
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او   به  بيند كه را مي  بندگانش  كه  اين  رغم  به  تعالي  حق  كه  است  نگردند و نيفتند، اين
  . بردبار آمرزگار است  آنان  كنند اما به مي  پيشه  ورزند و عصيان كفر مي

  

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

 سوگند  هللا  به«خود   و تالش  توان  و با نهايت »خود  سوگندهاي  ترين و با سخت«

:  يعني »ديگر  از امتهاي  از هر يك ابيايد، قطع  آنان  براي  اي دهنده اگر بيم  كهخوردند 

 »شد تر خواهند يافته راه«اند  شده  تادهفرس  سويشان  به ‡ پيامبران  كه  هايي امت  از تمام
  سوگندهايي  يادشده  مضمون  به ص  اكرم  رسول  از بعثت  قبل  اند كه قريش  مراد قبيله

  را تكذيب  پيامبرانشان  كتاب  اهل  رسيد كه خبر مي  آنان  به  كه  خوردند، هنگامي  محكم
  رسالت  به  پيامبري آنها نيز  از ميان  بودند كه  آن  در آرزوي  اند زيرا اعراب كرده

  چون  ولي«شدند  مي  برانگيخته  پيامبراني  اسرائيل بني  در ميان  كه شود چنان  برانگيخته

  نزدشان بودند، به  آن  آرزوي در  كه  چيزي  همان  چون:  يعني »آمد  برايشان  اي هندهد بيم
و   و بزرگوارترين  هشداردهنده  ترين شريف  كه  است ص خدا  آمد و او رسول

  در حق«باشد؛  نيز مي  خودشان او از  حال  عين و در  است  حق  فرستاده  ترين گرامي

  را از اجابت  و نفرت  گريز و دوري و  از وي »را  جز رميدن«  وي  آمدن »نيفزود  آنان
  . وي
 رسيده خبر  من  به:  گفت  كه  است  كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  از هالل  حاتم ابي ابن

ما   از ميان أگفتند؛ اگر خداوند مي ص اكرم رسول  از بعثت  قبل  قريش  كه  است 
،  خويش  خالق  پذيرتر براي از امتها از ما فرمان  امتي  هيچگرداند،   را مبعوث  پيامبري

خداوند   پس .نخواهد بود  وي  كتاب  تر به و متمسك  پيامبر خويش  شنوتر براي حرف
  .فرمود  نازل  آن  را بر اساس  آيه  اين  متعال
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  رسالت نرميدند و ص از محمد  سبب  اين  آنها به:  يعني »استكبار در زمين  سبب به«
استكبار و  كار را از سر  اين  معتقد باشند بلكه  وي  كذب  به  نكردند كه  را تكذيب  وي

  فساد، انجام در  دنورزي استمرار  انگيزه  او باشند و نيز به  پيروان  كه  از اين  گردنكشي
  ، فريب نيرنگ: مكر . و بدانديشي  نيرنگ  سبب  به:  يعني »مكر زشت«  سبب  به »و«دادند 

  بد، به  عاقبت:  يعني »آيد نمي فرود  و مكر بد جز بر صاحبش«  است  زشت  و عمل
  در حق  هفرود آيد ك  بر كسي  كه آن از  ، قبل است  كرده  بدانديشي  آيد كه فرود مي  كسي
و   مكر، فريب«:  است  آمده  شريف  درحديث.  است  شده  و بدسگالي  بدانديشي  وي

:  يعني »برند را انتظار مي  پيشينيان  آيا جز سنت  پس«. » نيست  مؤمن  ، از اخالق خيانت
فرود   نيز عذاب  اينان بر  برند كه را انتظار مي  پيشينيان  درباره أخداوند  آيا جز سنت

  و عليه  كرده  را تكذيب  خويش  انبياي  كه  گاه فرود آمد؟ آن  پيشين  بر امتهاي  كه آيد چنان
  ظالمانه  هاي چيني  و توطئه  خائنانه  ريزيهاي و تبعيد ـ برنامه  اخراج ، يا كشتن  ـ به  ايشان

  تا سنت  تقادر نيس  كس هيچ:  يعني »يابي نمي  تبديلي  الهي  سنت  براي و هرگز«كردند 
  و بنا نهاده  مقدر كرده  كننده تكذيب  بر امتهاي  را ـ كه  عذاب  در فرود آوردن أخداوند

  سنت  و هرگز براي«گرداند   آن  را جانشين  غير از آن  و چيز ديگري  ـ تغيير داده  است

 تغيير كند و و  گشته  متحول  آنان  بر عذاب  الهي  و آيين  سنت  كه »يابي نمي  تغييري هللا
  .فرود آورد  را بر غيرشان  و آن  كرده  دفع  را از آنان  او عذاب

  

�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����������������á��à�����������ß��Þ��ÝÜ���Û��Ú��Ù��Ø���×���Ö��Õ��������á��à�����������ß��Þ��ÝÜ���Û��Ú��Ù��Ø���×���Ö��Õ��������á��à�����������ß��Þ��ÝÜ���Û��Ú��Ù��Ø���×���Ö��Õ��������á��à�����������ß��Þ��ÝÜ���Û��Ú��Ù��Ø���×���Ö��Õ
���î��í��ì�������������ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â���î��í��ì�������������ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â���î��í��ì�������������ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â���î��í��ì�������������ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â  

 بودند  از آنان  پيش  را كه  كار كساني  اند تا فرجام سيروسفر نكرده  آيا در زمين«

را  ‡ما  پيامبران  كه  گاه ـ آن  و امثالشان  ما بر عاد، ثمود، مدين  و ببينند كه »بنگرند
فرود   ما برآنان  را كه  ؟ تا آثار عذابي كرديم  نازل  عذابهايي  كردند ـ چه  تكذيب

مورد  تغييرناپذير ما در  سنت امر  اين  بدانند كه  ، بنگرند و در نتيجه ايم آورده
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،  و غير آن شام   سوي خود به  در سفرهاي  قومت !ص محمد  ؟ اي است  كنندگان تكذيب
موجود   هنوز در ديارشان  را كه  شدگان  و حتما آثار عذاب  رفته  شده عذاب  مناطق  آن  به

  ز مشاهدها چرا  اند پس ، نگريسته مشهود است  در مساكنشان  نآ  هاي و نشانه
،  نظير آن  سرنوشتي به  شدن كنند؟ و چرا از روبرو نمي  ، انديشه ستمگران  كشتارگاههاي

:  يعني »نيرومندتر بودند  آنان از«  شده  عذاب  گروههاي  اين  كه آن  حال »و«ندارند؟   بيم
خود   اندامو   و در هيكل  داشته  فزونتري  هاي تر و سرمايه عمرهاي طوالني  مكه  از اهالي

ـ   در زمين  در آسمانها و نه  چيز  ـ نه  هيچ  كه  و هرگز نيست«نيز تنومندتر بودند 

  تواند از حيطه نمي  و زمين  آسمان  چيز در محدوده  هيچ:  يعني »خدا را عاجز كند

او   چراكه«فروگيرد؛   عذاب  را به او بخواهد آن  بگريزد چنانچه أخداوند  قدرت

بر او دشوار   كاري ماند و هيچ نمي  از او پنهان  لذا چيزي »تواناست  ايدان  همواره
  . نيست

  

��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
���[��Z��Y�������X��W��V��U��T��S���RQ��P���[��Z��Y�������X��W��V��U��T��S���RQ��P���[��Z��Y�������X��W��V��U��T��S���RQ��P���[��Z��Y�������X��W��V��U��T��S���RQ��P  

  غلطشان كيفر كار و كردار و به  از گناهان »اند كرده  آنچه  سزاي  را به  و اگر خدا مردم«

  بر پشت« كند مي  جنبد و حركت مي  در زمين  كه »را  جانوري  كرد، هيچ تار ميگرف«

  سبب  به را  آنان و غير  گناهانشان  سبب  را به  آدم  فرزندان »گذاشت نمي  باقي  زمين
  انسانها هستند نه در اينجا فقط»  جانداران:  دابه«مراد از :  قولي به.  آدم بني  گناهان  شومي

ميعاد، روز   آن  كه »دهد مي  مهلت  معين  را تا ميعادي  آنان  ولي«  از جانداران  انآن غير
:  يعني »بيناست  بندگانش  به خدا  گمان رسد، بي فرا  ميعادشان  و چون«.  است  قيامت

  اند، بينا و آگاه سزاوار عذاب  كه  كساني به  اند و هم سزاوار ثواب  كه  از آنان  كساني  به  هم
  .دهد مي  مناسب  جزايي  حالش  را مطابق  لذا هر كس  است
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  ﴾يس   سوره ﴿
  . است  آيه) 83(  و داراي  است  كيم

  
 ص خدا  رسول  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث : آن  فضيلت

در   يس  سوره  كه  داشتم  همانا دوست:  متيأ  من  نسانإ  كل  قلب  نها فيأ  لوددت«: فرمودند
را حفظ   آن  من  امت از افراد  هر يك:  يعني. »بود مي  من  از امت  هر انساني  قلب
  بدين. »بخوانيد  را برمردگانتان  يس«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين.  داشت مي

  است  ناي  يكي  سوره  اين  هاي ويژگي از«: گويد علما مي  از برخي  نقل كثير به ، ابن جهت
كند  مي  كار را آسان  آن أخداوند  كه جز اين شود، نمي  خوانده  كار دشواري  در هيچ  كه

 و بيرون  گرديده  و بركت  رحمت  نزول  سبب در نزد فرد محتضر نيز  آن  لذا قرائت
:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » اعلم هللاوا. كند مي  آسان  را بر وي  روح  آمدن 

  طلب  به  را در شبي  يس  هر كس:  غفر له  عزوجل  اهللا  ابتغاء وجه ةليل  في  قرأ يس  نم«
  .» است  شده  آمرزيده  وي بخواند، بر  عزوجل  خداي  رضاي

  

��]��\��]��\��]��\��]��\  
  در واوي  سين  نون  ادغام  ، يا به ساكنه  مد يا و اظهار نون  به »يا، سين«: شود مي  خوانده

اما از   گذشت » بقره»  سوره  در اول  مقطعه  حروف  باب در  سخن.  است  بعد از آن  كه
  .»! انسان  اي  يعني:  يس«: فرمود  كه  است  شده  روايت كعباس ابن
  

�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^  
  براي  خداوند متعال : يعني.  است  واو قسم...)  والقرآن: (واو در »حكيم  قرآن  سوگند به«

 اقطع«:  خورد كه سوگند مي  است  مملو از حكمت  آموز كه حكمت  قرآن  به ص محمد
  قرآني  سوگند به:  يعني.  است  محكم  معناي  به»  حكيم«ا ي). بعد  آيه(»  است  او از پيامبران

 ص محمد  باشد كه و استوار مي  محكم  خويش  بديع  و معاني  متين  با لفظ و بيان  كه
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  حقيقت  در اين  تا كسي  است  سوگند اين  ايناز   هدف.  است أهللاز نزد ا  اي فرستاده
  .نكند  هستند، شك أخداوند  فرستاده ص  حضرت  آن  كه

از   جمعي  شد كه  نازل  بعد، هنگامي  آيه  تا ده  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
د ـ بودن  شده  ناراحت ص خدا  رسول  از سوي»  سجده»  سوره  از قرائت  ـ كه  قريش

خود را   نقشه  اين  كنند اما تا رفتند كه  را دستگير و زنداني ص  حضرت  خواستند تا آن
  كردند از گردنهايشان مي  كاري شد و هر  بسته  بر گردنهايشان  كنند، دستهايشان  عملي

  اي: گفتند  با التماس و  آورده  روي ص  حضرت  آن  ، بناچار به گشت جدا نمي
ما و تو وجود دارد، سوگند   ميان  كه  پيوند رحمي  خدا و به  بهتو را  !ص محمد

  گاه دعا كردند آنص خدا  رسول  بود كه  همان ! بكن  ما كاري  رايب  كه  دهيم مي
  . برگشت  عادي  حال  به  دستهايشان

  

��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a  
  جمله ين ا» از پيامبراني« ص محمد  اي »تو اقطع«:  كه  حكيم  قرآن  سوگند به ! آري

  . نيست  شكي  هيچ تو  در رسالت  كه  حكيم  قرآن  سوگند به:  يعني.  است»  عليه  مقسم«
و   بوده ص  حضرت  آن  منكر رسالت  كه  است  بر پندار كفاري  قاطع  ردي  آيه  اين
  . نيستي أخداوند  تو فرستاده: گفتند مي
  

��h��g��f���e��h��g��f���e��h��g��f���e��h��g��f���e  
  راه:  صراط مستقيم» مستقيم  بر صراطي«:  هستي ‡ پيامبران  تو از جمله اقطع ! آري

  رهرو را به مستقيما  نباشد بلكه  اي و پيچيدگي  كجي  هيچ  در آن  كه  است  راستي
و استوار   ، محكم مستقيم  و روشي  تو بر راه !ص محمد  اي:  يعني. برساند  وي  مطلوب

  .اند از تو درگذشته  بلق  كه  هستي  پيامبراني  همان  و روش  بر راه  يعني
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��l����k������j��i��l����k������j��i��l����k������j��i��l����k������j��i  
  آن بر تو  كه  استواري  و برنامه  مستقيم  راه  ، اين قرآن:  يعني» است  عزيز رحيم  تنزيل«

  خلقش و بر  غالب  در ملكش  كه  است  پيروزمندي  خداي  ؛ فروفرستاده  داري قرار
  . است  مهربان

  

��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  
 منظور  اين  تو را به:  يعني »دهي  اند بيم نشده  داده  بيم  پدرانشان  را كه  تا قومي«

 داده  بيم  اي الهي  قبال با رسالت  نزديكشان  پدران  كه  دهي  را بيم  تا قومي  ايم فرستاده
كشيد  رازاد به  رسالت  انقطاع  دوران  ؛ يعني»  فترت»  ، زمان از بعثتت  بودند زيرا قبل  نشده 

  پس« بود  نشده  فرستاده  ديگر پيامبري  بود كه  ، ديرزماني÷ عيسي  از بعثت  و پس

و   از احكام و  از رشد و هدايت »غافلند«  سويشان به  پيامبري  ارسال  عدم  سبب  به »آنان
ز بشر ا  بخشي  كه  ذكر آنان  هستند ولي  اعراب  آيه  اين  هرچند مخاطب.  الهي  هاي برنامه

  رسالت  بودن  عام  درباره  كه ندارد چنان  منافاتي ص پيامبر  رسالت  بودن  هستند، با عام
در ... «:  شريف  حديث  اين  از جمله  است  آمده  متواتر بسياري  و احاديث  ، آيات ايشان

  هعام  سوي به  شد اما من مي  فرستاده  خويش  قوم  سوي پيامبر مخصوصا به  يك  گذشته
  .» ام گرديده  مبعوث  مردم

  

��}��|��{��z�����y��x��w��v��u��}��|��{��z�����y��x��w��v��u��}��|��{��z�����y��x��w��v��u��}��|��{��z�����y��x��w��v��u  
  مردم بر بيشتر  عذاب  و وعده  حكم:  يعني »شد  ثابت  قول  بر بيشترشان  كه  راستي به«

  و در طول  بر كفر مرده  بودند كه  كساني  آنان  البته. شد  الزم  ، يا بر بيشتر كفار عرب مكه
 »آورند نمي  ايمان آنها  در نتيجه«اند  كرده  اصرار و پافشاري  آن ، بر خويش  حيات  مدت
اصرار و   سبحان  خداي  شد كه  و واجب  الزم  برآنان  دليل  اين  به  عذاب  حكم:  يعني

  . دانست مي  خويش  ازلي  علم  به  مرگشان  را بر كفر تا دم  استمرارشان
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��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�� �̀�_��~  
 سوي به«  طوقها منتهي »اين  پس  ايم نهاده  طوقهايي  ما در گردنهايشان  رآينهه«

 را  گردنهايشان  را ندارند كه  اين  توان  حالتي  لذا آنها در چنين  است »هايشان چانه 

 را  سرهايشان  آنان  كه  طوري  به«كنند   بگردانند، يا آنها را خم  و راست  چپ  سوي به

  آوردن طوقها، بر فرود  اين  سبب  به  آنان:  يعني »اند فروهشته  ديده  شتهدا  باال نگاه
رو   باال و نگاهشان  همچنان  قادر نيستند لذا سرهايشان  گردنهايشان  به  دادن  وحالت

  كه  ايم را قرار داده  غلهايي  در گردنهايشان:  است  اين  معني  قولي به.  است  پايين به
قرار   دستها و گردنهايشان  غلها بين  اين  و چون  است  شده  غلها بسته  آن  به  دستهايشان

  .قادر نيستند  گردنهايشان  دادن  حركت  لذا آنها به  است  بسته  دارد و محكم
  وصف : يعني.  است  زده  هدايت  آنها از قبول  در امتناع أخداوند  كه  است  مثلي  اين
قرار دارد و  و قيد  در غل  كه  است  كسي  نپذيرفتن  همچون ، هدايت  در نپذيرفتن  آنان

بر گردنها   دوزخ در  دارد كه  اشاره  گروهي  به  كريمه  آيه:  قولي به.  نيست  حركت  قادر به
  .شود مي  و زنجير نهاده  غل  و دستهايشان

  ابوجهل  د كهان كرده  علما روايت 1، گذشت  آيات  نزول  سبب  در بيان  كه  گونه  همان
خداوند   بود كه  همان !كرد  خواهم  وچنان ، با او چنين را ببينم ص اگر محمد:  گفت
محمد   اين  اينك :گفتند او مي  به  مردم  كرد، بعد از آن  را نازل  و مابعد آن  آيه  اين  متعال
او ...  او كجاست: پرسيد اما او مي ! كن  عملي  وي  تهديد خود را در حق  پس  است

  .ديد را نمي ص  حضرت  ؟ و آن كجاست
  

��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  
ايجاد  را با  آنان:  يعني »ايم نهاده  سدي  هم  سرشان  و پشت  سدي  رويشان  و ما پيش«

آيند،   بيرون  ايمان  سوي توانند از كفر به نمي  پس  ايم بازداشته  آوردن  ، از ايمان موانعي
خود را از  باشند و او نتواند  نهاده  سدي  سرش  و پشت  پيشاپيش  كه  همانند كسي

از   و عنادشان  جز استكبار و گردنكشي  سدها چيزي  اين. آورد  سدها بيرون  حصار آن
                                                           

 .»2»  ، آيه نگاه 1
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:  يعني »ايم افگنده  اي پرده  باز بر آنان«  نيست  برابر حق در  نهادن  و گردن  پذيرش

توانند  نمي  هيچ«  پرده  اين  سبب به »آنان  در نتيجه«  ايم پوشانده  اي پردهرا با   ديدگانشان

  رستاخيز و معاد و از پذيرش  به  و از ايمان  قادر نبوده  هدايت  راه  ديدن  به:  يعني »ببينند
  .اند در دنيا نيز كور شده  الهي  هاي برنامه

  به  سبحان  ؛ زيرا خداي  آنان  روي به  ايمان  راه  بر مسدود بودن  است  نيز تمثيلي  آيه  اين
. كنند مي  پافشاري بر كفر اصرار و  مرگشان  تا دم  آنان  كه  است  دانسته  خويش  ازلي  علم
امر،   و در واقعيت عقال  كه  است  وي  قبلي  مجرد شناخت:  الهي  ازلي  علم  اين  البته

  .دارد باز نمي  آوردن  ايمان ، او را از د و بنابراينآور وجود نمي  به  در كار انسان  اجباري
  

��~��}��|�����{��z���y��x��w���v��~��}��|�����{��z���y��x��w���v��~��}��|�����{��z���y��x��w���v��~��}��|�����{��z���y��x��w���v  
  چه ، بدهي  بيمشان  چه«  است  كفار يكسان  آن  براي:  يعني »برابر است  آنان  و براي«

  يكسان  برايشان  ندادنت و هشدار  دادن هشدار:  يعني» آورند نمي  ايمان:  ندهي  بيمشان
آورند، هشدار  نمي سر فرود أخدا  پذيرند و براي را نمي  آنها حق  كه  و مادامي  تاس

  .رساند نمي  آنها سودي  به  دادن
  

��®��¬«������ª©��¨§¦��¥¤��£��¢¡�����®��¬«������ª©��¨§¦��¥¤��£��¢¡�����®��¬«������ª©��¨§¦��¥¤��£��¢¡�����®��¬«������ª©��¨§¦��¥¤��£��¢¡���  
  كه«رساند  مي سود  كسي  تنها به  دادنت و هشدار  بيم:  يعني »دهي مي  را بيم  تنها كسي«

  رحمان  خداي از«  در نهان:  يعني »كند و غائبانه  پيروي«  از قرآن:  يعني »از ذكر

  بهره  كساني فقط  از هشدارهايت:  كه  بدان  پس. بيند را نمي او  هرچند كه »بترسد

  پس«. شود  جمع  هر دو در آنان أاز خداوند  و ترس  عظيم  از قرآن  پيروي  برند كه مي

و   آمرزش  به«ترسد  مي  رحمان  از خداي  بانهكند و غائ مي  پيروي  از قرآن  كه »او را

  .»ده  بشارت«  است  همانا بهشت  كه »ارجمند  پاداشي
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°¯°¯°¯°¯����µ´³²±µ´³²±µ´³²±µ´³²±�������¿��¾�½¼»º¹��¸¶���¿��¾�½¼»º¹��¸¶���¿��¾�½¼»º¹��¸¶���¿��¾�½¼»º¹��¸¶  
 و«در روز رستاخيز   بعد از مرگشان »سازيم مي  را زنده  مردگان  كه  ماييم  گمان بي«

  پيش و بد  نيك  ا در دنيا از اعمالر  آنچه:  يعني »نويسيم اند مي فرستاده  را پيش  آنچه

  آنچه  نويسيم مي  همچنان:  يعني »را  و آثارشان«  نويسيم محفوظ مي  اند، در لوح فرستاده
  آنان  از مرگ  پس  آن  جريان  كه  اند ؛ از حسناتي گذاشته  خود باقي  بعد از مرگ  را كه
  سنتي  كه  مانند كسي ؛ است  جاري  خود خيري  صاحب  براي  شود و هميشه نمي  قطع

  از مرگ  پس  را كه  ما بديها و گناهاني:  است  اين  يا معني. گذارد مي  نيكو را بنيان
  ، وقف آن  ، تصنيف علم  تدريس :از آثار خير.  نويسيم مانند، مي مي  خود باقي  دهنده انجام
: و از آثار شر.  است  المنفعه  عام  اماكن مساجد، پلها و  ، آباد كردن قصد قربت  به  كردن

  مردم  زيان  سبب  كه  است  اموري  پديدآوردن و  و ستم  ظلم  گذاري ، بنيان آفريني بدعت
:  است  اين»  آثارهم»  ديگر در معناي  قول. كنند مي اقتدا  آن  به  جور و ستم  و اهل  شده
  احاديثي  معني  كثير در اين ابن.  نويسيم را مي  يا معصيت  طاعت  سوي به  قدمهايشان  نقش

: فرمود  كه �هللاعبدا جابربن  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  از جمله  است  كرده  را نقل
از مسجد دور بود،   منازلشان  كه  سلمه  بني  شد و طايفه  خالي مسجدالنبي  پيرامون  اماكن

 خبر به  اين  پس. كنند  مكان  د نقلمسج  نزديك  خواستند تا به  موقعيت  اين از  با استفاده
  تريدون  نكمأ  بلغني  نهإ«: آنها فرمودند  به  خطاب ص  حضرت  رسيد، آن ص خدا  رسول 
مسجد   نزديك  به خواهيد شما مي  كه  است  خبر رسيده  من  به: المسجد  تنتقلوا قرب  نأ

  يا بني«: فرمودند! اهللا وليا رس  است  خبر درست  اين ! آري: گفتند. »كنيد  مكان  نقل
بمانيد   ر ديار خود باقيد!  سلمه بني  اي:  آثاركم  تكتب  ، دياركم آثاركم  تكتب  دياركم!  سلمه

شود، در ديار  مي  نوشته )شما  حسنات  زمره مسجد، در  سوي به(  قدمهايتان  زيرا نقش
  نوشته )حسناتتان  زمرهمسجد در   سوي به(  قدمهايتان  را نقشيبمانيد، ز  خود باقي

  .نكردند  خود را ترك  ، منازلص  اكرم رسول توصيه  آنها بعد از اين  پس. »شود مي
  سن  من«:  شريف  حديث  اين  از جمله.  است  شده  روايت  نيز احاديثي  اول  تأييد معني  به

  من  ينقص  نأغير   نم  بعده  بها من  عمل  جر منأجرها وأ  له  كان  ةحسن  ةسن  سالماإل  في
  بعده  بها من  عمل  وزرها ووزر من  عليه  كان  ةسيئ  ةسن  سالماإل  في  سن  شيئا، ومن  جورهمأ
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گذارد، مزد   را بنيان  نيكي  سنت  در اسالم  هر كس: شيئا  وزارهمأ  من  ينقص  نأغير   من
از   كه آن ، بي است  مسلم  ايشاند، بر كرده  عمل  آن  به  بعد از وي  كه  و مزد كساني  وي

و   وي  گذارد، گناه  بنيان را  بدي  سنت  در اسالم  شود و هر كس  كم  چيزي  آنان  مزدهاي
  از گناهانشان  كه آن ، بي است  مسلم  كنند، برايش  عمل  آن  به  بعد از وي  كه  كساني  گناه

 و غير  بندگان  از اعمال  چيز، اعم  همه : يعني »را  و هر چيزي«. »شود  ساخته  كم  چيزي
شود و روشنگر  اقتدا مي  آن  به  كه  كتابي در:  يعني »ايم برشمرده  مبين  در امامي«را   آن

محفوظ، و   لوح»  مبين  امام«مراد از :  قولي به.  ايم و ضبط كرده  ، ثبت چيز است همه
  . است  بندگان  اعمال  هاي ها و صحيفه نامه:  قولي به
  

���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  
  آيه  اين در  مراد از قريه«: گويد مي  قرطبي »كن  بيان  مثلي  قريه  از اصحاب  و برايشان«

 »آمدند  قريه  آن  به  فرستادگان  كه  گاه آن«. » است  ـ شهر انطاكيه  مفسران  تمام  قول ـ به
  سوي به  دعوتشان منظور  را به  اناو ايش  بودند كه ÷ عيسي  ، اصحاب فرستادگان  آن

  تافته ‡الهي  پيامبران  در سلسله  من: بگو  مشركان  به  يعني. فرستاد  آنان  ميان  به أهللا
  مردم  سوي  به  الهي  فرستادگان نيز  از من  زيرا پيش  نيستم  نوظهوري  و پديده  جدابافته

اند،  داده  ، بيم دهم مي  بيم  را از آن شما  من  كه  چيزهايي  را از همان  و آنان  شهرها آمده
  روز قيامت  اند، از حساب كرده  را تبليغ  توحيد و يكتاپرستي  نيز، اصل ‡ پيامبران  آن
  .اند داده  مژده  جاودان  بهشت  نعمتهاي  و به  داده  بيم
  

��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  
  سبحان  امر خداي  را به  دو تن  آن ÷ عيسي »فرستاديم  سويشان به  دو تن  كه  گاه آن«

  آن  انطاكيه  مردم:  قولي به.  در رسالتشان »شمردند  دو را دروغزن  آن  ولي«بود   فرستاده
تأييد   سومين  را با فرستاده  آنان  سپس«كردند   شان را زدند و زنداني  فرستادگان

از .  استوار داشتيم و  داده  قوت  سومي  را با فرستاده  دو تن  آن  كار رسالت:  يعني »كرديم
امير ـ   ـ با تعيين  دعوتگرانه  مأموريت  در يك  تن  سه  كردن  مكلف  كه  فهميم اينجا مي
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  بودند و سومين  يوحنا و بولص ، اول  دو فرستاده  كه  است  نقل.  نيرومند است  حركتي
. بودند  يوحنا و شمعون  اول  تن و دو  بولص  فرستاده  ينيا سوم. بود  شمعون  فرستاده

تا شما را  »ايم شده  فرستاده  پيامبري شما به  سوي ما به  آينه هر: گفتند  رسوالن  پس«
  . كنيم  دعوت  صحيح  و عقيده  و فضيلت  حق  سوي به
  

��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  
با ما   بشريت شما در:  يعني »مانند ما نيستيد  شما جز بشري«ديار   آن  ناباوران »گفتند«

  گرديد و رسالت  مخصوص  رسالت  تا به  نيست  داريد لذا شما را بر ما مزيتي  مشاركت
  اين  كه. بشر  بوديد نه مي  خدا بوديد، بايد فرشته  شما باشد و اگر شما فرستاده  فقط ويژه

از  »چيزي  و رحمان«.  است  كننده  تكذيب  هاي ديگر از امت  يبسيار  تكراري  شبهه

، شما  فرو نفرستاده«كنند؛  مي ادعا  و پيروانشان  پيشين  شما و ديگر پيامبران  كه  وحيي

  منطق  است  اين. گوييد مي  دروغ  رسالت  شما در ادعاي:  يعني »پردازيد نمي  جز دروغ
  . و مكاني  انكفار در هر زم  و واهي  اساس بي
  

��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  
پيامبري   شما به  سوي به اما واقع  داند كه پروردگار ما مي« ‡ پيامبران »گفتند«

  ترين سخت از ما به  عزوجل  خداي ا، قطع و اگر ما دروغگو بوديم »ايم شده  فرستاده 
،  شبهه  شديد اين منظور رد و انكار  به ‡ پيامبران،  ترتيب  اين  به.  گرفت مي  انتقام  وجه

  .را با سوگند مورد تأكيد قرار دادند  خويش  جواب
  

���r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m���r��q��p��o��n��m  
  عهده بر:  يعني »نيست  اي آشكار وظيفه  رساني  و بر ما جز پيام«: افزودند ‡ پيامبران

  هيچ ، طور آشكار و روشن به  وي  رسالت  ، جز تبليغ پروردگار متعال  ما از جانب
  . ديگري چيز  ، نه است  ما فقط همين  به  محوله  و مأموريت  نيست  ديگري  مأموريت
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�� �̀��_��~��}���|��{��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  
:  يعني »ايم بد گرفته  شما شگون  ما به  هرآينه«شهر   آن  پيشه  تكذيب  مردم »گفتند«

بد   شگون  خود به  حضور شما را در ميانما : گفتند ‡ پيامبران  آن  شهر به  آن  مردم
  اگر اين:  يعني »برنداريد  اگر دست«  پنداريم مي  و نامبارك  و شما را شوم  ايم گرفته

 او قطع  كنيم مي شما را سنگسار«بازنايستيد؛   سخن  را فرو نگذاريد و از اين  دعوتتان

شما خواهد   به« و فجيعي   و زشت  سخت  عذاب:  يعني »دردناكي  ما عذاب  از جانب

:  قولي و به  دادن  دشنام : قولي ، به ، كشتن از سنگسار كردن  مرادشان:  قولي  به »رسيد
  . است  قسم  ، الم» لئن«در   الم. بود  دردناك  و عذاب  نمودن  شكنجه

  

��l��k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��l��k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��l��k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��l��k��j��i��h���gf��e��dc��b��a  
  جانب از  شومي  اين:  يعني »تشما با خود شماس  شومي«  فرستادگان  آن »گفتند«

را   و حقيقت شما حق  كه اين  سبب ، به خود شماست  گردنهاي  و آويخته  خودتان  نفسهاي
  شما شده  براي بد  و شگون  شومي  سبب  كه  شماست  تكذيب  اين  كرديد پس  تكذيب

  ياد خداي  ا بهر آيا اگر شما:  يعني »شويد؟  اندرز داده  آيا چون«وجود ما   ، نه است
و   شوم ما بر شما  پنداريد كه مي  ، چنين دهيم  و از او بيمتان  انداخته  عزوجل

  شما قومي:  يعني »اسرافكاريد  شما قومي  كه  است  اين  حق  بلكه ! نه«؟  ايم ناخجسته
  تعبار  را كه  بركت  اسباب  ايد، از آنجا كه از حد درگذشته  حق  در مخالفت  هستيد كه

  .پنداريد مي  هو ناخجست  اند، شوم الهي  از فرستادگان
  

��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  
 او حبيب: گويند مي  كتاب  اهل  منابع »آمد  دوان  دوان  شهر، مردي  و از دوردست«
 ، هيچ مؤمن  شخص  اين  شهر و اسم  آن  اسم  درباره  نجار بود، ليكن  فرزند موساي 
در  نجار  حبيب: گويد مي  قتاده.  نيست  در دست ص خدا  از رسول  صحيحي  روايت 

  چون  كرد پس مي  را عبادت  عزوجل  شهر، خداي  آن  نقطه  ترين در دوردست  غاري
،  و بنابراين كند  آنها پشتيباني  آمد تا از دعوت  را شنيد، شتابان ‡ پيامبران  خبر آمدن
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ز ا  پيروي  ، آنها را به گونه  بدين »كنيد  پيروي  فرستادگان  ناز اي ! من  قوم  اي:  گفت«
  .كرد  تشويق ‡ پيامبران  آن
  

�����~��}��|��{��z���y��x�����~��}��|��{��z���y��x�����~��}��|��{��z���y��x�����~��}��|��{��z���y��x  
در برابر ابالغ  »خواهند نمي  مزدي  از شما هيچ  كنيد كه  پيروي  از كساني« ! آري

  . حق  سوي به »اند يافته و خود نيز راه «  حق  و دعوت  رسالت 
  

¡¡¡¡����������©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢  
  و مرا چه« : ؟ گفت هستي  ايشان  بر دين  آيا تو هم: پرسيدند  از وي  قومش  هنگام  در اين

  عامل  وكدام  مانع  كدام:  يعني »؟ است  مرا آفريده  كه  را نپرستم  معبودي  كه  است  شده
بازدارد؟   است  من  آفريننده  كه  ذاتي  وجود دارد تا مرا از پرستش  ، جلو رويم بازدارنده

، باز  است  آفريده شما را  كه  خدايي  شما را از پرستش  مانع  طور، كدامين  همين:  يعني
  كه  است  شده  چه شما را  پس »شويد؟ مي  او بازگردانده  سوي به  و همه«دارد؟  مي

و   اوست  سوي  به  امتقي شما در روز  بازگشت  كه پرستيد درحالي را نمي  خويش  خداي
ما داديد؛   به  كه  پاسخي  اين  قبال در  گيريد؟ از جمله قرار مي  او مورد محاسبه  در پيشگاه

  .؟ فراخوانديم  حق  سوي شما را به  كه  گاه آن
  

��»��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��������¯��®��¬��«��ª��»��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��������¯��®��¬��«��ª��»��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��������¯��®��¬��«��ª��»��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��������¯��®��¬��«��ª  
 متعال  يگانه  هرگز جز خداي:  يعني »رمگي  پرستش  را به  او خداياني  جاي آيا به«
سزاوار  فقط او  را كه  ذاتي  تا پرستش  گيرم نمي  و پرستش  خدايي  را به  ديگري  معبودات 

  را به  معبوداتي ؟ آيا نيز هست  من  او آفريننده  كه در حالي  فرو گذارم  است  عبادت
از   آنان  شفاعت كند،  اراده  من  در حق  زياني  رحمان  اگر خداي  كه«:  گيرم  پرستش

  و نه«رساند  نمي  من  به  سودي  هيچ  آنان  شفاعت:  يعني »كند نمي  را دفع  چيزي  من

  من  را به  آن  رحمان  خداي  كه  بال و زياني  از اين »دهند  توانند مرا نجات مي  آنان
  .باشد؟  خواسته
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��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼  
 »هستم  آشكاري  در گمراهي اقطع  من«  برگيرم  معبوداتي  ز وياگر ج »صورت  در آن«

را   معبوداتي  يگانه  جز خداي  شما كه:  يعني.  است  آنان  به  گويي  كنايه و  تعريض  اين
  .داريد قرار  آشكاري  پرستيد، در گمراهي مي
  

��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â  
،  آن بعد از  كند كه مي  اعالم  آنان  به  صراحتي  را با چنان  ايمانش  مرد مؤمن  آن  سپس

  به  من  گمان بي« :گويد مي  پس. ماند نمي  باقي  وي  در ايمان  شكي  گونه  هيچ  ديگر جاي

  فرستادگان  را به  سخن  او اين:  قولي به »بشنويد  ، از من پس  آوردم  ايمان  پروردگارتان
و   استواري  را ـ از روي  سخن  او اين: ديگر  قولي به. دهند  گواهي  وي  تا بر ايمان  گفت

خواستند  مي  كه  گفت  هنگامي  قومش  به  ـ خطاب  در حق  و سر سختي  در دين  صالبت
  اعالم  صراحت  را به  خويش  ايمان و  را گفت  سخن  اين  برسانند و چون  قتل  او را به
  او را در زير لگدهاي  آنان:  قولي به .رساندند  شهادتش  و به  برده  ، بر او حمله داشت

او :  قولي و به. سر بريدند  او را با اره:  قولي به .او را سوزاندند:  قولي به. خود خرد كردند
  .را سنگسار كردند

  

���×Ö��ÕÔÓÒÑ��ÐÏÎ���ÍÌË��ÊÉ��È��Ç���×Ö��ÕÔÓÒÑ��ÐÏÎ���ÍÌË��ÊÉ��È��Ç���×Ö��ÕÔÓÒÑ��ÐÏÎ���ÍÌË��ÊÉ��È��Ç���×Ö��ÕÔÓÒÑ��ÐÏÎ���ÍÌË��ÊÉ��È��Ç  
  گفته«  شهادتش  در هنگام »او  به«: شد و  كشته  ايمان  جرم  به  مرد مؤمن  آن  سر انجام

  سنت  اين  كه چنان  بعد از شهادتت  برايت  گراميداشتي  عنوان به »درآي  بهشت  به: شد
ها و  لذت وارد شد و  بهشت  به  چون  پس. باشد مي  در مورد شهدا از بندگانش  الهي

  دانستند كه مي امر را  اين  من  قوم  كاش  اي:  گفت«كرد   را مشاهده  آن  هاي نعمت

از   قومش  آرزو كرد كه »است  قرار داده  گراميانم  و در زمره  مرا آمرزيده  ارمپروردگ
  به  هايشان بيني را بشناسند تا  وي  نيك  و سرانجام  لĤم  شوند و حسن  آگاه  وي  حال
  وي  مانند حال  خوشي  حال به  آورند و سرانجام  ايمان  تا مانند وي: يا. شود  ماليده  خاك

كرد   خيرخواهي  قومش  براي  ومرگ  او در زندگي  پس«: گويد مي ك عباس ابن. بپيوندند
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اند  تن  امتها سه  گيرندگان  سبقت«: گويد مي ليلي ابي ابن. »بود  حريص  آنان  و بر هدايت
  :كفر نورزيدند  هم  زدني برهم چشم  مدت  به  عزوجل  خداي  به  ايشان  كه
  . است  آنان  بهترين؛ و او  طالب ابي ابن ـ علي 1
  . فرعون  آل  ـ مؤمن 2
  اين  مرفوعي  در حديث  زمخشري  همچنين. »همانانند  صديقان  پس.  يس  ـ صاحب 3

  . است  كرده  روايت ص خدا  را از رسول  قول
  

��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  
از   شدنش  نجار بعد از كشته  بيبح  بر سر قوم:  يعني »از او بر سر قومش  و ما پس«

از   لشكري  هيچ«آسمانها باال برد؛   سوي او را به أخداوند  كه از اين  ، يا پس آنان  سوي

ما  و«  از آنان  گرفتن  و انتقام  رساندن  هالكت به  براي »فرود نياورديم  آسمان

  كردنشان  هالك  بود كه  هگرفت  پيشي  زيرا قضا و قدر ما بر اين »نبوديم  آن  فرودآورنده
  . لشكر از آسمان  با فروفرستادن  باشد، نه ÷ مرگبار جبرئيل  با بانگ

  تعذيبشان كار  شمردن  و ساده  آنان  شأن  شمردن  از تحقير و كوچك  ، تعبيري آيه  اين
ز ا  لشكري  ساختنشان  هالك  ما براي  نداشتند كه قرار  در جايگاهي  آنان:  يعني.  است

  . تند و مرگبار نابود ساختيم  بانگ  را با يك  آنان  بلكه  كنيم  نازل  آسمان
  

��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  
كرد  را نابود  را كشيد و همه  آن ÷ جبرئيل  كه »مرگبار بود و بس  بانگ  تنها يك«

  از آنان  كه طوري مردند بهشدند و   خاموش  آتش  چون:  يعني »آنها فسردند  بناگاه  پس«
  .رسيد نمي  مشاهده  به  و جنبشي  حركت  هيچ

  

��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  
را   عذاب  كه  هنگامي  در روز قيامت:  است  اين  تقدير سخن »بندگان  دريغا بر اين«

و   واندوه  غم:  سرهح. بخوريد و واويال بگوييد  آنها حسرت  كنيد، بر حال مي  مشاهده
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  كه  است و دريغي  حسرت  اين:  قولي به.  است  رفته  دست چيز از  بر يك  پشيماني
  هيچ«كردند   تكذيب را ‡ پيامبران  آنان  كه  كفار خوردند، هنگامي  بر حال  فرشتگان

و   غدري  سبب  است  اين »كردند او را ريشخند مي  كه آمد مگر آن نمي  بديشان  پيامبري
  از امتهاي  خويش  امثال از حال   كه  آنان  دريغا بر حال ! آري.  برآنان  خوردن افسوس
  .نگرفتند  ، عبرت گذشته

  

��q��p�����o��n��m����l��k��j��i�������������h��g��f��q��p�����o��n��m����l��k��j��i�������������h��g��f��q��p�����o��n��m����l��k��j��i�������������h��g��f��q��p�����o��n��m����l��k��j��i�������������h��g��f  
  استفهام .»؟ تو پيامبر نيستي«: گفتند ص خدا  رسول  به  كه  مكه  اهالي »اند مگر نديده«

از   پيش بسيار نسلها را  چه  كه«اند؛  اند و دانسته ديده  ، يعني است  تقرير و اثبات  براي

بعد  »گردند بازنمي  سويشان ديگر آنها به  كه  گردانيديم  هالك«  گذشته  از امتهاي »آنان
و هرگز   گرديده  آخرت ناپذير بال در پايان  ديار فنا و فصل  راهي  بلكه  خويش  از هالك

  ندارند؟  خويش  دنبال  به  تيبرگش
  . است  ارواح  و حلول»  تناسخ»  نظريه  به  بر قائالن  واضح  ردي  آيه  اين
  

��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  
ما  زدن  نيستند كه  جز جمعي«  و آينده  گذشته  هاي از امت  اعم »شان همگي او قطع«

از   اعم ـ  برابر اعمالشان را در  آنان  همگي  پس  و كتاب  حساب  براي »شوند احضار مي
  . دهيم مي  خير و شر ـ سزا يا پاداش

  

��c��b��a��� �̀����_��~��}��|��{��z��y��c��b��a��� �̀����_��~��}��|��{��z��y��c��b��a��� �̀����_��~��}��|��{��z��y��c��b��a��� �̀����_��~��}��|��{��z��y  
  بر زنده  وي  كامل  و قدرت  بر وجود آفريننده »است  اي نشانه  آنان  ، براي مرده  و زمين«

،  زمين  از آن  ها؛ پس رستني و  با نباتات »گردانيديم  را زنده  آن  كه«  مردگان  كردن
  فرموده  معني  است  كنند و اين مي  خورند و تغذيه مي  از آن  كه  را برآورديم  هايي دانه
  ، معظم ها وحبوبات دانه  البته »خورند مي  از آن  كه  برآورديم  هايي دانه  و از آن«:  وي

بر   انسان  معيشتي  زندگي  هستند كه  اي ماده  و بيشترين  داده  بشر را تشكيل  هاي خوردني
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  معني  شد تا بر اين  ساخته  مقدم  بر فعل»  منه«، جارومجرور  جهت  ، بدين آنها برپاست
  .كند  داللت

  

��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d  
 و »ها و چشمه  انگور آفريديم  خرما و درختان  از درختان  باغهايي  زمين  و در آن«

  .»كرديم  روان  در آن«جويبارها 

  

��x��w��v��ut��s��r���q��p��o��x��w��v��ut��s��r���q��p��o��x��w��v��ut��s��r���q��p��o��x��w��v��ut��s��r���q��p��o  
 به  دستهايشان  و از آنچه  آن«  و از باروبر باغستانها و نخلستانهاي  آن »هاي تا از ميوه«

 »بخورند«  مانند آن ديگر  هاي ها و خوردني انگور، آبميوه  آب  چون »است  آورده  عمل 

�+: در» ما«: گويد كثير مي  ابن �s� �r� �s��r� �s��r� �s��rtttt_ و «:  است  اين  آن  معني  كه  است  نافيه

آنها   كه  و اوست  است  الهي  از عمل  همه  اين  بلكه » است  نساخته  ها را دستهايشان ميوه
  اول  قول«: گويد و مي  داده  ترجيح را  اول  جرير معني اما ابن.  است  آورده  عمل را به
باشد،  مي) آورده  عمل  به  دستهايشان  آنچه : الذي(  معني  به  كه» ما»  بودن  موصوله:  يعني

،  آن  هاي را در برابر نعمت أخداوند »گزارند نمي شكر  هم آيا باز«. » تر است صحيح
  .؟ از پيامبرانش  با پيروي

  

yyyy������������zzzz��������{{{{��������||||��������}}}}������������~~~~��������������������¡¡¡¡��������¢¢¢¢������������££££��������¤¤¤¤������������¥¥¥¥��������¦¦¦¦����������§��§��§��§  
 »روياند آفريد مي  زمين  آنچه  جمله را، از  ازواج  تمام  كه آن  است  و منزه  پاك«

 رنگها،  خرما ـ داراي  ـ مثال درخت  زيرا هر جنسي  هاست و گونه  و اصناف  انواع : ازواج
يا  1.شود مي  بالغ  بيشتر از صد نوع  ، يا انگور ـ مثال ـ به است  مختلفي  طعمها و اشكال

ـ   و نبات  ، حيوان انسان از  ـ اعم  زنده  موجودات  از تمام  گي و مادينه  نري:  مراد از ازواج

                                                           
  برشمرده انگور  نوع) 120(  قمري  هجري  نهم  ، در قرن است  افغانستان  هرات  واليت  كه  من  مثال در موطن 1

 . مترجم. وجود دارد  از آن  بسياري  هاي نيز گونه  اكنون و هم  شده
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  گي و مادينه  و نري  زوجيت  بشر، اصل  علمي  با پيشرفت  امروزه  كه  است  گفتني.  است
،  بنابراين  است  رسيده  اثبات  به ـ  و نبات  از حيوان  ـ اعم  زيستي  مختلف  هاي در گونه

 »خودشان  و نيز از جنس«. رود مي شمار هب  كريم  قرآن  علمي  از معجزات  كريمه  آيه  اين
اند  آدم  بني  و زنان  مردان  كه  است  آفريده را  جفتها و زوجهايي  از وجود خودشان:  يعني

و   تعالي در بروبحر و آسمان  حق  آفرينش  و انواع  از اصناف »دانند نمي  و از آنچه«
  .اند يافته  آنها دست  شناخت  به  هند و نهآنها آگا از  نه  كه  است  آفريده  هايي ، جفت زمين

  توانمنديهاي  بخشد كه مي  تري وسيع  ابعاد و اعماق  مباركه  آيه  اين  اخير، به  جمله  اين
  . است  درمانده  آن بر  نمودن  ، از احاطه انسان  و علمي  عقلي

  

��²��±��°�� �̄����®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄����®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄����®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄����®��¬��«���ª��©��¨  
  پديده:  يعني »كنيم برمي  روز را از آن  كه  است  شب آنها  ديگر براي  اي و نشانه«

 خداوند  الوهيت  و وجوب  ، قدرت بر يگانگي  دال  است  اي نيز، نشانه  شب  شگرف
 هللا ولي  شاه  عالمه.  است  آن  جاي به  تاريكي  و آوردن  روشني  بردن:  مراد از سلخ.  متعال

و «. » كشيم مي  مانند پوست  روز را از شبو «:  است  گفته  آن  در ترجمه :دهلوي

  اي تاريكي در  طور ناگهاني به  آنان:  يعني »روند فرو مي  در تاريكي  آنان  بناگاه
  .ماند نمي  روز باقي  از روشني  ، چيزي آن  زدن  با خيمه  روند كه فرومي

  

��½����¼����������»���º��¹���¸¶�������µ�� �́�³��½����¼����������»���º��¹���¸¶�������µ�� �́�³��½����¼����������»���º��¹���¸¶�������µ�� �́�³��½����¼����������»���º��¹���¸¶�������µ�� �́�³  
  سبحان  خداي  و عظمت  قدرت  هاي از نشانه  مستقل  نشانه  يك  نعنوا به »و خورشيد«

  آن  ارتفاع  نهايت خورشيد،  مستقر يا قرارگاه:  قولي به »است  دارد روان  كه  مستقري  به«
در زير   مستقر آن: ديگر  قولي به.  است  در زمستان  فرود و هبوط آن  و نهايت  در تابستان

سير و   آمدن  پايان به  وقت  يعني ، آن  زماني  مراد قرارگاه: كثير ابن  قول و به.  است  عرش
  كه »است  دانا اين  خداوند غالب آفريني  اندازه«  است  در روز قيامت  آن  گردش

  سياره  ، اين و بنابراين  انداخته  جريان به  و قرار معيني  را با قاعده  خورشيد جهانتاب
  . است  ـ در گردش»  حوت«تا »  حمل« خود ـ از  معين  در منازل  طور ثابتي به
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��Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾��Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾��Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾��Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾  
  منزلگاهي  وهشت از بيست  عبارت  ماه  منازل »ايم مقرر داشته  هايي نيز منزل  ماه  و براي«

  اين  كه است  گفتني. آيد ها فرود مي منزلگاه  از آن  در يكي  هر شب  ماه  كه  است
،  ثريا، دبران ، ، بطين سرطان: از  است  و عبارت  بوده  شده  و شناخته  ها معروف نزلگاهم

، غفر،  االعزل سماك ، عوا، ، صرفه ، زبره ، جبهه ، طرف ، نثره مبسوطه  ، ذراع ، هنعه هقعه
،  ، سعد سعود، سعد اخبيه ، سعدبلع ، سعدالذابح ، بلده ، نعائم ، شوله ، قلب ، اكليل زباني
  را در يك  آن  ماه  كه  است  مسافتي ،» منزل«مراد از  .1مؤخر و رشاء  ، فرغ مقدم  فرغ

  طلوع  شب  ، در اولين منازل  اين  تفاوت  برحسب  ماه  كه طوري  كند به مي  روز طي شبانه
  ـ برحسب  بعدي  و شبهاي  دوم  در شب  سپس شود ظاهر مي  باريكي  قوس  شكل خود به

  كامل  چهاردهم  در شب  افزايد تا نور آن نور خود مي  بر حجم  آرام ـ آرام  منازل  عارتفا
خود   اول  شكل  به  در آخر ماه  كه گذارد تا اين مي  كاهش  به رو  باز نور آن  گاه شود آن مي

  در منازل  ماه:  يعني »خرما برگردد  ديرينه  خشكيده  شاخك  چون  كه تا آن«: گردد بازمي
  شاخه  بسان  شده  و كوچك  و مقوس  آخر برسد، باريك  به  چون كند تا خود سير مي

قرار دارد   خرما بر آن  ميوه  كه  است  اي شاخه  اصل:  عرجون. شود مي  اي ديرينه  خشكيده
  آن خرما از  هاي و خوشه  شده  و مقوس  كج  كه  است  و عريضي  زردرنگ  شاخه  وآن
  .ماند مي  خرما باقي  بر درخت  خشكيده  اخكش  افتد سپس مي
  

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï�����Î��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��Æ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï�����Î��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��Æ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï�����Î��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��Æ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï�����Î��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��Æ  
يكجا   در شب  تا با آن »برسد  ماه  به«  حركت  در سرعت »سزد كه خورشيد را مي  نه«

دارند   يا وجداگانه  مستقل  ، از خود مدار و گذرگاه از خورشيد و ماه  شود زيرا هر يك
، خورشيد از  ديد چشم شود، هرچند در  داخل  تواند در مسير ديگري از آنها نمي  و يكي

نيز   شب:  يعني »جويد  پيشي بر روز  شب  و نه«گيرد  مي  بار سبقت يك  قمر در هر ماه
  خويش  از آنها در وقت  هريك  آيد پس روز مي  دنبال  به  گيرد بلكه نمي  بر روز سبقت

و روز   شب  ميان«: گويد كثير مي ابن .گيرند نمي  سبقت  خويش  يند و از رفيقآ مي
                                                           

 . است  نامها عربي 1
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  دنبال  به  مهلتي  هيچ  از آنها بي  هر يك  وجود ندارد بلكه  و انقطاعي  فاصله  گونه هيچ
  هر يك:  يعني »از آنها  و هر كدام«. » از آيه  بخش  اين  معني  است  آيد و اين مي  ديگري

مسير : از  عبارت) سپهر(  فلك »شناورند  فلكي در«و روز   و شب  و ماه از خورشيد
در سپهر خود در فضا شناورند   از خورشيد و ماه  هريك ! آري.  است  سياره  وي دايره
) 93(  قطر آن  نيم  خورشيد در مدار خود كه  پس  شناور است در آب   ماهي  كه چنان

كند و قمر در هر  رسد، سير مي مي  پايان به  سال  يك در  آن  وچرخش  است  مايل  ميليون
نيز در   و زمين  است  هزار مايل) 24(  قطر آن  زند و نيم دور مي  يك  زمين  پيرامون  ماه

. چرخد بار بر محور خود مي  يك  روزي بار بر محور خورشيد و در شبانه  يك  سال  يك
 )13(مقدار  به  ماه  كند ولي در روز سير مي  درجه  يك  اندازه  خورشيد به  و ازآنجا كه

شوند  نمي ديگر يك  سير فلكي  و مزاحم  نرسيده  ديگري  از آنها به  يك  هيچ  پس  درجه
  دهند، جز به نمي قرار  را نيز در حجاب  از آنها نور ديگري  يك ، هيچ جهت  همين  به

  .دهد مي  روي) خسوف(  رفتگيگ يا ماه) كسوف(  خورشيدگرفتگي  كه  در هنگامي  ندرت
  

��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  
 را در كشتي  آدم بني  ما نسل:  كه اين«ما   بر قدرت »آنان  ديگر براي  اي و نشانه«

  خداي ، گونه  بدين »سوار كرديم«مملو از كاال و مسافر   هاي بر كشتي:  يعني »گرانبار 
ما :  است  اين  معني  قولي به. گذارد مي  شر منتنيز بر ب  بزرگ  نعمت  با اين  عزوجل

  . كرديم  حمل ÷ نوح  را در كشتي  آدم و اجداد بني  پدران
  

��P��O��N��M��L��K���J��P��O��N��M��L��K���J��P��O��N��M��L��K���J��P��O��N��M��L��K���J  
 »شوند آفريديم سوار مي  بر آن  كه  ديگري  مركوبهاي  ايشان  براي  و مانند آن«

در   كشتي  آفرينش  موازات  ا ـ بهر  آن  عزوجل  خداي  كه  شتر است:  مراد از آن:  قولي به
»  بيابان  كشتي«  عرب  ، شتر در عرف جهت  آفريد، بدين  در بيابان  سواريشان  بحر ـ براي

قطارها، هواپيماها و  ها، ماشين  به  اي اشاره  مباركه  آيه  يا شايد اين. شود مي  ناميده
را   و درازگوشان  واستران  انو اسب«:  است  آيه  و نظير اين.  جديد است  فضاپيماهاي
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شما   كه  ديگري  چيزهاي و نيز  نيز هست  تجمل  آفريد تا بر آنها سوار شويد و مايه
  . گذشت  تفسير آن  كه» 8/نحل» «آفريند دانيد مي نمي

  

��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  
اگر  »پس«درياها   ها در اعماق با كشتي  همراه »كنيم مي  ، غرقشان و اگر بخواهيم«

  و نه« برسد  فريادشان  به  كه »نباشد  فريادرسي  هيچ  برايشان«؛  كنيم  غرقشان  بخواهيم

  كس هيچ : يعني »ما  از جانب  رحمتي«  جهت  به »جز«بال   از اين »شوند مي  داده  نجات
  فرمان  نجاتشان ، به خويش  از سوي  رحمتي  جهت  به  گاهي  دهد ولي نمي  را نجات  آنان
را از   آنان  هم باز  خواهيم مي  كه اين  سبب  و به:  يعني »اي و برخورداري«  دهيم مي

  . سازيم برخوردار  است  مرگ  هنگام  كه »معين  تا زماني«دنيا   زندگاني
  

���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  
 »بترسيد  شماست  روي  پيش  كه  از آنچه: شود  گفته«كفار   به:  نييع »آنان  به  و چون«

كنيد و پروا داريد  ، حذر شماست  روي  پيش  دنيا كه  و عذاب  و حوادث  از آفات:  يعني
  مشمول  باشد كه«داريد  نيز پروا  در آخرت  از عذاب »سر شماست  پشت  و از آنچه«

  و از رحمت  برتافته  شود، روي مي  گفته  چنين  آنان  به  وقتي ! آري» شويد  رحمت
  .كنند مي  اعراض  خداوند متعال

  

��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  
  برايشان«  قرآن  از آيات  آيتي  هيچ:  يعني »پروردگارشان  از آيات  آيتي  و هيچ«

؛  است‡  پيامبران  گويي راست  روشن  توحيد و حجت  حقانيت  برهان  كه »آيد نمي
  .اند نكرده  التفاتي  هيچ  آن  و به »اند بوده  رويگردان  از آن  كه جز اين«
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��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀ �_���~��}��|��� �{��z��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀ �_���~��}��|��� �{��z��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀ �_���~��}��|��� �{��z��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀ �_���~��}��|��� �{��z
��r��q��p���o��n��m��r��q��p���o��n��m��r��q��p���o��n��m��r��q��p���o��n��m  

  انفاق  داده  شما روزي  خدا به  از آنچه: شود  گفته«  كافران  به:  يعني »آنان  به  و چون«

  ازروي »گويند مي  مؤمنان  به  كافران«كنيد   خود بر فقرا صدقه  از اموال:  يعني »كنيد

 اگر خدا  كه  كنيم  را اطعام  آيا كسي«  سخنشان  اين  استهزا و تحقير و تمسخر به

 و او را  سازد، باز ما بياييم او را فقير مي أخدا:  يعني »داد مي  طعامش  خواست مي
  !؟ ايم نكرده  عمل أخدا  خواسته  ، آيا بر خالف صورت  در اين !؟ كنيم  اطعام

  عزوجل  خداي  دهنده روزي  در حقيقت: گفتند مي  بودند كه  شنيده  از مسلمانان  مشركان
لذا . گرداند فقير مي را بخواهد،  سازد و هركه را بخواهد، توانگر مي  كه و او هر  است

  ، كسي و بنابراين  كرده  همراهي أخداوند  ما با مشيت: وا گفتندنار  جدال  آنها از روي
  ، مغالطه سخن  اين  كه  نيست  ترديدي ! كنيم نمي  ، اطعام است  نداده  او خود طعامش  را كه

را   از خلقش  برخي  سبحان  زيرا خداي  است  آنان  از سوي  ناروا و باطل  اي و مجادله
تا او را كند   فقير را اطعام  كه  داده  فرمان غني   ؛ و به گردانيدهرا فقير   توانگر و برخي

گزارد و  آيا شكر مي  قرار دهد كه  آزمايش ، مورد ابتال و داده  وي  به  كه  مالي  وسيله به
آيا   تا او را بيازمايد كه  فقر مبتال گردانيده  به طور فقير را  كند يا خير؟ همين مي  صدقه

شما جز در «ا خير؟ يورزد  مي  و توكل  و قناعت  و كوشش  تالش كند و صبر مي

  از آنچه  كه  سخنتان  شما در اين: گويند مي كفار:  يعني »نيستيد  آشكاري  گمراهي
  دهنده روزي  كه  اعتقادتان  كنيد ـ با وجود اين ، بخشش داده  شما روزي  به أخداوند

امر   چيزي  قرار داريد زيرا ما را به  آشكاري  گمراهي ـ در  است أخود خداوند
  به  پاسخي  جمله  اين  كه  جايز است  همچنين. ! است  الهي  مشيت  مخالف  كنيد كه مي

يا .  است  آشكاري  و گمراهي  شما مغالطه  استدالل  اين!  مشركان  اي  يعني: كفار باشد
را   قول  كثير اين ابن  كه. باشد  آنان  به  مؤمنان  از جواب  حكايت  جمله  اين  است  ممكن

  . تاس  پنداشته ضعيف 
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���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  
  به  پيوستن و  ، عذاب ما در مورد قيامت  شما به  كه  اي »وعده  اين: گويند مي  و كافران«

  در اين  مؤمنان  اي »گوييد مي  رسد؟ اگر راست فرامي  كي«دهيد  مي  يا دوزخ  بهشت
  مؤمنان  تمسخر به استهزا و  را از روي  سؤال  آنها اين. ؟ خويش  وعده  و در اين  سخن
  .كردند  مطرح

  :فرمايد مي  در پاسخشان  خداوند متعال
  

��¤���£��¢��¡�����~�����}��|��{��¤���£��¢��¡�����~�����}��|��{��¤���£��¢��¡�����~�����}��|��{��¤���£��¢��¡�����~�����}��|��{  
  است در صور ÷ اسرافيل  اول  دميدن  و آن »كشند تند را انتظار نمي  بانگ  جز يك«

در   خويش  ميان »گيرد كه فرومي  حالي را در  آنان«ميرند  مي  با آن  زمين  اهالي  تمام  كه

  .»كنند مي  و جدل  ستيزه« از امور دنيا  و مانند آن  و معامله  خريد و فروش

  

���¬��«��ª�����©�� �̈�§��¦��¥���¬��«��ª�����©�� �̈�§��¦��¥���¬��«��ª�����©�� �̈�§��¦��¥���¬��«��ª�����©�� �̈�§��¦��¥  
ديگر   برخي به  توانند برخي ، نمي هنگام  در آن:  يعني »توانند كرد  وصيتي  نه  گاه آن«

  چه  و از ديگران دارند  حقي  چه  بر ديگران  بكنند؛ كه  وصيتي  خويش  و زيان  نفع  درباره
  از گناهان  كشيدن  دست و  توبه  ديگر را به توانند يك يا نمي.  آنهاست  بر ذمه  حقي

ـ   مهلت  لحظه  يك  ـ بي  خويش كار  در بازارها و محالت  كنند بلكه  و سفارش  وصيت
  منازل  سوي توانند به نمي:  يعني »گردند بازمي  شان خانواده  سوي به  و نه«ميرند  يم

  .اند، باز گردند از آنها مرده  در بيرون  كه  خويش
  كه  است  آمده � از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

  خويش  دو مرد جامه  ود كهش برپا مي  درحالي  ترديد قيامت بي«: فرمودند ص خدا  رسول
ترديد  بي .پيچند  هم را در  آن  كنند و نه  را معامله  توانند آن مي  اند ؛ نه را فرو گسترده

تعمير ( كند اندود مي را گل  خويش  حوض  شخص  شود كه برپا مي  درحالي  قيامت
  شخص  شود كه مي برپا  در حالي  ترديد قيامت بي. بنوشد  آب  تواند از آن و نمي )كند مي

. كند  را تناول  آن  كه يابد را نمي  آن  اما فرصت  است  بازگشته  شتر خويش با شير ماده
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باال   خويش  دهان  سوي به خود را  لقمه  شخص  شود كه برپا مي  در حالي  ترديد قيامت بي
  .»كند  را تناول  تواند آن اما نمي  است  برده

  

��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®������¹������ �̧�¶��¹������ �̧�¶��¹������ �̧�¶��¹������ �̧�¶  
  قبرهايشان از  با آن  مردگان  كه  است  دوم  نفخه:  مراد از آن »شود مي  و در صور دميده«

  شريف  حديث در  كه چنان  است  فاصله  سال  ، چهل دو نفخه  شوند و ميان مي  برانگيخته
هر   لاو  نفخه با أ، خداوند است  فاصله  سال  ، چهل دو نفخه  ميان«:  است  آمده

از   بناگاه  پس« .»گرداند مي  را زنده  اي هر مرده  دوم  ميراند و با نفخه را مي  جانداري

محشر   صحراي  روانه  سرعت  و به »شتابند مي  پروردگار خويش  سوي خود به  قبرهاي
  .گردند مي
  

��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ¿��¾��½��¼��»��º��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ¿��¾��½��¼��»��º��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ¿��¾��½��¼��»��º��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ¿��¾��½��¼��»��º  
از :  يعني »؟ برانگيخت  ما را از آرامگاهمان  كسي چه !بر ما  واي  اي«كفار  »گويند مي«

  سراسيمه  آشوبد وچنان مي  در هم  چنان  شوند، عقلهايشان روبرو مي  با آن  كه  فرط هولي
  كرده  بيدارشان  خواب از  ياند و كس بوده  پندارند در خواب مي  گردند كه مي  و متوحش

  ما را از آرامگاهمان  كسي چه!بر ما  واي  اي: ( كه  معني  اين«: گويد كثير مي ابن.  است
  به  در محشر نسبت  شان  كند زيرا حال نمي  را نفي  در قبرهايشان  عذابشان) ؟ برانگيخت

اما . »اند بوده  فرورفته  خواب در قبر به  گويي  كه  است  سخت  قبر چنان  عذاب
  از رستاخيز ـ در ميان  قبل  آنان«: گويند مي  تابعين  ديگر از مفسران  و جمعي  كعب بن أبي

  مراجعه  خويش خويشتن  آيند و به خود مي  به  گاه آن .»خوابند مي  صور ـ اندكي  دو نفخه
  همان«  و مصداق »است«رستاخيز   همان »اين«:  كه اين كنند به مي  و اعتراف  كرده

  به  پس »گفتند مي  راست  نبود و پيامبرا  داده  رحمان  خداي  كه«  است» اي وعده
 در  سودي  هيچ  حالشان  اقرار به  اين  كنند كه اقرار مي  در روزي ‡ پيامبران  راستگويي

  مؤمنان  ، يا جواب فرشتگان  جواب:  جمله  اين  كثير برآنند كه و ابن جرير اما ابن. بر ندارد
  . است  آنان  به
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��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  
 در صور فرياد  را با دميدني  آن ÷ اسرافيل  كه »نيست  تندي  بانگ  جز يك  اين«

 نزد ما احضار  همگي  آنان  بناگاه  پس«  اخير است  نفخه  همان  مراد از آن. كشد مي

  .شوند مي  گرد آورده  و عقاب  حساب  نزد ما براي  سرعت به  آنان  بناگاه:  يعني »اند شده
  

�×���Ö��Õ��Ô�×���Ö��Õ��Ô�×���Ö��Õ��Ô�×���Ö��Õ��Ô�������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  
 »كرديد مي  آنچه  حسب و جز به«  عملش  از ناحيه »رود نمي  ستمي  كس امروز بر هيچ«

  . حساب  قاعده  است  و اين »نخواهيد شد  جزا داده«و بد   نيك  از اعمال
  

��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  
 در لذتهاي  زيرا ايشان »ندهست  و خرم  خوش  در كاري  بهشت  امروز اهل  گمان بي«
  چشمي  هيچ  كه  باشند ؛ لذتهايي مي  و خوشي  ، بهجت نعمت  و غرق  فرو رفته  عظيمي 

، از  است  خطور نكرده  بشري  هيچ  و بر قلب  نشنيده  گوشي  و هيچ  نظير آنها را نديده
آنها در   افتادنكفار و   سرنوشت  به  شدن  و مشغول  از انديشيدن  ، بهشتيان روي  اين

  نزديكانشان كفار را ـ هرچند از  حال  اند كه نعمت  غرق  اند زيرا چنان بازمانده  دوزخ
با   زير درختان در  آنها بر شط جويباران«: گويد مي  نسفي. آورند ياد نمي باشند ـ به

  .»آغوشند رعنا هم  باكره  دختران
  

��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  
را ـ مانند  آنها  كه  هايي در سراپرده:  يعني »بر تختها  ساران در سايه  شانبا جفتهاي  آنان«

  است  اورنگهايي ها و تخت:  ارائك »اند زده  تكيه«كند  مي  ها ـ سايباني ها و حجله خيمه
  و نوش  عيش  سرگرم ، و راحت  لذت  آنها در منتهاي:  يعني. ها قرار دارد در حجله  كه

  .هستند  خويش
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��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  
  آنهاست  و براي«  نوع  از همه »است  هايي آنها ميوه  براي«  در بهشت:  يعني »در آنجا«

.  است  آماده  برايشان  درنگ كنند، بي  طلب  بهشت  اهل  هر چه:  يعني »كنند  طلب  هر چه
  چيز از آن  آن د،كن  خواهش  چيزي  كه  از بهشتيان  هر كس:  است  اين  معني  قولي به

  . اوست
  

��]��\��[��Z��Y��X��]��\��[��Z��Y��X��]��\��[��Z��Y��X��]��\��[��Z��Y��X  
  اين  البته. گويد مي  سالم  بر آنان أاينها، خداوند  همه  فوق:  يعني »بر شما  سالم«

، يا  فرشتگان  واسطه  گويد؛ يا به  سالم  پروردگار بر آنان  كه  است  بهشت  اهل  آرزوي
از   سالمي  اين : يعني »مهربان  گاريپرورد  از جانب  است  سخني  اين«  واسطه  بدون
و . بر شما  سالم ! بهشت  اهل  اي: شود مي  گفته  بهشتيان  به  پس  است  تعالي  حق  جانب

  اهل  اي: گويند مي  كه شوند درحالي وارد مي  بهشت  بر اهل  از هر دري  فرشتگان:  قولي به
  . مهربان  پروردگاري  بر شما از جانب  سالم!  بهشت

  

��b��a�� �̀���_��^��b��a�� �̀���_��^��b��a�� �̀���_��^��b��a�� �̀���_��^  
امروز : شود مي  گفته  مجرمان  آيد و به ندا مي:  يعني »امروز جدا شويد ! گنهكاران  و اي«

  در آن:  است يا مراد اين . گيريد و جدا شويد  كناره  ـ از نيكوكاران  در آخرت  ـ يعني
جدا   رقهف  شوند، يهود در يك مي  ديگر جدا ساخته از برخي   برخي  روز، مجرمان

ديگر   اي ها در فرقه صائبي ديگر،  اي در فرقه  ديگر، مجوس  اي در فرقه  شوند، نصاري مي
  .ديگر  اي در فرقه  بتان  و پرستندگان

  

��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  
پرستيد زيرا او را ن  شيطان  كه  بودم  نفرستاده  شما حكم  سوي آيا به ! آدم  فرزندان  اي«

 شما  به  پيامبرانم  قبال بر زبان را  حكم  آيا اين:  يعني »؟ شماست  آشكار براي  دشمني
ـ   آدم از بني  كه  است  در اينجا، پيماني» عهد«مراد از :  قولي ؟ به بودم  نفرستاده  پيش
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  صورت در اين  شد، كه  شدند ـ گرفته  آورده  بيرون  آدم  پدرشان  از پشت  كه  هنگامي
. »نپرستيد؟ را  شيطان  كه  بودم  نبسته  پيمانآيا با شما  ! آدم بني  اي«:  است  چنين  معني

  در آسمانها و زمينش أخداوند  كه  است  اي عقلي  ، داليل»عهد«مراد از : ديگر  قولي به
  . است  بشر قرار داده  هدايت  براي

  

��y��x��w��v���ut��s��y��x��w��v���ut��s��y��x��w��v���ut��s��y��x��w��v���ut��s  
از   نقلي و  عقلي  و با ادله  نفرستاده  شما حكم  سوي آيا به:  يعني »بپرستيدمرا   كه و اين«

  است  اين« را فروگذاريد و فقط مرا بپرستيد  شيطان  پرستش  كه  بودم  نگرفته  شما پيمان

  ، راه است  شيطان  و نافرماني  رحمان  همانا طاعت  كه  اسالم  دين:  يعني »راست  راه
  . و بس  است  و درست  راست

  

��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z  
 ، شيطان  راستي به:  يعني »كرد  گمراه  بسيار از شما را سخت  او گروهي  و هرآينه«

  و از دشمني »كرديد نمي  آيا تعقل«كرد   از شما را گمراه  عظيم  بسيار و جمعي  خلقي
  .نبوديد؟  بر خود آگاه  شيطان

  

g��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��d������i���h��i���h��i���h��i���h  
. دنيا در ‡ پيامبران  بر زبان »شد مي  داده  شما وعده  به  كه  است  جهنمي  همان  ناي«

  وآخرين  و اولين  و جن  در رسد، انس  روز قيامت  چون«:  است  آمده  شريف  در حديث
بر  )از آن قسمتي(  از آتش  گردني  گاه شوند آن مي  آورده  هم گرد  فراخ  مكان  در يك
: دهد درمي ندا  چنين  اي منادي  كند، سپس مي  احاطه  آنان  شود و به مي  نمايان  خاليق

+g��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��d����������m��l��k��j���h��m��l��k��j���h��m��l��k��j���h��m��l��k��j���h����nnnn_��������...«.  
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��m��l��k��j��m��l��k��j��m��l��k��j��m��l��k��j������o��n��o��n��o��n��o��n  
  به  كفرتان  سبب امروز به:  يعني »درآييد  آن  ورزيديد، به مي  كه  كفري  سبب امروز به«

را   آن  درآييد، گرماي  آن  ، به بتان  و پرستش  از شيطان  در دنيا و پيرويتان أخداوند
  .بچشيد  را در آن  عذاب  و انواع  كرده  تحمل

  

��{��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  
  قدرت  كه  مهرنهادني  به »نهيم مهر مي«كفار   دهانهاي بر:  يعني »امروز بر دهانهايشان«

  گويند وپاهايشان مي  با ما سخن  و دستهايشان«كند  يم  سلب  را از آنان  گفتن  سخن

و ياور   كمك در دنيا  كه  اعضايي  آن  تا بدانند كه »دهند مي  كردند، گواهي مي  آنچه  به
  آنها شده  عليه  گواهي بود، امروز  خداوند متعال  و نافرمانيهاي  معاصي  آنها در ارتكاب

در .  است  گويا گرديده و  ، ناطق سر زده  دنيا از آندر   كه  آنچه  به  و هر عضوي  است
  بنده«: فرمودند ص خدا  رسول كه  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  حديث

  دهم نمي  خود را اجازه  جز نفس  شاهدي خود  عليه! پروردگارا: گويد مي  در روز قيامت
  بسنده  بر خودت  حسابرسي  به  ودتامروز خ :گويد او مي  به أخداوند !)پذيرم نمي(

  شده  مهر نهاده  بر دهانش  گاه آن. تو باشند  گواهان  الكاتبين كرام  كه  است  و كافي  هستي
  ناطق  اعمالش  به  وي  اندامهاي  پس !درآييد  نطق به: شود مي  گفته  و به اعضا و اندامهايش

  اعضايش  به  او خطاب  هنگام  در اين. دشو مي  برداشته  مهر از دهانش  گردند، سپس مي
  چنين شما اين   از جاي  آخر من!  من  اعضاي  وگور شويد اي دور باشيد و گم: گويد مي

  .» كردم مي  دفاع
  

��¦��¥��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¦��¥��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¦��¥��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¦��¥��¤��£����¢��¡�����~��}��|  
 از را  در دنيا ديدگانشان:  يعني »كنيم را نابود مي  چشمانشان  ، هرآينه و اگر بخواهيم«

باشد و  در آنها نمودار  شكافي  نه  كه  دهيم قرار مي  وضعي  را به  و چشمانشان  برده  بين
را نبينند   هدايت  وپا زنند و راه دست  تا در كوري  گذاريم را فرو مي  آنان  سپس  پلكي  نه
ا در شتابند ت مي  نجات  راه  سوي به  شتابان:  يعني »جويند مي  پيشي  هم بر  در راه  پس«
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  ، قادر به ندارند؟ بنابراين  اي زيرا بينايي »توانند ببينند از كجا مي  ولي«گردند   روان  آن
  .باشند نمي  ديدن

  

��²���±���°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��²���±���°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��²���±���°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��²���±���°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§  
 ، اگر بخواهيم:  يعني »كنيم مي  مسخ  را بر جايشان  آنان  ، هرآينه و اگر بخواهيم«

 را و آنها  دهيم و تغيير مي  كرده  ديگر تبديل  آفرينشي  به  آنها را بر جايشان  آفرينش
توانند از  مي نه  گاه آن«  گردانيم ها مي مانند خوكها و بوزينه  و جماد، يا چهارپاياني  سنگ

  حسن. سر خويش  پشت  به »برگردند  و نه«  خويش  روي  پيش  به »آنجا بگذرند
  روي پيش به  توانند كه مي  نه  پس  نشانيم مي  انرا بر سر جايش  آنان  يعني«: گويد مي

  اين  ديگر معني  قولي به. »برگردند  سر خويش  پشت  توانند به مي  بروند و نه  خويش
  اند، مسخ شده  معصيت  مرتكب  در آن  كه  مكاني  را در همان  ، آنان اگر بخواهيم:  است

  .نكرد  دارد، چنين  بر خلقش  كه  اي تردهگس  رحمت  سبب به  تعالي  حق  ولي.  كنيم مي
  

���¼��»��º��¹ �̧�¶��µ�� �́�³���¼��»��º��¹ �̧�¶��µ�� �́�³���¼��»��º��¹ �̧�¶��µ�� �́�³���¼��»��º��¹ �̧�¶��µ�� �́�³  
  هر كس  به:  يعني »كنيم نگونسار مي  ، او را در خلقت را عمر دراز دهيم  و هر كه«

 معكوس  حالي  و او را به  كرده  را دگرگون  و رفتارش  ، خلقت بدهيم  اي طوالني عمر
  جاي به  كه  طوري ، به دهيم بود ـ قرار مي  و طراوت  يرومندين  ـ كه  اولش  حال  به  نسبت 

  آيا تعقل«شود   مستولي  بر وي  و فرتوتي  ، پيري و خرمي  جواني  جاي و به  ، ضعف قوت

  ديدگان  بردن  بين او بر از  گمان كار قادر باشد، بي  اين بر  هر كس  كه در اين »كنند؟ نمي
  .؟ مجدد نيز تواناست  و برانگيختن  كردن  و مسخ

  

��Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Ä��ÃÂ��Á��À���¿��¾��½��Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Ä��ÃÂ��Á��À���¿��¾��½��Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Ä��ÃÂ��Á��À���¿��¾��½��Ê���É��È��Ç��Æ���Å�����Ä��ÃÂ��Á��À���¿��¾��½  
خداوند  ، ترتيب  اين  به »ايم شعر نياموخته« صپيامبر خويش  به:  يعني »او  و ما به«

  امر را نفي  ، اين جمله  شعر باشد و باز با همين  قرآن  كند كه مي  امر را نفي  اين  متعال
ندارد،   اي همانندي با شعر  از نظر لفظ و معني  شاعر باشد زيرا قرآن  رشپيامب  كند كه مي
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  شاعرانه  و تخيالت  الزامات  و نه  نيست  و متخيل  ، مقفي موزون  كالمي  قرآن  كه چرا
، ص پيامبر  مأموريت  باشد، چراكه مي او  با مأموريت  و متناسب ص پيامبر  سزاوار شأن

  و بدين  دور از واقعيت  هاي و پردازش  تخيلي  تصويرسازيهاي  نه  است  حقايق  لب  بيان
شعر   كه  نيست  هم ص سزاوار پيامبر:  يعني» نيست  هم  و سزاوار وي«: فرمايد مي  جهت

  همان  نيست  آيد و بر او آسان كار از او برنمي  بگويد، اين  بگويد و اگر بخواهد شعر هم
سخنان   اما آن. نويسد مي  خواند و نه مي  نه  كه  قرار داده  را امي او أخداوند  كه  طوري

  است  بوده  اتفاقي  سليقه  ، فقط از روي است  رفته ص خدا  رسول  بر زبان  كه  موزوني
  در كار باشد، مانند اين  و قصد شعرگويي  شعري  و صنعت  تكلف  در آن  كه آن بي

 ال  نا النبيأ«: بردند مي  هجوم  بر دشمن  كه  ميهنگا  در روز حنين ص خدا  رسول  فرموده
فرزند  من ،در كار نيست  ، دروغي پيامبر خدا هستم  من : عبدالمطلب  نا ابنأ ،كذب

  .» هستم  عبدالمطلب
هللا عبدا  ابيات  در روز حفر خندق ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

در  أ اصحاب زيرا  خويش  سرود اصحاب  تبع  به  كردند ولي را تكرار مي � رواحه بن
 ،وال تصدقنا وال صلينا، ما اهتدينا  نتألو ال   اللهم«: خواندند مي  چنين  حفر خندق  هنگام

  ، ما هدايت اگر تو نبودي !بارخدايا ...:القينا  نإ  قداماأل  وثبت ،علينا  سكينة  نزلنفأ
، بر  روبرو شديم  اگر با دشمن  پس  خوانديم مينماز   و نه  داديم مي  صدقه  ، نه شديم نمي

  چون ص خدا  رسول  كه  است  نقل. »...پايدار بدار را  و گامهايمان  فروفرست  ما آرامش
شكستند  را مي  آن  بخوانند ـ وزن  آن  به  منظور تمثيل را ـ به  قديمي  خواستند بيتي مي

.  آن  شعري  و قافيه  وزن  بيان  بود نه  آن  معاني  فقط افادات  بيت  از ايراد آن  زيرا قصدشان
  والشيب  سالمباإل  كفي: كردند مي  تمثيل  بيت  اين  به ص خدا  رسول« :گويد كثير مي ابن
. بازدارد  تا او را از نواهي  است  كافي  شخص  سفيد براي  و موي  اسالم: للمرأ اناهي

 ص خدا  رسول  و چون. للمرأ ناهيا  واإلسالم  شيبال  كفي:  است  اين  بيت  اصل كه  درحالي
  كه  دهم مي  گواهي:  گفت � خواندند، ابوبكر صديق  شكسته  صورت  اين  را به  بيت  اين
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شعر (  هم  و نه  شما شعر آموخته  به  نه  تعالي  هستيد و حق ص اخد  پيامبر  حق شما به
  .1» سزاوار شما است )گفتن

 »نيست  مبين  و قرآني«از اندرزها   از اذكار و اندرزي  جز ذكري:  يعني »جز ذكر  اين«
و   شرعي  احكام بر  مشتمل  كه  است أخداوند  آسماني  از كتابهاي  كتابي  قرآن:  يعني
  .باشد آنها مي  كننده  تبيين

  

���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��������������Í��Ì��Ë���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��������������Í��Ì��Ë���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��������������Í��Ì��Ë���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��������������Í��Ì��Ë  
  پاك و  سالم  قلبي  را كه  هركه:  يعني »باشد  را زنده  هركه« ص ، يا پيامبر قرآن »تا«

 ثابت  بر كافران  هشدار دهد و قول«كند   اعراض  را بپذيرد و از باطل  ، حق داشته

 أخدا  به  از ايمان  كنندگان بر كفر و امتناع  بر اصراركنندگان  عذاب  فرمان:  يعني »شود 
خود را   مربوط به  خطاب  هستند كه  دگانيمانند مر  كافران  گردد ولي  الزم  و پيامبرانش

  .يابند درنمي
  

��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  
اندرزها   پذيرش  براي  و فكر و آماده  انديشه  صاحب  اند بندگان و ندانسته »اند آيا نديده«
  ما براي : يعني »؟ ايم آفريده  چارپاياني  ، برايشان است  ما كرده  دستان  ما از آنچه  كه«

  عمل و به  كرده  ـ ابداع  كسي  يا مشاركت  واسطه  را ـ بي  ، چهارپاياني آنان  برخورداري
اند و  بر آنها مسلط:  يعني »آنهايند؟  مالك  آنان  پس«؛ گاو و گوسفند و شتر را   ايم آورده

بخواهند   هرگونه  كه ريطو  به  آنهاست  و رام  قرار داشته  انضباطشان  تحت  چهارپايان  آن
  ، يقينا از آنان آفريديم مي  را وحشي  چهارپايان  كنند؟ و اگر ما اين مي  با آنها تصرف

  .از آنها نبودند  نگهداري  قادر به  رميدند و آنان مي
  
  

                                                           
 .كنيد  آنجا مراجعه  به  پس  است  رفته  سخن  تفصيل  به» 224/ شعراء»  شعر در سوره  در باب 1
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���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  
  وسيله به خود  برداري از بهره  كه  طوري  به »گردانيديم  رام  را برايشان  و چهارپايان«

  ضعيف  كودك  دهند و يك در مي  تن  شدن  و كشته  ذبح  به  كنند، حتي نمي  انسانها امتناع
  طوري  نهند به مي  گردن  كودك  آن  فرمان  برد و آنها به بخواهد مي  هر جا كه  آنها را به

 »مركوبشان  نهاستاز آ  پس« زند مي  راند و بر آنها نهيب او آنها را هرجا بخواهد مي  كه
از :  يعني »خورند و از آنها مي«شوند  مي بر آنها سوار  و شتر كه  ، استر، اسب مانند االغ

  .خورند ـ مي  و غيره از آنها ـ مانند گاو، گوسفند  برخي  گوشت
  

��\��[��Z��YX��W��V��U��\��[��Z��YX��W��V��U��\��[��Z��YX��W��V��U��\��[��Z��YX��W��V��U  
 مچنينآنها و ه  و كرك  و موي  از پشم »منفعتهاست  آنها در چهارپايان  و براي«

  بدن از  ، كه است »ها نوشيدني«  آنها در چهارپايان  براي »و«آنها   وسيله  به  كشاورزي 
، سرشير  ماست ـ مانند  لبني  هاي دوشند و بجز شير، ساير فراورده از آنها شير مي  برخي

را   حقيقي  منعم »گزارند؟ نمي آيا شكر«نوشند  و مي  كرده  ـ را از شير آنها تهيه  و غيره
  همه نبود، اين  سبحان  خداي  آفرينش آورند؟ زيرا اگر  گوارا تا ايمان  نعمتهاي  همه بر اين
  .!آمد؟ مي  از كجا فراهم  منافع

  

��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�� �̀�_�� �̂��]  
  اين  دانمعبو  آن  از پرستش  و مانند آنها و هدفشان  از بتان »گرفتند  معبوداني هللاو جز ا«

ها در  بحرانها و سختي  در هنگام  باطل  معبودان  آن  از سوي »شوند  تا مگر ياري«:  است

را   دادنشان ياري  توانايي« : ، چراكه و نيست  متصور نبوده  اي فايده  از آنها هيچ  كه حالي

كفار از   اميدها و انتظارات  كه  است  ، اين است  و مسلم  ثابت  آنچه:  يعني »ندارند
و   نداشته  قدرت  بر چيزي  زيرا معبودانشان  است  و اساس  پايه بي  باطلشان  معبودان

بر   هستند كه  تر از آن و ذليل تر آنها ضعيف  دهند بلكه  چيز ياريشان  توانند در هيچ نمي
  بدي قصد  خود آنها هم  به  نسبت  اگر كسي  باشند و حتي  داشته  توانايي  دادنشان  ياري
  و شعور بيش  عقل بي  آنها جماداتي  توانند چراكه نمي  كرده  باشد، از خود دفاع  داشته
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  كه«كفارند :  يعني »و آنانند« ! است  خامي پندار  بس  بتان  در حق  پندارشان  نيستند پس

كنند اما  مي  دفاع  در دنيا و از بتان »اند حاضر شده لشكري «  بتان  براي:  يعني »آنها  براي
  دروغين  خدايان:  است  اين  معني  قولي به. را ندارند  دادنشان ياري توان   جان بي  بتان  آن

احضار   در دوزخ  هستند و با آنان  ود لشكريخ  پرستشگران  براي  در روز قيامت
  .كنند  ديگر دفاع  از برخي  توانند برخي نمي شوند اما مي

: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده  و ترمذي  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
  بر آنان  سپس آورد، واحد گرد مي  مكان  را در يك  مردم  در روز قيامت أخداوند«

كند   پيروي  بايد از معبود خويش  هر انسان  بدانيد كه ! هان: گويد شود و مي مي  نمايان
  و براي  تصاويرش تصاوير،  صاحب  و براي  ، صليبش صليب  صاحب  براي  پس

  اند پيروي پرستيده مي  از آنچه  گاه شود آن مي  ساخته  نمايان  ، آتشش پرستشگر آتش
  .»مانند مي  باقي  و فقط مسلمانان )دوزخ  سوي به  در رفتن(كنند  مي
  

��w��v��u��t��s��r��q���po��n��m��w��v��u��t��s��r��q���po��n��m��w��v��u��t��s��r��q���po��n��m��w��v��u��t��s��r��q���po��n��m  
  بتان :گويند مي  ناخواه خواه  ستانپر  زيرا بت »نگرداند  تو را اندوهگين  گفتارشان  پس«

  چون...  باطل  از سخنان  خدا هستند و نظير اين  شركاي  و در عبوديت  ما بوده  خدايان
  نام به  قريش  از سران  كسي  آن  دهنده  نسبت  كه ص پيامبر  به  دادن شاعر  نسبت
از  »كنند مي را آشكار  آنچه كنند و مي  را پنهان  ما آنچه  گمان بي«معيط بود  ابي بن عقبه

  جزا خواهيم  وعملشان  را در برابر انديشه  آنان  زودي  به  پس »دانيم مي«  خويش  دشمني
  .داد
  

��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���{���z�����y��x��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���{���z�����y��x��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���{���z�����y��x��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���{���z�����y��x  
منكرند  از رستاخيز  كه  كساني  از جمله  هر انساني »انسان  است«  و ندانسته »آيا نديده«

حقير   اي ذره از:  يعني » آفريديم  اي ما او را از نطفه  كه«باشند  مي  آيه  اين  زولن  و سبب

و   نديده  انسان آيا:  يعني » است  آشكار شده  كننده او جدل  بناگاه  پس«  مني  از آب
  با ما در امري  اما او بناگاه  چيز آفريديم  ترين ما او را از ضعيف  كه  است  نينديشيده
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  شده  اقامه  وي ما بر  روشن  ها و برهانهاي امر، حجت  در آن  كند كه مي  و ستيزه  جدل
  . است  از مرگ  پس  شدن  رستاخيز و زنده: از  عبارت  و آن  است

  

���p��o��n��m��l��k��j��ih���g��f���e��d���p��o��n��m��l��k��j��ih���g��f���e��d���p��o��n��m��l��k��j��ih���g��f���e��d���p��o��n��m��l��k��j��ih���g��f���e��d  
 »كرد  خود را فراموش  زد و آفرينش  ما مثلي  براي«منكر رستاخيز   انسان  اين »و«

از   انكارش :از  عبارت  كرد و آن  مطرح  مثل  را همچون  غريب  ما داستاني  در باره:  يعني
  پس.  ايم آفريده را ما  خود وي  كرد كه  اما فراموش  ما است  از سوي  مردگان  كردن  زنده

  زنده اند ـ از نو پوسيده  چنين  كه استخوانها را ـ درحالي  كسي چه:  گفت«

كرد و از  قياس  بنده  را بر قدرت  مثال بي  خداي  ، قدرت كودن  انسان  اين »داند؟گر مي
نيز بتواند  أخداوند  شد كه  ، منكر اين بشر نيست  در توان  كردن  كار زنده  آنجا كه

  .گرداند  را از نو زنده  و پوسيده  كهنه  استخوانهاي

  داراي استخوانها  كه  است  آنبر   دليل������������_kkkk��������llll����mmmm����o��no��no��no��n+:  تعالي  حق  فرموده
جديد   علم  كه  است : ابوحنيفه  قول  و اين. شوند مي  نجس  هستند و با مردن  حيات

  .باشد مي  نيز مؤيد آن
نزد  را  اي پوسيده  استخوان  جمحي  خلف بن ابي: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  اي:  گفت  گاه ريزريز كرد و آن  رويشان  را در پيش  آورد و آن ص خدا  رسول
  زنده امجدد ، است  شده  و پاشان  پوسيده  كه از آن  را پس  اين أآيا خداوند !ص محمد

كند و تو را  مي  زنده را مجددا  اين أخداوند!  آري: فرمودند ص خدا  رسولكند؟  مي
  بود كه  همان. كند مي وارد  جهنم  آتش  تو را به  گاه كند آن مي  ات زنده  ميراند، سپس مي
  .شد  نازل  آيات  اين
  

��|���{��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  
 : يعني »گرداند مي  شان بار آنها را پديد آورد، زنده  نخستين  كه  كسي  همان: بگو«

  پيشيني  نمونه  هيچ  كه بار آغاز كرد در حالي استخوانها را نخستين  آفرينش  كه  ذاتي  همان
  آفرينشي  هرگونه  و بهو ا«گرداند  مي  زنده ا، همو آنها را مجدد آنها وجود نداشت  ايبر
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  از آفرينش  پيش  چه چيز ـ  ماند و هيچ نمي  پنهان  بر وي  اي امر پوشيده  و هيچ »داناست
  ابن.  نيست  بيرون  وي  علم  ـ از حيطه  تفصيل  به  و چه  اجمال  به  ، چه بعد از آن  و چه

  .»اند شده  و پراكنده  پاشان  زمين  استخوانها در كجاي  داند كه او مي  يعني«: گويد كثير مي
  

��©�� �̈�§���¦��¥��¤���������£������¢����¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤���������£������¢����¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤���������£������¢����¡�����~��}��©�� �̈�§���¦��¥��¤���������£������¢����¡�����~��}  
  انسان  اين  كه  قادر است  همچنان »پديد آورد  سبز آتشي  از درخت  برايتان  همو كه«

انسانها از بيرون   كه  با آنچه  سبحان  خداي  كه  است  نهگو  بدين. گرداند  زنده ارا مجدد
  قدرت و  كنند، بر وحدانيت مي  هدهمشا  سبز تروتازه  از چوب  سوزان  آتش  آوردن 

  .كند مي  ، استدالل مردگان  كردن  بر زنده  خويش
  ز و تازهسب اگر از آنها دو چوب   كه» عفار«و »  مرخ»  نام وجود دارد به  دو درخت ! آري

  روشنترين  و اين. جهد مي  از آنها بيرون  بزنيد، آتش  ديگري  از آنها را به  را ببريد و يكي
  در اين أخداوند زيرا  است  از مرگ  پس  كردن  زنده  به أخداوند  بر قدرت  دليل

  به  است  يكجا كرده  را با هم  و چوب  و آتش  ، آب خويش  مثال بي  از قدرت  نمونه
  پس. سوزاند مي را  چوب  آتش  كند و نه مي  را خاموش  آتش  آب  نه  كه طوري

  همچنان.  است  قدرت  بر مقوله  نمونه  ترين ، شگرف چيز از ضد آن  يك  پديدآوردن
را ميسر و   از هيزم  گيري بهره شما  براي أخداوند: باشد  چنين  معني  كه  است  محتمل

، بعد  وپز و گرمازايي پخت  براي »افروزيد مي  آتش  درخت  از آن  بناگاه  كه«كرد   آماده
  . است  بوده  سبز و خرم  كه از آن

  

���»��º�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±���°���� �̄��®��¬���«��ª���»��º�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±���°���� �̄��®��¬���«��ª���»��º�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±���°���� �̄��®��¬���«��ª���»��º�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±���°���� �̄��®��¬���«��ª  
 باز مانند آنها را  كه بر اين  ، توانا نيست را آفريده  آسمانها و زمين  كه  آيا كسي«

  آسمانها و زمين  چون  بزرگي  بس  هاي پديده  بر آفرينش  كه  كسي اعقط:  يعني »بيافريند؟
،  وهيأت  از نظر شكل  كه  بشري  و بازآفريني  بر اعاده  اولي  طريق قادر باشد، همو به

را پروردگار چ: بگو  يعني »چرا«باشد  ، نيز توانا مي است  و از نظر نيرو ضعيف  كوچك
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  كار تواناست  او بر اين:  يعني »آفرينشگر دانا  اوست«  ر استقاد اقادر نباشد، قطع  متعال
  .باشد ، بسيار آفرينشگر و بسيار دانا مي وجه  و تمامترين  كاملترين  زيرا او به

  

���Æ��Å��������������Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼���Æ��Å��������������Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼���Æ��Å��������������Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼���Æ��Å��������������Ä��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½����¼  
 آن  به  كه  است  نكند، همي  را اراده  چيزي  آفرينش  چون  كه  نيست  جز اين هللا  شأن«

 چيز اصال بر چيز  ايجاد آن  كه آن بي »شود موجود مي  درنگ بي  پس  باش: گويد مي 
  .باشد  متوقف  ديگري

تأخير  و  درنگ  ، بدون مرادش  بر نافذ كردن  تعالي  حق  بر تأثير قدرت  است  تمثيلي  اين
  اين  داشت در نظر  البته. ابزارها  كارگيري و به  عملي  مقدمات  به  بودن  وابسته  و بدون
  ابطال  را از پايه خلقش  بر قدرت  وي  قدرت  قياس  شبهه  كه  است أهللا  مثال بي  قدرت

  .كند مي
  

���Ï��Î���Í��Ì�������������Ë��Ê���É��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì�������������Ë��Ê���É��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì�������������Ë��Ê���É��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì�������������Ë��Ê���É��È��Ç  
 همه  ملكيت:  يعني »اوست  در دست  هر چيزي  ملكوت  كه  كسي  آن  است  پاك  پس«
و   تعالي  حق  كند ـ از آن  بخواهد و اراده  كه  هرگونه  در آنها ـ به  تصرف  قدرتاشياء و  

كثير  ابن. باشد مي او  بالكيف  دست  چيزها به  همه  و كليدهاي  فقط در نزد اوست
  يك  ، در معني جبروت و جبر و  و رحموت  ، مانند رحمت و ملكوت  ملك«: گويد مي

  نسفي. نظر دارند  اتفاق  معني  نيز بر اين  جمهور مفسران  هك  است  گفتني. » چيز است
و «. » است  ملكيت  در معني  افزودن  با هدف  واو و تا در ملكوت  افزودن«: گويد مي

  آخرت  در سراي  و اين.  غير وي  سوي به  نه »شويد مي  بازگردانده  كه  اوست  سوي به
  . بعد از رستاخيز است

، ص پيامبر  رسالت  ، اثبات» يس»  مباركه  محور سوره  كه  كرديم  حظه، مال گونه  بدين
توحيد و معاد   اثبات و  آن  در قبال  مردم  مواقف  ، تبيين آن  مضمون  و بيان  اظهار حكمت

  . است
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  ﴾صافات   سوره ﴿
  . است  آيه) 182(  و داراي  است  كيم

  
،  كشيده  صف  فرشتگان  به  ا سوگند الهيب  افتتاح  جهت به  سوره  اين : تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  صافات«
انسانها و  در نهاد  عقيده  ساختن  به  ، عنايت مكي  هاي ساير سوره  همچون  آن  موضوع
  . است  آن  صور و اشكال  در همه  شرك  هاي از شائبه  آنان  پاكسازي

  

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A  
خود  در نماز  اند كه فرشتگاني: مراد از آنها »بستني  صف  به  بستگان  صف  سوگند به«

  معني  قولي به .ندندب مي  در دنيا، صف  در نمازشان  خلق  بستن  در آسمانها، مانند صف
  الهي  انتظار فرمان  به  پرندگان  خود را در هوا همچون  بالهاي  فرشتگان  آن:  است  اين
  كه  است  آمده  شريف  حديث در. دهد  نفرما  آنان  بخواهد به  هر چه  گسترانند كه مي

در   فرشتگان  كه آيا چنان«: فرمودند  فرشتگان  بستن  صف  كيفيت  درباره ص خدا  رسول
در نزد   فرشتگان: گفتند  بنديد؟ اصحاب نمي  بندند، صف مي  صف  نزد پروردگارشان

  گردانيده  و كامل  امرا تم  متقدم  صفوف: بندند؟ فرمودند مي  صف  چگونه  پروردگارشان
  .»چسبند مي  هم به  فشرده و  تنگ  و در صف

  

��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��D  
 فرشتگاني  سوگند به:  يعني »كنند زجر مي  سختي  به  كه  زجر كنندگان  و سوگند به«
زنند،   خود بر شتر و گوسفند نهيب  با صداي  وقتي  اعراب. رانند مي  شدت  ابرها را به  كه 

  .» و الغنم  بلاإل  زجرت«: گويند مي
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��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  
  آن و غير  قرآن  كه  فرشتگاني  سوگند به:  يعني »ذكر  كنندگان تالوت  و سوگند به«

 ‡ پيامبران  براي  عزوجل  كتابها را از نزد خداي  خوانند و اين را مي  آسماني  ازكتابهاي
و  »است  شما يگانه  خداي اقطع  كه«:  فرشتگان  اين  همه  سوگند به ! آري. آورند مي
  .ندارد  كيشري

  

��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  
 وجود اين:  يعني.  از مخلوقات »آنهاست  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«
  پروردگاري  بر وجود و بر قدرت  داليل  ، از آشكارترين بديع  شكل  بر اين  مخلوقات 

،  تعالي  حق:  يعني »و پروردگار مشرقهاست«  اينهاست  همه  مالك و  آفريننده  كه  است
زيرا خورشيد در هر   است خورشيد  هاي آفريدگار، مدير و مدبر طلوعگاهها و غروبگاه

از   هر روز از يكي  كه  طوري به دارد،  و غروبگاهي  گاه ـ طلوع  سال  تعداد ايام روز ـ به
: گويد كثير مي  ابن. كند مي  غروب از غروبگاهها  يو در يك  كرده  گاهها طلوع طلوع

  .»كند مي  نيز داللت  بر مغارب  مشارق اكتفا كرد زيرا»  مشارق«ذكر   به أخداوند«
  

��\��[��Z��Y��X��W��V��\��[��Z��Y��X��W��V��\��[��Z��Y��X��W��V��\��[��Z��Y��X��W��V  
  يگانه  الوهيت  و به  چيزهاست  او پروردگار همه  ما فهماند كه  به  تعالي  حق  كه بعد از آن

  كه »را دنيا  ما آسمان«: شناساند ما مي  را براي  خويش  از فعل  ريمظاه  ، اينك است

دنيا   آسمان : يعني »ايم داده  زينت  ستارگان  زينت  به«  است  زمين  آسمانها به  نزديكترين
  ستارگان  زيرا اين  ايم رخشانند، آراسته  همانا اختران  زيبا كه  آرايشي  به  را در نظر بندگان

  .كنند مي  گري جلوه و زيبا  رخشنده  جواهري  ، همچون خويش  ينندگاندر ديد ب
  

��b�����a�� �̀���������_�� �̂��]��b�����a�� �̀���������_�� �̂��]��b�����a�� �̀���������_�� �̂��]��b�����a�� �̀���������_�� �̂��]  
  براي  را زينتي  ما ستارگان:  يعني »محفوظ داشتيم  سركشي  را از هر شيطان  و آن«

  اديمد قرار  از طاعت  رونده متمرد بيرون  از دستبرد شياطين  آن  براي  و نگهباني  آسمان
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آنها را  و  برده  حمله  بر آنان  درخشاني  كنند، شهاب  سمع  بخواهند استراق  چون  كه
  .سوزاند مي
  

��r��q��p��o��nm��l��k�����������j��i���h��g��f��e��d��c��r��q��p��o��nm��l��k�����������j��i���h��g��f��e��d��c��r��q��p��o��nm��l��k�����������j��i���h��g��f��e��d��c��r��q��p��o��nm��l��k�����������j��i���h��g��f��e��d��c  
  اهالي:  مال اعلي »فرادهند  گوش  مال اعلي  توانند به نمي«  شياطين  آن  كه  طوري  به

  ايشان  ناميدند كه  مال اعلي  آن  سبب  را به  فرشتگان. هستند  آن  افوقدنيا و م  آسمان
. باشند مي  زمين  ساكنان  اند چراكه ، مال اسفل و جن  آسمانها هستند و اما انس  ساكنان
فرادهند زيرا با   گوش  مال اعلي  سخنان  به  را ندارند كه  قدرت  اين  ، شياطين بنابراين

  كثير گفته  ابن  كه چنان ها ـ شهاب  اين. شوند مي  گيرند و زده قرار مي  شهابها مورد هدف
ذكر   كه  ذكر است  شايان.  ستارگان  همه  ستارگانند نه  از پيكره  جداشده  ـ اجزايي  است

و «.  است  اي شده  شناخته  شيوه  عرب  كالم جزء، در  و اراده  ، و ذكر كل كل  جزء و اراده

بخواهند   ـ چنانچه  شياطين:  يعني »شوند مي  پرتاب  سخت  راندني  از هر سو به
  وسيله به  آسمان  از جوانب  صعود كنند ـ از هر جانبي آسمانها  به  سمع  منظور استراق به

از مقصود خود   كه  است  گرفتن قرار  هدف  گيرند و با اين مي قرار  شهابها مورد هدف
  هيچ  كه »است  دايمي  عذاب  و برايشان«گردند  مي  عو دف و طرد  شده  دور ساخته

 باشد، غير مي  در آخرت  كه  است  دردناك  سخت  عذاب:  واصب  قولي به. ندارد  انقطاعي
  .با شهابها دارند  قرار گرفتن  در دنيا از هدف كه  عذابي  از آن

  

��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   فرشتگان  از سخن  چيزي  كه  جز شيطاني:  عنيي »ربايشي  بربايد به  كه  مگر كسي«

در   كه  آنچه  به  خود، راجع  در ميان  كند زيرا فرشتگان  سمع  استراق  سرعت  و به  يكباره
گويند و  مي  را بدانند ـ سخن  آن  زمين  اهالي  كه از آن  خواهد داد ـ قبل  روي  عالم

و او  »تازد او مي  ازپي«ور  شعله  اي ستاره:  نييع »درخشان  شهابي  پس«كنند  مي  مذاكره
و   برده  سالمت  به  او جان كند اما  را دنبال  ، شيطان شهاب  بسا كه چه  ولي. سوزاند را مي
  .القا نمايد  كاهنش  برادران  سوي ، به است  ربوده  فرشتگان  از سخن  را كه  آنچه
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منظور   به  ، شياطين از اسالم  قبل  كه  است  آن  ، گوياي باره دراين  صحيح  احاديث  مضمون
  امور زمين از  امري  به أخداوند  رفتند و چون باال مي  آسمان  سوي به  سمع  استراق

  تا نزديكشان  كه كردند و شيطاني وگو مي گفت  آن  به  راجع  آسمان  راند، اهالي مي  حكم
بود القا   تر از وي پايين  كه  شيطاني  ا بهر  آن  شنيد و سپس را مي  سخن  بود، آن  آمده
سوزانيد و  بود، مي  كرده را القا  سخن  كه او را بعد از آن  شهاب  بسا كه كرد و چه مي
  كردند پس القا مي  كاهنان  سوي به را  سخن  اين  شياطين  گاه آن. سوزانيد نمي  بسا هم چه

  آن  تمام  دادند و جاهالن مي  خورد مردم  به و  را درآميخته  صد دروغ  سخن  آنها با آن
  كرد، آسمان  را نازل  اسالم  آيين  عزوجل  خداي  كه  گاه اما آن. كردند را باور مي  سخنان

  تواند از تيررس ديگر نمي  شيطاني  هيچ  كه طوري  به  قرار گرفت  مورد حراست  شدت به
  را از دستبرد شياطين  خويش  وحي  گونه  بدين  عزوجل  خداي ! آري. شهابها بگريزد

  .حفظ نمود
  

��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�� �̀�_���~��}��|��{  
ترند يا  سخت  در آفرينش  آيا آنان:  بپرس«از كفار منكر رستاخيز :  يعني »از آنان  پس«

  ستآنها استوارتر ا  و خلقت  آيا آفرينش  كه  بپرس  از آنان:  بعني »ايم آفريده  كه  كساني
ما از   كه  يا آنچه خود بزرگترند  تر و در اعضا و اندامهاي قوي  و آنها در جسامت

  ؟ ايم آفريده  و فرشتگان  آسمانها، زمين
و   شدت  سبب او را به  ـ كه  كلده اشدبن  درباره  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  پيكر و نيرومندي  تنومندي  به  شد كه  نازل  وي  ناميدند ـ و امثال» اشد»  بدنش  نيرومندي
چيز :  الزب »آفريديم  چسبنده  را از گلي  ما آنان«مغرور بودند   سخت  خويش  اعضاي

رستاخيز و معاد را بعيد   چگونه:  يعني. چسبد مي  دست  به  كه  است  اي و چسبنده  لزج
  خلق  از چنين  خودشان  كه حاليكنند در از سر استبعاد برخورد مي  پندارند و با آن مي

تر و استوارتر  تر، بزرگتر، كامل قوي  از آنان  كه  هايي اند و پديده شده  آفريده  ضعيفي
  .اند؟ را انكار نكرده  اند، آن شده  آفريده

  



  

2329  

��l��k���j��i��l��k���j��i��l��k���j��i��l��k���j��i  
 و در حيرت  سبحان  خداي  از قدرت ص محمد  اي »اي كرده  تو تعجب  بلكه«
و   را تكذيب  از مرگ  و رستاخيز پس  سبحان  خداي  آنها قدرت  كه  اين از  اي فرورفته 

ريشخند  مورد  تعجبت  سبب را به تو را و تو »كنند آنها تمسخر مي  ولي«اند  انكار كرده
. گيرند ريشخند مي ـ به  گويي معاد مي  حقيقت  درباره  كه  يا تو را ـ با آنچه. دهند قرار مي

  . دور است  بسيار از هم  آنان  قفتو و مو  موقف  پس
   

��q��p�����o��n��m��q��p�����o��n��m��q��p�����o��n��m��q��p�����o��n��m  
 هاي از موعظه  اي موعظه  به  چون:  يعني »گيرند شوند، پند نمي  پند داده  و چون«
  آنچه و از  اندرز را نگرفته  شوند، آن  اندرز داده  وي  رسول  هاي ، يا موعظهأخداوند 

  .برند نمي  ، نفعي است  در آن  كه
  

��s��r��s��r��s��r��s��r������v���u��t��v���u��t��v���u��t��v���u��t  
  پيشه ببينند، تمسخر«را  ص خدا  رسول  از معجزات  اي معجزه:  يعني »آيتي  و چون«

از :  است  اين) يستسخرون(  معني  قولي به. افزايند بر تمسخر خود مي:  يعني »كنند مي
  .دهند را مورد تمسخر قرار ص كنند تا پيامبر مي  نيز درخواست  ديگران

  

¡�~�}|���{z��y��xw¡�~�}|���{z��y��xw¡�~�}|���{z��y��xw¡�~�}|���{z��y��xw��©�� �̈�§¦¥¤£¢��©�� �̈�§¦¥¤£¢��©�� �̈�§¦¥¤£¢��©�� �̈�§¦¥¤£¢  
و «: پندارند مي را جادو  و يقيني  قطعي  حق  آنان:  كه اينها اين  تر از همه تر و وقيح زشت

،  اي ما آورده  به  كه  آنچه !ص محمد  اي:  يعني »آشكار نيست  جز جادويي  اين: گفتند

  وانيو استخ  و خاك  مرديم  آيا چون«: و افزودند.  آشكار نيست  جز سحر و جادويي

  اين! ؟ شويم مي  و بار ديگر زنده »؟ شويم مي  از نو برانگيخته  راستي  ، آيا به چند شديم

 »ما؟  اوليه  طور پدران  و همين«: و افزودند! ماند سحر و جادو مي  به  كه  است  چيزي
  !شوند؟ مي  ما نيز برانگيخته  نخستين  آيا پدران:  يعني
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�� �̄��®��¬��«��ª�� �̄��®��¬��«��ª�� �̄��®��¬��«��ª�� �̄��®��¬��«��ª  
  كه بعد ازآن!  آري:  يعني »شما خوار و زبونيد  كه  در حالي!  آري« !ص پيامبر  اي »بگو«

  .شويد مي  و حقير برانگيخته  شديد، خوار و ذليل  خاك
  

�� �̧�¶��µ�� �́�³�����²��±��°�� �̧�¶��µ�� �́�³�����²��±��°�� �̧�¶��µ�� �́�³�����²��±��°�� �̧�¶��µ�� �́�³�����²��±��°  
 با  از مرگ  پس  برانگيختن:  يعني »و بس  تند است  نعره  يك  آن  كه  نيست  اين جز«

 به  آنان  و بناگاه«دمد  مي  اي در صور با نفخه  كه  است ÷ اسرافيلاز   تندي  نعره  يك

  هاي صحنه  نظاره  و به  برخواسته  از گورهايشان  مردگان  بناگاه:  يعني »خيزند  نگرش 
  . است  بر كفار مقرر كرده  عزوجل  خداي  پردازند كه مي  و عذابي  قيامت  هولناك

  

��¾��½��¼���»���º��¹��¾��½��¼���»���º��¹��¾��½��¼���»���º��¹��¾��½��¼���»���º��¹  
كردند،  مي  در دنيا انكارش  را كه  برانگيختني  چون:  يعني »بر ما  واي  اي: يندگو و مي«

 !بر ما  واي  اي: گويند مي و  خود پرداخته  سرزنش  به  هنگام  كنند، در اين  ببينند و معاينه
  در آن  كه »روز جزا  است  اين«: افزايند و مي  خود واويال كرده  و روز سياه  بر حال  پس
  . شويم مي  جزا داده ‡ پيامبران  مانند كفر و تكذيب  برابر اعمالي در
  

Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿���������������Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä  
  آن  كه  است  روز فصل  همان  اين«: دهند مي  پاسخ  سخن  را با اين  آنان  فرشتگان  پس

نيكوكار و   ، ميان زيرا در آن  است  ، قضا و داوري حكم:  فصل »كرديد مي  را تكذيب
  .شود مي  افگنده  و فاصله  بدكار جدايي

  

��×Ö��ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��×Ö��ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��×Ö��ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��×Ö��ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç  
يكجا   را با همراهانشان  پيشگان ستم«: دهد مي  فرمان  فرشتگان  به  تعالي  حق  گاه  آن

در كفر و  را  ، پيروانشان در شرك  و همانندانشان  و همتايان  مشركان:  يعني »گرد آوريد
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  كه  اينجا است در. گرد آوريد  پيامبران  را در تكذيب  كنندگانشان  عتو مشاي  همراهان
و   ؛ همراهان  آنان  ازواج«: گويد مي  ضحاك. شوند مي  جدا ساخته  كفار از مؤمنان

  همچنين. شود مي خود محشور  با شيطان  هر كافري  پس  انشانند از شياطين پيوند هم
با   ، رباخواران سلكانشان  هم با  ند لذا زناكارانگرد با يكديگر محشور مي  گنهكاران

 خود گرد آورده  جنسان با هم  گروهي هر  گونه با همديگر و همين  همديگر، شرابخواران
  به  تعالي  حق  يعني.  و شياطين  از بتان »پرستيدند مي هللابجز ا  و آنچه«. »...شوند مي 

  سوي و به«گردانيد   همراه  را نيز با آنان  مشركان  و معبودان  بتان: دهد مي  فرمان  فرشتگان

بشناسانيد و   شدگان گردآورده  اين  را به  دوزخ  راه : يعني »كنيد  شان راهنمايي  دوزخ  راه
  .برانيد  آن  سوي به كنيد و  راهنمايي  را بدان  آنان

  

���Ü��Û��Ú��ÙØ���Ü��Û��Ú��ÙØ���Ü��Û��Ú��ÙØ���Ü��Û��Ú��ÙØ  
  آنان  يعني.  ز گفتار و رفتار خويشا» هستند  شدني سؤال  آنان  كنيد كه  و بازداشتشان«

. برانيد  دوزخ  سوي ، به بعد از حساب  و بازداريد و سپس  نموده  متوقف  حساب  را براي
ال «: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  ، وعن فناهأ  فيم  عمره  عن:  خمس  عن  يسأل  حتي  عند ربه  من ةالقيام  يوم  آدم  قدما ابن  تزول
فرزند   قدمهاي:  فيما علم  ، وماذا عمل نفقهأ  وفيم  اكتسبه  ينأ  من  ماله  ، وعن بالهأفيما   شبابه

  چيز مورد سؤال  شود تا از پنج نمي  دور ساخته  از نزد پروردگارش  در روز قيامت  آدم
  :قرار نگيرد

  . است  را فنا كرده  آن  يزيچ  در چه  كه  ـ از عمر خويش 1
  . است  كرده  و فرسوده  را كهنه  آن  راهي  در چه  كه  اش ـ از جواني 2
  . است  آورده  دست را به  از كجا آن  كه  خويش  ـ از مال 3
  . است  كرده  خرج  راهي  را در چه  خويش  مال  كه ـ از اين 4
  .» است  دهكر  عملي  چه  در آن  كه  خويش  ـ و از علم 5
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��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A  
  كه  است  شده  شمارا چه«: شود مي  كفار گفته  به  و سركوب  توبيخ  از باب  سپس

 برخي از شما  برخي  كه  است  شده  شما را چه:  يعني »كنيد؟ نمي  همديگر را ياري
همديگر  ياوردر دنيا يار و   كه كنيد چنان نمي  ـ ياري  ديگر را در اينجا ـ در قيامت 

ياور  يار و  هستيم  ما جمعي«:  در روز بدر گفت  ابوجهل  كه  گونه  بوديد؟ همان

  .»همديگر
  

��J��I����H��G����F��J��I����H��G����F��J��I����H��G����F��J��I����H��G����F  
  جهت  بدان. أامر خداوند  شدگانند به و تسليم »نهادگانند گردن  امروز آنان  بلكه ! نه«

  .ناتوانند  انديشي از چاره  در قيامت  كه
  

�N���M���L��K�N���M���L��K�N���M���L��K�N���M���L��K����������P��O��P��O��P��O��P��O  
 سياق »پرسند ديگر مي از يك  كه  آورند در حالي ديگر مي بعضي  به  روي  و بعضي«
گيرد،  درمي  قيامت  و رؤسا در عرصات  پيروان  ميان  جدال  اين  كه  است  آن  گوياي  آيات 

  جان  كنند و به مي  سؤال  گرانه و سرزنش  كنان  ديگر كشمكش از برخي  از آنان  برخي  كه
  .پرند مي  هم
  

���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  
 »آمديد مي ما  سراغ به  راست  از جانب  شما بوديد كه  اين«رؤسا   به  پيروان »گويند مي«
  و قهر و سلطه  قوت شما با:  يعني.  و قهر است  از قوت  در اينجا مجاز و استعاره»  يمين«

كرديد و در  مي  تحميل را بر ما  داشتيد، گمراهي بر ما در دنيا  كه  رياستي  حكم  و به
  به  ما را با آن  كه  است  چيزي  همان  حق  دين  افگنديد كه مي  چنين  و گمانمان  وهم

  و ما را از رفتن  ما آمده  سوي به خير  شما از جانب:  است  اين  يا معني. كشيد مي  بيراهه
ما   كردن  منظور گمراه به  يعني«: گويد مي  دهلوي هللا ليو  شاه. داشتيد خير بازمي  راه  آن  به

نيز   راست  از سمت:  است  اين  معني  قولي به .»آمديد ما مي  سوي  نيز به  چپ  از جانب
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  اين  تا به  زنيم مي  نيك  فال  آن  و به  داريم  دوست را  ما آن  آمديد كه ما مي  سراغ به
  هم  به  اينها در معني  همه«: گويد مي  قرطبي. بفريبيد  واهيخيرخ  ، ما را در پوشش ترتيب
  .» است  نزديك

  

��]��\��[���Z��Y��X��]��\��[���Z��Y��X��]��\��[���Z��Y��X��]��\��[���Z��Y��X  
خود   بلكه«  پيروانشان  در پاسخ  و انس  از جن  گمراهي  و رؤساي  رهبران »گويند مي«

ادر بوديد ق  بر آن  كه برتافتيد، با آن  روي  از ايمان  شما خودتان:  يعني »نبوديد  شما مؤمن
و   از اصل ، شما و در حقيقت  كفر شده  پذيراي  كه  است  شما بوده  دلهاي  اين  پس

  .ايد بر كفر بوده  اساس
  

��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�� �̀�����_��^  
  آن  وسيله تا به  نداشتيم  اي قهر و غلبه  ما هيچ:  يعني »نبود  اي سلطه  و ما را بر شما هيچ«

ما :  است  اين  معني كثير  ابن  قول به.  گردانيم  و از كفر خارج  نموده  ايمان  را وادار بهشما 
  بلكه«  نداشتيم  حجتي  ، هيچ ايم كرده  دعوت  آن  سوي  شما را به  كه  آنچه  بر صحت

بوديد و ما فقط شما   گذشته از حد  در كفر و گمراهي  كه »بوديد  طاغي  قومي  خودتان
  اختيار خودتان از خود شما و به  اما اجابت  كرديم مي  دعوت  كفر و گمراهي  سوي  هرا ب

  .ما در كار نبود  از سوي  جبر و اكراهي  بود و هيچ
  

���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  
  اليم  عذاب  ما چشندگان:  پروردگار ما كه  سخن«  و شما همگي »شد بر ما  الزم  پس«

:  J��I��H��G��F�L��Kz}�:  است  تعالي  حق  خنس  اين  مرادشان »هستيم
  پس» 85/ ص«) كرد پر خواهيم  ، همگي و از پيروانت) ابليس(را از تو   قطعا ما جهنم(

  . چشيم ، مي است  داده  ما وعده  همه  پروردگار ما به  را كه  آنچه  باهم  همه  اينك
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v��u���������t��s��rv��u���������t��s��rv��u���������t��s��rv��u���������t��s��r   
و   گمراهي از  خود بر آن  كه  آنچه  سوي و به  هدايت  از راه »كرديم  شما را گمراه  پس«

شما را نيز  تا  و خواستيم »بوديم  زيرا ما خود گمراه«  ، شما را فراخوانديم كفر بوديم
در . باشيد  ، گمراه تا شما نيز همانند ما رؤسا و رهبران  سازيم  مانند خود گمراه

  پيروان  گمراهي  سبب  كه اين  كنند به مي  و اعتراف، اقرار  رؤسا و رهبران  كه  اينجاست

��c��b��a+:  با گفتن  حال  اند اما در عين بوده  خويش �̀ � � � � �_��^c��b��a�� �̀ � � � � �_��^c��b��a�� �̀ � � � � �_��^c��b��a�� �̀ � � � � و ما بر شما (:   _^��_�
و   زور و غلبه  آنها را به  كه كنند مي  را از خود نفي  اتهام  ، اين)ايم  نداشته  اي سلطه  هيچ

  .باشند  كشانيده  يكفر و گمراه  به  سلطه  با اعمال
  

��|�����{��z��y���x��w��|�����{��z��y���x��w��|�����{��z��y���x��w��|�����{��z��y���x��w  
هر دو  بر  را كه  عذابي أو رؤسا، خداوند  پيروان  ميان  و مناقشه  جدال  بعد ازاين  سپس
در   آنان  روز همه  آن در  در حقيقت  پس«: كند مي  وصف  آيد، چنين فرود مي  گروه

 هم با  دو در عذاب و رؤسا هر  ، پيروان در روز قيامت:  يعني »شريكند  هم با  عذاب
 رسانده  سودي  همديگر هيچ  بودند لذا به  مشترك  در گمراهي  كه شريكند چنان 
  .توانند نمي 

  

����������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�� �̀�_�����������~��}  
را   صيانگريع هر  پس »كنيم رفتار مي  چنين«  با مشركان:  يعني »ما با مجرمان  هرآينه«

  چون  بودند كه  آنان  چراكه«  دهيم ، جزا مي است  فرستاده  پيش  كه  در برابر اعمالي

در   مؤمنان  و از پيروي »ورزيدند شد، استكبار مي مي  گفته  آنان  به هللاالا الاله  كلمه
. كردند نمي اقرار  تعالي  حق  يگانگي  به  كردند و همانند مؤمنان مي  سركشي  آن  گفتن
  . است  اين  نمودنشان  عذاب  سبب  پس
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��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  كند سير مي  خويش  در خيال  كه »ديوانه  شاعري  خاطر گفته آيا ما به: گويند و مي«

  شاعري( از  مرادشان »؟ خود باشيم  معبودان  كننده ترك«گويد  مي  وبرهمي درهم  سخنان
 او ثاني أخداوند  اوال منكر وحدانيت  ، آنان ترتيب  اين  به. بود ص خدا  ، رسول)ديوانه

  .شدند  منكر رسالت
  

��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t  
، ص پيامبر : يعني »را آورده  او حق  بلكه«: گويد مي  در رد پندارشان  عزوجل  خداي

  و پيامبران«  آورده ، است  و وعيد و ديگر امور حق  بر توحيد، وعده  مشتمل  را كه  قرآني

اند  و هشدارها آورده معاد  توحيد، اثبات  از عقيده  كه  در آنچه »است  كرده  را تصديق
  از وي  قبل  پيامبران  كه نو را  اي عقيده  و نه  كرده  مخالفتي  با ايشان  پيامبر نه  اين  پس

  . است  باشند، آورده  نياورده
  

��~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���z  
  .‡ پيامبران  برابر كفر و تكذيب در »ر درد را خواهيد چشيدپ  شما عذاب  در واقع«
  

��¦����¥������¤��£��¢��¡�����¦����¥������¤��£��¢��¡�����¦����¥������¤��£��¢��¡�����¦����¥������¤��£��¢��¡���  
  مجازات  پس »شويد نمي  جزا داده«  از كفر و معاصي »ايد كرده  آنچه  و جز برحسب«

  . نيست  و ستم  ، ظلم نمودنتان
  

��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§  
و   طاعت  را براي آنها  عزوجل  ايخد  كه  كساني:  يعني »خداوند  مخلص  جز بندگان«

  .چشند نمي را  و عذاب  بوده  مستثني  حكم  ، از اين است  كرده  خالص  توحيد خويش
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���±��°�� �̄�®��¬���±��°�� �̄�®��¬���±��°�� �̄�®��¬���±��°�� �̄�®��¬  
دارند   اي روزي  ، در بهشت مخلصان  گروه  اين:  يعني »دارند  معين  اي روزي  گروه  اين«

  و عدم  پاكيزگي ، در نيكويي  روزي  د و ايندار مي  ارزاني  را برايشان  آن أخداوند  كه
  .شوند برخوردار مي  از آن  و شام  و آنها صبح  و مقرر است  خود، معلوم  انقطاع

  

��¶��µ�� �́�³²��¶��µ�� �́�³²��¶��µ�� �́�³²��¶��µ�� �́�³²  
  انواع  همه:  فواكه »هاست ميوه  انواع«: فرمايد مي  معين  روزي  در تفسير اين  سپس
خورند و  مي  ايشان  كه  است  چيزي  ترين پاكيزه و  ها گوارتراين ميوه  زيرا اين  هاست ميوه

  گراميان  و آنان«دارد   و رغبت  ميل  بدان  هايشان نفس  كه  است  چيزي  لذيذترين

و   بزرگ  وگراميداشتي  مورد اكرام  عزوجل  خداي  از جانب  ايشان:  يعني »خواهند بود
را و   حق  كالم  شنيدنشان ، نزد ويدر   درجاتشان  ساختن گيرند ؛ با برتر مي واال قرار
  . در بهشت  وي  لقاي  به  فوزشان

  

��¿��������¾�������½��¼��»���º��¹��¸��¿��������¾�������½��¼��»���º��¹��¸��¿��������¾�������½��¼��»���º��¹��¸��¿��������¾�������½��¼��»���º��¹��¸  
  تكيه بر آنها  كه  دارند، تختهايي قرار» تختها  ، بر روي پرنازونعمت  هاي در بهشت«

  به  هر يك و نگرند ديگر مي  برخي  چهره  به  از آنان  برخي »همديگر  روي روبه«زنند  مي
ديگر  يك  در قفاي  بهشتيان  كه اين  دليل. شادمانند  خويش  ديدار برادر مسلمان

  .كند كاملتر مي را  و الفت  و أنس  رو، شادماني در رو  نگريستن  كه  است  نگرند، اين نمي
  

��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��Å���Ä��Ã��Â��Á��À  
  همچون  كه  شرابي از:  يعني »شود مي  گردانيده  ، جاري از شراب  جامي  بر آنان«

  . است  ، جاري زمين  روي  هاي چشمه
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��É����È���Ç��Æ��É����È���Ç��Æ��É����È���Ç��Æ��É����È���Ç��Æ  
 : است  گفته  بصري  حسن »است  نوشندگان  بخش و لذت  سپيد درخشان  سخت«
  .»مانند دارد و بي  عجيب  و لذتي  سپيدتر از شير است  بهشتي  شراب«
  

��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Ê��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Ê��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Ê��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì����Ë��Ê  
گرداند و  مي  و تباه  برده  بين را از  عقلهايشان  شراب  آن  نه:  يعني »است  غولي  در آن  نه«

  .آيد مي  سراغشان به  و دردسري  بيماري  از آن  نه
و «. »باشد مي  ، درد شكم)غول(مراد از   كه  مجاهد است  قول  صحيح«: گويد كثير مي ابن

  ـ چون  مضراتي و  آفات  وجلعز  زيرا خداي »افتند مي  بد مستي  به  از آن  ايشان  نه
  ، از شراب متصور است دنيا  در شراب  ـ را كه  و امراض  آفات و ديگر  دردسر، مستي

  . است  كرده  نفي  بهشت
  

��Ö��Õ����Ô���Ó��Ò��Ö��Õ����Ô���Ó��Ò��Ö��Õ����Ô���Ó��Ò��Ö��Õ����Ô���Ó��Ò  
فقط بر   هستند كه  زناني  نزد بهشتيان:  يعني »اند فروهشته  چشم  دوشيزگان  و نزدشان«

  عين »هستند  چشم  درشت«خواهند  را نمي  د و غير آناندارن  چشم  خويش  همسران
  درشت  چشمان  باشد، نه  و زيبا داشته  درشت  چشماني  كه  است  زني: عينأ  جمع

  . و ناموزون  قواره بي
  

��Ú���Ù��Ø��×��Ú���Ù��Ø��×��Ú���Ù��Ø��×��Ú���Ù��Ø��×  
 رعنا و  دوشيزگان أخداوند »اند پوشيده  در پرده  شتر مرغ  هاي تخم  آنان  گويي«

  خويش پر  وسيله  را به  آن  شترمرغ  كند كه مي  تشبيه  شتر مرغ  تخم  را به  بهشتي  دلرباي
  و اين  است  زردي  به  ، سپيد متمايل بهشتي  حوران  رنگ  دارد پس مي  از باد و غبار نگاه

  شتر مرغ  هاي تخم  را به  سپيد زيبا روي  ، زنان اعراب.  است  زنان  در ميان  رنگ  زيباترين
  .كنند مي  هتشبي
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��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û  
 و از همديگر  نموده  ديگر روي  برخي  به«  بهشت  از اهل:  يعني »از آنان  برخي  پس«

  آن پرسد و او را مي  حال  يكي  ، اين نوشي شراب  در هنگام:  يعني »كنند وجو مي  پرس
و . كنند مي وجو مديگر پرساند، از ه در دنيا داشته  كه  از احوالي  را پس  اين  حال  يكي
  ساران  سايه در  فارغبال  كه  است  آنها در بهشت  كامل  عشرت و  نمايانگر عيش  اين

  .نشينند مي  هم  وگوي گفت  ، به و لذت  نعمت
  

���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  
منكر  كافر و  در دنيا كه »داشتم  همنشيني  من  راستي: گويد مي  از ميانشان  اي گوينده«

  .بود  بعد از مرگ  بعث
  

��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  
 آيا«را؟   از مرگ  پس  شدن  زنده »كنندگاني  آيا تو از تصديق:  گفت مي  من  به  كه«

در برابر  »يافت  جزا خواهيم ا، آيا واقع چند شديم  و استخواني  و خاك  مرديم  وقتي
  !؟ گيريم قرار مي  مورد محاسبه  آن  لو در قبا  اعمالمان

  

��R��Q���P��O��N��R��Q���P��O��N��R��Q���P��O��N��R��Q���P��O��N  
  كه »داريد  آيا شما اطالع«  خويش  بهشتي  گان همپياله  به  مؤمن  شخص  آن »گويد مي«

خود را   همنشين  تا آن  بكشيم  سري  دوزخ  اهل  ؟ بياييد به كجاست  اكنون  كافر هم  آن
  .دارد؟  جايگاهي  چه  در دوزخ  كه  دهم  شما نشان  ه، ب گفت مي  من  را به  سخن  اين  كه
  

��X��W���V��U��T��S��X��W���V��U��T��S��X��W���V��U��T��S��X��W���V��U��T��S  
  .»ديد  دوزخ  خود را در ميانه  همنشين  و آن«  مؤمن  شخص  آن »درنگريست  پس«
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�� �̂�]����������\��[��Z��Y�� �̂�]����������\��[��Z��Y�� �̂�]����������\��[��Z��Y�� �̂�]����������\��[��Z��Y  
  مرا به بود  نزديك  خدا كه  سوگند به«: او  به  سرزنش  از باب  مؤمن  شخص  آن »گفت«

.  كردم مي  از تو اطاعت  ، چنانچه خويش  و اغواي  سازي با گمراه »بكشاني  نابودي
  . درافگني  دوزخ  بود مرا به  نزديك:  است  اين  معني  قولي به
  

��e��d��c��b���a�� �̀�_��e��d��c��b���a�� �̀�_��e��d��c��b���a�� �̀�_��e��d��c��b���a�� �̀�_  
 اگر نبود:  يعني »بودم  نيز از احضارشدگان  من  نبود، هرآينه  پروردگارم  و اگر نعمت«

 نمودنم  ، هدايت اسالم  به  ؛ با مفتخر ساختنم بر من  وي  دگار و انعامپرور  رحمت
  در دوزخ  با تو از احضارشدگان  هم  من ا، قطع از گمراهي  ماندنم  و درپناه  حق  سوي به 

  . بودم
  

��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f  
  شوق  و از روي  خود بازگشته  بهشتي  وگو با همنشينان گفت  به  مؤمن  شخص  آن  سپس

 قرار  بهشت  و نوازش  در ناز و نعمت  و جاودانه »ميريم آيا ما ديگر نمي«: گويد مي
  .؟ داريم

  

��p��o��n��m��l���k��j��p��o��n��m��l���k��j��p��o��n��m��l���k��j��p��o��n��m��l���k��j  
 »شد  نخواهيم  و ما هرگز عذاب«در دنيا بود؟   كه »خود  نخستين  مرگ  جز همان«

و از   مانيشاد و  بهجت  از روي  مؤمن  شخص  سخن  شوند؟ اين مي  كفار عذاب  كه چنان
  كه  است  اي جاودانگي و  ناپذير بهشتي  انقطاع  هاي نعمت  به  سر غرور و خوشحالي

گويد  مي  را چنان  سخن  اين او  البته.  است  كرده  انعام  در بهشت  بر ايشان  عزوجل  خداي
  .شود  افزوده  بر عذابش ابشنود و روح  در دوزخ  كافرش  همنشين  تا آن
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�s��r��q�s��r��q�s��r��q�s��r��q�������v��u��������t���v��u��������t���v��u��������t���v��u��������t  
 ماندگار  پايدار و اين  نعمتهاي  اين:  يعني »است  بزرگ  رستگاري  همان  اين  كه  راستي«

حد و   آن  براي  توان هرگز نمي  كه  است  بزرگي  ، همانا رستگاري در بهشت  هميشه  بودن
از   سخن  ينا  كه  است محمتل  همچنين. كرد  احاطه  آن  توصيف  و به  شناخت  مقداري

  .باشد گويند ـ مي  بهشتيان  كه  ـ در تأييد آنچه  سبحان  خداي  كالم
  

��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w  
  كرد، اينك  ما حكايت  را براي  و رستگاريشان  بهشت  اهل  حال أخداوند  كه بعد از آن

  ندگانكن عمل ، بايد پاداشي  چنين  براي«: انگيزد برمي  صالح  عمل  انجام  سوي ما را به

  .پذير و ناپايدار زوال  دنياي  براي  عمل  ، نه است  سودآور اين  زيرا تجارت »كنند  عمل
  

��b��a��� �̀�_��~���}��|��b��a��� �̀�_��~���}��|��b��a��� �̀�_��~���}��|��b��a��� �̀�_��~���}��|  
  كه  است  درختي  زقوم  درخت »؟ زقوم  يا درخت  بهتر است  اين  آيا از نظر ميهماني«

  سختي به و  شده  مجبور ساخته  آن  تناول  به  دوزخ  دارد و اهل  و بسيار بدمزه  تلخ  اي ميوه
غذا و   كردن  آماده:  نزل.  است  آنان  و ضيافت  ميهماني  همان  خورند و اين را مي  آن

آيد ؛  فرود مي  كسي  رسد و در منزل مي  از راه  كه  است  از كسي  پذيرايي  براي  نوشيدني
  . غير وي  باشد چه  ميهمان  كس  آن  چه
  

�g��f��e��d��c�g��f��e��d��c�g��f��e��d��c�g��f��e��d��c����  
  اجبارشان با »گردانيديم  عقوبتي  ستمكاران  را براي«  زقوم  درخت »، ما آن در حقيقت«

را   وجود آن  كه ايم داده قرار  ستمكاران  آزمون  را مايه  يا ما آن.  در دوزخ  آن  بر خوردن
در  !رويد؟ مي  درختي  آتش  در درون  چگونه: گفتند  كه كنند، چرا در دنيا انكار مي

  تصديق  را در دوزخ  و وجود آن  آمده  پيروز بيرون  آزمون  از اين  مؤمنان  كه ليحا
  .كنند مي
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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  
  سوي به  آن  هاي و شاخه »رويد مي  در قعر جهنم  كه  است  درختي«  زقوم  درخت »آن«

  .آورد سر بر مي  دوزخ  دركات
بر   كه  ذاتي  پس. نيستند  احتراق  قابل  كه  كنيم مي  هدهرا مشا  در دنيا نيز ما اشيايي  البته

  نگهداري و  در آتش  درخت  بر آفرينش  گمان قادر باشد، بي  در آتش  استقرار جانداران
  . ، تواناتر است از سوختن  آن
  

��p��o��p��o��p��o��p��o������s���r��q��s���r��q��s���r��q��s���r��q  
  زشتي  ز نهايت، ا درخت  باروبر آن:  يعني »است  شياطين  هاي كله  چون  گويي  اش ميوه«

  . است  شياطين  هاي در منظر خود همانند كله  ، گويي و قباحت
  است  كرده  تشبيه  متخيل  را به  ، محسوس آيه  در اين أخداوند  كه  كنيم مي  مالحظه

 در  ميوه  آن  كه بر اين  داللت  اما براي  است  غيرمرئي  شياطين  سرهاي  هرچند كه  پس
را   صورت زشت  ، شخص اعراب.  است  شده  كار گرفته به  تشبيه  ، اين است  زشتي  نهايت

»  شياطين«مراد از :  قولي به .كنند مي  تشبيه  فرشته  را به  زيباصورت  و شخص  شيطان  به
  .باشند مارها مي  ترين از زشت دارند و  بر سر خود تاجي  هستند كه  در اينجا، مارهايي

  

�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����  
خورند و شكمها  مي«  آن  ، يا از ميوه زقوم  از درخت:  يعني »از آن احتم  دوزخيان  پس«

از   شكمهايشان تاشوند  مي  مجبور ساخته  از آن  خوردن  به:  يعني »كنند پر مي  را از آن
  در حديث.  است  ـ اين  بهشت  روزي  جاي ـ به  آنان  غذا و ميوه  شود پس پر مي  آن

زيرا اگر   از وي  داشتن پروا  حق  پروا كنيد به  از خداوند متعال«:  است  آمده  شريف
  گرداند پس مي  تباه  زمين را بر اهل   زندگي ادنيا بچكد، قطع  درياهاي  به  از زقوم  اي قطره

بعد از . بود  غذايشان  وصف  اين. »باشد؟  وي  غذاي  زقوم  كه  كسي  حال  است  چگونه
  :فرمايد مي  كرده  تشبيه  تر از آن زشت  را به  شان يدني، نوش آن
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��£��¢���¡�����~���}��|��{��£��¢���¡�����~���}��|��{��£��¢���¡�����~���}��|��{��£��¢���¡�����~���}��|��{  
  جوشان  از آب  اي آميزه«غذا   آن  از خوردن  پس:  يعني »غذا  بر آن  برايشان  سپس«

را شديدتر   عذابشان شود تا مي  آميخته  جوشان  با آب  زقوم  درخت  غذاي:  يعني »است
  .تر گرداند ا ناخوشر  و حالشان

  

���©��� �̈����§��¦��¥��¤���©��� �̈����§��¦��¥��¤���©��� �̈����§��¦��¥��¤���©��� �̈����§��¦��¥��¤  
  سوي به  گمان بي«  زقوم  و خوردن  جوش  آب  بعد از نوشيدن »بازگشتشان  گاه آن«

  نوشيدن  را براي  ، دوزخيان زقوم  از خوردن  پس  كه  صورت  بدين »است  دوزخ
  آنان امجدد  گاه آن برند مي  آبگاه  شتر را به  كه سازند چنان وارد مي  آن  محل  به  جوش آب

در ) حميم(  جوش  آب  دارد كه  بر آن  تعبير داللت  اين  البته. گردانند بر مي  دوزخ  را به
  .دارد قرار) جحيم(  از دوزخ  خارج  موضعي

  

�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª  
 هر«: فرمايد مي ، است  گردانيده  سخت  سزاي  آنها را سزاوار اين  كه  علتي  در بيان  سپس

خود را   پدران آنها  بود كه  چنين  اتفاق:  يعني» يافتند  خود را گمراه  آنها پدران  آينه
  .اقتدا كردند  آنان  ـ به  حجتي  گونه هيچ  از روي  تقليد ـ و نه  از روي  يافتند پس  گمراه

  

��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°  
  خويش  آنها از پدران:  يعني »شوند مي  خود رانده  پدران  بر پي  سرعت آنها به  پس«

از   پيروي  سوي به  آنان  گويي  كه  است  اي گونه به  شتابشان  كنند و اين مي  پيروي  شتابان
  .شوند مي  و از جا بركنده  شده  رانده  شدت  به  پدرانشان

  

��»��º��¹�� �̧�¶���µ��»��º��¹�� �̧�¶���µ��»��º��¹�� �̧�¶���µ��»��º��¹�� �̧�¶���µ  
  پيروان و  است  يميقد  اي كفر پديده  پردازد كه مي  واقعيت  اين  بيان  به أخداوند  سپس

 »از آنان  پيش او قطع«: كند  و دلجويي  تسليت  را در كفر قومش  بسيارند تا پيامبرش  آن
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بر اثر  »شدند  گمراه«  گذشته  از امتهاي »بيشتر پيشينيان«  امت  از كفار اين  پيش:  يعني
  . درست  و انديشه  نگرش  و عدم  تقليد كوركورانه  همان

  

¿����¾��½��¼¿����¾��½��¼¿����¾��½��¼¿����¾��½��¼����������À��À��À��À  
  آن  ميان به  كه وجود آن با:  يعني »فرستاديم  هشداردهندگاني  در ميانشان  كه آن  و حال«

  بيان  برايشان را  دادند و حق  ما بيم  را از عذاب آنها  كه  را فرستاديم  پيامبراني  پيشينيان
  . بر نداشت در  برايشان  سودي  نكرد و هيچ  تأثيري  هيچ  امر در آنان  كردند اما اين

  

���Æ��Å��Ä��������Ã�������Â��Á���Æ��Å��Ä��������Ã�������Â��Á���Æ��Å��Ä��������Ã�������Â��Á���Æ��Å��Ä��������Ã�������Â��Á  
  را بيم آنها ‡ پيامبران  كه  كساني  سرانجام:  يعني »يافتگان بيم  سرانجام  ببين  پس«

  . و نيست  نبوده  دوزخ  جز آتش  چيزي  سرانجام  زيرا اين »شد  چگونه«دادند 
  

��Ë��Ê��É��È����Ç��Ë��Ê��É��È����Ç��Ë��Ê��É��È����Ç��Ë��Ê��É��È����Ç  
  توفيق را با  آنان أخداوند  كه  بجز كساني:  يعني »خداوند  مخلص  بندگان  استثناي  به«

  نجات  اينان  پس  گردانيده  خالص  خودش  و توحيد، براي  ايمان  سوي به  بخشيدنشان
  .اند يابنده

  

��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì  
،  وي  مراد از نداي. شد  مأيوس  از قومش  كه  گاه آن »ما را ندا داد  نوح  راستي و به«

�}�: دعا بود  با اين  اش تغاثهفرياد و اس �c��b��az :)هستم  مغلوب  من !پروردگارا  
  او را به  عايد:  يعني »بوديم  كننده اجابت  نيك  و چه«. »10/قمر«)  كن  ياريم  پس

  . گردانيديم  هالك  طوفان  وسيله  را به  و قومش  كرديم  اجابت  وجه  نيكوترين
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���×������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���×������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���×������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���×������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  
از   وي  دين  و اهل  خانواده:  مراد از اهلش »رهانيديم  بزرگ  را از اندوه  او و اهلش و«

:  بزرگ  اندوه. بودند  آنها هشتاد تن:  قولي به. بودند  آورده  ايمان  با وي  هستند كه  كساني
  . است  كردن  همانا غرق

  

��E��������D��C��B��A��E��������D��C��B��A��E��������D��C��B��A��E��������D��C��B��A  
  دعاي را با  كافران أرا زيرا خداوند  آنان غير  هن »گذاشتيم  او را باقي  و تنها نسل«

  در كشتي با وي  كه  هم  نماند و كساني  باقي  كسي هيچ  گردانيد و از آنان  هالك ÷ نوح
  ديگري  كس هيچ  و تبار وي  و نسل  جز فرزندان  ـ مردند پس  شده  نقل  كه بودند ـ چنان

  سه ÷ نوح  كه  شويم يادآور مي. هستند ÷ نوح  از نسل  همه  نماند لذا مردم  باقي
  : نامهاي  به  فرزند داشت

  . است  و روم  و فارس  پدر اعراب  كه:  ـ سام 1
  . است  پوستان پدر سياه  كه:  ـ حام 2
مانند  و  و ژاپن  چين  از اقوام  و مأجوج  خزر و يأجوج  ، اهالي پدر تركان  كه:  ـ يافث 3

  . آنهاست
  

��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J��P��O��N��M��L���K��J  
بعد از   كه  كساني  در ميان:  يعني »گذاشتيم  برجاي  نيك  ثنايي  آيندگان  او ميان  و براي«

را   خوب  ستايشي نيكو و ثنا و  و آوازه  آيند، نام ـ از امتها ـ مي  تا روز قيامت ÷ نوح
  : است  سخن  از اين  نيكو عبارت  ثنا و ستايش  اين.  ماندگار ساختيم

گويند و  مي  نيك  بر او ثناي  پيوسته  جهانيان:  يعني »جهانيان  در ميان  بر نوح  سالم«
  نوح«: گويند مي از او ياد كنند،  فرستند و چون مي  و درود و رحمت  او دعا كرده  براي
ز ا  سالم:  يعني.  نوح بر أخداوند  از سوي  است  سالمي  اين:  قولي به. » السالم عليه

  .!باد  جهانيان  در ميان  ما بر نوح  جانب
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��U��T��S�������������R��Q��U��T��S�������������R��Q��U��T��S�������������R��Q��U��T��S�������������R��Q  
 و عملش  در سخن  را كه  ما كسي:  يعني »دهيم را جزا مي  نيكوكاران  گونه  ما اين«
  گونه باشد، اين  قدم پايدار و ثابت  و بر آن  معروف  و نيكوكاري  احسان  نيكوكار، به 

  . دهيم مي  پاداش
  

W��VW��VW��VW��V��������������Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X  
  براي  و مخلص  گرويده  اي بنده ÷ نوح:  يعني »ما بود  مؤمن  او از بندگان  راستي  به«

  .بود أخداوند
  

�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[  
  باقي  و نشاني  نام  هيچ  و از آنان »كرديم  غرق«را   كافران:  يعني »را  ديگران  سپس«

  . نگذاشتيم
  

��d��c��b���a�� �̀�_��d��c��b���a�� �̀�_��d��c��b���a�� �̀�_��d��c��b���a�� �̀�_  
و   راه بود، بر  وي  دين  از اهل ÷ ابراهيم:  يعني »بود  نوح  از شيعه  اهيمابر  گمان و بي«

و  أهللا  سوي  به  در دعوت ÷ با نوح  بود كه  و از كساني  قرار داشت  وي  روش
دو پيامبر   اين  شريعت  كه  بعيد نيست«: گويد مي  بيضاوي. كرد  موافقت  وي  يگانگي

  كه  است  نقل. »باشد  بوده  آنها، نيز يكي  ، يا در غالب دين  روعف  در همه  الهي  العزم اولي
بود و در   زماني  فاصله  سال  دوهزاروششصدوچهل عليهماالسالم  و ابراهيم  نوح  در ميان

  اصل. بودند عليهماالسالم  صالح از هود و  عبارت  دو پيامبر ديگر آمدند كه  فاصله  اين
  و برآن  گرد آمده  بر امري  كه  و هر گروهي  است  و ياران  پيروان  معني  به»  شيعه»  كلمه
سيدنا   بعد از شهادت  كلمه  اين اما. هستند»  متشيع«امر   آن  شوند، آنها براي  متفق
  .شود مي  اطالق»  شيعه»  مذهب  بر پيروان � علي

  
  



  

2346  

��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e  
:  سليم  قلب »آورد  پروردگار خود روي  سوي به  سليم  با قلبي« ÷ ابراهيم »كه  گاه آن«

،  عزوجل  خداي  رضاي  منظور كسب  و به  بوده  پيراسته  و شرك  از شك  كه  است  دلي
  الاله  به  كه  است  دلي  سليم  قلب«: گويد مي � عباس ابن. باشد  خيرخواه  خلقش  براي

  .»دهد  گواهي هللاالا
  

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����������w���v��u��w���v��u��w���v��u��w���v��u  
را   چيزي  چه«  و معترض  كنان سرزنش »گفت  و قومش  پدرش  به« ÷ ابراهيم »چون«

  نيستند؟  پرستش  قابل  جان بي  بتان  اين  دانيد كه آيا نمي »پرستيد؟ مي

  . است  دروغ  نوع  بدترين:  افك »خواهيد؟ مي هللارا بجز ا  معبوداني  و دغل  دروغ  آيا به«
  

�z����y��x�z����y��x�z����y��x�z����y��x������|��{��|��{��|��{��|��{  
 كنيد در  او را مالقات  كه  هنگامي »؟ چيست  پروردگار جهانيان  به  گمانتان  پس«

  .خواهدكرد؟  نظر شما او با شما چه  ايد؟ به را پرستيده  غير وي  كه حالي
  

��e��d�����c��b���a�� �̀�_�����~��}��e��d�����c��b���a�� �̀�_�����~��}��e��d�����c��b���a�� �̀�_�����~��}��e��d�����c��b���a�� �̀�_�����~��}  
 ÷ ابراهيم  قوم:  كه  است  نقل» بيمارم  من:  افگند و گفت  ستارگان  به  نگاهي  سپس«

  از همان  كرد كه وانمود  چنين  آنان  به ÷ ابراهيم  داشتند پس  اي دلبستگي  نجوم  علم  به
،  بيمار است  كه اين به ÷ ابراهيم  تعلل. نگيرند  گيرد تا بر او عيب مي  بهره  نجوم  فن

  بر قومش  حجت  تا اين ذارداجرا گ را به  اي برنامه  بتانشان  عليه  بود كه  اين  براي  تمهيدي
 ÷ ابراهيم  كه  روزي  فرداي در:  است  نقل. گردد  نيستند، الزام  پرستش  شايسته  بتان  كه

  از شهر بيرون  در آن  همه  داشتند كه  جشني  مراسم  خود را بيمار وانمود كرد، قومش
  را يكسره  بتان كار و  كشيده  آنها عقب تا خود را از  خواست ÷ ابراهيم  رفتند پس مي

  .زد  در بيماري  خود را به  جهت  سازد، بدين
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،  ستارگان  به ÷ ابراهيم  نگاه: اند گفته  ستارگان  به ÷ ابراهيم  نگريستن  درباره  مفسران
او   هدف  بلكه كردند كار را مي  اين  قومش  كه آنها نبود چنان  و تقديس  منظور تعظيم  به

  آنها درباره  را كه  آنچه  او هم  را القا كند كه  ذهنيت  ، در آنها اين نگاه  بود تا با اين  اين
  وي  نگاه  اين  پس. كند مي  تكيه  داند و در امور خود بر ستارگان دانند، مي مي  ستارگان

. بود  و آسمان  در كائنات  تأمل كار،  از اين  يا قصد وي. او انديشيد  بود كه  اي صرفا حيله
دراز در   و زماني  تفكر است  درحال كه  شخصي  براي  اعراب«: گويد مي  قتاده  كه نچنا

بسيار :  ، يعني» نگريست  در ستارگان:  النجوم  نظر في: گويند ، مي فرو رفته  فكر و انديشه
  . در فكر فرو رفت

، از » بيمارم  من«:  كه  وي  سخن  و اين  ستارگان  به ÷ ابراهيم  نگريستن:  كه  اين  خالصه
  در عين  ولي  داشت خود  به  مخصوص  هدفي  سخن  او از اين:  يعني. بود»  توريه»  باب
كنند تا   ، برداشت داشت  او اراده  غير از آنچه  چيز ديگري  آنها از آن  كه  خواست  حال
  كه  كر استذ  شايان. گذارد اجرا  به  خود را در مورد بتانشان  بتواند نقشه  وسيله  بدين
  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  مباح»  تعريض«و »  توريه«منظور   به  گفتن  دروغ
  ، گريزگاهي سربسته  در سخنهاي  گمان بي : الكذب  عن ةلمندوح  المعاريض  في  نإ«:  است

  .» است  از دروغ
  

��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f  
او را  ، تعللش  بعد از آن ÷ ابراهيم  قوم:  يعني »برتافتند  از او روي  كنان پشت  پس«

  .رفتند  عيد خويش  مراسم  و خود به  تنها گذاشته
  

��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  
و   سرعت  به خود  قوم  در غياب ÷ ابراهيم:  راغ »رفت  خدايانشان  سوي به  تا نهاني«

استهزا و   روي از  بتان  آن  به  خطاب »و گفت«  رفت  معبودانشان  سوي به  طور نهاني به

و   ساخته  برايتان  پرستشگرانتان  كه  از غذايي:  يعني »خوريد؟ نمي  آيا چيزي«: تمسخر
  .اند؟  رفته  خويش  جشن  ، خود به شما نهاده  پيش
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  جماداتي آنها  كه  دانست مي ÷ ابراهيم »گوييد؟ نمي  سخن  كه  است  شده  شما را چه«
  .باشند قادر نمي  گفتن  سخن  به نيستند و  بيش

  

��z��y���x��w��v��z��y���x��w��v��z��y���x��w��v��z��y���x��w��v  
  آنان بر سر  و شدت  قوت  و به »گرفت  بر سر آنها زدن  خويش  ر است  با دست  پس«

  دست در  انسان  و نيروي  قوت  بود كه  اين  راست  با دست  زدنشان  دليل.  كوفت مي
را خرد و ريزكرد، جز   بتانشان  ههم  پس  شديدتر است  با آن  بيشتر و زدن  وي  راست

  . گذشت» انبياء»  در سوره  داستان  تفصيل  كه. را  بزرگ  بت
  

��~��}���|��{��~��}���|��{��~��}���|��{��~��}���|��{  
و   حال و و  شهر آمده  به  چون  بتان  پرستشگران »آوردند  او روي  سوي به  شتابان  پس«

او   دانستند كه راآوردند زي  روي ÷ ابراهيم  سوي به  خود را ديدند، شتابان  روز معبودان
  .! است  كار را بر سر آنها آورده  اين
  

��©�� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��¡���  
 تراشيد، مي«خود   آنها را با دست »خود  را كه  آيا آنچه« ÷ ابراهيم »گفت«

 »؟ است  كنيد، آفريده بر سر آنها كار مي  را كه  خدا شما و آنچه  كه پرستيد؟ با اين مي

آوريد  مي  عمل  سازيد و به مي  طور كلي به  را كه  آنچه  همه أخداوند  كه ليدر حا:  يعني
  آنچه:  ماتعملون: ( معناي. ؟ است  اند ـ آفريده جمله  شما نيز از آن  تراشيده  بتان  ـ كه

  . است  و مانند آن  تصوير، پيكرتراشي  در اينجا، عمل) كنيد مي
  است  عزوجل  خداي  ، آفريده» افعال»  كه كنند بر اين مي  استدالل  آيه  با اين  سنت  اهل
  و مذهب»  قدريه«  مذهب  كننده ، ابطال عقيده  باشد و اين مي  آنها از بندگان  اكتساب  ولي

  هر صنعتگري  آفريننده خداوند«:  است  آمده  مرفوع  شريف  در حديث.  است»  جبريه«
  .» است  وي  صنعت  همراه به
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�¬��«��ª�¬��«��ª�¬��«��ª�¬��«��ª������²�����±��°��� �̄�®��²�����±��°��� �̄�®��²�����±��°��� �̄�®��²�����±��°��� �̄�®  
 در امر ÷ ابراهيم  قوم »بيندازيد  برآوريد و او را در آتش  او بنايي  براي: گفتند«

 براي  رسيدند كه  نتيجه  اين  به  كردند، سرانجام  خود مشورت  در ميان  وي  مجازات
ركنند پ  را از هيزم  بسازند و آن  از سنگ) اي خانه كوره(  اي چهارديواري ÷ ابراهيم 

  .افگنند  و او را در آتش  را برافروخته  هيزم  گاه آن
  

���¹�� �̧�¶�����������µ�� �́�³���¹�� �̧�¶�����������µ�� �́�³���¹�� �̧�¶�����������µ�� �́�³���¹�� �̧�¶�����������µ�� �́�³  
 را تنيدند؛ با  اي و بدسگالي  نيرنگ:  يعني »را قصد كردند  او كيدي  در حق  پس«

 كه از آن  زيرا پس »گردانيديم  ترين را فرودست  آنان ما  ولي«  در آتش  افگندنش
 شد و  بخش ما بر او سرد و سالمتي  فرمان  به  افگندند، آتش  در آتشرا  ÷ ابراهيم 

  .در او نكرد  هم  تأثير سوئي  كمترين
  

��À��¿��¾����½��¼���»��º��À��¿��¾����½��¼���»��º��À��¿��¾����½��¼���»��º��À��¿��¾����½��¼���»��º  
  خود كه  قوم  از سرزمين  من:  يعني »رهسپارم  پروردگارم  سوي به  من:  گفت  و ابراهيم«

  ، كردند آنچه‡ پيامبرانش  و تكذيب  انسبح  خداي  ، كفر به بتان  براي  تعصب  از روي
؛ و   داده  فرمان  آن  سوي به  هجرت  مرا به  من  خداي  كه  كنم مي  هجرت  جايي  كردند، به

فقط   قادر باشم  كه  جايي  به  پروردگارم »نمايد  مرا راه  زودا كه«  است  شام  سرزمين  آن
  . كنم  او را پرستش

  شعاير دين  داشتن برپا  به  مؤمن  انسان  كه  است  از جايي  هجرت  بر وجوب  دليل  آيه  اين
  . خود در آنجا قادر نيست

  

��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á  
مرا   كه  عطا كن  فرزند صالحي  من  به:  يعني »عطا كن  از شايستگان  من  به !پروردگارا«

  .باشد  نسممو  ، در غربت قومم  جاي  كند و به  ياري  طاعتت  بر انجام
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��Ê����É����È��Ç��Ê����É����È��Ç��Ê����É����È��Ç��Ê����É����È��Ç  
بردبار  و  حليم  شود و در بزرگي مي  بزرگ  كه »داديم  بردبار مژده  پسري  او را به  پس«

  داده  مژده  فرزند پسري  به ÷ ابراهيم  دارد كه  بر آن  ، داللت بشارت  لذا اين. گردد مي
  وصف  ، به وسال سن  و در آن  هشد  و بزرگ  سال ماند تا پخته مي  فرزند باقي  اين  شد كه

  .گردد  موصوف  و بردباري  حلم
 كه  است  پسري  زيرا او اولين  است ÷ فرزند، اسماعيل  اين«: گويد كثير مي ابن

 ÷ اسحاق ـ از  كتاب  و اهل  مسلمين  اتفاق  شد و او ـ به  داده  مژده  آن  به ÷ ابراهيم 
، ÷ اسماعيل تولد  در زمان ÷ ابراهيم  كه  ستا  كتابشان  در نص  بلكه  بزرگتر است
  .» داشت  سال  نودونه ÷ تولد اسحاق  و در زمان  سال  هشتادوشش

  

��Þ�� �Ý��Ü���Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ���� � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Þ�� �Ý��Ü���Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ���� � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Þ�� �Ý��Ü���Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ���� � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Þ�� �Ý��Ü���Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ���� � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë
���ç��æ��å��ä��ã���â��á��àß���ç��æ��å��ä��ã���â��á��àß���ç��æ��å��ä��ã���â��á��àß���ç��æ��å��ä��ã���â��á��àß  

 »تواند كرد  كوششبا پدر خود كار و   رسيد كه  سني  آن  به  طفل  آن  وقتي  پس«
 ÷ ابراهيم  پدرش  پاي به  شد و در كار و كوشش  جوان ÷ اسماعيل  چون : يعني

 مقاتل. كند  كمك  با او در كارها و نيازمنديهايش  توانست مي  كه  طوري به رسيد،
 فراء. »برود  راه  پدرش  همراه  توانست مي  رسيد كه  سني  به  چون:  يعني«: گويد مي 

  ابراهيم«:  وقت  در آن ! ، آري»بود  ساله سيزده  پسري  هنگام  در آن  اسماعيل« :گويد مي

و  »كنم مي  تو را ذبح  كه  بينم مي  چنين  در خواب  من  هرآينه!  من  پسرك  اي:  گفت

  در اين  ببين  پس«باشد  مي أخداوند  فرمان  به  و كارهايشان  است  حق ‡انبيا  رؤياي

  است  اين كار:  گفت ÷ اسماعيل  فرزندش  به ÷ ابراهيم »آيد؟ مي  تنظر به  كار چه
در  ÷ ابراهيم كه اين  ؟ دليل بيني مي  چه  درنگر كه  پس  ام يافته  تو فرمان  ذبح  به  من  كه
  برابر فرمان در  وي  بود تا صبر و شكيبايي  كرد، اين  مشورت ÷ مورد با اسماعيل  اين

:  گفت«باشد  مي  الزم  آن  و امتثال  است  وحي ‡انبيا  ، رؤياي غيرآنرا بداند، در   الهي

شاءاهللا   ان«  كن  و عملي »بده انجام «  من  در مورد ذبح »اند داده  فرمانت  آنچه ! پدرجان

  . پروردگار متعال  ، يا بر قضاي بر ذبح »يافت خواهي  مرا از شكيبايان
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: گويد مي  وي  به  اي گوينده  ديد كه  در خواب»  ترويه»  شب ÷ ابراهيم:  قولي  به
  انديشه  دميد، در اين  صبح  چون  پس. »دهد مي  فرمان  فرزندت  ذبح  تو را به أخداوند«

  ؟ باز چون شيطان  سوي ، يا از است أخداوند  از جانب  خواب  آيا اين  كه  فرورفت
از   خواب  آن  شد كه  متيقن  هنگام  ناي ديد، در  مانند آن  فرارسيد، بار ديگر خوابي  شب

  در اين  ديد پس  مانند آن  نيز خوابي  سوم  در شب  سپس.  است  سبحان  خداي  جانب
، » ترويه»  را ايام  گانه سه  ايام  ، اين جهت بدين. گرديد  مصمم  فرزندش  بر ذبح  هنگام

  .ميدندنا»  قرباني«و »  شناخت« ،»تفكر«:  يعني» نحر«و »  عرفه«
  به  بشارت زيرا  است ÷ مأمور شد، اسماعيل  آن  ذبح  به ÷ ابراهيم  كه  فرزندي  البته

،  است  آمده  بشارت  اين  دنبال نيز به  وي  ذبح  باشد و بيان مي  وي  ، مربوط به حليم  پسري
. شود مي  مطرح  اسحاق تولد  به  بشارت) 112(  در آيه  كه  اينهاست  بعد از بيان  سپس

  است  ، اين÷ اسحاق  نه  است÷  اسماعيل  كند، ذبيح مي  اثبات  كه  از داليلي  همچنين
. » كن  را ذبح  خود اسحاق  يكدانه  ينفرزند آغاز ! ابراهيم  اي«:  است  آمده  در تورات  كه

رزند ف  نيز نبود بلكه  وي  و فرزند يكدانه ÷ ابراهيم  فرزند آغازين  اسحاق  كه  در حالي
از »  اسحاق»  كلمه  شود كه مي  مالحظه  بود پس ÷ اسماعيل  وي  و يكدانه  آغازين
  را براي  فرزندش ÷ ابراهيم  و چون.  است  آنان  هاي و تحريف  كتاب  اهل  هاي افزوده

نيز   فرزند ديگري  وي  به  تعالي  نمود، حق  اطاعت  خويش  كرد و از خداي  آماده  ذبح
  . است ÷ اسحاق  همان  د كهكر  ارزاني

  گمان  من اما...   است ÷ اسحاق  ذبيح  برآنند كه  علم  از اهل  گروهي«: گويد كثير مي ابن
  گرفته  نشأت  ديگري  ، از جاي كتاب  اهل  علماي  ، جز از منابع برداشت  اين  كه  كنم نمي
خدا   ذبيح ÷ اسماعيل  شانپدر  كه  فضل  بر سر اين  با اعراب  زيرا يهوديان...  باشد

  افزودند، همان  را بدان  اسحاق  و كلمه  برده  دست  باشد، حسد ورزيدند لذا در تورات
  نيز دست صاكرم  رسول  احاديث از  در بعضي  و حتي  تاريخي  در روايات  كه  گونه

  .ردك  نيز سرايت  از صحابه  بعضي  ميان  برداشت  گونه اين  بردند تا بدانجا كه
  اكرم  رسول فرموده  ، اين است ÷ ، اسماعيل ذبيح: كند مي  اثبات  كه  از داليلي  همچنين

  آنها جدشان از  يكي  كه. » هستم  فرزند دو ذبيح  من:  الذبيحين  انا ابن«:  است ص
  چنانچه  بود كه  كرده نذر  ؛ زيرا عبدالمطلب است هللاعبدا  پدرشان  و ديگري ÷ اسماعيل
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برساند،   تن  ده  او را به  فرزندان سازد، يا  را آسان  زمزم  حفر چاه  برايش  ند متعالخداو
  آسان  را بر وي  كار حفر زمزم أخداوند  چون  پس. نمايد  را قرباني  از فرزندانش  يكي

 هللاعبدا  نام به  كند و قرعه  از آنها را ذبح  يكي  كه  انداخت  قرعه  فرزندانش  ، ميان ساخت
  .داد  ، صد شتر فديههللاعبدا  ذبح  جاي  به  سرانجام. برآمد

  

��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A��E�����D��C��B��A  
 امر  تسليم عليهماالسالم  و اسماعيل  ابراهيم  چون:  يعني »دردادند  هردو، تن  وقتي  پس«

از  او سپردند زيرا يكي  نهادند و كار خود را به  گردن  فرمانش  و به  شده  سبحان  خداي
بر   پيشاني و پسر را به«كرد؛   تسليم أخداوند  را به  فرزندش  و ديگري  دشآنها خو

تا در  افگند  خاك  به  اش را بر چهره عليهماالسالم   ، اسماعيل ابراهيم:  يعني »افگند  خاك
يادآور  .آيد  رقت  به  بر فرزند دلبندش  مبادا قلبش  را نبيند كه  اش چهره  ذبح  هنگام

در   مني  قربانگاه كند،  ذبح  را در آن  تا فرزندش  خواست ÷ ابراهيم  كه  لي؛ مح شويم مي
  .بود  در شام  محل  اين:  قولي به. بود  جمرات  رمي  محل

  

��R��Q��P��������O��N��ML��K���J��I��H��G��F��R��Q��P��������O��N��ML��K���J��I��H��G��F��R��Q��P��������O��N��ML��K���J��I��H��G��F��R��Q��P��������O��N��ML��K���J��I��H��G��F  
 در  هبود ك  خوابانده  ذبح  را براي عليهماالسالم  ، اسماعيل ابراهيم »و او را ندا داديم«

 ! ابراهيم  اي  كه«: ندا داد  سر كوه  پروردگار او را از پشت  فرمان  به  اي اثنا فرشته  اين

 أخداوند.  پيوستي  و راستي  حقيقت  را به  و آن »ساختي  خود را راست  رؤياي
  راست نكرد ـ  او را ذبح  ـ هرچند كه  فرزندش  بر ذبح  عزمش  صرف را به ÷ ابراهيم
  آنچه  كرد وعمال هم  را فراهم  كار ذبح  مقدمات  كرد زيرا او تمام  معرفي  ؤيايشر  كننده
  پاداش  چنين را  ما نيكوكاران«داد   راستا انجام  بود، در اين  وي  در امكان  را كه

 محنتها و پديدار آنها از  داشتن  نگه  سالمت  ، به آنها از سختي  ساختن با رها »دهيم مي
  . بعد از شدت  آنها با فرج  براي  يشگشا  ساختن
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��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S  
آشكار  نيز  در آن ÷ ابراهيم  و پيروزي »آشكار است  ماجرا آزموني  اين  گمان بي«

كرد   امتحان  خويش  ، او را در اطاعت فرزندش  ذبح  با فرمان  سبحان  خداي  ، چراكه است
  .آمد  پيروز بيرون  امتحان  و او از اين

  

��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y  
  براي را  و فربه  جثه بزرگ  قوچي أخداوند »داديم  فديه  بزرگي  قرباني  و او را به«

 ÷ اسماعيل  فرزندش  او را درعوض ÷ فرو فرستاد و ابراهيم  از آسمان ÷ ابراهيم
  .باشد  و فربه  چاق  قرباني  كه  است  نيز اين  در قرباني  سنت. كرد  ذبح

  ابوحنيفه اما  است  سنت  واجد شرايط آن  براي  نزد جمهور علما قرباني  هك  بايد دانست
بر مسافر  و  است  شهرها واجب  از اهالي  متمكن  مقيم  بر اشخاص  قرباني«: گويد مي

اگر :  اند كه كرده  استدالل  حكم  اين  بر اثبات  آيه  با اين  احناف  همچنين. » نيست  واجب
  .شود مي  الزم  گوسفندي  ذبح  وي كند، بر  را ذبح  فرزندش  نذر كرد كه  كسي

  

��e��d��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��e��d��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��e��d��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��e��d��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]  
  ميان در ÷ ابراهيم  براي:  يعني »گذاشتيم  جاي به  نيك  او ثناي  براي  آيندگان  و ميان«

:  سالم »مابراهي بر  سالم«  گذاشتيم  باقي  نيك  و آوازه  آيند، نام مي  از وي  پس  كه  امتهايي
  . است  نيكو و پسنديده  ثنا و ستايش

  

��i�����h��g��f��i�����h��g��f��i�����h��g��f��i�����h��g��f  
  . گذشت) 105(  در آيه  تفسير نطير آن »دهيم مي  پاداش  را چنين  نيكوكاران«
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��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j  
 حق  بود كه  از كساني ÷ ابراهيم:  يعني »ما بود  با ايمان  او از بندگان  در حقيقت«
  دليل و پايدار بودند و  قدم ، ثابت و توحيد وي أخدا  به  و در ايمان  را گزارده  عبوديت 

  . امر است  همين  وي  نيكوكاري
  

��t��s����r���q��p��o��t��s����r���q��p��o��t��s����r���q��p��o��t��s����r���q��p��o  
را  ÷ ابراهيم:  يعني »داديم  ، بشارت است  از صالحان  پيامبري  كه  اسحاق  و او را به«

  وي  طاعت بر  پاداشي  عنوان ، به ستا  از شايستگان  پيامبر و هم  هم  كه  فرزند ديگري  به
،  گفتيم  كه چنان.  داديم  ، بشارت÷ اسماعيل  فرزندش يگانه  در ذبح  عزوجل  خداي  براي
  .بود ÷ اسماعيل  ذبيح  كه  است  بر آن  نيز دليل  آيه  اين
  

�� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w��v��u�� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w��v��u�� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w��v��u�� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w��v��u  
. دو  بر آن  خويش  نعمتهاي  فرستان  درپي يبا پ »داديم  بركت  و اسحاق  ابراهيم  و به«

بيشتر   كه  طوري ، به را بسيار گردانيديم  تن دو  آن  فرزندان:  كه  است  مراد اين  قولي به
 و از زادوولد« عليهماالسالم  و شعيب  ايوب  هستند، همچون  اسحاق  از نسل ‡انبيا

با   خداوند متعال »كار بودندخود ستم  آشكارا به  نيكوكار و برخي  دو، برخي  آن
 عنصر و نژاد  انسانها از اين  نسل  بودن  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  ، به جمله اين

  برايشان  آنچه  ندارد بلكه  حالشان  به  سود و نفعي  ، هيچ مبارك  دودمان  و از اين  شريف
يهود و   كه چنان  درانشانو نژاد پ  نسب  باشد، نه مي  خودشان  ، اعمال سودمند است

آشكار از   ورطه  اين  به  هستند ـ ليكن  از تبار اسحاق  كه وجود آن نيز ـ با  نصاري
  .اند و فساد درافتاده  گمراهي

بسيار   درسهاي  حاوي  وي  داستان  البته. رسد مي  پايان  به ÷ ابراهيم  در اينجا داستان
توحيد،   مقتضاي:  كه  است  درس  نها اينآ  نباشد و اولي توحيد مي  از دروس  بزرگي
  .امر، دشوار باشد  ؛ هر چند آن  است  در هر امري  الهي  طاعت
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��f��e���d��c��b��a��f��e���d��c��b��a��f��e���d��c��b��a��f��e���d��c��b��a  
  بخشيدن و  نبوت  به  با برگزيدنشان »نهاديم  منت  و هارون  ، ما بر موسي و در حقيقت«

  . ايشان  به  و دنيوي  ديني  از منافع  غير آن
  

h��gh��gh��gh��g����� �� �����s��r��q��p��o��n��m��l�� � � �k��j��i����s��r��q��p��o��n��m��l�� � � �k��j��i����s��r��q��p��o��n��m��l�� � � �k��j��i����s��r��q��p��o��n��m��l�� � � �k��j��i
��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t  

بود   فرعون  استعباد و بردگي  كه »بزرگ  را از اندوه«  اسرائيل بني »دو و قومشان  و آن«

و   كرديم  را غرق  و قومش  فرعون  كه  در حالي »داديم  نجات«  غرق  از اندوه:  قولي و به
  . رسانيديم  هالكت  به
  . و قومش  بر فرعون »پيروز شدند  بودند كه  تا ايشان  داديم  اريشانو ي«

:  يعني : مستبين.  است  تورات  كتاب:  مراد از آن  كه »داديم  مستبين  دو كتابي  آن  و به«
  . خويش  در بيان  و آشكار و رسا و بليغ  روشن

 زيرا  است  اسالم  دين  كه ، در كردار و عمل »كرديم  هدايت  ر است  راه  را به  و آنان«
و  مقصد  را به  راهيافته  انسان  كه  است  راهي  و يگانه  عزوجل  واحد خداي  دين  اسالم

  .رساند مي  نهايي  مطلوب
  

��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z  
  ستوده  و ثنا و صفت» نيك  نام«  واپسين  امتهاي  ميان:  يعني »آيندگان  ميان  و برايشان«

  .شود ياد مي  نيكي  به  ، از ايشان است  باقي  تا جهان  كه »گذاشتيم  جاي  به«

  جن و  و انس  فرشتگان  ما و از سوي  از سوي  سالم:  يعني »و هارون  بر موسي  سالم«
  .باد  بر ايشان  ايام  تا هميشه
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�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  
 تفسير »ما بودند  مؤمن  دو از بندگان  زيرا آن  دهيم يم  پاداش  را چنين  ما نيكوكاران«

  . گذشت  سوره  در همين  دو آيه  نظير اين
  

��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°��� �́�³��²��±��°  
.  است  اسرائيل بني  از پيامبران  پيامبري ÷ الياس »بود  از پيامبران  الياس  راستي  و به«

  دوم.  است ÷ ادريس  او همان  كه اين  اول«: كند مي  را نقل  دو رأي  وي  كثير درباره ابن
  او را بعد از حزقيل أخداوند  كه  است  فرزند فنحاص  فرزند نسي  او الياس  كه اين
  را به»  بعل»  نام به  بتي  آنان  كه  گاه آن  برانگيخت  نبوت  به  اسرائيل بني  در ميان ÷ نبي

  فراخواند و از پرستش  تعالي  توحيد حق  سوي را به  آنان  بودند و الياس  گرفته  پرستش
  .»كرد  نهي  آن  ماسواي

  

��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ  
  عزوجل  خداي آيا از:  يعني »كنيد؟ نمي  آيا پرهيزگاري:  خود گفت  قوم  به  كه  گاه آن«

ـ   و معاصي  شرك ـ مانند  و از منهياتش  گرفته  پرستش  داريد تا فقط او را به پروا نمي
  .برداريد  دست

  

��Á��À���¿��¾��½��¼��Á��À���¿��¾��½��¼��Á��À���¿��¾��½��¼��Á��À���¿��¾��½��¼  
را  آن ÷ در عصر الياس  شام  مردم  كه  است  بتي  نام  بعل »پرستيد؟ را مي  آيا بعل«

»  بعل« : قولي به. كرد  نيز سرايت  اسرائيل بني  ميان  به  آن  پرستش  پرستيدند و سپس مي
پرستيد؟ و  مي را  آنو   گرفته  پروردگاري  را به  آيا بتي:  يعني.  پروردگار است  معناي به
را وا   آفرينندگان  و بهترين«باشد  مي  بت  اين  به  منسوب  در لبنان»  بعلبك«

  بهترين  به شما را آفريد و  گذاريد كه را وا مي  متعالي  خداي  پرستش:  يعني »گذاريد؟ مي
  ينبهتر و  آفرينندگان  او بهترين  كه كرد در حالي  نگاريتان صورت  و هيأت  شكل

  .؟ است  نگاران صورت
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���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â  
 : يعني »گذاريد؟ وامي  شماست  نخستين  پروردگار شما و پروردگار پدران  را كه هللا«

شما  آفريد،  عدم  را از كتم  اجدادتان  شما و هم  هم  كه بعد از آن  كه  است  تعالي  فقط حق
  .باشد مي  سزاوار پرستش  كه  ستفقط او  پروراند پس مي  خويش  نعمتهاي  را به

  

��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
 دروغگو  سبب آنها به:  يعني »شوند آنها احضار مي اقطع. او را دروغگو شمردند  پس«

  .شوند احضار مي  ، قطعا در عذاب÷ الياس  شمردن
  

���I��H��G��F��E���I��H��G��F��E���I��H��G��F��E���I��H��G��F��E  
رهند  يم  از عذاب ÷ الياس  از قوم  فقط كساني:  يعني »خداوند  مخلص  جز بندگان«

  .باشند  ساخته  او خالص  را تنها براي  و پرستش  و عبوديت  بوده  مؤمن  تعالي  حق  به  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  
  ميان در ÷ الياس  براي:  يعني »گذاشتيم  جاي به  نيك  نام  آيندگان  او در ميان  و براي«

  . گذاشتيم  يباق  نيك  و آوازه  ، نام بعد از وي  هاي أمت

+R��Q��P��OR��Q��P��OR��Q��P��OR��Q��P��O_� �� �� �� ،  است  شده  اضافه  آن  به»  نون«و » يا«و   است  الياس»  الياسين«مراد از �
  در قرائت. » سينين« و طور» سينا«طور :  است  و نظير آن.  است  اعجمي  اسمي  چراكه

  پيام  به  كه  دينش  و بر اهل بر او  سالم:  يعني»  ياسين  آل  علي  سالم«:  است  آمده  ديگري
  .آوردند  ايمان  حقش

]��\��[��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  
 »ما بود  با ايمان  زيرا او از بندگان  دهيم مي  پاداش  گونه  را اين  ما نيكوكاران  هرآينه«

  . نيز گذشت  دو آيه  تفسير نظير اين
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��b��a�� �̀��_��^��b��a�� �̀��_��^��b��a�� �̀��_��^��b��a�� �̀��_��^  
فرزند  )÷ برادر ابراهيم(  و لوط فرزند هارانا »بود  لوط از پيامبران  و در حقيقت«

»  سدوم« شهر  اهالي  سوي او را به أآورد و خداوند  ايمان ÷ ابراهيم  به  بود كه  ختار
  .فرستاد  پيامبري  به
  

��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  
 ماندگان از باقي  كه  ، جز پيرزني داديم  نجات  را همگي  اش او و خانواده  كه  گاه آن«

  .بود ÷و او همسر لوط  در عذاب »بود 
  

��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m  
 او ايمان  به  را كه  از قومش  ماندگان باقي:  يعني »ساختيم  را هالك  ديگران  سپس«
  . نابود ساختيم  خويش  بودند، با عذاب  نياورده 

  

��u��t����s��r��q��u��t����s��r��q��u��t����s��r��q��u��t����s��r��q  
 .اند مكه  مردم  آيه  اين  اطبمخ »كنيد گذر مي  بامدادان  شما بر آنان  و در حقيقت«

،  در آنها موجود است  آثار عذاب  كه  كساني  بر منازل  شما بامدادان ! مكه  مردم  اي:  يعني
  راهشان بر سر»  سدوم«كنيد؟ زيرا شهر  گذر مي  شام  سوي به  خويش  در سفرهاي

  . داشت قرار  شام  سوي به
  

����������z��y��x��wv��z��y��x��wv��z��y��x��wv��z��y��x��wv  
  پس«  شام  سوي به  وآمدتان رفت  كنيد ؛ در هنگام گذر مي  منازلشانبر  »نيز  و شامگاهان«

بينيد تا از  مي  الهي  از آثار عذاب  در ديارشان  كه  در آنچه »كنيد؟ نمي  آيا تعقل
  .باشيد؟  بيمناك  آنان  همانند سرنوشت  سرنوشتي

كرد   تبديل  متعفني و  گنديده  درياچه  را به  شهرشان  عزوجل  خداي«: گويد كثير مي ابن
» لوط  بحيره»  نام به ، درياچه  اين  دارد، كه  بدبو و بدمزه  بس  و آبي  زشت  بس  منظري  كه
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  به  لوط و يونس  داستان« :گويد مي  نسفي. »قراردارد  اردن  شرق  و نزديك  مشهور است
  سالم ‡ امبرانپي  بر همه  در آخر سوره أنشد زيرا خداوند  بر آنها ختم  گفتن سالم

  .»اكتفا گرديد  آن  به  پس  است  فرستاده
  

��_��~����}��|��{��_��~����}��|��{��_��~����}��|��{��_��~����}��|��{  
 از زمره  يونس  و در حقيقت«:  است  سوره  در اين  داستان  و آخرين  ششمين  اين

  اسرائيل بني  او ظاهرا از پيامبران.  است  فرزند متي  ذوالنون  همان:  يونس »بود  پيامبران 
فراخواند و   حق  سوي را به  فرستاد تا آنان  بزرگ  شهري  سوي او را به أخداوند  بود كه

  .بودند»  موصل»  از سرزمين»  نينوي«شهر   اهالي  آنان
از   عذاب  بود و چون  داده  را وعده  الهي  عذاب  قومش  به ÷ يونس«: گويند مي  مفسران

از   كه  غالمي شد و مانند  بيرون  از ميانشان  پروردگارش  اذن تأخير افتاد، بي  به  آنان
  ، در آيه جهت  بدين گرديد،  و سوار كشتي  باشد، قصد سفر دريا كرده  گريخته  مواليش

  . گشت  موصوف»  گريزنده»  به  بعدي
  

��e��d���c��b��a��`��e��d���c��b��a��`��e��d���c��b��a��`��e��d���c��b��a��`  
  موالي از نزد  غالم  گريختن:  اباق  اصل »گرانبار بگريخت  كشتي  سوي به  كه  گاه آن«

  وصف  اين  پروردگار بود، به  اذن  بي  او از قومش  گريختن  و چون  است  خويش
  .شد  موصوف

  

��j���i��h���g��f��j���i��h���g��f��j���i��h���g��f��j���i��h���g��f  
تا از  انداختند  همديگر قرعه  ميان  كشتي  سرنشينان:  يعني »انداختند  قرعه  با هم  پس«

  كشتي افگنند و دريا  خود را به  از آنان  ، برخي گرانباري  سبب به  كشتي  شدن  غرق  بيم
شد و   مغلوب  كشي در قرعه ÷ يونس:  يعني »شد  و او از مغلوبان«گردد   سبك

  .دريا انداختند  ، او را به بنابراين
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��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k  
بود   كرده  كاري:  يعني »بود  فرو بلعيد و او درخور مالمت«  نهنگ »او را ماهي  پس«

سوار  و  دريا رفت  سوي به  پروردگارش  اذن يبود زيرا ب  و مالمت  سرزنش  موجب  كه
  .او را فروبلعيد  ، ماهي انداخت  خود را در آب  چون ! آري. شد  كشتي

  

���|��{��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  
يا  أخدا  از ذكركنندگان ÷ اگر يونس:  يعني »نبود  گويان تسبيح  اگر او از زمره  پس«

  نبود؛ با اين  ماهي  در شكم  برايش  گويان نبود، يا از تسبيح  وي  براي  از نمازگزاران
  در شكما قطع«؛ »78/االنبياء«) الظالمين  من  كنت  نيإ  سبحانك  نتأال إ  لهإال : ( دعايش

  ماهي  قطعا شكم:  يعني »ماند مي  شوند، باقي  برانگيخته  مردم  كه  تا روزي  ماهي  آن
  در شكم  ذوالنون  دعاي«:  است  آمده  شريف  در حديث. شد مي  گور وي  تا روز قيامت

در   آن  به مسلماني  بود، هرگز هيچ )الظالمين  من  كنت  نيإ  سبحانك  نتأال إ  لهإال (  ماهي
  .»گيرد قرار مي  مورد اجابت  دعايش  كه كند، جز اين دعا نمي  امري

  

��£��¢���¡�����~��}��£��¢���¡�����~��}��£��¢���¡�����~��}��£��¢���¡�����~��}  
او :  قولي به.  است  از بنا و گياه  خالي  مكاني: عراء »افگنديم  گياه بي  كرانه  او را به  پس«

  داناتر است أشد و خدا  افگنده  يمن  سرزمين  بر كرانه: ديگر  قولي و به  دجله  بر كرانه
از   حالي در او را  ماهي  داد پس  فرمان  ماهي  به  خداوند متعال »بيمار بود  كه حالي در«

  فشار بلعيدن او بر اثر  كرد كه  پرتاب  بيرون  به  افگند و از شكمش  ساحل  به  دهانش
  او چون«: گويد مي �مسعود ابن. بود  رفته  از ميان  بدنش  ، بيمار بود و پوست ماهي

  كه  نوزادي  او چون«: گويد مي  سدي. »آيد مي  بيرون  تخماز   بود كه  گشته  پري بي  جوجه
  روايت  به  مرفوع  شريف  در حديث .»آمد  بيرون  ماهي  د، از شكمشو متولد مي  تازه
 ÷پيامبر  يونس  به  چون«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده � مالك  بن انس

او   دعاي  بخواند، اين  كلمات  با اين  ماهي  شكم را در أخداوند  شد كه  معلوم
  ضعيف  است  صدايي  اين !پروردگارا: گفتند  فرشتگان . باال رفت  عرش  سوي به  كشان ناله
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صدا   اين  آيا صاحب: فرمود أخداوند.  و ناشناخته  دوردست از دياري   شده و شناخته
  ونسي  ام بنده: فرمود  عزوجل  ؟ خداي كيستاو  !پروردگارا: گفتند شناسيد؟ را نمي

  مستجاب  و دعاي  شده  پذيرفته  او عمل  براي  هنوز هم  كه  يونسي  ات بنده :گفتند.  است
  حالي در آسوده  كه  آنچه  سبب  به  آيا بر وي! پروردگارا !شود؟ مي  برداشته  آسمان  به

 ؟ دهي  بال، نجاتش  چنگال  به  وي  گرفتاري  متا در هنگا  كني نمي  داد، رحم مي انجام 
  به او را  داد و ماهي  انرا فرم  ماهي  پس.  كنم مي  رحم  چرا؛ بر وي: فرمود أخداوند

  .»افگند  گياه بي  كرانه
  

��©�� �̈�§���¦��¥��¤��©�� �̈�§���¦��¥��¤��©�� �̈�§���¦��¥��¤��©�� �̈�§���¦��¥��¤  
 افگند و  سايه  تا بر سر وي »رويانيديم  كدوبن  از نوع  سر او درختي  و بر باالي«

:  يقطين .روييد  تنش  شد و موي  سخت ÷ يونس  بدن  گوشت  آرام  آرام  بود كه  چنين
  براي أخداوند« :گويد مي � ابوهريره.  است»  قرع»  منا به  اي كدو از گونه  درخت
  و شام  خورد و هر صبح مي  زمين  از خاروخاشاك  كه  را برگماشت  وحشي  بزي  يونس

سير و   گشود و او را از شير خويش مي را بر او  خويش  هر دو پاي  ميان  آمده  نزد يونس
  در حديث. » بهبود يافت  د و حالشرويي  وي  تن  پوست  كه تا آن  ساخت مي  سيراب
  درخت  اين«: فرمودند داشتند و مي  دوست كدو را ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف
  : ، از جمله فوايد كدو بسيار است«: گويد مي كثير ابن. » است  ، يونس برادرم

  . آن  رويش  ـ سرعت 
  .دارد  كه  اي و نرمي  و طراوت  بزرگي  سبب به  آن  برگهاي  افگندن  ـ سايه 
  .شود نمي  نزديك  آن  به  مگس  كه ـ اين 
  .نيكو دارد  تغذيه  آن  ميوه  كه ـ اين 
  .»شود مي  خورده  با مغز و پوست  و پخته  خام  كه ـ اين 
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���±������°��� �̄�®��¬��«��ª���±������°��� �̄�®��¬��«��ª���±������°��� �̄�®��¬��«��ª���±������°��� �̄�®��¬��«��ª  
يشتر از صدهزار ب  سوي  به  بلكه:  يعني »صدهزار نفر يا بيشتر از آن  سوي و او را به«

و   گريخت دريا  سوي به  او از نزدشان  بودند كه ÷ يونس  و آنها قوم »فرستاديم«نفر 
ما   براي  آيات  در اين  خداوند متعال  افتاد كه  برايش  اتفاقي  ، همين وي  بعد از گريختن

 ÷ نسيو  پس .بودند  موصل  از سرزمين  نينوي  اهالي  وي  و قوم  است  كرده  حكايت
  .بود  پروردگار عزوجل  نيز، فرستاده  دريا بگريزد و بعد از آن  سوي به  كه از آن  قبل

  

��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²  
  قوم  كه بعد از آن:  يعني »كرديم  برخوردارشان  آوردند و تا چندي  ايمان  پس«

  عزوجل  خداي آوردند و  او ايمان  كردند، به  را مشاهده  وي  نبوت  هاي نشانه ÷ يونس
،  عمرهايشان  رسيدن  نهايت ها و به اجل  رسيدن سر به  را در دنيا تا هنگام  آنان  هم

  .مند گردانيد بهره
  

��½��¼��»����º��¹��¸��½��¼��»����º��¹��¸��½��¼��»����º��¹��¸��½��¼��»����º��¹��¸  
را   پروردگارت آيا«:  كه  بپرس  و از آنان »جويا شو  از مشركان« !ص محمد  اي »پس«

  در انتساب  پندارشان  كه اين  رضبر ف:  يعني »؟ است  را پسران  و خود آنان  دختران
  پندارشان  به  را ـ كه  ادني  جنس  آنان  باشد، چگونه  درست  سبحان  خداي  فرزند به

خود   پسرانند ـ به  پندارشان  به  را ـ كه  و اولي  اعلي  و جنس أخدا  دخترانند ـ به
  .؟ نيست  و حماقت  جهل  منتهاي  دهند؟ آيا اين مي  نسبت

  

¿��¾¿��¾¿��¾¿��¾����������Ä��Ã���Â��Á��À��Ä��Ã���Â��Á��À��Ä��Ã���Â��Á��À��Ä��Ã���Â��Á��À  
 و  ، برگشته است  شديدتر از آن  كه  آنچه  سوي به  اول  از سخن أخداوند  سپس

  چگونه:  يعني »شاهد بودند؟  و آنان  آفريديم  را مادينه  يا ما فرشتگان«: فرمايد مي
،  ريديمآف را  ما فرشتگان  كه  در هنگامي  آنان  كه پندارند در حالي مي  را مادينه  فرشتگان

  چنين  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  به  سبحان  ، خداي ترتيب  اين  اند؟ به حاضر نبوده
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اند  نبوده  فرشتگان  آفرينش شاهد  شود و آنان نمي  دانسته  مشاهده  جز از طريق  چيزي
ها بتوانند ، آن تا در نتيجه  عقلي  دليلي  وجود دارد و نه  بر قولشان  سماعي  دليلي  نه  پس

  .دهند  نسبت  عقلهايشان  را به  آن  دريافت
  

��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å  
  در حالي!  خدا فرزند آورده:  خواهند گفت اقطع  از سر تهمتشان  اينان  هشدار كه«

،  است  و افتراء سرزده  فقط از سر دروغ  سخنشان  و اين »دروغگويند اآنها قطع كه 
گمان  بي  باشد پس  وجود داشته  سخنشان  بر اين  دليلي  شبهه  و يا حتي  دليل  كه آن بي

  . است  زاده  از كسي  و نه  فرزند آورده  نه أخداوند 
  

���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��E��D�������C�����B��A��E��D�������C�����B��A��E��D�������C�����B��A��E��D�������C�����B��A  
 داوري  ، چگونه شده  ؟ شما را چه است  برگزيده  را بر پسران  آيا خدا دختران«

  كه ؟ با اين است  داده  و برتري  برگزيده  را بر پسران  آيا او دختران:  نييع »كنيد؟ مي 
  حق  اگر براي  هستند؟ پس  دو جنس  شما بهترين  ها و باورهاي داوري  بر طبق  پسران
  اراده  كه  آنچه  گزيد زيرا او بر اعمال را برمي  بايد پسران بود، قطعا مي  فرزندي  تعالي

  و منزه  پاك گوييد، مي  و او از آنچه  است  پندار شما نادرست  اين  پس  كند، قادر است
  .باشد مي
  

��H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F  
تا  انديشيد كنيد و نمي نمي  ، تأمل گفتيم  آيا در آنچه:  يعني »شويد؟ آيا متذكر نمي«

  .را دريابيد؟  خويش  سخن  بطالن
  

��S��R��������������Q���P����O��N��M���L��K���J��I��S��R��������������Q���P����O��N��M���L��K���J��I��S��R��������������Q���P����O��N��M���L��K���J��I��S��R��������������Q���P����O��N��M���L��K���J��I  
  اين در »گوييد مي  اگر راست  پس«گوييد؟  مي  كه  بر آنچه »آشكار داريد  يا حجتي«

  كه را بياوريد  از آسمان  شده  نازل  كتابي:  يعني »را بياوريد  كتابتان«خود   ادعاي
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  گرداند زيرا آنچه  شما ثابت  را براي  حجت  و اين  بوده  حجتي  چنين  دربرگيرنده
 را جايز  آن  طور كلي به  عقل  باشد بلكه  داشته  عقلي  گاه اند تكيهتو گوييد، نمي مي

  .داند نمي
  

��_�� �̂�]��\��[��Z��YX������W��V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��YX������W��V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��YX������W��V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��YX������W��V��U��T  
 آنان«:  است  مجاهد گفته. جنيانند:  جنه »انگاشتند  پيوندي  خدا و جنيان  و ميان«
  و كلبي  قتاده. »شود مي  گفته) جنه(  برايشان  فرشتگانند كه  هاي از شاخه  اي شاخه 

پيوند   خداوند با جنيان: كند ـ گفتند  لعنتشان  سبحان  خداي  ـ كه  يهوديان«: اند گفته
:  قولي به .»اند خويشاوندي  اين  از فرزندان  و فرشتگان  است  برقرار كرده  خويشاوندي

كرد   خواستگاري  جن  خداوند از اشراف: گفتند  بود كه  و خزاعه  كنانه  قبايل  سخن  اين
خدا   دختران  فرشتگان  كردند پس  او تزويج  خود به  سرآمد و شريف  از دختران  و آنان
  .گويند مي  ازآنچه  سبحان  خداي  برتر است. »اند جن  اشراف  دختران  از نسل

 : يعني »احضار خواهند شد  خودشان  اند كه دانسته  خوبي به  جنيان  كه آن  و حال«
 سبب به  و در آن  احضار شده  ، در دوزخ سخن  اين  كفار گوينده  اند كه دانسته  جنيان

  جنيان :باشد  اين  معني  دارد كه  احتمال  همچنين. شوند مي  عذاب  خويش  و افتراي  دروغ 
  كه  در حالي كند، حاضر مي  حساب  براي  زودي را به  خود آنان أخداوند  دانند كه مي

كار   اين  براي را  ، هرگز آنان داشت مي داز پيوندها وجو  پيوندي  او و آنان  اگر در ميان
  .كرد احضار نمي

  

��d��c���b��a��`��d��c���b��a��`��d��c���b��a��`��d��c���b��a��`  
 فرزند  دادن  ؛ از نسبت و بهتان  دروغ به» آورند مي  در وصف  از آنچه  است  خدا منزه«

  .او  براي
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��i��h��g��f���e��i��h��g��f���e��i��h��g��f���e��i��h��g��f���e  
  كه اين از أخداوند  مخلص  بندگان  ليكن:  يعني »خداوند  مخلص  بندگان  استثناي  به«

  مخلصان  بيان  نمايند، بيزار و بركنارند بلكه  وصف  ناشايست  از اوصاف  چيزي  او را به
  . است  واقع  مطابق

  

��x��w��v���u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k����j��x��w��v���u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k����j��x��w��v���u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k����j��x��w��v���u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k����j  
بر ( أخداوند  جاي به  ز بتانا »پرستيد مي  كه  و آنچه«  كافران  اي »شما  در حقيقت«

 »است  در آمدني  دوزخ  به  را كه  گر نيستيد مگر كسي گمراه«را   كس  هيچ )ضد او
  جهنم  به  كه  است  مقدر كرده  وي  و او براي  رفته  الهي  در علم  را كه  جز كسي:  يعني

  .فشارند مي  بر كفر خود پاي  اند كه كساني  كند و آنان  واردش
  

��y��y��y��y��_��~��}��|��������{���z��_��~��}��|��������{���z��_��~��}��|��������{���z��_��~��}��|��������{���z  
 بيان  اين »است  معين  او مقامي  براي  كه جز اين  نيست  از ما فرشتگان  يك  و هيچ«
 هيچ: گويند مي  فرشتگان:  يعني.  است  فرشتگان  از سخن  در حكايت أخداوند 
و   معلوم  جايي  سبحان  خداي  پرستش  در آسمانها براي  كه جز اين  از ما نيست  اي فرشته 

رد   براي ، سبحان  خداي  در پيشگاه  عبوديت  به  فرشتگان  اعتراف  اين. دارد  معين
در   جايي  هيچ«:  است  آمده  شريف  در حديث.  است  خويش  پرستشگران  پندارهاي

  .»دارد قرار  ، يا قيام سجده  حال در  اي فرشته  بر آن  كه جز اين  دنيا نيست  آسمان
  

��b��a��`��b��a��`��b��a��`��b��a��`��c��c��c��c  
در .  خدمت  و در پايگاههاي  طاعت  در نماز و انجام »ايم بسته  ما صف  و در حقيقت«

نيز   دادند تا ايشان دستور  خويش  ياران  به ص خدا  رسول«:  است  آمده  شريف  حديث
  اصحاب. ببندند  صف بندند، در نماز مي  صف  نزد پروردگارشان  فرشتگان  كه  همچنان

آنها : فرمودند ص خدا  رسول بندند؟ مي  صف  چگونه  نزد پروردگارشان  فرشتگان: گفتند
  فرشتگان  صفوف  پس. »ايستند مي  فشرده  هم به  و در صف  كرده  را كامل  مقدم  صفوف
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  وقتي«:  است  كرده  كثير روايت ابن.  است  دنيا در زمين  اهل  ، همانند صفوف در آسمان
  صفهاي:  گفت ايستاد و مي مي  مردم  سوي به  روي  محرابدر  �شد، عمر نماز برپا مي

  هدايت  همچون  شما هدايتي  براي  زيرا خداوند متعال! برابر بايستيد !خود را برپا داريد

�b��a+: كرد مي  را تالوت  آيه  اين  گاه آن. خواهد را مي  فرشتگان �`b� �a� �`b� �a� �`b� �a�   سپس. _`�
را   نمازگزاران  يكايك  گونه  بدين. لو بياج!  فالن  اي. برو  عقب ! فالن  اي: فرمود مي
  .» گفت مي  و تكبير تحريمه  رفت جلو مي  گاه پاييد تا برابر بايستند آن مي
تا :  گفت  كه  است  كرده  روايت  مالك ابي از يزيدبن  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  چون  گزاردند پس مي نماز  گسسته  ز همو ا  طور پراكنده به  بود، مردم  نشده  نازل  آيه  اين

  دستور دادند كه  آنان  به ص خدا  رسول كرد،  را نازل _����aaaa����bbbb̀̀̀`+:  آيه أخداوند
  .»ببندند  صف

  

��g���f��e��d��g���f��e��d��g���f��e��d��g���f��e��d  
.  آن در نماز و در غير »گويانيم  خود تسبيح  كه  و ماييم«: گويند مي  در ادامه  فرشتگان
و   عبادت  گوياي  كه  دارند، اوصافي قرار  اوصاف  اينبر   فرشتگان  كه  است  مراد اين

  تعالي«. كنند مي  را وصف  كفار ايشان  كه  چنان  ، نه است  سبحان  خداي  آنها براي  تذلل
  . و برتر است  گويند منزه مي  از آنچه  سبحان  خداي»  عما يقولون  اهللا
  

q���p��o��n�������m��l��k��j���������������i��hq���p��o��n�������m��l��k��j���������������i��hq���p��o��n�������m��l��k��j���������������i��hq���p��o��n�������m��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  
و   جهل  به  محمدي  از بعثت  قبل  چون  مشركان:  يعني »گفتند تأكيد مي  به  و مشركان«

:  يعني »نزد ما بود  از پيشينيان  اگر ذكري«: گفتند مي اشدند، مؤكد مي  سرزنش  ناداني

از   شك بي« شد مي  بر ما نازل  و انجيل  تورات  چون  پيشينيان  از كتابهاي  اگر كتابي

  او خالص  براي را  پرستشمان  گمان بي:  يعني »شديم خداوند مي  يافته اخالص  بندگان
  . ورزيديم او كفر نمي  و به  ساخته

  
  



  

2367  

��}��|��{��zy��x��}��|��{��zy��x��}��|��{��zy��x��}��|��{��zy��x  
 كافر شدند پس  آن  به«را آورد؛   آنها كتاب  است به صمحمد  حضرت  وقتي »ولي«

  .كفر خود را  شوم  فرجانو   عاقبت »خواهند دانست  زودي به 
  

®����¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��������¡������~®����¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��������¡������~®����¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��������¡������~®����¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��������¡������~  
  ما از پيش  فرستاده  رسالت  به  بندگان  در حق«محفوظ   در لوح »ما  كلمه او قطع«

  عليه  آنان  به أخداوند  كه  است  اي و پيروزي  كاميابي:  مراد از كلمه »است  صادر شده

 احتم  ايشان  كه«: فرمايد مي  خود در تفسير آن  كه چنان  است  دهدا  كفار وعده

كار از  زيرا فرجام »پيروزند  لشكر ما، آنان  و هرآينه«  در دنيا و آخرت »يافتگانند نصرت
. ذكر شد)171(  در آيه  كه  اي يا وعده»  كلمه»  همان  است  اين  پس.  است  ايشان  آن
  .باشند مي  و پيروانشان ‡ پيامبران  ، يعني وي  حزب» ألشكر خدا«

  غالب  شود زيرا پديده مي  قطعا محقق  مؤمنان  و غلبه  پيروزي  به  تعالي  حق  وعده ! آري
  حقيقت  و اين  است  بر دشمنانشان ألشكر خدا  ، پيروزي و هر سنگري  در هر معركه

  لشكر حق  از آن  نيك  امو فرج  ، عاقبت و در هر رزمگاهي  در هر حال  كه  است  مسلم
امر   يك  دهد، اين  روي  در كارشان  مقطعي  و فتوري  شكست  باشد و اگر هم مي

  كار از آن  وسرانجام:  للمتقين  و العاقبه: (فرمايد مي  سبحان  خداي  كه چنان  گذراست
  ).است  گان تقواپيشه

  

����������³���²��±��°��¯��³���²��±��°��¯��³���²��±��°��¯��³���²��±��°��¯  
  كه  تا مدتي : يعني »تا مدتي«از كفار :  يعني »از آنان«  پس  است  چنين كار اين  هرگاه »و«

  مدت: از  است  عبارت  مدت  آن »برتاب  روي«  است  معلوم  سبحان  نزد خداي
  مسلحانه  جنگ  تو را به  كه  گاه تا آن  با آنان  از جنگ  ات و خودداري  داشتن نگه دست
، در  پيروزي  اين هللاحمدا به  كه.  است  قطعي  ات پيروزي  كه  است  زمان  و آن  دهيم  فرمان

  . يافت  تحقق  مكه  بدر و فتح
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�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´  
 اسير و  آيد ؛ با كشتن فرود مي  آنان ما بر  و مجازات  عذاب  كه  وقتي» را بنگر  و آنان«

  .داردن  حالشان  به  سودي  هيچ  نگريستن  كه  اما در هنگامي »زودا بنگرند  كه«  ساختنشان
  

��»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹  
از  مشركان  ! ؟ آري آن  وقت  از فرارسيدن  قبل »خواستارند  ما را شتابزده  آيا عذاب«

خواهد   يما ك  عذاب  اين: گفتند و معاد مي  حق  رسالت  به  و تكذيبشان  فرط ناباوري
  بود؟

: گفتند  كانمشر: فرمود  كه  است  كرده  روايت كعباس از ابن  نزول  سبب  جويبر در بيان
  را براي  آن و شتابان   بنمايان  دهي مي  مان بيم  از آن  را كه  عذابي  ما آن  به !ص محمد  اي

  . است  ـ صحيح  و مسلم  ـ بر شرط بخاري  روايت  اين. شد  نازل  آيه  اين  پس! ما بياور
  

��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��Â��Á��À���¿��¾��½��¼  
  ساحه  به ص خدا  رسول  آمدن مراد فرود:  يقول  به »فرود آيد  آنان  ساحه  به  چون  پس«

  در آن:  يعني »! بد است  چه  يافتگان بامداد بيم«  است  مكه  در روز فتح  و ديار مشركان
،  در نزد اعراب:  صباح!.  بد است  اند، چه شده  داده  بيم  عذاب  به  كه  ، بامداد كساني هنگام

  .گيرد مي  بامداد انجام  در هنگام  كه  از هجومي  است  عبارت
  چون بردند و  خيبر حمله  به  بامدادان ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

با   بناگاه بروند،  خويش  آمدند تا بر سر كارهاي  خود بيرون  ها و تبرهاي با بيل  يهوديان
  به  محمد است :گفتند مي  كه بازگشتند درحالي  سراسيمه  روبرو شدند پس  لشكر اسالم

خيبر، إنا إذا نزلنا   أكبر، خربت  اهللا«: فرمودند ص خدا  رسولو ...! محمد و لشكر !خدا
  قومي  ساحه  به  شد خيبر، ما چون  اهللا اكبر، خراب:  المنذرين  فساء صباح  قوم  بساحة

  .»! بد است  چه  يافتگان بيم، بامداد  فرود آييم
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Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������  
  كه و بنگر  برتاب  روي«  است  معلوم  سبحان  نزد خداي  ديگر كه »تا مدتي  و از آنان«

  .را  كفر خويش  عاقبت »نيز خواهند نگريست  آنان

  انتظار كشيدن ،)174(  سابق  مراد از آيه. تأكيد تكرار نمود  را براي  دو آيه  اين  تعالي  حق
  عذاب  وقوع  وقت ، آيه  اما مراد از اين  است  ر كافراندنيا ب  عذاب  دادن  روي  تا هنگام

  .باشد مي  آخرت
  

���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì  
 وصف  گروه  اين  از آنچه«  و غلبه »، پروردگار عزت پروردگارت  است  منزه«

هر  از  تعالي  حق  مراد، تنزيه  پس.  وي  به  و فرزند و شريك  زن  دادن  در نسبت »كنند مي 
سزاوار   حضرتش  به  كه  كنند؛ از آنچه مي  وصف  آن  او را به  مشركان  كه  است  يصفت

  . نيست
  

��Ö��Õ��Ô��Ó��Ö��Õ��Ô��Ó��Ö��Õ��Ô��Ó��Ö��Õ��Ô��Ó  
  برايشان  ها و ناماليمات از ناخوشي  و سالمتي  ايمني:  يعني »باد  بر پيامبران  و سالم«

ديگر نيز   مبرانفرستاديد، بر پيا مي  سالم  بر من  چون«:  است  آمده  شريف  در حديث !باد
  .»بفرستيد  سالم

  

���Û��Ú��Ù��Ø��×���Û��Ú��Ù��Ø��×���Û��Ú��Ù��Ø��×���Û��Ú��Ù��Ø��×  
در  ، در انجام  در آغاز و هم  هم »است  خداوند، پروردگار عالميان  ويژه  و ستايش«

.  است  فرستاده  دهنده آور و بيم انسانها مژده  سوي را به  پيامبرانش  كه  نعمت  برابر اين
را   مشركان  كه در برابر اين  است أخداوند  مخصوص  سپاس:  است  اين  معني  قولي به

  نعمتهايي  همه دربرابر  او راست  و نيز سپاس  است  را پيروز ساخته ‡ نابود و پيامبران
 �علي  حضرت روايت  به  شريف  در حديث.  است  داشته  ارزاني  خويش  خلق  بر كل  كه

در   برايش  شود كه مي  شادمان  اين  به  هر كس«: فرمودند ص  اكرم رسول  كه  است  آمده
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  خود ـ هنگامي  آخر مجلس شود، بايد در  پيمانه  تر از مزدش تمام  اي پيمانه  روز قيامت

���Ô+: خواهد برخيزد ـ بگويد مي  كه �Ó� � �Ò� �Ñ��Ð� �Ï� �Î� �Í� �Ì

Ú��Ù� �Ø� �×��Ö� �Õ_� :  كه  است  آمده  شريف  حديث در  همچنين. �
  توبأو  ستغفركأ  نتأال إ  لهإال   وبحمدك  اللهم  سبحانك«:  استدعاء   اين  مجلس  كفاره

  ، از تو آمرزش نيست  تو را، جز تو خدايي  ، سپاس و منزهي  تو پاك !بار الها:  ليكإ

  .1» گردم بازمي  تو با توبه  سوي و به  خواهم مي

                                                           
. » ام كرده نيز ترتيب  اي جداگانه  جزوه  مجلس  كفاره  در آداب  را كه  خداي  حمد و منت«: گويد كثير مي ابن 1

 .كنيد  مراجعه  وي  جزوه  هب  پس
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  ﴾ص   سوره ﴿
  . است  آيه) 88(  و داراي  است  كيم

������E��D��C��BA������E��D��C��BA������E��D��C��BA������E��D��C��BA��F��F��F��F  
و .  تنوين يا با  تنوين  ، بدون يا كسر آن  و فتح  دال  سكون  به »صاد«: شود مي  خوانده
  و اين  است  مقطعه  از حروف  حرف  اين.  است  ضعيف  تنوين  كسر بدون  به  آن  قرائت
  خداوند متعال  كه  است  ها، از رموزي سوره  ابتداي  مقطعه  از حروف  آن  و امثال  حرف

  . است  داده  اختصاص  خودش  آنها را به  لمع
 توجه  در اينجا، براي  قرآن  به أخداوند  سوگند خوردن »ذكر  داراي  قرآن  سوگند به«
  ، مشتمل قرآن  يعني: الذكر  ذي.  است  آن  و منزلت  جايگاه  قدر و برتري  شرف  به  دادن 

  قرآن  به  قسم:  است  اين  آن  معناي  قولي به.  چيز است هر  بيان  در آن  كه  است  بر ذكري
  نظر دارند ؛ قتاده  اختالف ؟ چيست  قسم  جواب  كه در اين  مفسران.  شرف  داراي

�H+:  بعد، يعني  ، آيه آن  جواب: گويد مي � GH� � GH� � GH� � G����� � � I� � � I� � � I� � � I..._ را   قول  جرير نيز اين ابن.  است
  سوره  اين  كل  سياق  كه  ستا  مضموني ، قسم  جواب: ديگر  قولي به.  است  برگزيده
  .باشد مي  آن  متضمن

  

���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  
 هيچ  قطعا در قرآن: فرمود  گويي »هستند  جويي و ستيزه  در سركشي  كافران  بلكه«
باشد  نمي  در آن  و شبهه  شك  پذيرند، موجب را نمي  آن  كافران  كه و اين  نيست  شكي 

  پذيرفتن  عدم  قرار دارند و دليل  جويي و ستيزه  و مخالفت  ر تكبر و سركشيزيرا آنها د
. باشد  وجود داشته  اي و شبهه  شك  قرآن  در حقانيت  كه  اين  ، نه است  نيز همين  آنان

�L+:  معناي  پس �� K� � � JL� �� K� � � JL� �� K� � � JL� �� K� � � J_ قرار   و امتناع  در مخالفت  حق  از پذيرفتن  كافران:  است  اين
  .دارند
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��N��N��N��N����������������������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  
از   ، بسياري از آنان  قبل اقطع:  يعني »كرديم  نابودشان  از آنان  پيش  بسيار نسلها كه چه«

بودند،   دارتر از كفار عصر بعثت تر و سرمايه نيرومندتر، بازدارنده  را كه  گذشته  امتهاي
:  يعني »نبود خالصي   ، زمان زمان  ديگر آن  فرياد برآوردند ولي  كه«  نابود كرديم

  زمان  ، نه زمان  شد اما اين مي  نازل  بر آنان  عذاب  سر دادند كه  فرياد دادرسي  هنگامي
  . شان زاري و  فرياد و استغاثه  براي  مناسبي  وقت  بود و نه  و گريزشان  رهايي

  

���d�������c��b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z���Y���d�������c��b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z���Y���d�������c��b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z���Y���d�������c��b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z���Y  
آنها را   كه »آمد  برايشان  از خودشان  اي دهنده بيم  كه از اين«  كافران »دكردن  و تعجب«

: گفتند  وكافران«دهد  و هشدار مي  بيم  الهي  بر كفر استمرار ورزند ـ از عذاب  ـ چنانچه

  معجزات  گفتند كه  را هنگامي  سخن  آنها اين »شياد است  جادوگري  شخص  اين
  . است  بشر خارج  از قدرت  كه  د، معجزاتيكردن  را مشاهده ص پيامبر

  

��n��m��l��k������j��ih�������g�����f��e��n��m��l��k������j��ih�������g�����f��e��n��m��l��k������j��ih�������g�����f��e��n��m��l��k������j��ih�������g�����f��e  
  اي يگانه  متعدد را خداي  خدايان« ص محمد »آيا«: گفتند  كنان تعجب  كافران  همچنين

  راستي به«؟  است  محدود و منحصر كرده  سبحان  را فقط بر خداي  و الوهيت »داده قرار

  بود كه  روي از آن  مشركان تعجب  ! آور است  و بسيار شگفت »است  يبيچيز عج  اين
  جهت را فقط بدين  انخداي  ما اين: گفتند و مي  داشت  از بتان  ، از خود خدايي اي هر قبيله

  خدايان  اين  همه  و خدا خود مالك كنند  نزديك  سبحان  خداي  ما را به  كه  پرستيم مي
را در   باطلشان  شيطان  گونه بدين وجود دارد؟  زياني  چه  عقيده  در اين  پس  است

  . گر ساخت جلوه  ، حق ديدشان
  

���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q����p��o���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q����p��o���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q����p��o���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q����p��o  
خواستند تا   از مشركان ص خدا  رسول  كه  است  نقل »خود رفتند  راه  به  آنان  و اشراف«

  كلمه  اين: پرسيدند آنها. گردد  مطيع  برايشان  و عجم  عرب  با آن  بگويند كه  اي كلمه
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  هاي جامه  كه درحالي پس  !هللا اال  اله ال  طيبه  كلمه: فرمودند ص خدا  ؟ رسول چيست
خدا   را يك  خدايان  او همه آيا: گفتند برخاستند و مي  افشاندند، سراسيمه را مي  خويش

از   نزول  سبب  در بيان  وحاكم  سائي، ن احمد، ترمذي  كه چنان !؟ است  قرار داده
بود   وي  بيماري  بيمار شد و در اثناي  ابوطالب: فرمود  اند كه كرده  روايت ك عباس ابن
  به  خطاب  ابوطالب  پس. رفتند  نزد وي ص خدا  رسولاز   شكايت  به  قريش  اشراف  كه

 ص خدا  رسول؟  خواهي مي  چه  تو از قومت ! ام برادرزاده  اي:  گفت ص خدا  رسول
گردد و   آنها منقاد و مطيع  براي  عرب  بگويند كه  اي تا كلمه  خواهم مي  از آنان: فرمودند

 اال  اله ال: ؟ فرمودند چيست  لمهك  آن:  گفت!  كلمه  فقط يك. جزيه بپردازد  آنان  به  عجم
  از آيه  بود كه  همان!  عجيب  است  چيزي  اين  گمان ؟ بي يگانه خدايي : گفتند  مشركان !هللا

+��C��BA��C��BA��C��BA��C��BA..._ تا آيه  :+���x��w��v���u���x��w��v���u���x��w��v���u���x��w��v���u ... _ شد  نازل  آنان  درباره.  
  دهيد و دين  خود ادامه  و روش  راه  به:  يعني »برويد«خود   پيروان  به  مشركان »و گفتند«

خود   خدايان  بر عبادت:  يعني »نماييد  خود ايستادگي  و بر خدايان«محمد را نپذيريد 
خاطر از ما   بدين صمحمد:  يعني »است  شده  اراده اامر قطع  اين  كه«ورزيد   پايداري

  بساط برچيده  اين  دارد كه  و دوست  يمرا فروگذار  معبودانمان  عبادت  خواهد كه مي
  كه  هرگونه  ما به ، در و بنابراين  او را پيرو باشيم  جويد و ما همه  شود تا بر ما برتري

  . شده  ريزي برنامه  است  كاري  اين  كند پس  بخواهد تحكم
  

��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�� �̀�_��~��}  
  به  ، عقيده نصرانيت  ما در آيين:  يعني »ايم اخير نشنيده  را در آيين  چيزي  ما چنين«

وحيد، ت  سوي  به  دعوت:  يعني »نيست  ادعا جز دروغبافي  اين«  ايم توحيد را نشنيده
  . است  و افترا كرده  را برساخته  محمد آن  كه  است  دروغي

  

��y���x��w��v���u��ts��r��q��p��o��n��ml��k������j��i���h��y���x��w��v���u��ts��r��q��p��o��n��ml��k������j��i���h��y���x��w��v���u��ts��r��q��p��o��n��ml��k������j��i���h��y���x��w��v���u��ts��r��q��p��o��n��ml��k������j��i���h  
 قوم  ما رؤسا و اشراف  كه درحالي »است  شده  بر او نازل  ما قرآن  همه  آيا از ميان«

  در باره  آنان  بلكه ! نه«؟  هستيم واالتر  و جاه  بزرگتر و در شرف  و از او در سن  بوده 
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و ترديد   در شك  من  وحي  ، يا در باره قرآن  در باره  آنان:  يعني »اند در شك  ذكر من

  فريفته ، ام داده  آنان  به  كه  مهلتي  و به »اند مرا نچشيده  هنوز عذاب  بلكه«دارند قرار 
:  است  اين  معني  حاصل. شد مي  فبرطر  چشيدند، شكشان را مي  اند و اگر عذابم شده

  تصديق  را به  آنان نرسد و  آنان  به  من  عذاب  كه  گاه كنند تا آن نمي  را تصديق  آنها قرآن
  .ناچار نگرداند  قرآن

  

��¢��¡�������~��}��|�������{��z��¢��¡�������~��}��|�������{��z��¢��¡�������~��}��|�������{��z��¢��¡�������~��}��|�������{��z  
، باشد مي  خويش  در ملك  مطلق  فقط او متصرف  كه اين  در بيان  خداوند متعال  سپس

در   ات بخشنده  پروردگار غالب«  نعمت:  يعني »رحمت  هاي يا مگر گنجينه«: فرمايد مي

  ينچن ! ببخشند؟ نه خواهند مي  كه  هر كس  را به  نبوت  تا نعمت »است  اختيارشان
  .ندارند  وي  ملك  در پهناي  و اختياري  تصرف  هيچ  آنان  بلكه  نيست

  

¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥����¤��£¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥����¤��£¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥����¤��£¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥����¤��£����������� �̄�®��� �̄�®��� �̄�®��� �̄�®  
 تا به» است  آنان  از آن  دو است  آن  ميان  و آنچه  آسمانها و زمين  يا مگر فرمانروايي«

بايد باالروند   پس«:  است  خواهند بازدارند؟ اگر چنين  خواهند بدهند و از هركه  كه هر 

  وسايلي و  بايد با اسباب  پس  در اختيار آنهاست  فرمانروايي  اگر اين:  يعني »در اسباب
و   خواهند ـ از دادن مي  كه  آنچه  صعود كنند تا به  آسمان  برساند، به  آسمان  را به آنها  كه

  .خواهند، بپردازند مي خود  كه  گونه  را آن  و كار عالم  رانده  ـ حكم  بازداشتن
  معجزات از  اي معجزه  حاوي  ولي  است  آمده  عجز آنان  نماياندن  هرچند براي  آيه  اين

اشعار دارد   حقيقت زيرا بر اين  است  الهي  وحي  قرآن: دهد مي  نشان  كه  است  كريم  قرآن
خواهد داد و   رخ  عمليه  و اين  است  ممكن  اسباب  وسيله  به  صعود در آسمان  كه

ر د  خواهند بود كه  كافران  و اين  خواهند گذاشت  مسابقه  با هم  عمليه  در اين  بسياري
  عصر خود مشاهده را در  حقيقت  از اين  اي ما گوشه  كه. خواهند شد  پيشقدم  راه  اين
  . كنيم مي
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��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¶��µ�� �́�³��²��±��°  
 اي:  يعني »هستند  شكستني  درهم  كه  است  از احزاب  آمده هم به  در آنجا لشكري«
  چنان  آنان  در آنجا كه  نشو زيرا من  اندوهگين  آنان  جويي از استكبار و ستيزه !پيامبر 

  را سلب پردازند، عزتشان  مي  و تحزب  همدستي  به  مؤمنان  گويند و عليه مي  سخناني
در آنجا جز  زيرا آنان   كشانم مي  شكستشان  و به  ساخته  را پاشان  ، جمعشان نموده

در   كه  است  ؤمنانم  ساختن بر پيروز  الهي  قطعي  وعده  اين  البته. يستندن  مغلوب  لشكري
  . يافت  روز بدر تحقق

  

��À��¿����¾��½��¼��»�����º��¹��¸��À��¿����¾��½��¼��»�����º��¹��¸��À��¿����¾��½��¼��»�����º��¹��¸��À��¿����¾��½��¼��»�����º��¹��¸  
استوار و   بناهاي  صاحب:  يعني »اوتاد  صاحب  و عاد و فرعون  نوح  قوم  از آنان  پيش«

  .باشد مصر  اهرامهاي» اوتاد«شايد مراد از  »كردند  پيشه  تكذيب«  مستحكم
  

��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã��Â��Á��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã��Â��Á��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã��Â��Á��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã��Â��Á  
 گفتني.  است  و پردرخت  انبوه  بيشه:  ايكه »نيز  ايكه  لوط و اصحاب  و ثمود و قوم«

 به  آنان:  يعني »بودند  احزاب  اينان«  گذشت» شعرا»  در سوره  تفسير آن  كه  است 

،  فالن : هو الرجل  فالن: (گويند مي  اعراب  كه بودند چنان  موصوف  و كثرت  نيرومندي 
شمار بيشتر  از نظر  هم  مكه  مشركان  به  ، نسبت فوق  هاي گروه:  يعني). مرد  هموست

  و اسباب  شكوه ، ، مدنيت قوت  همه اين  دارتر پس سرمايه  نيرومندتر و هم  بودند، هم
  .كند  دفع  آمد ـ از آنان  سويشان  به  كه  پروردگار را ـ هنگامي  عذاب  نتوانست  ظاهري

  

�Î��Í��Ì��������Ë��Ê�Î��Í��Ì��������Ë��Ê�Î��Í��Ì��������Ë��Ê�Î��Í��Ì��������Ë��Ê��������������Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï  
گروهها   اين  از همگي:  يعني »كردند  را تكذيب  پيامبران  كه نبودند جز اين  كدام  هيچ«

و  »شد  ثابت  آنان  در حق  من  عقاب  پس«داد   روي ‡ پيامبران  ، تكذيب و اقوام
  .دبرحذر باشن  زشتي  فرجام  بايد از چنين  لذا مخاطبان  تكذيبشان  سبب ؛ به يافت  تحقق
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��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  
 رخداد  و ميان  آنان  ميان:  يعني »كشند را انتظار نمي  تندي  بانگ  جز يك  و اينان«

 كه  نيست  ، جز اين است  داده  وعده  برايشان  عزوجل  خداي  كه  دوزخ  عذاب
 مقدار:  فواق »نيست  توقفي  هيچرا   آن  كه«را در صور بدمد   دوم  نفخه ÷ اسرافيل 

  آن  چون : يعني.  است  شير شتر در بامداد و شامگاه  دو دوشيدن  ميان  اندازه  به  اي زماني
مراد   قولي به .ندارد  توقفي  شتر هم  دو دوشيدن  ميان  مقدار زمان مرگبار بيايد، به  بانگ
خود   هوشي بي و  از بيماري  گاهي  كه  هوش بيمار و بي  شخص  ـ بسان  آنان:  است  اين
  .گيرند نمي  آرام  عذاب  گيرد ـ از آن مي  آيد و آرام خود مي  به
  

���å��ä����ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���å��ä����ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���å��ä����ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���å��ä����ã��â��á��à��ß��Þ��Ý  
از  »ما را  زودتر بهره  هر چه !پروردگارا«  استهزا، استبعاد و تكذيب  از روي »و گفتند«

  .تأخير نينداز  به  را تا روز قيامت  آنو  »ما بده  به  از روز حساب  پيش«خير يا شر 
  

���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������A���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������A���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������A���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������A  
ما   بنده و  صبر كن«  كفرآلود و آزاردهنده  از سخنان »گويند مي  آنچه بر« !ص پيامبر  اي

تا از  »ياد آور  به«  و عبادت  و تالش  و عمل  در علم »بود  قوت  صاحب  داوود را كه
 ÷داوود  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  ها برگيري ، درسها و آموزه يادآوري  اين
خوابيد و  مي را  شب  خورد، نصف و روز ديگر را مي  گرفت مي  روز را روزه  يك
  با دشمن  چون خوابيد و را مي  آن  ششم گذراند و باز يك مي  قيام  را به  آن  سوم يك

:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين.  گذاشت ار نميفر  شد، هرگز پا به روبرو مي
  از هر چه  كه  است  كسي:  اواب »بود  او أواب  آينه هر«. »بشر بود  عابدترين ÷داوود«

دارد، باز   دوست  كه  آنچه  سوي و به  دارد، بازگشته را ناپسند مي  آن  عزوجل  خداي
  .باشد نيرومند  در دين  د كهرا دار  توان  اين  فقط كسي  البته. گردد مي
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��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  
  تسبيح« همنوا با او  كه »و بامدادان  ؛ شامگاهان ساختيم  ما كوهها را با او رام  هرآينه«

،  گفت مي را ذكر أخدا ÷داوود  وقتي  بود كه  چنان«: گويد مي  مقاتل »گفتند مي
  .»فهميد مي كوهها را  گفتن  او تسبيح گفتند و كوهها نيز همنوا با او ذكر مي

  

��\��[��Z�������Y��XW���V��\��[��Z�������Y��XW���V��\��[��Z�������Y��XW���V��\��[��Z�������Y��XW���V  
، ÷داوود با  و همراه  اي از هر ناحيه »بودند  گردآينده  كه  كرديم  را رام  و پرندگان«

او را   تسبيح  پرندگان  چون  يعني«: گويد كثير مي ابن. گفتند مي  تسبيح را  عزوجل  خداي
  شدند، در هوا بر جاي مي زبور  خواندن  به  وي  ترنم  جذوبم  كه  شنيدند، از بس مي

  در هوا همنوا با او تسبيح همانجا  توانستند بروند پس كردند و نمي مي  خود توقف
  يك هر  كوهها و پرندگان : يعني »بودند  كننده  او بازگشت  براي  همگي«. »گفتند مي

  به  شريف  در حديث. گفتند مي  او، تسبيح  گفتن  خاطر تسبيح و همنوا با او و به  همراه
  من  سالمي  كل  علي  يصبح«: فرمودند  كه  است  آمده ص خدا  از رسول �ابوذر  روايت

  مر بالمعروفأو  ةصدق  ةتكبير  وكل  ةصدق ة تهليل  وكل  ةصدق  ةتسبيح  ، فكل ةصدق  حدكمأ
هر بامداد در :  الضحي  يركعهما من  انركعت  ذلك  من  ويجزي ةالمنكر صدق  عن  ونهي  ةصدق

  هر تسبيحي  پس  است  الزم  اي صدقه  دادن 1شما از  يكي  از مفاصل  برابر هر مفصل
 ، هر امر به است  اي صدقه  ، هر تكبيري است  اي صدقه  ، هر تهليلي است  اي صدقه

نماز را   د؛ دو ركعتبداني.  است  اي صدقه  از منكري  نهي و هر  است  اي صدقه  معروفي 
نماز را نماز   اين  كه. »كند مي  اينها كفايت  همه  گزارد، از جاي مي  در چاشتگاه  بنده  كه
،  مكه  در روز فتح ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. نامند مي » اشراق«

  .خواندند  نماز اشراق  ركعت  هشت
  
  

                                                           
  . است  مفصل  ـ سيصدوشصت  است  آمده  ديگري  در حديث  كه ـ چنان  مفاصل  اين 1
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��c���b��a������� �̀�_�� �̂�]��c���b��a������� �̀�_�� �̂�]��c���b��a������� �̀�_�� �̂�]��c���b��a������� �̀�_�� �̂�]  
پايدار  را استوار و ÷داوود  فرمانروايي:  يعني »را استوار كرديم  اش انرواييو فرم«

  دلهاي در  وي  و وحشت  رعب  در رزمگاهها و افگندن  وي  ؛ با پيروزي  گردانيديم
قرار   داوريش  در معرض  كه  هرآنچه  و شناخت  نبوت:  يعني »او حكمت  و به«  دشمنان

 »بخشيديم«  قضاوت در امر  روشن  كردن  فيصله:  عنيي »الخطاب و فصل«  گرفت مي
و   و حاكميت  در كالم  بخش  فيصله از نفوذ  عبارت  الخطاب  فصل«: گويد مجاهد مي

  است  معني  مراد نيز همين. »شود مي  را شامل  وي  سخنان  تمام  اين  ، كه است  داوري
بسيار   معناي  دادن قرار:  الخطاب فصل:  ليقو به . را برگزيده  معني  جرير اين ابن  كه چنان

  . است  اندك  در لفظي
  

��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  
از ديوار   چون  است  تو رسيده  به  دعوي  آيا خبر اصحاب« !ص محمد  اي »و«

 دو خصم  هيأت  را به  دو فرشته أخداوند  كه  است  نقل »او باال رفتند؟  محراب
  زده سر  از وي  گردانند كه  خطايي  به  و متنبه  او را متوجه  رستاد كهف ÷داوود  سوي به 

فرود   نزد وي  و نمازش  عبادت  ديوار محراب  از باالي  دو فرشته  آن. كند  بود تا توبه
از   اوريا ـ يكي  زن ÷داوود«: فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن. آمدند

را در   شوهرش  شد پس  وي  و شيداي  ديد و دلبسته  غسل  ـ را در حال  فرماندهانش
  خواستگاري  از وي شد،  سپري  وي  عده  چون  گاه رسيد آن  قتل  افگند تا به  پيش  جنگ

باال   وي  عبادت  ، از ديوار محل دو فرشته  آن ابعد. درآورد  عقد خويش  كرد و او را به
و .  خوانيم را مي  آن  حكايت أخدا  در كتاب  كهافگندند   وي  را پيش  اي و قضيه  آمده

را   اش بر او آمرزيد و توبه  خداي عزوجل  افتاد پس  بر زمين  كنان سجده ÷داوود
  ابن  ياد شده  نظير روايت(  در اينجا داستاني  مفسران« :گويد كثير مي اما ابن. » پذيرفت

 ص  و از معصوم  است  از اسرائيليات  برگرفته  بيشتر آن  اند كه كرده  را نقل )ك عباس
چند  و هر  است  نرسيده  ثبوت  باشد، به  واجب  از آن  پيروي  كه  آنها حديثي  در باره

  نيست  صحيح  حديث  ما سند آنا،  است  كرده  را روايت  حديثي  باب  در اين  حاتم ابي ابن
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  خداي  را به  آن  و حقيقت  كنيم  دهبسن  داستان  اين  خواندن  صرف به  كه است  بهتر آن  پس
باشد، نيز  مي  آن  متضمن  قرآن  كه  و آنچه  است  حق  زيرا قرآن  نماييم  موكول  عزوجل

 اين  كثير ـ منكر صحت نيز ـ همانند ابن  اسالم  ديگر از علماي  بعضي. » است  حق
دو  باال آمدند، ÷ر داوودب  از ديوار محراب  كه  دو تن  آن«: اند و گفته  شده  داستان 

  ومرافعه  دعوي  هم با  گوسفندان خويش  حقيقتا درباره  دو بشر بودند كه  بلكه  نه  فرشته
  .1»داشتند

  

���a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x���wv��u��t��sr��q��p��o��n��m���a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x���wv��u��t��sr��q��p��o��n��m���a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x���wv��u��t��sr��q��p��o��n��m���a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x���wv��u��t��sr��q��p��o��n��m
��f�����e��d������c����b��f�����e��d������c����b��f�����e��d������c����b��f�����e��d������c����b  

  وبي  طور ناگهاني  دو به  زيرا آن »فتادا  هراس  به  بر داوود درآمدند و او از آنان  وقتي«
. درآمدند  شدند ـ بر وي وارد مي  از آن  مردم  كه  اي عادي  از دروازه  ـ نه  اش اجازه

نيايد و او را   وي نزد  روز كسي  در آن  بود كه  داده  فرمان ÷داوود«: گويد كثير مي ابن
از ديوار   غير عادي  شكلي  به  كه  تن با دو  بناگاه  تنها بگذارند پس  عبادتش  در خلوت

  ، ما دو طرف نترس: گفتند« .»هراسيد  غيرعادي  حالت  باال آمدند روبرو شد و از اين

  كن  داوري  حق ما به  ميان  پس  است  كرده  ستم  از ما بر ديگري  يكي  كه  دعوا هستيم

  راست  راه  و ما را به«شو ن دور  ، از حق خويش  و داوري  در حكم:  يعني »و جور نكن

  وادارمان  و بر حق  كرده  راهنمايي  حق  سوي ما را به  قضيه  در اين:  يعني »كن  راهنمايي
  . كن
  

��v��u��t��s��r��q��p�����o��n����m��l������k��j��i��h��g��v��u��t��s��r��q��p�����o��n����m��l������k��j��i��h��g��v��u��t��s��r��q��p�����o��n����m��l������k��j��i��h��g��v��u��t��s��r��q��p�����o��n����m��l������k��j��i��h��g  
فند گوس : نعجه »دارد  نعجه  ، نودونه است  برادر من  اين«:  دو گفت از آن  يكي  سپس

  ميش  يك فقط  و من«گويند  مي  نيز نعجه  گاو وحشي  به  و گاهي  است) ميش(  ماده

                                                           
حق نيز همان است كه ابن كثير رحمه اهللا عنوان كرده است زيرا چنين عملي از پيامبر خدا داوود عليه  1

عليه وسلم به ثبوت نرسيده و به احتمال السالم بسيار بعيد است و چنين روايتي از رسول اهللا صلي اهللا 
  .بسيار از اسرائيليات و منابع اهل كتاب است
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  به  هم را  ميشت  يك  آن:  يعني »واگذار  من  به  را هم  ميش  يك  آن: گويد و مي  دارم

و «باشد   من  و نصيب  بهره  هم  يكي  و آن  بپيوندانم  خودم  ميشهاي  را به  تا آن  بده  من

زيرا   آمده  غالب  در دعوي  بر من  برادرم:  يعني »است  آمده  غالب  بر من  گويي در سخن
  . تواناتر است  از من  حجت  در طرح
. كنند مي  تشبيه  ماده  گاوهاي  را به  و زنان  تعبير كرده»  نعجه»  نيز كنايتا به  از زن  اعراب
  اين  دو فرشته  آن :گويند كنند، مي مي  ا مطرحر» اوريا»  زن  داستان  كه  كساني  روي ازاين

كردند زيرا   مطرح  اشتباهش  به  وي  ساختن  و متوجه ÷داوود  منظور تنبيه  را به  داستان
  پس. بود  دوخته  اوريا نيز چشم  زن  ، به آزاد داشت  ها زن ده  خودش  كه  حالي  او در عين

  .اوريا بود  ، زن» نعجه«از   مرادشان
 اسرائيلي  را از داستانهاي  و آن  را رد كرده  داستان  اين  ، مفسران گفتيم  كه چنان و
  .اند شناخته 
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  تو ستم  د در حقخو  ميشهاي  به  و افزودنش  ميشت  او در مطالبه اقطع:  داوود گفت«

  ، حكم ميش  نودونه  صاحب  آن  ادعاي  بطالن  به ÷داوود  بود كه  چنين »است  كرده
لقد : بود  سخنش در اين  ÷داوود  خطا و لغزش  كه  است  نقل«: گويد مي  نحاس. كرد

و   تحقيق  كه از آن  قبل زيرا او.  است  كرده  ستم  در حقت  برادرت  كه  تيراس به:  ظلمك
،  ميش  يك  آن  بسا صاحب چه  امر فكر نكرد كه  اين  و به  را گفت  سخن  كند اين  بررسي

  به«  در مال »از شريكان  بسياري  و در حقيقت«: افزود ÷داوود. »ستمگر باشد

  استثناي  به«ديگر را بنمايند  يك  حق  رعايت  كه آن بي »دارند روا مي  همديگر ستم

دور   خود را از ستم  آنانند كه  پس »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني

  وصف  اين  به  كه »و اينها«كنند  نمي  ستم  ديگران ، يا بر خويش  و بر شريك  داشته  نگه

ما او   كه«كرد   حاصل  و يقين »داوود دانست. اند  اندك  بس«نكنند   و ستم  بوده  آراسته

،  دو فرشته  ، يا آن دو شخص  آن  از آمدن  هدف  كه و فهميد »ايم كرده  را آزمايش
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  دوتن  آن  ميان  بر سر آن  و دعوايي  در آنجا ميش  واقع در و  بوده  خود وي  به  گويي كنايه
از   بفهمانند كه  خود وي  ، به قضيه  اين  آنها خواستند تا با طرح  بلكه  است  نبوده  مطرح
  ازدواج را به  تا زنش  كرده  ، سوء استفاده امرش  تحت  فرمانده رياخود بر او  سلطه

  آمرزش  عزوجل  از خداي  خاطر اين به ÷داوود:  است  اين  معني يا. درآورد  خويش
  ديگر دعوي  از طرف  كه از آن  در مورد ميشها پيش  دعوي  دو طرف  ميان  كه  خواست
 بود و در  كرده  بشنود، حكم  رابطه  را در اين  يو  بخواهد و سخن  مدركي و  نيز دليل

دو را   آن  آمدن فرود ÷داوود  وقتي:  قولي به. ديگر بود  طرف  از آن  هم  حق  واقع
از   رسانند پس  قتل اند تا او را به آمده  كرد كه  از ديوار ديد، گمان  غيرعادي طور به

  . خواست  آمرزش  گمانش اين
  قسمت  سه  خود را به  هفتگي  وقت ÷داوود  كه  است  اين  باره دراين  صحيح  روايت
كرد،  مي  فرمانروايي و  امور كشورداري  را صرف  از آن  قسمت  بود؛ يك  كرده  تقسيم

  و نيايش  عبادت  را به  سوم  و قسمت  مردم  ميان  و قضاوت  داوري  را صرف  قسمت  يك
مقرر   و برنامه  نظم  اين  دو خصم آن  پس. داد مي  اختصاص  زبور در محراب  و خواندن

  كرد كه  او باال آمدند لذا گمان  محراب از ديوار  هنگام طور بي و به  او را زير پا گذاشته
 و در  دو تن  آن  از ظهور غيرعادي  ناشي  وي  گمان  اين. اند تا او را ترور نمايند آمده
  پديده  ، يك اسرائيل بني  در ميان ‡انبيا  كشتن  بود كه  واقعيت  وجود اين  حال عين
 »كنان و ركوع«  خطايش  خاطر آن به »خواست  آمرزش  از پروردگارش  پس«. بود  شايع

و «  است  تعبير شده  ركوع  ، به در اينجا از سجده »درافتاد  روي  به«  كنان سجده:  يعني

  . از لغزشش  توبه؛ با  بازگشت أخداوند  سوي به : يعني »كرد  انابت
  پيش را در جنگها  فرماندهش  آن  بود كه  اين ÷داوود  گناه«: گويد مي  شوكاني  امام

  زنش ÷داوود شد و  هاو كشت  پس. گيرد  نكاح  را به  زنش اشود و بعد  فرستاد تا كشته
  ستادنگردانيد و با فر  گناهش  اين  او را متوجه  عزوجل  خداي  پس.  گرفت  نكاح  را به

كند و از   خواهي آمرزش رساند تا  وي  را به  معني  ، تلويحا اين وي  سوي به  فرشتگانش
  البته. »شد  پذيرفته  وي  وتوبه  خواست  آمرزش ÷داوود  كند پس  توبه  خطايش  اين
  . كرديم  نقل را نيز  داستان  اين  بودن  كثير در مورد اسرائيلي ابن  رأي
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نظر   يا خير؟ اختالف  است  تالوت  ، سجده آيه  در اين  آيا سجده  كه اين  علما درباره
ها و  شافعي  ولي  است  تالوت  سجده  اينجا، جاي  ها برآنند كه و مالكي  احناف. دارند

  در قرآن  آن  به  كه  تالوتي  سجده  ، نه شكر است  سجده  اينجا جاي  ها برآنند كه حنبلي
  . است  امر شده

  

�¿��¾�¿��¾�¿��¾�¿��¾������È�������Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��ÁÀ��È�������Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��ÁÀ��È�������Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��ÁÀ��È�������Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��ÁÀ  
بر او «  خواست  آمرزش  از آن ÷داوود  را كه  گناهي  اين:  يعني »امر را  اين  پس«

 و  قربت:  زلفي »نيكو است  و بازگشتي  او را نزد ما قرب  در حقيقت.  آمرزيديم
  حسن: ماب حسن. شد  ارزاني  وي  به ÷داوود  گناه  بعد از آمرزش  ، كه است  كرامت

  . است  بهشت  به  رسيدن  ، يعني نيك  و سرانجام  بازگشت
  

Ê��ÉÊ��ÉÊ��ÉÊ��É����Î��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��ËÎ��Í��Ì��Ë������Ü��Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Ü��Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Ü��Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Ü��Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï
���è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý���è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý���è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý���è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý  

ما تو را بر :  گفتيم ÷داوود  به  يعني »گردانيديم  خليفه  ما تو را در زمين !داوود  اي«
 ‡تو از  پيش  پيامبران  و جانشين  ، يا تو را خليفه گردانيديم  شخوب  خليفه  ينزم  روي

  به:  يعني »حق به  مردم  ميان  پس»  كني  امر و از منكر نهي  معروف  تا به  گردانيديم

  بندگانش  ميان در أخدا  حكم  از تعميل  ، عبارت عدالت  اين  كه »كن  حكم«  عدالت

  بندگان  ميان  و داوري  در حكم »نكن  پيروي  و هوس  از هوي و زنهار«باشد  مي

در . در كند  به«  است  بهشت  ، يا راه حق  راه  كه »خدا  تو را از راه  كه« أخداوند

 را  روز حساب  كه آن  سزاي روند، به در مي  خدا به  از راه  كه  كساني  حقيقت

  كردن  ترك  جمله روز و از  اين  براي  عمل  نفروگذاشت  سبب به:  يعني »اند كرده  فراموش

  .»خواهند داشت  سخت  عذابي«  عادالنه  قضاوت

  إماماً مجلس  منه  قربهمأو  ةالقيام  يوم  اهللا  ليإ  الناس  حبأ  نإ«:  است  آمده  شريف  در حديث
  محبوبترين  گمان بي: ائرج  مامإ اًعذاب  وأشدهم  القيامة  يوم  اهللا  إلي  الناس  أبغض  ، وإن عادل
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،  و منزلت  مقام  از روي  وي  به  آنان  و نزديكترين  در روز قيامت أنزد خداوند  مردم
و   در روز قيامت در نزد خداوند  مردم  منفورترين  گمان و بي  است  عادل  فرمانرواي

  .» ستمگر است  ، فرمانرواي عذاب  آنها از روي  ترين سخت
 علم  و رويدادها، با اتكا به  در حوادث  و قضاوت  دار را از داوريزمام  آيه  اين

  ارتكاب  حال را در  اگر مردي«: گويد مي � ابوبكر صديق. كند مي  نهي  اش شخصي 
  تا ديگري  دهم نمي قرار  مورد مؤاخذه  ، او را بدان ببينم  عزوجل  از حدود خداي  حدي

  آمده  ابوداوود و ديگران  روايت  به  شريف  در حديث. »دهد  امر گواهي  بر آن  غير از من
  شد ولي  ايشان  به  آن  فروش منكر  خريدند اما فروشنده  اسبي ص خدا  رسول:  كه  است

  نكردند بلكه  خود حكم  نفع  به  خويش  بر علم  فقط با تكيه  رابطه  در اين ص خدا  رسول
  آن  به  گاه داد آن  و گواهي  برخاست  دهد؟ خزيمه مي گواهي  من  براي  كسي چه«: فرمودند

در قضايا ( ص خدا  رسول«:  كه  است  كرده  نيز روايت ك عباس ابن .»كردند  حكم  قضيه
  .»كردند صادر مي  ، حكم مدعي  شاهد از سوي  يك  باسوگند منكر، يا آوردن )و دعاوي

  

����P��O��N���ML��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A����P��O��N���ML��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A����P��O��N���ML��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A����P��O��N���ML��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A������������������S��R��Q��S��R��Q��S��R��Q��S��R��Q  
 آنها را  بلكه »نيافريديم  باطل  به  دو است  اين  ميان  را كه  و آنچه  و زمين  و آسمان«

  اين« شود  ما عمل  طاعت  كنند و تا در آنها به  ما داللت  تا بر قدرت  آفريديم  اين  براي

  ها بي پديده  اين: كنند مي  گمان  زيرا آنانند كه »اند كفر ورزيده  كه  است  پندار كساني
و   حساب  و نه  است در كار  قيامتي  نه: گويند مي  اند و آنانند كه شده  آفريده  هدفي  هيچ

  و بيهوده  ، عبث مخلوقات  اين  آفرينش  كه  است  آن  پندار مستلزم  خود اين  كه.  كتابي
  سبب وز محشر، بهدر ر »آتش  اند از عذاب كفر ورزيده  كه  بر كساني  واي  پس«باشد 

  . كفر و پندار باطلشان
  

��a`_^]\[ZYXWVUT��a`_^]\[ZYXWVUT��a`_^]\[ZYXWVUT��a`_^]\[ZYXWVUT  
 در زمين  اند، همانند مفسدان كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  آيا كساني«

  و به  كرده  ما را تصديق  ، پيامبران آورده  ما ايمان  به  را كه  آيا كساني:  يعني »؟ گردانيم مي 
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  ار تكاب با  زمين  در روي  كه  دهيم قرار مي  اند، همانند كساني هكرد  ما عمل  فرايض
:  ، يعني انكاراست  براي  اند؟ استفهام برانگيخته  و فتنه  ها، فساد كرده و نافرماني  معاصي

مگر :  يعني »؟ دهيم قرار مي  فاجران  را چون  يا پرهيزگاران« ! كنيم نمي  هرگز چنين
در   كه  مسلمانان از  نيو كسا  كافر و منافق  ا همانند اشقيا و بدكارانر  مؤمن  گان تقواپيشه
  ، عدالت كنيم  اگر چنين  كه !؟ هرگز گردانيم اند، مي فرو رفته  سبحان  خداي  معاصي
  در كار نباشد، همه  و جزايي  و حساب  از مرگ  پس  اگر برانگيختن:  يعني.  ايم نكرده
و از   و حتمي  نجزا متعي دريافت   براي  آخرت  ردند لذا سرايگ برابر مي  با هم  اينان

  . است  الهي  عدل  ملزومات
  

��k��j���i���h��g���f��e��d��c��b��k��j���i���h��g���f��e��d��c��b��k��j���i���h��g���f��e��d��c��b��k��j���i���h��g���f��e��d��c��b  
  اي:  يعني »ايم را بر تو فرو فرستاده  آن  كه  مبارك  است  كتابي«  قرآن »اين«

تا «  ايم كرده  نازل  سويت را به  آن  كه  است  بسيار پرخير و بركت  كتابي  قرآن !ص محمد

  نازل  آن  در معاني  و انديشيدن  تدبر و تأمل  را براي  قرآن:  يعني »تدبر كنند  آن  در آيات
 »پند گيرند  از آن  و تا خردمندان«تدبر   و بدون  انديشه  بدون  تالوت  براي  ، نه ايم كرده
  به«: گويد مي  بصري  حسن. د گيرندپن  برتر، از آن  عقلها و خردهاي  تا صاحبان:  يعني

  حدود آن  گردانيدن  ضايع و  ، با حفظ حروف در قرآن  تدبر و انديشيدن  خدا سوگند كه
  از خواندن  كه درحالي ! تماما خواندم را  قرآن: گويد مي  از آنان  يكي  كه  گونه ، بدان نيست
  .»شود نمي  ديده  ـ بر وي  از عمل  و نه  از اخالق  ـ نه  اثري  قرآن
  به  آن  ، بهتر از خواندن و تأمل  با ترتيل  قرآن  خواندن  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  بصري  حسن.  ميسر نيست  ، تدبر در آن قرآن  سريع  زيرا با خواندن  است  سرعت
  .» از آنها است  كردن  ، پيرويأخداوند  تدبر در آيات«: گويد مي
  

��p��on��m��l��p��on��m��l��p��on��m��l��p��on��m��l��u���t�����s��rq��u���t�����s��rq��u���t�����s��rq��u���t�����s��rq  
: گويد مي كثير اما ابن.  وي  براي  فرزندي  عنوان  به »داوود بخشيديم  را به  و سليمان«
داوود جز   وگرنه عطا كرد، ÷ سليمان  پيامبر به  عنوان  را به ÷داوود  خداوند متعال«
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  تعالي  حق  سپس. »بود آزاد  صد زن  زيرا او داراي  نيز داشت  ديگري  فرزندان  سليمان
  او اواب  راستي  به« ÷  سليمان» بود  اي نيكو بنده«: فرمايد و مي  را ستوده ÷  سليمان

  ؛ با كثرتأخداوند  سوي بود به  كننده رجوع او بسيار:  يعني.  است  تواب:  اواب »بود
  . و انابت  ، عبادت طاعت
و   كرده  را بيان ÷ ليمانس  و انابت  اوابيت  هاي از نمونه  دو نمونه أخداوند  سپس

  :فرمايد مي
  

��|��{��z��y��x��w��v��|��{��z��y��x��w��v��|��{��z��y��x��w��v��|��{��z��y��x��w��v  
  وقت  به« ÷بر سليمان:  يعني »شد براو  داشته  عرضه  چون«! ص محمد  اي »ياد كن«

:  صافنات »جياد  صافن  اسبهاي«  ظهر يا عصر تا آخر روز است  از وقت:  عشي »عشي
از دو   بر يكي  كه  است  ، اسبي فنصا  اسب. باشد ها مي اسب  از اوصاف  صافن  جمع
  را بر زمين  آن  سم  و گوشه  داشته را باال نگه  ديگرش  ايستد و دست خود مي  دست

  ، كه است  خود ايستاده  و دو پاي  دست  بر يك  اسب  اين  كه  است  گونه گذارد و بدين مي
  شود كه مي  گفته  اسبي  اد، بهجو  جمع: جياد. باشد مي  آن  نشاط و چابكي  امر، نشانه  اين

  ستايش  بسيار قابل  دو صفت ÷ سليمان  ، اسبهاي سان بدين. و تيزرو باشد  بسيار دونده
  و چابك  ، تيزتك پيمودن  راه  و در هنگام  و مطمئن  آرام  ايستادن  در هنگام: داشتند
  .بودند

  

���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�� �̀�_�����~��}  
  غافل  از ذكر پروردگارم  كه  شدم  مهر اسبان  شيفته  چنان  من« ÷  مانسلي »گفت«

 .كرد  خورشيد غروب  كه تا آن:  يعني »شد  پنهان  خورشيد در حجاب  كه تا آن  گشتم
 ! آري. شدند  از چشمها پنهان  ها در مسابقه اسب  كه تا آن:  است  مراد اين  قولي به

نماز   تماشا گرديد كه  اين  غرق  و چنان  گشت  سرگرمها  اسب  تماشاي  به ÷ سليمان
ذكر  را بر  اسبان  و محبت  دوستي  من : خود آمد و گفت  به  شد، بناگاه  فوت  عصر وي
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بعد   در آيه  زد كه  اقدامي  به  لذا دست ! دادم  بر نماز عصر ـ ترجيح  ـ يعني  پروردگارم
  . بسيار است  مال  معني  خير به  اصل: الخير حب. شود مي  بيان

  داراي ÷ سليمان«:  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
نماز عصر  را از ÷ سليمان  كه  هايي اسب«: كند مي  كثير نقل ابن. »بود  بالداري  هاي اسب

 ÷ ليمانس  كه است  قطعا مسلم  ولي: افزايد او مي. بودند  هزار رأس بازداشتند، بيست
  در غزوه  كه چنان كرد  ترك  فراموشي  را به  آن  نكرد بلكه  قصد ترك  نماز عصر را به

  فوت  عصر ايشان نماز  بودند كه  با دشمن  گرفتار مبارزه  چنان ص خدا  رسول  خندق
  .»قضا آوردند  را بعد از غروب  شد و آن

  

��p��o��n��m��l��kj��i��p��o��n��m��l��kj��i��p��o��n��m��l��kj��i��p��o��n��m��l��kj��i  
زيرا او  »بازگردانيد  اسبها را بر من«:  دستور داد كه  خويش  كسان  به ÷ سليمان  سپس

  كشيدن  دست به  شروع  پس«بود   شده  برآشفته  سخت  نماز عصر خويش  شدن  از فوت

و از  أخدا  براي  خشم  از روي ÷ سليمان:  يعني »آنها كرد  بر ساقها و گردنهاي
پاها و   بر ساق  ها با شمشير و زدن باس  كردن  پي  به  نماز عصر، شروع  بر فوت  تأسف

  مراد اين  قولي به .بودند  شده  نماز وي  فوت  ها سبب اسب  آنها كرد زيرا آن  گردنهاي
آنها   از احوال  يافتن اطمينان ها و اسب  به  و ارجگذاري  نوازش  براي ÷ سليمان:  است

 أخدا  جهاد در راه  وسيله ها اسب  كشيد؛ زيرا آن مي  آنها دست  و پيشاني  بر ساق
  .بودند

قصد   ها را به اسب ÷ سليمان  كه  نيست  اين  معني«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
مورد   گناه بي  هاي اسب  امر كه  باشد زيرا اين  و سربريده  كرده  ، پيأهللانزد ا  قربت

  شده  نقل نيز ك عباس ناز اب  قول  اين. » نيست  نبوت  مقام  قرار گيرند، اليق  مجازات
  مفسران نظر بيشتر  دهد و اين مي  ها را ترجيح اسب  ذبح  به  كثير قول ابن  ولي.  است
  همراه به  اي شرعي  ها اشكال اسب  آن  ذبح: گويند مي  ذبح  به  از قائالن  بعضي.  است

  قصد قربت به آنها  ذبح ÷ سليمان  ـ در شريعت  شده  روايت  كه زيرا ـ چنان  نداشت
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، باد را  عوض در  عزوجل  خداي  كرد، كه  ها را نيز صدقه اسب  آن  بود و او گوشت  مباح
  .درآورد  تسخير وي  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  
÷  از سليمان  آزمايش  اين  به  راجع  شريف  در حديث »را آزموديم  سليمان او قطع«

 هر  پس  شوم همبستر مي  خويش  با نود زن  قطعا امشب : گفت ÷ سليمان«:  است  آمده
او   ولي .جهاد كند أخدا  در راه  آورد كه دنيا مي  شهسوار به  از آنها فرزندي  يك
  نيم  آنها كه از  نزاد، جز يكي  فرزندي  يك  هيچ  نود زن  ، از آن پس  نگفت هللاشاءا ان

  انسان  همان جسد،  آن »بيفگنديم  سدياو ج  و بر تخت«. »دنيا آورد را به  انساني
  و حسن  ، قتاده عباس ابن اما. بود  دنيا آورده به  از همسرانش  يكي  بود كه  اي الخلقه ناقص

جرير   ابن. » را افگنديم  او شيطاني  پادشاهي  بر تخت  يعني«: اند گفته  آن  در معني
و   درآورده ÷ سليمان  صورت به ، صخر بود و او خود را شيطان  آن  اسم«: گويد مي

 ÷ ديگر، سليمان  سوي  از آن.  نشست  وي  و بر تخت  گرفت  را از زنش  انگشتر وي
اما . »را رد كردند  و سخنش  او را نشناخته  مردم ولي  ! نه اين  منم  سليمان:  گفت  مردم  به

  و اساسي  و پايه  است  اسرائيلي  داستانهاي از  شيطان اين   داستان«: گويد كثير مي ابن
  .»ندارد

  يعني ، افضل  ترك  وي  لغزش.  خويش  لغزش  از اين  با توبه »كرد  خدا رجوع  به  پس«
 ‡انبيا از  لغزش  اين  البته. بود  الهي  مشيت  كار به  نكردن  و معلق» هللاشاءا ان»  نگفتن
  .»دباش مي  مقربان  ، گناهان نيكان  حسنات«زيرا   است  بزرگ

  

���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{  
و مرا   داده  روي  از من  كه  در لغزشي »مرا بيامرز !پروردگارا:  گفت« ÷ سليمان

  كس هيچ  كه  ببخش  اي فرمانروايي  من  و به«  قراردادي  مورد ابتال و آزمايش  خاطر آن به

  نداشته وجود  امكان  اين  بعد از من  احدي  براي:  يعني »سزاوار نباشد  از من  را پس
  داراي ، العاده خارق  فرمانروايي  اين  سبب  را دارا گردد تا به  همانند آن  باشد كه
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.  است  بزرگ بسيار  هايت و بخشش »هستي  تو وهاب  گمان بي«  شوم  بزرگ  اي معجزه
  . است  بسيار بخشاينده:  وهاب

  

±��°�� �̄�®±��°�� �̄�®±��°�� �̄�®±��°�� �̄�®����������¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²  
  گردانيديم او  و منقاد فرمان  باد را رام:  يعني »او مسخر گردانيديم  باد را براي  پس«
اشيا   نه  بود كه  و ماليم  نرم  بادي  باد، چنان  آن:  يعني »شد مي  روان  او نرم  فرمان  به  كه«

  وزش  بزرگ  نيروي  در عين  شد بلكه مي  توفاني  و نه  داشت وا مي  و تكان  جنبش  را به
  هرجا كه«: شد مي  بود و روان  بخش و راحت  و ماليم  خود، نرم  حركت  و سرعت

قصد سفر  ÷ سليمان  كه  هرجا و در هر كشور و سرزميني:  يعني »گرفت مي  تصميم

  چون«: گويد مي  بصري  حسن. 1نمود مي  حمل  سرزمين  آن  سوي كرد، باد او را به مي
  چيزي أكرد، خداوند  ها را پي اسب ، عزوجل  خداي  براي  خشم  از روي ÷ يمانسل

  يك  در بامدادان  بود كه  بادي  و آن  است  بهتر و تيزروتر از آن  داد كه  عوض  وي  را به
  .»پيمود مي  راه  ماه  نيز يك  و در شامگاهان  راه  ماه
  

��¼��»��º��¹���¸��¼��»��º��¹���¸��¼��»��º��¹���¸��¼��»��º��¹���¸  
  كه» غواص از بنا و«را   ديوان:  يعني »شيطانها را«او   براي  نيز مسخر گردانيديم »و«

و از   دريا فرورفته كردند و در بنا مي  ، برايش خواست و ساختمانها مي  را از مباني  آنچه
  .آوردند مي  او در و گوهر بيرون  براي  آن
  

��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½  
زنجيرها  در  بسته  هم وپا به دست  كه«  مسخر كرديم  را نيز برايش  از ديوان »و ديگراني«

  خود خالف ، يا در كار از كار سر باز زده  بودند كه  متمرد و نافرمان  آنها ديواني »بودند
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  شدند تا بدانجا كه  گردانيده ÷ و مسخر سليمان  نيز رام  ديوان  آن. كردند و تجاوز مي
  .كرد مي  بسته  هم را در زنجيرها به  او آنان

  

Ä��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���Â����������É��È������Ç��Æ����Å��É��È������Ç��Æ����Å��É��È������Ç��Æ����Å��É��È������Ç��Æ����Å  
  آن خواستار  كه  عظيمي  و فرمانروايي  از ملك »ما است  بخشش  اين«:  سليمان  اي

عقلها   كه  آسايي شگفت  ؛ دو پديده  تسلط بر باد و ديوان  وسعت  به  اي ، فرمانروايي شدي
  را به  ومكنت  كمل  ما اين:  يعني »خود نگهدار  يا براي  را ببخش  آن«كند  مي  را خيره

 »حساب بي«بازدار   خواهي مي  و از هركه  ببخش  خواهي مي  هركه  به  پس  تو عطا كرديم
  تو گفته  به:  يعني. آيد  عمل  به  ، با تو حساب يا بازداشتن  بخشش  در اين  كه آن بي

  ؟ اي داشته  هو چرا نگ  بازداشته ، يا چرا اي و چرا داده  اي مقدار داده  چه:  شود كه نمي
  كه اين  شدند ميان  مخير ساخته ص خدا  رسول  چون:  كه  است  آمده  شريف  در حديث

و   حساب بي بخواهند  هر كس  به  كه» فرمانروا  پيامبري«باشند يا »  فرستاده  اي بنده«
بعد از  ص  حضرت بازدارند؛ آن  و گناهي  حساب خواهند بي  بدهند و از هركه  گناهي

ـ   كرده  كثير نقل ابن  كه چنان زيرا كردند  را انتخاب  اول  منزلت ÷ با جبرئيل  رتمشو
  . برتر و واالتر است  عزوجل  نزد خداي  منزلت  اين
  

��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  
  براي »و«  در آخرت »است  نزد ما قربتي« ÷ سليمان  براي:  يعني »او  براي  گمان و بي«

  . است  ، بهشت بازگشتگاه  اين  كه »است  زگشتيبا نيكو« او
  

��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ  
  مرا به  شيطان:  را ندا داد كه  پروردگارش  كه  گاه را آن  ما ايوب  بنده  و ياد كن«

،  و بجز اين  است  وي  بيماري:  مراد از عذاب »است  مبتال كرده  و عذاب  رنجوري
و   درد و رنجوري ÷ ايوب  كه اين  دليل. بود  رفته  نيز از بين  مالش و  خانواده

  بود زيرا ـ به  وي  بالي  اين  سبب  شيطان  بود كه  داد، اين  نسبت  شيطان را به  مشكالتش



  

2390  

  قولي به. داد  او غرور دست  شد و به  در شگفت  مالش  از بسياري ÷ ايوب ـ  قولي
  چيزي  اين  نرسيد، كه  فريادش  خواند اما او به  فريادرسي  به را ÷ ايوب  مظلومي :ديگر

  .نبود  شيطان  جز اثر وسوسه
  هجده ، خدا ايوب  نبي  بالي«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  دو مرد كه كردند، جز  او را ترك  و بيگانه  خويش  كشيد تا بدانجا كه  طول  بر وي  سال
  پس. پرسيدند مي را  وي  احوال  و شام  بودند و صبح  اش ديني  برادران  ترين مخصوصاز 

  مرتكب  ايوب  سوگند كه خدا  ؛ به  داني آيا مي:  گفت  رفيقش  به  دو تن  از آن  يكي  روزي
مگر او : پرسيد  رفيقش ! نگرديده  آن  مرتكب  از جهانيان  يك هيچ  كه  است  شده  گناهي

  نكرده  رحم  بر وي أاوندخد  كه  است سال   آخر هجده:  ؟ گفت است  كرده  ناهيگ  چه
مرد   رفتند، آن ÷ دو نزد ايوب  آن  چون  پس !بردارد  و درد را از وي  رنجوري  اين  كه

تو   از آنچه  من:  گفت ÷ ايوب. او نگويد را به   رفيقش  نكرد تا سخن  شكيبايي
  او چنان  يبرا  من  كه[داند  مي  عزوجل  خداي  كه ، جز اين دانم نمي  چيزي  گويي مي

و   گذشتم كردند، مي مي  كشمكش  باهم  كه  دو تن از نزد  وقتي  كه ]بودم  و مطيع  خاشع
، از  دادم مي  آنها كفاره  و از جاي  بازگشته  ام خانه  بردند،به را مي أخداوند  دو نام هر

 ص اكرم رسول  سپس. ياد شود  جز در حق أخداوند  نام  نداشتم  دوست  آنجا كه
و   رفت مي  حاجت  قضاي  به  خويش  بيماري  در آن ÷ ايوب بود كه  چنان: افزودند

. آورد مي  خانه  او را به  را گرفته  وي  دست  ، زنش گشت مي  فارغ  حاجت  از قضاي  چون
را برگرداند   وي  نخواند كهرا فرا  دير ماند و زنش  خويش  در حاجت ÷ ايوب  روزي

 ، بزن  زمين  را به  پايت: ( فرستاد كه  بر او وحي أخداوند  بود كه  هنگام  در اين زيرا
  وي از ديركرد  زنش  و چون. »بعد  آيه« )سرد و نوشيدني  است  گاهي  شستن  اين  اينك
  درحالي ÷ ايوب  هديد ك  ، بناگاه است  چرا دير كرده  تا بنگرد كه  شد و رفت  نگران

  برطرف  وي  را از تن  همه  و درد و علت  رنج  عزوجل  خداي  آيد كه او مي  سوي به
 ]نشناختش[او را ديد   زنش  چون  پس.  است  خويش  صورت  و او بر نيكوترين  ساخته

،  اي رمبتال ـ را ديده رنجو  خدا ـ اين  دهد، آيا نبي  تو بركت  به أخداوند ! هان:  و گفت
  سالم  كه  ، هنگامي ام نديده  وي  تر به را مانند تو شبيه  مردي  من  توانا كه  خداي  سوگند به

:  داشت  دو ظرف ÷ ايوب.  هستم ايوب   خود، همان  من  كه  بدان:  گفت ÷ ايوب !بود
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ر از آنها ب  دو ابر را فرستاد، يكي أخداوند پس . جو  براي  و ظرفي  گندم  براي  ظرفي
جو   كرد و ابر ديگر در ظرف  لبريزش  و از آن  ريخت طال  آمد و در آن  گندم  سر ظرف

  .» لبريز ساخت را از طال  و آن  طال ريخت
  

���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý  
سرد و   است  گاهي  شستن  اين  اينك.  بزن  زمين  را به  پايت«:  گفتيم ÷ ايوب  به  پس

  جاري  اي چشمه  از زير پايش  زد پس  بر زمين را  پايش ÷ و ايوب »نوشيدني
  سپس. آمد  بيرون  از آن  و سالم  كرد و صحيح  غسل  چشمه  و او در آن  گرفت  جوشيدن

  است  بر آن  دليل امر  اين. سرد و گوارا نوشيد  آبي  زد و او از آن  فواره  ديگري  چشمه
  .بار نبود نفرت  مرضي ، حال  در عين بود و  غير ساري  جلدي  از امراض  وي  مرض  كه
  

��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  
  ميرانده آنها را  كه بعد از آن  عزوجل  خداي:  قولي  به »او بخشيديم  را به  اش و خانواده«

از  آنها را پس   عزوجل  خداي: ديگر  قولي به. گردانيد  شان زنده ابود، مجدد
او   به »آنها  همراه«نيز  »را  و مانند آنان«كرد   جمع  گرباره، دي ساختنشان پراكنده
  پيروزي افزود و بعد از ÷ ايوب  بر شمار خانواده  تعالي  حق  بود كه  چنين.  مبخشيدي

  ايوب  به ! آري.بودند  وي  از ابتالي  قبل  شدند كه  دوچند تعدادي  ابتال، آنان  در آن  وي
  خردمندان براي   و تا پندي  از نزد خويش  از سر رحمتي«:  كرديم  لطف  چنين  اين

را   وگشايش  برند و از او انتظار فرج  پناه أخدا  ها و ابتالها به در سختي  كه »باشد
  .باشند  داشته

  

��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Q��P��O��N���M��L��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Q��P��O��N���M��L��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Q��P��O��N���M��L��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Q��P��O��N���M��L  
 از  بزرگي  دسته:  ضغث »ربگي  دستت به  تركه  چوب  اي دسته«:  او گفتيم  به »و«

  دسته  آن با:  يعني »و سوگند نشكن«خود را   زن »بزن  و با آن«  است  چوب  هاي شاخك
سوگند   اش بيماري در ÷ زيرا ايوب  سوگند نكن  و خالف  بار بزن را يك  ، زنت چوب
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،  گناه  آن. بزند  تازيانه بود، صد  شده  مرتكب  كه  خاطر گناهي را به  زنش  خورد كه
را،   وسيله  اين  عزوجل  خداي  پس. بود ÷ ايوب  براي  حاجتي  در برآوردن  ديركرد وي

  اين  خدمت  همه  با آن  زنش  پاداش قرار داد زيرا  سوگندش  از اين  وي  رفت  بيرون  راه
  .آيد  عمل  به  سپاسگزاري  از وي  با زدن  نبود كه
  گاه آن زند مي  را صد تازيانه  كس  فالن  خورد كه سوگند  اگر كسي: گويند مي  احناف
فرد  ، و با آن  تعداد آنها صد عدد بود گرفت  را كه  چوب  از شاخكهاي  اي دسته

زيرا   نيست  بر وي  اي و كفاره  ساخته  را راست  را زد، سوگند خويش  موردنظرش
  است  كسي  در حق  حكم  اين  البته. داد  رخصت ÷ ايوب  كار را براي  اين أخداوند

ها و  شافعي  همچنين. را ندارد  تازيانه  ضربات  تحمل  و توان  است  بيمار و عليل  كه
  صد شاخك  زدن رود، با اميد نمي  وي  شفاي  كه  حد بر بيماري  اقامه: اند ها گفته حنبلي
اند  امر استناد كرده  اين به  باره  ها در اين و حنبلي  احناف.  بار، جايز است در يك  بر وي

  قايل  قاعده  اين  به  ها كه شافعي . ما نيز هست  ، شريعت‡پيشين  انبياي  شريعت  كه
اما . اند ، استناد كرده شده  ثابت  نبوي  در سنت  كه  حديثي  به  حكم  نيستند، در اين

  .بود ÷ پيامبر خدا ايوب  به  مخصوص  فقط رخصتي  حكم  اين: اند ها گفته مالكي
شكيبا  ما او را«: فرمايد و مي  قرار داده  ستايش را مورد ÷ ايوب أخداوند  سپس

  و به  جسمش در  بزرگ  آفتي  زيرا او به  بوديم  كرده  مبتاليش  بدان  كه  بر باليي »يافتيم
  هميشه  براي  كه چندان شد اما صبر كرد،  آزموده  و فرزندانش  و خانواده  مال  رفتن  بين از
  او اواب  راستي  به« !÷ ايوب بود »اي نيكو بنده  چه«شود  مي  زده  مثل  صبر وي  به

  .كرد مي  بسيار بازگشت أخداوند  سوي ، به او با استغفار و توبه:  يعني »بود
  

��f��e��d��c���b��a������ �̀��_��^��f��e��d��c���b��a������ �̀��_��^��f��e��d��c���b��a������ �̀��_��^��f��e��d��c���b��a������ �̀��_��^  
 بصيرت  د و صاحبنيرومن  را كه  و يعقوب  و اسحاق  ما ابراهيم  يادآور بندگان  و به«

 وغير  اسرار دين  و در شناخت  نيرو و توان  صاحب  حق  آنها در طاعت:  يعني »بودند 
 آنها  به  كه  بودند با احساني  مردم  نعمت  يا آنها ولي. بودند  بصيرت  ، صاحب آن
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در  ها بينش: ابصار. كردند مي  نيكي  و بس  مصدر خير شده  مردم  كردند زيرا آنها به مي
  . است  و دين  علم

  .داشتند  آن  كمال  دو را به هر  و عمل  آنها علم:  كه اين  خالصه
  

��l��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g��l��k���j��i��h��g  
 ذكر  كه«نبود   در آن  آاليشي  هيچ  كه »ساختيم  خالص  پاك  خصلتي  را به  ما آنان«

 ايمان و  آخرت  سراي  يادآوري  به  زمانشان  اهل  را از ميان  ايشان:  يعني »بود  آخرت
  . است ‡انبيا  شأن  شايسته  و اين  گردانيديم  مخصوص  آن  به  آوردن 

  

��r�����q��p��o��n��m��r�����q��p��o��n��m��r�����q��p��o��n��m��r�����q��p��o��n��m  
شدگانند   داده ، برتري  نبوت  برگزيدگانند به »نيكانند  از برگزيدگان انزد ما جد  و آنان«

  .دبسيار خيران  و از نيكان  جنسشان  بر ابناي
  

�y��xw��v��u��t���s�y��xw��v��u��t���s�y��xw��v��u��t���s�y��xw��v��u��t���s������|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z  
 در»  يسع»  حال  بيان »از نيكانند  همه. ياد آور  را به  و ذوالكفل  و يسع  و اسماعيل«

  . گذشت» 85/انبيا»  نيز در سوره»  ذوالكفل»  حال  و بيان» 86/ انعام»  سوره
  

��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   است در دنيا ‡ پيامبران  و زيبا از اين نيكو  يادكردي  اين:  يعني »است  ذكري  اين«

�~+  در معني  اما سدي. شوند ياد مي  هميشه  آن  به  كه  است  شرفي �}~� �}~� �}~� : گويد مي _{�
ها زيرا آن »است نيك   فرجامي  پرهيزگاران  براي او قطع«»  است  پندي  قرآن  اين  يعني«

  بهشتهاي«: گردند مي  نايل  يو  بهشت  و نعمتهاي  الهي  و رضوان  آمرزش  به  در آخرت

درها   برايشان  فرشتگان  بهشت در:  قولي  به »است  گشاده  آنها برايشان  درهاي  كه  عدن
  .وارد شوند  آن  و اعزاز به  كنند تا با اكرام را باز مي
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���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  
  هاي ميوه« زنند؛ مي  نگها تكيهبر اور  در بهشت  كه درحالي:  يعني »زنند مي  در آنجا تكيه«

را   بسياري  هاي »ونوشيدني«ها  از ميوه  و متكثري  ، متنوع گون گونه  الوان:  يعني »بسيار

حاضر   يابند و نزد ايشان مي كنند،  طلب  در آن  هر چه:  يعني »طلبند در آنجا مي«
  .شود مي
  

��x��w��v��u��t��s��x��w��v��u��t��s��x��w��v��u��t��s��x��w��v��u��t��s  
  همسراني  آنها در بهشت:  يعني »است  همسال  هنگا فروهشته  دوشيزگان  و نزدشان«

  قانعند و به  شوهرانشان  ، به است  فروهشته  فقط بر شوهرانشان  چشمهايشان  دارند كه
مجاهد .  زيبايي و  ، يا برابر در حسن همسال:  يعني:  اتراب. كنند نظر نمي  غير آنان

  نسبت  باشند، نه مي  وصميمي  دوستبا همديگر   هستند كه  ، همساالني اتراب«: گويد مي
  و دوستي  زيرا محبت  اي چشمي هم و  خود رشك  ميان  دارند و نه  ديگر نفرتي يك  به

  .» پايدارتر است  وساالن سن هم  ميان
  

��~��}�����|��{��z��y��~��}�����|��{��z��y��~��}�����|��{��z��y��~��}�����|��{��z��y  
 گفته  ايشان  به:  يعني »شد مي  داده  شما وعده  به  روز حساب  براي  آنچه  است  اين«
  داده  شما وعده  به  ميعاد روز حساب  در دنيا براي  كه  است  پاداشي  همان  اين: شود مي 

  .بود  شده
  

��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡���  
  ارزاني را بر شما  آن  كه »ماست  رزق  همان  اين  در حقيقت«: فرمايد مي أخداوند

  هيچ  نه  رزق  اين:  يعني »نيست  اليزو  را هيچ  آن«  ايم نهاده  بر شما نعمت  و با آن  داشته
  .شود هرگز فنا مي  دارد و نه  انقطاعي
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�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®���¬��«���ª��©¨�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®���¬��«���ª��©¨�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®���¬��«���ª��©¨�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®���¬��«���ª��©¨  
ذكر   كه  است  كار چنان:  يعني »است  اين«: فرمايد مي  پرداخته  منكران  حال  بيان  به  سپس

  از طاعت ، كرده  طغيان  كه  كساني  براي:  يعني »از حدگذشتگان  و اما براي«شد 

 »است  بدفرجامي اواقع«اند؛  كرده  را تكذيب  و پيامبرانش  تمرد ورزيده أخداوند
  پيوندند ؛ اين مي  آن  به  دارند كه  و بازگشتگاهي  سرانجام  آنها بدترين  گمان بي:  يعني

بد   چه:  نييع »ستا بد آرامگاهي   شوند و چه مي  وارد آن  كه  است  جهنم«:  بازگشتگاه
در   را كه  آنچه  سبحان  خداي ، ترتيب  اين  به. اند خود هموار كرده  براي  كه  است  فرشي

  .كرد تشبيه  فرش  قرار دارد، به  جهنم  از آتش  زير پايشان
  

��º��¹�� �̧�¶���µ��º��¹�� �̧�¶���µ��º��¹�� �̧�¶���µ��º��¹�� �̧�¶���µ  
 است  جوشي  آب:  حميم »بچشند را  ، بايد آن است  و زرداب  جوش  آب  عذاب  اين«
 از  كه  است  و زردابي  چركاب:  غساق. قرار دارد  و جوشش  غليان  نهايت در  كه 

 سردي  كه  است  آبي  غساق:  قولي به. شود كند و سرازير مي مي  سيالن  دوزخيان  پوستهاي
:  است  آمده  شريف  در حديث.  است  كشنده  آن  داغي  كه  حميم  دارد، در مقابل  اي كشنده 

  .»سازد مي  ومتعفن  دنيا را گنديده  اهالي  شود، تمام  در دنيا ريخته  از غساق  ياگر دلو«
  

���¿��¾��½���¼��»���¿��¾��½���¼��»���¿��¾��½���¼��»���¿��¾��½���¼��»  
؛  دوزخيان  براي:  يعني »است  و اقسام  انواع  به  ديگر همانند آن  هاي و عذاب«

  حسن . است  و زرداب  مانند آب  از عذاب  ديگري  گون گونه  و انواع  ، زرداب جوشان آب
،  زمهرير، سموم ؛ همانند  از عذاب  و اقسامي  انواع  دوزخيان  براي«:  است  گفته  بصري

  .» و متضاد است  مختلف  تا غير اينها از اشياي  زقوم  و خوردن  جوش  آب  نوشيدن
  

���Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À���Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À  
  دوزخيان  چون:  يعني »روند فرو مي  با شما در دوزخ  همراه  كه  است  فوجي  اين«

شما   پيروان  اين: گويند مي  دوزخي  رؤسا و رهبران  به  آن  وارد شوند، نگهبانان  دوزخ به
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  اين »نيست  را خوشامدي  آنان«شوند  وارد مي  دوزخ  با شما به  همراه  هستند كه  فوجي
  و حرمتي  كرامت  ما هيچ  پيروان  براي:  يعني.  و رؤساء است  رهبران  سخن  حكايت

  كفار در آخرت  ميان  و محبت  مودت  از انقطاع  سبحان  ، خداي ترتيب اين  به.  نيست
  به  ، در آخرت است  آنها بوده  در دنيا ميان  كه  سازد؛ مودتي مي  و روشن  خبر داده
  پيروان:  يعني» زيرا آنان« :گويند مي  در ادامه  رؤسايشان  سپس. گردد مي  تبديل  عداوت

ما   كه آنند؛ چنان  و مستحق  ايم وارد شده  آن  ما به  كه چنان »شوند مي  آتش  داخل«ما 
  . ايم گرديده  سزاوار آن

  

���Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í  
  شما خود از عزت:  يعني »!مباد  بر خود شما خوش  بلكه«رؤسا   به  تابعان »گويند مي«

و ما  »ما گذاشتيد  پاي را پيش   راه  آن  شما بوديد كه«  باشيد زيرا اين  هبهر بي  و كرامت
  مضمون  ما بدين  ايبر كه   فراخوانديد ؛ با آنچه  آن  سوي و به  افگنده  گمراهي  را در راه

  در آنچه  و پيامبران  قرار داريم  ما بر آن  كه  است  چيزي  فقط همان  حق: كرديد مي  عنوان
  براي  ما و هم  براي  ؛ هم جهنم »است بد قرارگاهي   و چه« !اند، راستگو نيستند وردهآ  كه

  .شما
  

���æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û  
 ، آورده  ما فراهم  براي  را از پيش  عذاب  اين  هر كس !پروردگارا«  پيروان »گويند مي«

ديگر در   در برابر كفر او و عذابي  عذابي »كن  دوچندان  دوزخ  او را در آتش  عذاب
  . است  فراخوانده  آن  سوي ما را به  كه اين برابر
  .طلبند مي را  دوچندان  ، عذابي خويش  زعما و رهبران  براي  پيروان  كه  است  گونه  بدين

  

��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  
 اشرار  را از زمره  ما آنان  را كه  يمردان  كه  است  شده  ما را چه:  دوزخ  و گفتند اهل«

،  صهيب ، اند؛ مانند عمار، خباب  مؤمنان  منظور آنها فقراي »؟ بينيم ، نمي شمرديم مي
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  مرا چه«: گويد مي  در دوزخ  ابوجهل:  كند كه مي  مجاهد نقل. أ و سلمان  ، سالم بالل
،  روايت  اين  البته. »؟ بينم مين را  و فالن  و فالن  و عمار و صهيب  بالل  كه  است  شده

زيرا   محدود نيست  ابوجهل  فقط به  سخن  اين  پس  كفار است  از سخن  اي نمونه  گوياي
وارد   دوزخ  به  مؤمنان  باوراند كه  و بر اين  داشته  حالي  چنين  كفار در دوزخ  تمام
  هنگام  يابند، در اين را نمي كنند و آنها مي وجو پرس  از آنان  در دوزخ  اما چون. شوند مي

  .برند سر مي به  از بهشت  بلندي  دانند؛ آنها در درجات مي  كه  است
  

��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  
  عزت و  كرامت  اهل  در واقع  و آنان »گرفتيم مي  مسخره  به«در دنيا  »را  آيا آنان«

و   محل و بر »است  نها برگشتهما از آ  يا چشمهاي«؛  بوديم  كرده  اند و ما اشتباه بوده
دارد زيرا   امر واقعيت  اين  دوي هر«: گويد مي  افتد؟ حسن نمي  در دوزخ  آنان  جايگاه
افتد زيرا  نمي  بر آنان  چشمهايشان  ريشخند و تمسخر گرفتند و هم  را به  مؤمنان  آنها هم

و   كرده  تسلي  محالي امر  خود را به  دوزخيان«: گويد كثير مي ابن. »اند در بهشت  ايشان
  .» است  ما بر آنها نيفتاده  چشمان  هستند، ليكن  نيز با ما در دوزخ  شايد مؤمنان: گويند مي
  

��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  
  پيروان رؤسا به   كه  آنچه:  يعني »است  راست ابا همديگر قطع  دوزخيان  ستيزه  اين«

ناگزير در روز  كه   است  كنند ؛ امري مي  مطرح  آنان  در پاسخ  گويند و باز پيروان خود مي
  .دهد مي  روي  قيامت

  

���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  
و   مجازات شما را از »هستم  اي دهنده فقط بيم  من«  كفار مكه  به ص محمد  اي »بگو«

  خداوند غالب ، نيست  شريكي  هيچ  برايش  كه» يگانه  و جز خداي« أخداوند  عذاب

  هيچ«؛  است  غالب قاهر و  خلقش  چيز مسلط و بر همه بر همه  كه  اي و قوي »قهار«

  .باشد  پرستش  شايسته  كه »نيست  خدايي
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��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  
  حق  قدرت و  ، عظمت ، جالل شديد از هيبت  ترسي  ، موجب»قهار»  وصف  و از آنجا كه

  داللت  وكرمش  و فضل  بر رحمت  كه  وصف  سه  را با بيان  آن أ، خداوند است  تعالي
از  »است دو  آن  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«: كند مي  كنند، دنبال مي

  بر او غلبه  زورآوري  هيچ  كه  است  پيروزمند غالبي »عزيز  همان«باشد  مي  مخلوقات
  .آمرزد كند، مي  اطاعت  از وي  بر هر كس  كه  است  اي »آمرزنده«تواند كرد  نمي

  

w��v��u��t��s��r���q��p��ow��v��u��t��s��r���q��p��ow��v��u��t��s��r���q��p��ow��v��u��t��s��r���q��p��o  
  بيم  شما را از آن  كه  عذابي:  يعني» است  بزرگ  بس  خبري  اين« !صمحمد  اي »بگو«

  بس  اي اعالميه و  بزرگ  بس  ، خبري ام كرده  وحيد بيانشما از ت  به  كه  و آنچه  ام داده
  كه«نكنيد   اعتنايي بي  آن  نپنداريد و به  بشماريد و سبك  را بزرگ  آن  پس  است  عظيم

  و سركوفتي  سرزنش  اين. كنيد مي  اعتنايي بي  و بدان »تابيد بر مي  روي  شما از آن
  اند تا به تفكر نكرده  آن و در  مانده  غافل  حقايق  از اين  زيرا آنان  است  آنان  به  سخت
  .ببرند پي  آن  راستي و  صدق

  

j��i��h��g����f�����e���d��c��b��a�� �̀�����_�������~��}��|��{��z���������y��xj��i��h��g����f�����e���d��c��b��a�� �̀�����_�������~��}��|��{��z���������y��xj��i��h��g����f�����e���d��c��b��a�� �̀�����_�������~��}��|��{��z���������y��xj��i��h��g����f�����e���d��c��b��a�� �̀�����_�������~��}��|��{��z���������y��x  
ديگر  با يك  كه  گاه نبود آن  دانشي  هيچ  مال اعلي  حال  مرا به«: بگو  آنان  به !پيامبر  اي

 كه  ر مورد آنچهد شود،  وحي  سويم به  كه از آن  پيش  من:  يعني »كردند مي  مجادله
؛  شويم يادآورمي.  نداشتم  اي و آگاهي  كردند، علم وگو مي گفت  هم با  آن  درباره  فرشتگان 

  مفيد اين  بعدي  آيات  كه بود ـ چنان ÷ آدم  داد، در باره  روي  فرشتگان  ميان  كه  جدالي
  فرستاده  ، وحي تمهس آشكار  اي هشداردهنده  كه  باب  جز در اين  من  به«  است  معني

  و هيچ  است  كرده  عنايت  من  به  تعالي  حق  آنچه  وراي  اي سلطه  هيچ  و من »شود نمي
نفوذ   استبداد، يا تحكيم و  سلطه  اعمال  من  و مأموريت  در اختيار ندارم  اي فرشته

  . با زور و اجبار نيست  خويش
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��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  
  بيان  اين »هستم  از گل  بشري  آفريننده  من:  گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  كه  گاه آن«

  پرداخته  و در اينجا تفصيال بدان  گذشت) 69(  اجماال در آيه  كه  است  اي مجادله  همان
، » اعراف«، » بقره«  هاي را در سوره  آن  خداوند متعال  كه  است  داستاني  اين  البته. شود مي

  . است  كرده  و در اينجا بيان»  كهف«، »اسراء«، »جرح«
  باره اين در  فرشتگان  مجادله  البته. اند وي  و نسل ÷ ، آدم كريمه  در آيه» بشر«مراد از 
  .شود مي  ساخته  خليفه  در زمين  كسي چه  بود 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  
  بشري  صورت را به  آدم  چون:  يعني »بپرداختم او را استوار  چون« ! فرشتگان  اي »پس«

 »خود دميدم  از روح  و در آن«؛  را برابر و استوار گردانيدم  وي  و اجزاي  مصور ساختم
او را  ، ترتيب  اين  و به  نيست  آن  مالك  و غير من  هستم  آن  مالك  كه  از روحي:  يعني

  براي  كنان سجده«  گردانيدم  بود، زنده  جاني بينبود و جماد   در وي  حياتي  كه بعد از آن

  ، نه است  آدم  آنها براي  شادباش و  تحيه  ، سجده فرشتگان  دستور به  اين »او درافتيد
  . عبادت  سجده

  

��¤��£���¢��¡�����¤��£���¢��¡�����¤��£���¢��¡�����¤��£���¢��¡���  
  استوارش را آفريد و ÷ آدم  پروردگار متعال:  يعني »كردند  سجده  فرشتگان  پس«

  تمامشان«كردند   او سجده  براي  فرشتگان  گاه دميد آن  خويش  از روح و در او  پرداخت

  كه نماند، جز اين  باقي  از آنان  اي فرشته  كردند و هيچ  سجده  و يكپارچه »يكسره  همه
  عموميت  افاده  براي) كلهم( : ؛ تأكيد اول  دو تأكيد است) اجمعون  كلهم(در . كرد  سجده

و   وقت  در يك  آنها در سجده  بودن يكجا و  اجتماع  افاده  براي) عوناجم: ( و تأكيد دوم
  .باشد مي  زمان  يك
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��«��ª��©�� �̈���§������¦��¥��«��ª��©�� �̈���§������¦��¥��«��ª��©�� �̈���§������¦��¥��«��ª��©�� �̈���§������¦��¥  
 »ورزيد استكبار  كه«بود   و در عداد ايشان  فرشتگان  اوصاف  به  متصف  كه »جز ابليس«

  از حق  طاعت و  بردن  فرمان  واقع در  سجده  اين  كه  حقيقت  اين  به  جهل  از روي:  يعني
،  استكبار وي» و« كرد و سر باز زد  سركشي  آدم  براي  كردن  ، از سجده است  تعالي

از امر   و سرپيچي  مخالفت با »شد  از كافران«:  بود كه  جهت  استكبار كفر بود، بدين
  . وي  از طاعت  و سركشي أخدا

  

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��»  
با   كه  چيزي  براي  كه از اين  چيز تو را باز داشت  چه ! ابليس  اي« أخداوند »فرمود«

آدم   براي  كردن  چيز تو را از سجده  چه:  يعني »؟ كني  سجده  خود آفريدم  دستان
  هيچ خود بي  بالكيف  با دستان  كه  بودم  خود من  اين  كه در حالي  برگرداند و بازداشت 

تعبير،   اين  كار بردن ؟ به شدم  وي  دار آفرينش پدر و مادر ـ عهده  ـ چون  اي واسطه
  امر آفرينش  دار ومتولي عهده أخداوند  گرنه ، و است  آدم  براي  و گراميداشتي  تشريف

  . است  هر مخلوقي
  . است ÷ آدم  در مورد آفرينش» تطور»  نظريه  بر بطالن  دليل  آيه  اين
  

����������������¾¾¾¾����������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���¿  
  اكنون آيا هم ! ابليس  اي:  يعني »؟ بودي  بلندمرتبگان  يا از جمله  آيا استكبار ورزيدي«

كار تكبر  از اين  كه  اي بوده  از گروهي  ، يا پيوسته استكبار ورزيدي  كردن  از سجده
  كردن  دهـ از سج  باشي  سزاوار آن  كه آن ـ بي  اكنون آيا هم:  است  اين  ورزند؟ يا معني مي

  از طاعت  جويي برتري  ومستحق  بلندمرتبه  از متكبران  راستي  تو به  كه ، يا اين ابا ورزيدي
  است  مفيد توبيخ  استفهام  ؟ اين اباورزيدي  كردن  رو، از سجده اين و از  خدا هستي

و   بهتر است  از آدم  ادعا كرد كه  ود چنينخ  درحق  لعين  ابليس »از او بهترم  من:  گفت«

مرا «.  نيكو نيست  مفضول  براي  فاضل  سجده:  كه  است معني  اين  متضمن  وي  سخن  اين

. برتر بود  از عنصر گل  ، عنصر آتش پندار وي  و به »گل و او را از  اي آفريده  از آتش
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  تفسير شريف  ، در همين جهات  اين  نبيا  كه  مردود است  از جهاتي  پندارش  اين  البته
  . گذشت

  مكرم  كرامتي  و به  مشرف  شرفي  را به ÷ آدم أ، خداوند است  مسلم  ، آنچه هرحال به
  شرف  كرد ؛ اين تواند نمي  برابري  با آن  وجه  هيچ  عناصر به  و برتري  شرف  كه  ساخت

  از روحي  و در وي آفريد  خويش  بالكيف  دست را به ÷ آدم أخداوند  كه  است  آن
  .كرد  عنايت  و حكمت  او علم  بود، دميد و به  آفريده  كه
  

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê  
  فرشتگان  ، يا از زمره از بهشت:  يعني »از آنجا  پس: فرمود«  ابليس  به  خداوند متعال

مطرود   رحمتي ر وو از هر خي  ستارگان  وسيله به »هستي  شده  تو رانده  شو، كه  بيرون«
  . هستي

  

��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð  
  هميشگي بر تو مستمر و  من  لعنت:  يعني »بر توست  من  تا روز جزا لعنت  گمان و بي«

و   و مجازات  عذاب  نيز با انواع  در آخرت  دنيا برقرار باشد، سپس  كه  گاه ؛ تا آن  است
  معني  مفيد اين ديگر  آيات  كه ـ چنان  يشو ، روبرو مي سزاوار توست  كه  من  خشم
  . است

  

��Ý��Ü��Û����Ú����Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û����Ú����Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û����Ú����Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û����Ú����Ù��Ø��×  
شوند، مهلت  مي  برانگيخته  مردمان  كه  مرا تا روزي  پس !پروردگارا:  گفت«  ابليس

، روز  نهايت  آن  كه  ده  مهلت  نهايتي  تا يك  من  و به  نميران  مرا شتابان:  يعني »ده 
  . است  بعد از مرگشان  وي  و نسل  آدم  شدن برانگيخته 
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  آن  من  كه »معلوم  تا روز معين  يافتگاني تو از مهلت«  پذيرفتم »:فرمود«  خداوند متعال

:  قولي  به.  است  اول  نفخه  دميدن  وقت  و آن  ام كرده  مقدر و معين  خاليق  فناي  را براي
يابد زيرا   نجات  مرگ از  بود كه  ، اين خواست  تا روز رستاخيز مهلت  ابليس  كه ينا  دليل

داد اما   او را مهلت  خداوند متعال  مرد پس ، نمي يافت مي  اگر او تا روز رستاخيز مهلت
  . است  مخلوقات  همه  مرگ روز  كه»  صعق«تا روز   تا روز رستاخيز بلكه  نه
  

ì��ë��ê���é��èì��ë��ê���é��èì��ë��ê���é��èì��ë��ê���é��è  
 »برم مي در  به  يكجا از راه  را همه  آنان  البته  سوگند كه  عزتت  به  پس«  ابليس »گفت«

را ـ با  ÷ آدم  فرزندان  همه  سوگند خورد كه أخداوند  عزت  ، او به ترتيب  اين  به
  .سازد مي  ـ گمراه  در شبهات  و درافگندنشان  شهوات  آراستن

  

���ñ��ð��ï��î��í���ñ��ð��ï��î��í���ñ��ð��ï��î��í���ñ��ð��ï��î��í  
  طاعت  را براي  تو آنان  كه  كساني:  يعني »را  تو از آنان  كرده خالص  جز بندگان«

 قرار  خويش  عصمت  در پناه  رجيم  شيطان  را از من  و ايشان  گردانيده  خالص  خويش
  . قادر نيستم  ايشان  و اغواي  سازي بر گمراه  من  كه  طوري ، به اي داده

  

M��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 پر كنم  البته:  كه  گويم را مي  حق  و من  است  حق  اين  پس: فرمود«  خداوند متعال

  ساختن پر  پس. تو از شيطانها  را از جنس  دوزخ  كنم پر مي:  يعني» را از تو  دوزخ 
  گويم را مي  حق  سخن  و من  است  حق  من  از جانب  و پيروانش  از ابليس  دوزخ

را   دوزخ:  يعني »كند  از تو پيروي  كه  از كساني  و هر كس«  است  اين  قضيه  وحقيقت
 فراشان  و ضاللت  گمراهي  سوي به  كه  از تو ـ هنگامي  نيز كه  آدم  از نسل  كساني از

  ابليس  كه كند سوگند ياد مي أ، خداوند گونه بدين.  كنم كنند، پر مي  ـ اطاعت  خواني مي 
  .شود  انباشته پر و  از آنان  دوزخ  وارد خواهد كرد تا بدانجا كه  دوزخ  را به  و پيروانش
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و   قرآن  سوي به  برابر دعوت در:  يعني »آن  براي«  مشركان  گروه  اين  پيامبر به  اي »بگو«

  ازمتكلفان  و من  كنم نمي  طلب«  اي و مقرري  و جايزه  و پاداش »از شما مزدي«  وحي

  كه  بگويم  چيزي تا  نيستم  از متكلفان  من  يعني.  است  و خودسازي  تصنع:  تكلف »نيستم
  ، دعواي پردازي  دروغ و  كاري و از سر ساخته  حق  ، بدون و در نتيجه  ندارم  علم  آن  به

  سوي به  دعوت  مرا به أوندخدا كه  چيز ديگري  سوي ، يا شما را به كنم  و رسالت  وحي
  . نمايم  ، دعوت است  نداده  فرمان  آن

: گفتند  ؟ اصحاب نكنم  آگاه  بهشت  آيا شما را از اهل«:  است  آمده  شريف  در حديث
. هستند  خويش  در ميان  كنندگان رحم  آنان: فرمودند !هللا كنيد يا رسول  چرا، ما را آگاه

  چرا، ما را آگاه: گفتند  ؟ اصحاب نكنم  آگاه  دوزخ  ز اهلآيا شما را ا: باز فرمودند
  همچنين. »هستند  متكلف  روغگوي  مرده دل  نااميدان  آنان: فرمودند !هللا ردانيد يا رسولگ

  امت  و شايستگان  من:  التكلف برآء من   أنا وصالحوا أمتي«:  است  آمده  شريف  در حديث
  .» بيزاريم  از تكلف  من
  

�Y�Y�Y�Y���������� �̂����]����\�����[��Z�� �̂����]����\�����[��Z�� �̂����]����\�����[��Z�� �̂����]����\�����[��Z  
  آن  سوي به شما را  كه  ، يا آنچه قرآن  اين:  يعني »نيست  عالميان  براي  جز پندي  اين«

  . نيست  خلق  همه  براي  اي ، جز پند و موعظه خوانم فرامي
  

���c���b���a��� �̀�_���c���b���a��� �̀�_���c���b���a��� �̀�_���c���b���a��� �̀�_  
  ـ از دعوت  شده  عالمشما ا  به  را كه  خبر آنچه:  يعني »را  خبر آن« !كفار  اي »و البته«

ـ   از دوزخ و هشدار  يمو ب  بهشت  به  و تشويق  و ترغيب  وي  خداوند و يگانگي  سوي به
، يا در  بعد از مرگ ؛ زمان  آن  كه »خواهيد دانست«  بعد از زماني:  يعني »از چندي  پس«

  بمانند، اين  اقيب  حيات در قيد  كه  كساني:  است  مراد اين  قولي به.  است  روز قيامت
و . شود  غالب  گيرد و دعوتشان باالص  اكرم كار رسول  كه  دانند؛ هنگامي را مي  حقايق
  .دانند مي  را بعد از مرگ  ميرند، آن مي  كه  هم  كساني
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  ﴾زمر   سوره ﴿
  . است  آيه) 75(  و داراي  است  كيم

  
، »71ـ  72«  در آخر آن أا خداوندشد زير  ناميده» زمر»  مباركه  سوره  اين : تسميه وجه
  را با اجالل  نيكبخت  مؤمنان  و گروه  و حقارت  خواري  و نابكار را به  كفار گمراه  گروه

  .گروهها  يعني: زمر. »73ـ  75»  است  ياد كرده  و اكرام
  پشت ص خدا  رسول«:  است  عنها آمده هللا  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث

  و پشت .بخورند  خواهند كه ديگر نمي:  گفتيم مي  گرفتند تا بدانجا كه مي  روزه  هم سر
  و ايشان. بگيرند  روزه  خواهند كه ديگر نمي:  گفتيم مي  خوردند تا بدانجا كه مي  سرهم

  .»كردند مي  را تالوت» زمر«و » اسراء»  هاي ، سوره در هر شب
  

��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  
  است »عزيزي  خداي  از جانب«  قرآن  اين  فروفرستادن:  يعني »كتاب  اين  شدن  نازل«

اشيا را   همه و »است  حكيم«:  و در صنعش  و غالب  قوي  اش و فرمانروايي  در ملك  كه
  .دهد آنها قرار مي  مناسب  در جايگاه

  

m��l��km��l��km��l��km��l��k����u��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��n  
  نازل  سويت  را به  آن  در حالي:  يعني »ايم كرده  تو نازل  سوي به  حق را به  كتاب  ما اين«

مراد .  ايم نكرده  نازل  و بيهوده  باطل  را به  و ما آن  است  و راستي  حق  مشمول  كه  ايم كرده
  تا انواع  معاد گرفته و  توحيد و نبوت  ـ از اثبات  است  در قرآن  آنچه  همه  كه  است  اين

و   او پاك  را براي خود  دين  كه را ـ درحالي خدا  پس«  است  ـ حق  و تكاليف  احكام

  خداي  تنها رضاي  با عملش  بنده  كه  است  آن:  اخالص »كن  ـ عبادت  داري مي  خالص
از   عبارت:  دين. نباشد  ، مقصود وي از آن  چيز ديگري  و هيچ  را مدنظر داشته  سبحان
  و نفي  توحيد خداوند متعال به  ، عقيده دين  و اساس  و رأس  است  و طاعت  عبادت
  .باشد مي  از وي  شرك
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 از  و پيراسته  خالص  پرستش:  يعني »خداست  از آن  خالص  دين: باشبد  آگاه«
  دين ، از اديان  اما غير آن  است  عزوجل  خداي  ، همانا از آن و غير آن  شرك  هاي شائبه

  سروراني او  جاي به  كه  و كساني«، نيستند  است  امر كرده  آن  به أخداوند  كه  خالصي

را  ما آنها :گفتند و«اند  ريخته  و دوستي  مواالت  و با آنها طرح »اند خود گرفته  براي

اوليا   اين »كنيم نمي  سازند، عبادت  نزديك  قرب  در مرتبه هللا  ما را به  كه اين  جز براي
پرستيدند و  مي  سبحان  آنها را بجز خداي  مشركان  بودند كه  ، بتاني دروغين  و سروران

  كسي را چه  ا و زمينآسمانه ؟ شما كيست  پروردگار و آفريننده: شد مي  آنها گفته  به  چون
  چون  ولي. هللا: گفتند مي  ؟ در پاسخ است  فرو فرستاده  آب  از آسمان  كسي ؟ و چه آفريده

تا : گفتند ؟ مي چيست  بتان  شما براي  عبادت  معناي  صورت  در اين: شد مي  آنها گفته  به
 »خدا ميانشان  گمان بي«كنند؛   ما شفاعت  براي  وي و نزد  ساخته  نزديك هللا  ما را به

  كه  كساني  و ميان  خويش  دين  براي  و وارستگان  مخلصان  ، يا ميان اديان  اهل  ميان:  يعني
 »كند مي  حكم«  از دين »دارند  اختالف  بر سر آن  كه  آنچه  درباره«اند  نورزيده  اخالص

  كه  است  آن  مدعي  هزيرا هر گرو  است  در توحيد و شرك  اختالفشان . در روز قيامت
:  يعني »است  پيشه  كفران  دروغزن  را كه  خدا كسي  در حقيقت«باشد  مي  با وي  حق
 نزديك أهللا  او را به  كه  باطل  در مورد خدايان  در پندار خويش  را كه  كسي  تعالي  حق

  براي  شركايي  نوانع آنها به  و قراردادن  خدايي  به  بتان  و با گرفتن  كنند دروغگوست مي 
  وي  وبه  دينش  سوي به »كند نمي  هدايت«؛  است  پيشه  همتا، كفران بي  يكتاي  خداي
  .دهد نمي  حق  سوي به  راهيابي  توفيق

: فرمود  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان ك عباس جويبر از ابن
و   كرده  را پرستش  بتان  شد كه  نازل  سلمه و بني  ر، كنانهعام  قبيله  سه  درباره  آيه  اين

  اين  را جز براي  بتان  ما اين: گفتند پنداشتند و مي خدا مي  را دختران  فرشتگان
  .كنند  خدا نزديك  ، به مخصوص  ما را با قربي  كه  پرستيم نمي
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،  است  آفريده  آنچه  از ميان ابگيرد، قطع  خود فرزندي  براي  خواست اگر خدا مي«

جايز   سبحان  خداي  فرزند در حق  اگر برگرفتن:  يعني »گزيد برمي  خواست مي  آنچه
  خواست را خود مي  هركه  خلقش  از ميان  صورت  پنداريد ـ در آن شما مي  كه بود ـ چنان

يا . ايد نامزد كرده  وي  فرزندي  و به  شما برگزيده  كه  كساني  ، نه گرفت رميب  فرزندي  به
برگزيند   خواست مي  را كه  آنچه  خلقش  ، از ميان صورت  در آن:  است  اين  معني
  تعالي  حق  سواي  موجودي  ديگر هيچ  از سوي.  فرزند نداشت  به  نيازي  گزيد پس برمي

،  و آفريده  مخلوق  كه  نيست  صحيح  پس  اوست  و آفريده  مخلوق  كه جز اين  نيست
  بنده  عنوان را به  مخلوق  تعالي  حق  ماند كه مي  باقي  گزينه  باشد لذا فقط اين  فرزند خالق

فرزند   برگيرد، بايد آن  فرزندي  خواست مي أاگر خدا: ديگر  سخني  به. خود برگزيند
  آفريننده  از جنس  حادث  اي آفريده  امر كه  اين امسلم بود و مي  پدر خود، قديم  از جنس

  ، او خداي است  نسبتها منزه  او از اين«:  كه اين  نتيجه  پس است   باشد، مستحيل  قديم

سر   قهاريتش  در پيشگاه  باشد و همه نياز مي بي  خويش  از ماسواي  كه »قهار است  يگانه
  .ندا فرونهاده و ذلت   كرنش
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 چنين  اين  داراي  كه  كسي  پس  باطل  به  نه »است  آفريده  حق را به  آسمانها و زمين«
 خود  براي  ، يا همسر، يا فرزندي شريك  كه  است  باشد، مستحيل  عظيمي  آفرينش 

 بر روز،  شب  درپيچاندن »پيچد در مي  شب  روز و روز را به  را به  شب«برگيرد 
 ببرد و  بين روز را از  روشنايي  كه طوري  به  است  بر اين  آن  و گستراندن  پوشاندن

  آن  تاريكي  كه طوري  به  است  بر شب  آن  و گستراندن  ، پوشاندن روز بر شب  درپيچاندن
:  اعراب  سخن  و اين. باشد نيز مي  زمين  و دوران  كرويت  خود دليل  اين. دببر  را ازبين

ديگر افگند، نيز  بعضي  را بر باالي  از آن  بعضي  يعني» را برپيچانيد  عمامه: ةكور العمام«

  آنها را ـ با واداشتن:  يعني »ساخت  را رام  و خورشيد و ماه«.  است» تكوير»  از ماده
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  هركدام«گردانيد   خويش  فرمان ـ منقاد  بندگان  منافع  در جهت  و غروب  عطلو  آنها به

آخر   دنيا به  كه  گاه تا آن:  يعني »معين  تا ميعادي«خود   در مدار فلكي »كند سير مي

او عزيز غفار   كه  باش  آگاه«  است  قيامت ميعاد؛ روز  سر آيد و آن به  برسد و عمر آن

،  اش و كبريائي  و عظمت  عزت  وصف با  كه  است  غالبي أخداوند:  يعني »است
  .پوشاند مي  خويش  و آمرزش  را با مغفرت  خلقش  گناهان

  

���R� � Q� � P� � ON� � M� � � � � � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � � D� � C� � B� � A���R� � Q� � P� � ON� � M� � � � � � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � � D� � C� � B� � A���R� � Q� � P� � ON� � M� � � � � � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � � D� � C� � B� � A���R� � Q� � P� � ON� � M� � � � � � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � � D� � C� � B� � A
��g� � fe� � � � � d� � � � � � c� � � � b� � a �̀ � � _� � �̂ � ]� � \� � [Z� � Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S��g� � fe� � � � � d� � � � � � c� � � � b� � a �̀ � � _� � �̂ � ]� � \� � [Z� � Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S��g� � fe� � � � � d� � � � � � c� � � � b� � a �̀ � � _� � �̂ � ]� � \� � [Z� � Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S��g� � fe� � � � � d� � � � � � c� � � � b� � a �̀ � � _� � �̂ � ]� � \� � [Z� � Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S

��i��h��i��h��i��h��i��h  
 »داد قرار را از او  همسرش  سپس«  است ÷ آدم  كه »آفريد  واحدي  شما را از نفس«

  زن  ، هيچ جز آدم  تعالي  حق  كه  است  گفتني. پديد آورد  آدم  حوا را از ضلع  سپس:  يعني
در اواخر   طور مفصل به  آيه  فسير نظير اينت  البته.  است  نيافريده  مردي  را از ضلع  ديگري

  داللت  سه أخداوند   قدرت و  بر وجود، يگانگي  در آن  كه  گذشت»  اعراف»  سوره
  : است  نهفته

  .وجود پدر و مادر  بدون ÷ آدم  آفرينش  ـ نخست 1
  . آدم  حوا از تن  آفرينش  ـ سپس 2
  .دو  ساير بشر از آن  آفرينش  ـ سپس 3
 فرو« گوسفند و بزاز شتر و گاو و   نر و ماده »قسم  هشت  شما از چهارپايان  و براي«

��a}�:  تعالي  حق  فرموده  در اين  كه »فرستاد �`� �_��^� �]� �\z و در 

 شما را در« .1است  شده  بيان I��H��G��F��E��D z}�:  وي  فرموده

 شكل را به  اوال آن »ديگر  از آفرينشي  پس  آفريند؛ آفرينشي مي  مادرانتان  شكمهاي
  استخوان در او  سازد، سپس متطور مي  اي گوشتپاره  به  گاه آن  بسته  خون  به  ، سپس نطفه 

  آفرينش  اين  مراحل  نمودن  پوشاند و طي مي  بر استخوانها گوشت  گاه آفريند و آن مي

                                                           
 »143 /انعام«  سوره ؛ نگاه 1
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  مشيمه  و تاريكي  رحم  ، تاريكي شكم  در تاريكي:  يعني »گانه سه  هاي در تاريكي«: شما
،  پرده  سه  ميان  تودرتوي  هاي تاريكي شما را در  ينشآفر  تعالي  لذا حق  است) دان بچه(

  غشاي: از  است  گويند ـ عبارت اطبا مي  كه ـ چنان  گانه سه  هاي پرده. دهد مي  سامان
  جايگاه  ساختن تاريك   بدانيد كه !انسانها  اي  پس.  لفائفي  و غشاي  ، خربون منباري

  دهيم  انجام  و زيبايي  نيكويي را به  آفرينشتان ه ك  بازنداشت  شما، ما را از آن  آفرينش
و  »اوست  از آن«  رتدر دنيا و آخ  حقيقي »اهللا پروردگار شما، فرمانروايي  است  اين«

  چگونه  پس  جز او نيست  خدايي«  نيست  فرمانروايي  در اين  مشاركتي  را هيچ  ديگران

  منصرف  ديگران  پرستش  سوي به  وي  دتاز عبا  چگونه:  يعني »شويد؟ مي  برگردانيده
  .شويد؟ مي  گردانيده

  

~� � }� � |� � {� � zy� � � x� � w� � v� � ut� � s� � � r� � q� � po� � n� � m� � � l� � k� � j~� � }� � |� � {� � zy� � � x� � w� � v� � ut� � s� � � r� � q� � po� � n� � m� � � l� � k� � j~� � }� � |� � {� � zy� � � x� � w� � v� � ut� � s� � � r� � q� � po� � n� � m� � � l� � k� � j~� � }� � |� � {� � zy� � � x� � w� � v� � ut� � s� � � r� � q� � po� � n� � m� � � l� � k� � j��������������������
��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��`_�������n��m��l���k����j��ih���n��m��l���k����j��ih���n��m��l���k����j��ih���n��m��l���k����j��ih  

 و  از ايمان  تعالي  حق:  يعني »نياز است خدا از شما بي  اگر كفر ورزيد، بدانيد كه«
كفر،  از  او نيازمنديد زيرا شما هستيد كه  به  شما هستيد كه  و اين  نياز است شما بي  ملع

  آمده  مسلم  صحيح  روايت  به  قدسي  شريف  در حديث. بريد مي  نفع  و از ايمان  زيان
  ما نقص ، منكم  رجل  فجر قلبأ  كانوا علي  وجنكم  نسكمإو  وآخركم  أولكم  نألو «:  است
  شما و جن  شما و آخر شما و انس  اگر اول: فرمود أخداوند: شيئاً  ملكي  من  ذلك

  من  ملك امر، از  بودند، اين از شما مي  مردي  قلب  و فاجرترين  بر بدترين  شما همه
كفر   لذا به »پسندد نمي كفر را  بندگانش  براي«  تعالي  حق »ولي«. »كرد نمي  كم  چيزي
  را بخواهد، گمراه  هركه  كه طوري به  اوست  اراده  چيز به  همه  هرچند كهكند،  نمي  امر هم

  كه مگر در صورتي  شما نافذ نيست  كند و خواسته مي  را بخواهد، هدايت  و هركه
  و امر وي  و پسند و محبت  است  چيزي أخداوند  مشيت  خود بخواهد پس أخدا

شما   را براي  آن«  صالح  و عمل  عبادت ، با ايمان »داريد  و اگر سپاس«  چيز ديگري

  پسندد، اين مي  خويش  بندگان  را براي  شكر وسپاس  تعالي  حق  كه اين  دليل »پسندد مي

  و هيچ«  است  آنها در دنيا و آخرت  خوشبختي و  سعادت  شكر سبب:  كه  است
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  ، گناه است  گناهان  املح  كه  كس  هيچ:  يعني »دارد برنمي را  بار ديگري  اي بردارنده

  بازگشت  گاه آن«  است  خويش  عمل  مسئول  هر كس  دارد بلكه برنمي را  ديگري  شخص

از خير  »كرديد مي  آنچه  و شما را به«  در روز قيامت »است  پروردگارتان  سوي شما به
  و پوشيده  دلها نهان  كه  آنچه  به:  يعني »ها راز سينه  او به  گرداند، هرآينه مي  آگاه«و شر 

سازند، دانا  و آشكار مي  نمايان  مردم  كه  آنچه  به  چگونه  پس »داناست« دارند مي
  !؟ نيست

  

s����r��q��p��os����r��q��p��os����r��q��p��os����r��q��p��o����y��x����w��v��u��ty��x����w��v��u��ty��x����w��v��u��ty��x����w��v��u��t����¢��¡�������� ����~��}��|��{���z¢��¡�������� ����~��}��|��{���z¢��¡�������� ����~��}��|��{���z¢��¡�������� ����~��}��|��{���z����££££������¤��¤��¤��¤
�� �̈����§��¦��¥�� �̈����§��¦��¥�� �̈����§��¦��¥�� �̈����§��¦��¥����²��±°�� �̄�®��¬��«ª��©²��±°�� �̄�®��¬��«ª��©²��±°�� �̄�®��¬��«ª��©²��±°�� �̄�®��¬��«ª��©����³³³³������¶��µ���´��¶��µ���´��¶��µ���´��¶��µ���´  

يا فقر،  ، باشد ؛ از بيماري  كه  و زياني  هر رنج »برسد  رنجي« كافر »انسان  به  و چون«

او را در  : يعني »خواند او ـ مي  سوي به  كنان را ـ انابت  پروردگارش«  و هراسي  يا بيم
 غير او را  و نيايش  كرده  و استغاثه  او رجوع  سوي فقط به  خواند كه مي  حالي

 بر وي  را كه  اي و سختي  و رنج  رسيده  فريادش  هخواهد تا ب گذارد و از او مي فرومي
 و او را »عطا كند  او نعمتي  به  خويش  از سوي  چون  سپس«كند  ، دفع است  فرود آمده 

چيز  آن  او را مالك  ، يعني»ء الشي  خوله«: گويند مي  اعراب. گرداند  نعمت  آن  مالك
 در وقت:  يعني »او داشت  درگاه  به  دعايي  پيشتر چه  كند كه مي  فراموش«گردانيد 

  بارگاه به  آن  ، در رفع نعمت  آن  شدن  از مالك  پيش  كند كه مي  را فراموش  ، رنجي نعمت 
را   پروردگارش او:  است  اين  ديگر معني قولي به. كرد مي  و التماس  زاري  سبحان  خداي

  نعمت  در وقت  ولي كرد مي  و تضرع  زاري  سويش خواند و به مي  و رنج  سختي  در وقت
  كند كه گذر مي  خطرناكتري  مرحله  به  هم  فراموشي  از اين  و سپس  كرده  فراموشش

خدا   و براي«:  وي  فرموده  معني  است  و اين.  است  سبحان  ذات  آن  به  آوردن  شرك

تا «گيرد  مي  پرستش  ا بهآنها ر يا غير  از بتان  شركايي:  يعني »دهد قرار مي  همتاياني

و   همانا اسالم  كه أخدا  از راه را  تا مردم:  يعني »سازد  او گمراه  از راه  را هم  ديگران

  اي مندي بهره  به:  يعني »برخوردار شو  كفرت  به  اندكي: بگو«سازد   ، گمراه توحيد است



  

2410  

تو از   گمان بي  كه«  است  اندك دنيا  زيرا بهره برخوردار شو  از آن  زماني ، يا اندك اندك

  .انجامد مي  دوزخ  ، به زماني  نزديك در  كارت  پايان:  يعني »دوزخياني
  

���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸
��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��ÍÌ���Ë��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��ÍÌ���Ë��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��ÍÌ���Ë��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��ÍÌ���Ë  

:  يعني »است  قانت  شب  ساعتهاي  در طول  كه  كسي  يا آن«:  بهتر است  كسي  آيا چنين
  كه  يا كسي ، كار خود، بهتر و نيكوتر است  و مال  در حال  ناسپاس  غافل  مشرك  آيا اين

ـ   اوسط و آخر آن ، ـ در اول  از شب  و در ساعتها و پاسهايي  بوده  مؤمن أخداوند  به
ورزد لذا  مرار ميكار است و بر اين  و نماز و نياز گزارده  است  ايستاده  خويش  خداي  براي

بر خود اكتفا   و زيان  رنج  آمدن فرود  در هنگام  سبحان  خداي  خواندن  او فقط به
  يگانگي  به  حالي هر و او را در  ياد كرده  را پيوسته  عزوجل  خداي  كند بلكه نمي
  از آخرت«) تهجد(  نماز شب  و قيام  در سجده:  يعني »و قيام  در سجده«خواند  مي

و رجاء   خوف  ميان ، گونه  و بدين »پروردگار خود را اميد دارد؟  ترسد و رحمت مي
  آن  كه شوند جز اين نمي  جمع  كسي  هيچ  در قلب  كه  و رجائي  كند، خوف مي  جمع

  .رسانند؟ مي  رستگاري  ساحل  را به  شخص
: شود مي  چنين  سخنتقدير   پس  است  محذوف  اي جمله  مباركه  آيه  در عبارت:  قولي  به

دهد؟ هرگز  نمي  از اينها را انجام  چيزي  كه  است  ، همانند كسي مؤمن  انسان  آيا اين
  احتضار، بر انسان  حال بايد در«: اند و رجاء گفته  خوف  علما در باب.  نيست  چنين

  كه  است  آمده � انس روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان. »باشد  رجاء و اميد غالب
او   به  بود حاضر شدند پس  موت  در سكرات  كه  مردي  بر بالين ص خدا  رسول:  گفت

  ال يجتمعان«: فرمودند. » اميد و بيم  در ميان«:  گفت» ؟ يابي مي  خود را چگونه«: فرمودند
  بيم:  افهيخ  الذي  منهأيرجو و  الذي  عزوجل  اهللا  عطاهأال إ،  لموطنا هذا  مثل  عبد في  قلب  في

  به  عزوجل  خداي  كه شوند، جز اين نمي  جمع  اي در بنده  و اميد در مانند همچو موقفي
  .»گرداند مي  دارد، ايمنش مي  بيم  كه  كند و از آنچه مي دارد، عطا اميد مي  را كه  او آنچه
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. اند جهال ما وعل: مراد »دانند، برابرند؟ نمي  كه  دانند با كساني مي  كه  آيا كساني: بگو«
برابر   عاصيان و  عابدان  برابر نيستند همچنين  و جاهالن  عالمان  كه  گونه  همان  پس

  قيام  كه و اين  شب  قيام  بر فضيلت  است  داللتي  مباركه  در آيه«: گويد مي  ابوحيان. نيستند
  كمال  كه ند بر اينك مي  داللت  كريمه  آيه«: گويد همو مي. » روز برتر است  از قيام  شب

  بر طاعت  كه  است  كسي:  قانت. » عمل و  علم:  دو مقصود محصور است  در اين  انسان
را   علما و جهال  ميان  فرق:  يعني »گيرند مي پند  فقط خردمندانند كه«ورزد   مداومت

  . دانند و بس مي  فقط عاقالن
: فرمود  كه  است  كرده  روايت كعمر ز ابنا  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  آيه  كه  نيست  عجيب«: گويد كثير مي ابن. شد  نازل � عفان بن عثمان  در شأن  آيه  اين

گزارد و در  مي) تهجد(  باشد زيرا او بسيار نماز شب  شده  نازل � عثمان  در شأن  كريمه
  ركعت  را در يك  قرآن  تمامشد  بسا مي  خواند تا بدانجا كه مي  بسيار قرآن  شب
  ـ تمام  شب � عثمان: تسبيحا وقرآنا  الليل  يقطع«:  است  شاعر گفته  كه چنان. خواند مي

  آيه«:  است  گفته ك عباس اما ابن .»كرد مي  سپري  قرآن  و قرائت  تسبيح  ـ را به  شب
 هللا ـ رضي  ابوحذيفه  شده آزاد  ـ برده  ياسر و سالم  مسعود، عماربن ابن  درباره  كريمه
  .»شد  نازل  عنهم

  

Õ� � Ô� � ÓÕ� � Ô� � ÓÕ� � Ô� � ÓÕ� � Ô� � Ó�������æ� � � å� � äã� � â� � á� � � àß� � � � Þ� � Ý� � Ü� � Û� � � Ú� � ÙØ� � � � ×� � Ö���æ� � � å� � äã� � â� � á� � � àß� � � � Þ� � Ý� � Ü� � Û� � � Ú� � ÙØ� � � � ×� � Ö���æ� � � å� � äã� � â� � á� � � àß� � � � Þ� � Ý� � Ü� � Û� � � Ú� � ÙØ� � � � ×� � Ö���æ� � � å� � äã� � â� � á� � � àß� � � � Þ� � Ý� � Ü� � Û� � � Ú� � ÙØ� � � � ×� � Ö
ë��ê��é��è��çë��ê��é��è��çë��ê��é��è��çë��ê��é��è��ç  

ايد، از  آورده  ايمان  كه  من  بندگان  اي«:  بندگانم  را به  سخنم  اين ص محمد  اي »بگو«

  كساني  براي«  وي  از نواهي  اجتناباوامر و   جا آوردن با به »پروا بداريد  پروردگارتان

  يا پاداش.  بهشت ؛ با در آخرت »نيكوست  اند، پاداش كرده  دنيا نيكوكاري  در اين  كه
 »است  خدا فراخ  و زمين«  و غنيمت  ، پيروزي ، عافيت در دنيا؛ با سالمتي  نيكوست

  به  و عمل أخداوند  عتطا  در آن  كند كه  هجرت  جايي  آن  به  كسي  بايد چنين:  يعني
  معصيت  سوي به  چون«: گويد مي مجاهد. باشد  ممكن  برايش  وي  منهيات  اوامر و ترك

، مزد خود را  صابران  كه  نيست  جز اين« .»بگريزيد  شديد، از آن  فراخوانده أخداوند
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  برشانص  را در مقابل  مزدشان أخداوند : يعني »شوند مي  داده  حساب بي  تمامي  به
  آن  اي شمارنده  هيچ  كه  مقداري به  يعني:  حساب بدون. دهد مي  حساب  و بدون  تمامي به

تواند  نمي  را در حساب  آن  حسابگري  كرد و هيچ تواند محدود نمي  را به حدومرزي
  نخواهد ـ نازل  بخواهد چه  ـ چه  صبر هم ناشكيبا و بي  بر انسان  الهي  قضاي  البته. آورد
و   نتوانسته  كرده  تعيين  آن  براي  حدومرزي  كس هيچ  را كه  مزدي و  شود اما او پاداش مي

، بر  نگونبخت  انسان  ، اين واقع در  پس  است  داده  شناسد، از دست نمي را  مقدار آن
و   و جزع  قراري ، جز بي حال  و در عين  را نيز افزوده  ديگري  خود مصيبت  مصيبت

  . است  نداشته  هم  دستاورد ديگري  هيچ ، فزع
 ص خدا  رسول  از جدم: فرمود  كه  است  آمده � حسين  روايت  به  شريف  در حديث

  أغني  من  تكن  بالقنوع  ، وعليك عبد الناسأ  من  تكن  د الفرائضأ«: فرمودند  كه  شنيدم
  لهم  البالء فال ينصب  هلأب  ، يؤتي بلويال  ةشجر: لها  يقال  ةشجر  ةالجن  في  نإ  ،، يا بني الناس
تا از   را ادا كن  فرايض ! عزيزم فرزند: جر صبااأل  عليهم  ، يصب ديوان  وال ينشر لهم  ميزان

!  فرزند عزيزم.  باشي  مردم  تا از توانگرترين  كن  پيشه  و قناعت  باشي  مردم  عابدترين
در روز [بال   اهل: گويند مي  بلوي  رخترا د  آن  كه  است  درختي  همانا در بهشت

دفتر و   شود و نه برپا مي  برايشان) ترازويي( ميزان  نه  شوند پس احضار مي ]قيامت
  ريختني  به  بر آنان  مزد و پاداش  بلكه. گردد مي  نشر و پخش  برايشان) حسابي(  ديوان

: را تالوت كردند  مهكري  آيه  اين ص  حضرت  آن  سپس. شود مي  ريخته )حساب بي(

+ê��é��è��ç���æ���åê��é��è��ç���æ���åê��é��è��ç���æ���åê��é��è��ç���æ���å_«.  
  

��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 براي  دينم  كه را ـ درحالي خدا  كه  ام يافته  فرمان  همانا من« صمحمد  اي »بگو«

 از  پيراسته و  پاك  عبادتي  او را به  كه  ام يافته  فرمان:  يعني »ـ بپرستم  ام ساخته  او خالص 
  . كنم  ها، عبادت از شائبه  اين و ريا و غير  شرك
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��P��O��N��������M��L��K��P��O��N��������M��L��K��P��O��N��������M��L��K��P��O��N��������M��L��K  
بود زيرا   هم  و چنين »باشم«  امت  از اين »مسلمانان  نخستين  كه اين  به  ام يافته  و فرمان«

توحيد و   سوي به و  كرده  مخالفت  قومشان  با دين  بودند كه  كسي  اولين ص  حضرت  آن
  .كردند  دعوت  تييكتاپرس

  

��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  
  اگر پروردگار خود را نافرماني  من«  پرست بت  مشركان  اين  به صمحمد  اي »بگو«

  كه  دعوتي  و ترك  يكتاپرستي  و با ترك  در عبادتش  اخالص  با فروگذاشتن »كنم

  روزي  از عذاب«  صورت  د، در آنباش در ستيز مي  و گمراهسازي  و گمراهي  باشرك

  . است  روز قيامت  عذاب  كه »ترسم مي«  و سهمگين »عظيم
  

��������������a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[  
  مشاركت  به  استقالال و نه  را ـ نه  غير وي  نه »پرستم را مي خدا« صمحمد  اي »بگو«

  براي  خالص  نم  پرستش:  يعني »گردانم مي  او خالص  را براي  دينم  كه درحالي«
  اين و از  نيست  ها آلوده و ريا و ديگر شائبه  شرك  شائبه  و هرگز به  بوده أخدا

  . است  و پيراسته  ها كامال پاك آاليش
  

�����u��t��s�� � � �r� � qp��o��n��m��l���k��j��i��h� � � gf��e� �d��c� �b�����u��t��s�� � � �r� � qp��o��n��m��l���k��j��i��h� � � gf��e� �d��c� �b�����u��t��s�� � � �r� � qp��o��n��m��l���k��j��i��h� � � gf��e� �d��c� �b�����u��t��s�� � � �r� � qp��o��n��m��l���k��j��i��h� � � gf��e� �d��c� �b
��w��v��w��v��w��v��w��v  

  براي دستور،  اين »بپرستيد«يد بپرست  كه »خواهيد را غير از او مي  هر چه  شما هم  پس«
مورد   برابر اعمالتان در  زودي به  بدانيد كه:  يعني.  آنهاست  و كوبيدن  تهديد، توبيخ

و   داده هشدار  روز قيامت  زيانكاري  را از فرجام  آنان  سپس. گيريد قرار مي  مجازات
روز  در  شان و خانواده خود  به  اند كه كساني  در حقيقت  زيانكاران: بگو«: فرمايد مي

  به  كه  اند زيرا كسي گروه  اين  و واقعي  كامل  زيانكاران:  يعني »اند رسانده  زيان  قيامت
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  زيان و در  را باخته  اش خانواده  و هم  افگنده  را در زيان  خودش  درآمد، هم  دوزخ
  با آنان  همدمي و  انس  متباشند، او نع  بهشت  از اهل  وي  اگر خانواده  ، چه است  افگنده

و   حال  اين  آنها را به  كه  او بوده  باشند، اين  دوزخ  و اگر از اهل  است  داده  را از دست
  خود به  زيرا در بزرگي »آشكار است  خسران  همان  اين ! آري«  است  روز بد درافگنده

  زيرا اين  متصور نيست  انيحد و پاي ديگر  آن  فوق  كه  گرديده  بالغ  حد و حجمي  چنان
  .ندارد  تعويض  براي  مجالي  ، هيچ خسارت

  

���j��i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}��|���{��z��y��x���j��i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}��|���{��z��y��x���j��i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}��|���{��z��y��x���j��i��h��gf����e��d��c��b��a �̀�_��~����}��|���{��z��y��x  
  است  آتش  و چترهاي  طبقات:  ظلل »است  از آتش  ظللي  سرشان  از باالي  برايشان«

:  يعني »است  نيز ظللي  پايشان و از زير«كشد  مي  شعله  برآنان  از فراز سرشان  كه
ناميد زيرا  » سايبان:  ظلل«را نيز   زيرينشان  طبقات.  است  از آتش  و چترهايي  طبقات
  دوزخ  طبقات از  اي در هر طبقه  افگند، چه مي  سايه  بر دوزخيان  هم  زيرين  طبقات
  البته.  نيست  خالي  از وجودشان  اي طبقه  كفار قرار دارند و هيچ  از گروههاي  گروهي

  است  آن  ، براي است  آمدني  بر دوزخيان  ناخواه خواه  كه  سختي  عذاب  از اين  دادن خبر
  دوزخ  چندگانه  هاي و اليه  طبقات »اين«بازايستند   تعالي  حق  از نافرماني  بندگان  كه

  او ايمان  تا به »دهد مي  بيم  آن را به  خويش  خداوند بندگان  كه  است  كيفري  همان«

و   از عذاب:  يعني »پروا بداريد  از من  پس ! من  بندگان  اي«: و از او پروا بدارند  آورده
  رحمت  از فيض  برآمده  كه  است  بزرگ  ، نعمتي هشدار و تنبيه  اين. بترسيد  من  شمخ

: اند زيرا گفتهغافلگير نشوند   وي  عذاب به  باشد تا مردم مي  وي  و فضل أخداوند
  .»كرد  را تمام  عذر را نماياند و حجت هشدار داد،  هر كس: نذرأ  عذر منأولقد «
  

��|��{��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
���©�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}���©�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}���©�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}���©�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}  

  بتان  پرستش از:  يعني »را بپرستند  آن  كه پرهيز كردند از اين  از طاغوت  كه  و كساني«
. ساختند مخصوص  عزوجل  خداي  را براي  خويش  و عبادت  پرهيز كرده  و شيطان
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و «. گيرد مي و شيطانها را دربر  بتان  و پرستش  شده  اطالق  بر واحد و جمع:  طاغوت

  ايشان«آوردند   روي  وي  پرستش  به  از غير وي  كنان و اعراض »بازگشتند هللا  سوي به

  به ‡ پيامبران  زبان ، يا بر بشارت  اين.  بهشت  عظيم  و پاداش  ثواب  به »باد  را مژده
  رستاخيز و برانگيختن  هنگام ، يا در مرگ  فرارسيدن  شود، يا در هنگام مي  داده  آنان

  . مجددشان
: رمودف  كه  است  كرده  روايت � اسلم  از زيدبن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
توحيد   گفتند وبه مي) هللاالا  الاله(نيز   در جاهليت  شد كه  نازل  تني  سه  درباره  آيه  اين

و   ابوذر غفاري ، نفيل  عمروبن: بودند از  و مقر بودند، آنها عبارت  معترف أخداوند
شنوند  يرا م  سخن  كه  من  بندگان  آن  به  بده  مژده  پس«  عنهم هللا رضي  فارسي  سلمان

و  أخدا  كتاب ـ از  حق  سخن  كه  آنان  به:  يعني» كنند مي  پيروي  آن  و از نيكوترين
  اند، پيروي يافته  فرمان  بدان  كه  آنچه  شنوند و از نيكوترين ـ را مي  وي  رسول  سنت

  اند كه انيكس:  از آنان مراد:  قولي به. نمايند مي  ، عمل است  در آن  كه  آنچه  كنند و به مي
  تكلم  آن  و به  كرده  را نقل  نيك  سخن  گاه شنوند آن دو ـ را مي و بد ـ هر  نيك  سخنان

  هاي با شنيده:  يعني. كنند نمي  تكلم  آن  و به  بازداشته  زشت  كنند و خود را از سخن مي
  اينانند همانو   كرده  هدايت را  آنان هللا  اينانند كه«كنند  برخورد مي  خود نقادانه

  رسانيده  حق  به  دنيا و آخرت آنها را در أخداوند  كه  اينانند كساني:  يعني »خردمندان
  . و سالم  ناب  خردهاي  اينانند صاحبان  و هم

}��}�  آيه  چون: فرمود  كه  است  شده  روايت  آيه  نزول  سبب  در بيان هللاعبدا  از جابربن

}��|...z آمد و  ص خدا  رسول از انصار نزد  شد، مردي  لناز  بهشت  در وصف
،  بهشت  از درهاي  هر دري  براي  و اينك  دارم  برده  تن  هفت  من !هللا يارسول:  گفت

�+:  آيه  پس.  را آزاد كردم  اي برده �{��z��y��x�� � �w��v��{��z��y��x�� � �w��v��{��z��y��x�� � �w��v��{��z��y��x�� � �w��v..._ نازل  وي  درباره  
  لفظ است  بودن  عام  اعتبار به : ايم ذكر كرده  تفسير شربف  بارها در اين  كه اما چنان. شد
  در هر زمان  اوصاف  واجد اين  مؤمنان  تمام  شامل  كريمه  لذا آيه  سبب  بودن  خاص  به  نه

  .شود مي  و مكاني
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���µ�� �́�³��²�����±��°�� �̄��������®��¬��«��ª���µ�� �́�³��²�����±��°�� �̄��������®��¬��«��ª���µ�� �́�³��²�����±��°�� �̄��������®��¬��«��ª���µ�� �́�³��²�����±��°�� �̄��������®��¬��«��ª  
  تواني  ا خالصر  دوزخي  شد، آيا تو آن  ثابت  بر وي  عذاب  كلمه  كه  آيا كسي  پس«

��H��G��F}�:  است  ابليس  به أخداوند  فرموده  در اينجا، اين  عذاب  كلمه »كرد؟

J��I�L��K�z »گذشت  تفسير آن  كه» 85/ ص .  
  به ص  حضرت  زيرا آن  است ص  خدا   از رسول  و دلجويي  گفتن  تسليت:  مراد آيه

  ايشان به  آيه  با اين  عزوجل  دايخ  بودند پس  مشتاق  خود سخت  قوم  آوردن  ايمان
  و الزم  ثابت  بر وي  عذاب  و وعده  گرفته  سبقت  بر وي  الهي  قضاي  هر كس:  فهماند كه

  دنيا مؤمن را در  وي  كه اين  برهانند ؛ به  را از عذاب  توانند وي نمي  شانيشود، ا
  هيچ  پس !ص  پيامبر اي:  عنيي. آورند  بيرونش  از دوزخ  ، يا در روز قيامت گردانيده

  نياوردنشان  ايمان  تو خود را از اندوه  امر وجود ندارد كه  اين  براي  اي و انگيزه  علت
  . گرداني  هالك

  

��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶
ÍÍÍÍ  

 بر  كه  است  هايي غرفه  انايش  اند، براي پروا داشته  از پروردگارشان  كه  كساني  ليكن«

 از آنها  بعضي  دارد كه  درجاتي  زيرا بهشت »است  بنا شده  ديگري  هاي فراز آنها غرفه
 و ساز،  ساخت  زيربنا و نيرومندي  سازي ديگر قرار دارند و در محكم  بر فراز بعضي
  به  آنها چيزي  به  دنيا نسبت  منازل  اند، هرچند كه اعمار گرديده  منازل  مانند ساختمان

ازآنها در زير   بعضي  كه  فرودين  است  دركاتي  نيز داراي  دوزخ  كه چنان. آيد نمي  حساب
  روان«ها  غرفه  آن  از فرودست:  يعني »از زير آنها  جويباران«ديگر قرار دارند   بعضي

صفا و   نيفزو و  و خرمي  بهجت  كمال  جويبارها، نشانه  اين  بودن  جاري  كه »است

او   وعده  پس »كند نمي  وعده  ، خدا خالف خداست  وعده  اين«  آنهاست  رونق
  . است  آمدني  ناخواه خواه
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 .كرد  را نازل  از ابر باراني:  يعني »فروفرستاد  بيآ  خدا از آسمان  كه  اي مگر نديده«
 از آسمان  آن  ، اصل است  در زمين  كه  هرآبي«: گويند جبير مي  و سعيدبن  شعبي

  آب آن  پس:  يعني »داد  راه  است  زمين  در دل  كه  هايي چشمه  را به  آن  پس«. »باشد مي 
:  ينبوع.  بدن  در عروق  خون  يافتن  ند جريانداد؛ همان  درآورد و اسكان  زمين  را در دل

  به  گاه آن«جوشد  برمي تراود و مي  از آنها آب  كه  است  و ديگر مكانهايي  آب  چشمه

  به:  يعني »آورد مي  ، بيرون است  گوناگون  آن  رنگهاي  را كه  ، كشتزاري آن  وسيله
  گوناگوني  و انواع  اقسام  آورد كه مي  نبيرو  را از زمين  و محصولي  ، كشت آب  آن  وسيله

،  ـ يا اگر مراد از الوان  غيره و  و نارنجي  و بنفش  دارد ـ از زرد و سبز و سفيد و سرخ
  بيرون  آب  آن  وسيله  را به  و جو وغيره  گندم  انواع:  است  اين  باشد، معني  اصناف

و   بعد از سبزي »بيني زرد مي را آن  گاه آن«  كشت  آن» خشكد مي  سپس«آورد  مي
  است  رفته  از ميان  همه  آن  طراوت و  سبزي  كه  طوري ، به آن  و زيبايي  و رونق  خرمي

كند  مي  و پاشان  شكسته  خورد و درهم را  آن:  يعني »گرداند مي  ريزه  را ريزه  آن  سپس«

؛ از فرود  گذشت  ر آنچهد:  يعني »است خرد پندي   صاحبان  امر براي  در اين اقطع«
  از آن  سالم  خردهاي  صاحبان  كه  است  و اندرزي  ، موعظه كشت  و برآوردن  آب  آوردن

و انقضا   ، نزديكي انقطاع  دنيا ـ در سرعت  زندگاني  حال  دانند كه گيرند زيرا مي مي  بهره
  صاحبان  ، براي بنابراينو   است  كشت  اين  خود ـ نيز مانند حال  گي و تازه  طراوت  فناي

و حشر و نشر قادر و   بر بعث أخداوند  ماند كه نمي  باقي  امر شكي  خرد در اين
  . تواناست
،  سليم  عقل  صاحب  هر شخص  ، كه دنياست  حال  براي  مثلي  كريمه  آيه:  كه اين  خالصه

  آينده  ، به هوشياري و  از سر بيداري  كه  و انديشمندي  ، ژرفبين نگر، دورانديش آينده
  .گيرد مي و پند  درس  اندازد، از آن مي  ژرف  خود نگاهي  حتمي
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 را براي  قلبش:  يعني »كرده  گشاده  اسالم  را براي  اش خدا سينه  كه  آيا كسي  پس«
باشد  مي  روح  منبع  و قلب  است  قلب  محل  سينه  كه اين  از حيث ـ  گردانيده  فراخ  اسالم 

  . است  يافته  راه  آن  هدايت  و به  را پذيرفته  اسالم  البته  كسي  ـ چنين
 ص خدا  رسول از  ما اصحاب:  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث

�+:  است  فرموده أخداوند  كه  پرسيديم C� �B� �A�C� �B� �A�C� �B� �A�C� �B� �A����E� �DE� �DE� �DE� �D..._اي  س، پ  
گردد؟  مي  يابد و گشاده مي  انشراح  چگونه  مؤمن  انسان  سينه !ص خدا  رسول
  شود و انشراح باز مي  وارد شد، قلب  قلب  نور به  چون«: فرمودند ص خدا  رسول

د دارالخلو  ليإ  ةناباإل«: فرمودند ؟ چيست  انشراح  اين  نشانه! اهللا يارسول  گفتيم. »يابد مي
  و انابت  رجوع:  انشراح  اين  نشانه:  نزوله  قبل  ستعداد للموتدارالغرور واإل  عن  والتجافي

و غرور و   فريب  از سراي  كردن  و جاتهي  يافتن  ، آرامش جاودانگي  سراي  سوي به
  گشادگي  اين  سبب به »او  و در نتيجه«. » است  آن  آمدن از فرود  قبل  مرگ  براي  آمادگي

نور،   آن  كه »باشد؟ مي  پروردگارش  جانب از  برخوردار از نوري«صدر   و انشراح
. كند مي  فيضان  بر وجود وي  كه  است  حق  سوي به  و راهيابي  از نور معرفت  عبارت

  باز و گشاده  حق  براي  و قلبش  شده  معرفت سيناي   اش سينه  كه  انساني  آيا اين ! آري
و   گرديده  ـ سخت  بد وي  و انتخاب  گزينش  سبب به ـ  دلش  كه  است  كسي ، مانند گشته

 ! زند؟ هرگز نه وپا مي دست  و در آن  فرورفته  جهالت  بليات و  گمراهي  هاي در تاريكي
  زيرا سياق  است  محذوف  جمله  يك  و در آن  كار رفته ايجاز به  ، صنعت آيه  در اين  پس
  . است  نيز همانند آن) 24(  آيه. كند مي  داللت  وفمحذ  بر جمله  آيه

اند  كساني  آنها همه »است  سخت هللا  از ياد كردن  دلهايشان  كه  بر كساني  واي  پس«
؛  است  يافته  و قساوت  را برنتابيده أهللاذكر ا  و پذيرش  شده  و خشن  سخت  قلبشان  كه

  .يابند  باز گردند و انشراح  آن  ها براي تا سينه  است  شايسته  كه  ذكري
ال « :فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده كعمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  اهللا  من  الناس بعدأ  نإو  للقلب ةقسو  اهللا بغير ذكر  الكالم ةكثر  ، فان بغير ذكر اهللا  تكثروا الكالم
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بسيار در غير ذكر   گفتن  وييد زيرا سخننگ  بسيار سخن أهللاغير ذكر ا  به:  القاسي  القلب
  است  كسي أاز اهللا  مردم  دورترين او قطع  است  قلب  براي  اي و سختي  ، قسوتأهللا

سعيد  ابي  روايت  به  قدسي  شريف  در حديث  همچنين. »باشد  داشته  سخت  قلبي  كه
  من  اطلبوا الحوائج : يتعال  اهللا  قال«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده � خدري

  فيهم  جعلت  نيإف  قلوبهم  ةالقاسي  وال تطلبوها من  رحمتي  فيهم  جعلت  نيإالسمحاء ف
و   نرمدل  خود را از اشخاص  و نيازمنديهاي  حوايج: فرمود  خداوند متعال:  سخطي

را از افراد   و آن  ام قرار داده  ايشان را در  خويش  رحمت  كنيد زيرا من  طلب  بخشاينده
در   اينانند كه«. » ام قرار داده  ايشان را در  خويش  خشم  نخواهيد زيرا من  سنگدل

  .»آشكار هستند  گمراهي

يا   گفتيم  حضرت  آن  به: فرمود  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
اما   گرديم مي آخرت   د و از اهلشو مي  نرم  دلهايمان  بينيم شما را مي  ما چون ! اهللا رسول
.  بوييم را مي  وفرزندانمان  آيد و زنان مي  ، دنيا ما را خوش شويم از شما جدا مي  وقتي

  هباشيد ك  قرار داشته  حالي  بر همان  احوال  اگر شما در همه«: فرمودند ص خدا  رسول
كنند و در  مي  شما مصاحفهبا   با دستهايشان  فرشتگان اقرارداريد، قطع  بر آن  نزد من

را   مردمي  عزوجل  خداي انكنيد، قطع  آيند و اگر شما گناه مي  ديدارتان  به  هايتان خانه
  گوييد كهب  ما از بهشت  به! اهللا يا رسول:  گفتيم. »بيامرزد  كنند تا بر آنان  گناه  آورد كه مي

  آن  ، سنگفرش است  از نقره  طال و خشتي از  خشتي«: ؟ فرمودند چيست  آن  ساختمان
  آن  به  ، هر كس است  زعفران  آن  و خاك  مرواريد وياقوت  آن  ، سنگريزه تيزبوي  مشك

  كهنه  وي  جامه  ميرد، نه شود و نمي مي  افتد، جاودانه نمي  شود و در رنج مي  درآيد متنعم
  امام: شود آنها رد نمي  ايدع  اند كه  كس  سه. رود مي  از بين  وي  جواني  شود و نه مي

  .»... مظلوم  افطار كند و دعاي  كه  گاه دار تا آن روزه ، عادل) زمامدار(
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  قرآن  آيه  در اين  تعالي  حق.  است  قرآن  كه »است  كرده  نازل را  حديث  خدا بهترين«

گفتند و  مي  سخن  با قرآن  خويش  قوم  به  خطاب ص وي  ناميد زيرا رسول»  حديث«را 
  بهترين  قرآن ! آري .دادند خبر مي  آنان  شد، به مي  نازل  حضرت  بر آن  از قرآن  را كه  آنچه

 »متشابه  ستا  كتابي«وجود دارد   نهايت بي  يراتيو خ  بركات  زيرا در آن  است  سخنان
  ، قوت معاني  ، صحت محكمي ، ـ در زيبايي  ديگر آن  با بعض  از قرآن  بعضي:  يعني
  است  كتابي »و«دارد   و همگوني  ـ شباهت  بالغت  درجات  تا برترين  و رسيدن  مباني

نيز در   آن  آيات  كه شود چنان تكرار مي  آن در  داستانها، اندرزها و احكام:  يعني »مكرر«
كند  نمي  را دلتنگ  اش و خواننده  را ملول  اش شنونده  قرآن  شود پس تكرار مي  تالوت

 »افتد مي  لرزه به  از آن  بدنشان  دارند، پوست  خشيت  از پروردگارشان  كه  كساني«
هوا   ، يا از سردي از ترس  خصش  بدن  پوست  كه  گاه ؛ آن» اقشعرجلده«: گويند مي  اعراب
شود،   خوانده  عذاب  آيات  چون«: گويد مي  زجاج. خيز شود  موي گردد و  منقبض

 .»شود مي  راست  آنان  بر اندام  و موي  درآمده  لرزه ، بهأاز خدا  ترسندگان  تن  پوستهاي
و  و ثواب  رحمت  آوردن ياد  با به:  يعني »ياد خدا  به  و دلهايشان  پوستهايشان  سپس«

 أخداوند. است أخدا  اولياي  وصف  اين«: گويد مي  قتاده »شود مي  نرم«  وي  بهشت
ياد  به  دلهايشان  سپس آيد، درمي  لرزه به  در آغاز پوستهايشان:  كه  وصف  اين  را به  ايشان
و   رفته  بين از  عقلهايشان  كه  وصف  اين  به  نه. كرد  گيرد، توصيف مي  آرام أخدا

خود را در   كه  رسيم مي  حقيقت اين  امر به  ، از اين پس !دهد مي  دست  بر آنان  بيهوشي
و   و بيهوشي  است  بدعت  اهل  خصيصه ، انداختن  و بيهوشي  غش  به أذكر خدا  هنگام
بر   چون«: گويد عنهما ميهللا ا رضي  اسماء دخترابوبكر صديق. »باشد مي  از شيطان  غش
ـ   است  كرده  توصيفشان أخداوند  كه شد ـ چنان مي  خوانده  قرآن ص پيامبر  انيار

اما امروز : شد  گفته  وي  به. آمد درمي  لرزه به  پوستهايشان و  اشكبار گشته  چشمهايشان
  بر زمين  بيهوش  از آنان  شود، يكي  خوانده  قرآن  بر آنان  چون  هستند كه  مردماني
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خدا از   به  برم مي  پناه:  الرجيم الشيطان   اعوذ باهللا من:  گفت !)كشد مي  هونعر(افتد،  مي
  .»! شده  رانده شيطان 

 را خدا  نمايد و هركه مي  راه  آن  را بخواهد به  ، هركه است هللا  هدايت«  قرآن »اين«

 نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن.  حق  سوي به »نيست  راهبري  كند، او را هيچ  گمراه
و   شيرين ما با سخنان   به !هللا يارسول: گفتند � از اصحاب  گروهي«: گويد مي  آيه  اين 

  ._...��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X]+: شد  نازل  بگوييد پس  حديث  يكو از اخبار روزگارانن
  

k���ji��h��g��f��e��dc��b��a��� �̀�_������~��}k���ji��h��g��f��e��dc��b��a��� �̀�_������~��}k���ji��h��g��f��e��dc��b��a��� �̀�_������~��}k���ji��h��g��f��e��dc��b��a��� �̀�_������~��}  
 را دفع  رز قيامت  عذاب  سختيخود   با چهره«دستها   جاي  به »كه  كس  آيا آن  پس«

  قيامت در روز  كه  آيا كسي:  ؟ يعني است  ايمن  از عذاب  كه  است  مانند كسي »كند مي 
كند، مانند  مي  جان  سختي به  و در عذاب  سپر قرار داده  را در برابر عذاب  خويش  چهره
  به  آيد و نيازي نمي او فرود بر  عذاب  از اين  و چيزي  است  امان در  از آن  كه  است  كسي

  در امان  از هر آفتي  دهد بلكه سپر قرار  برابر عذاب را در  خويش  چهره  ندارد كه  اين
  برد؟ سر مي به  و مطمئن  آرام أخداوند  و در بهشت  بوده

تفا اك  ديگري ، از ذكر از دو نوع  ذكر يكي  و به  كار رفته به» ايجاز»  نيز صنعت  آيه  در اين
:  يعني »بچشيد كرديد، مي  را كه  آنچه  وبال: شود مي  گفته  ستمگران  و به«  است  شده

  .كار و كردار خود را  بچشيد جزاي
  

��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  
 از  پيش  كه  كساني:  يعني »كردند  پيشه  بودند، تكذيب  از آنان  پيش  كه  هم  كساني«

 و از«كردند   را تكذيب  است بودند، نيز پيامبرانشان صمحمد  تكفار معاصر با حضر

 آمد كه  بر آنان  از جهتي  عذاب:  يعني »آمد  بر آنان  زدند عذاب نمي  حدس  آنجا كه
:  يعني .بودند  نكرده  را محاسبه  كردند و آن تصور نمي  هيچ  جهت  را از آن  عذاب  آمدن 

  .بود  و غفلتشان  يمنيا  احساس  در هنگام  عذاب  نزول
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 با »چشانيد  آنان  دنيا به  را در زندگاني«  و پستي  و ذلت »و خواري  خدا خفت  پس«

اينها از  و غير  درآوردن  اسارت  و به  و با كشتن  زمين  به  آنان) فروبردن(  و خسف  مسخ
  دانستند و مي مي  بودند كه  اگر آنها از كساني:  يعني »دانستند اگر مي و«  عذاب  انواع

بزرگتر   آخرت عذاب  اقطع«كردند؛  مي  عمل  خويش  علم  مقتضاي انديشيدند و به

  كه اين  اضافه  به قرار دارد،  سختي  در نهايت  خرتآ  دنيا زيرا عذاب  از عذاب »است
  . دوامدار و مستمر نيز هست

  

��§��§��§��§��³��²��±��°��������� �̄�®��¬��«���ª���©��¨��³��²��±��°��������� �̄�®��¬��«���ª���©��¨��³��²��±��°��������� �̄�®��¬��«���ª���©��¨��³��²��±��°��������� �̄�®��¬��«���ª���©��¨  
كار  در  كه  مثلي  از هرگونه:  يعني »آورديم  مثلي  از هرگونه  قرآن  در اين  مردم  و براي«

را   معني ، اندوزند زيرا مثل  و عبرت »پند گيرند  آنان  باشد كه«نياز دارند   آن  به  دينشان
  .كند مي  نزديك  ذهن  به
  

�¶���µ��´�¶���µ��´�¶���µ��´�¶���µ��´������¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸  
  در آن  نه »اي و كاستي  كژي  هيچ  بي«  روشن  عربي  زبان  به:  يعني »عربي  است  قرآني«

و   التباس و  شك  وجود دارد و نه  و تضادي  و تناقض  ـ اختالف  از وجوه  وجهي ـ به
و دستور   اعراب لفظ و  از حيث  خطايي  هيچ  در آن:  است  اين  معني  قولي به.  ابهامي

و   گرفته  را جدي  قرآن  هشدارهاي  پس »پويند  تقوي  راه  آنان  باشد كه«  نيست  زبان
  .را باور كنند  آن  هاي وعده

  

��Ï��Î��ÍÌ��Ë���ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ï��Î��ÍÌ��Ë���ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ï��Î��ÍÌ��Ë���ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ï��Î��ÍÌ��Ë���ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½
Ò��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��Ð  

.  است  د آنمانن  ديگري  حال  به  غريب  حالي  تشبيه:  مثل  زدن »است  زده  خدا مثلي«
؛  است  زده  پرستد، مثل خدا را مي  بيشتر از يك  كه  مشركي  براي أخداوند ! آري
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و  »دارند  ناسازگار در او شركت  چند مالك  كه«را   مملوكي  اي برده:  يعني »را  مردي«
، در  از آن بيشتر  گيري و بهره  خود بر سر تصاحب  آنند و ميان  مالك  طور مشترك به

مرد   يك  ويژه  مدعي بي  را كه  و مردي«برند  سر مي به  و كشمكش  و ناسازگاري ستيز

نفر   يك  كه  است  زده  را مثل  اي ، برده موحد و يكتاپرست  شخص  و براي:  يعني »است
با خود در   شريكي  هيچ باشد و مي  وي  خالصا ملك  برده  و آن  بوده  آن  اختصاصي  مالك

  براي  كه  اي برده  آيا اين : يعني »برابرند؟  هم با  دو در مثل  آيا اين«رد ندا  آن  ملكيت
،  نيست  همگون  هم آنها با  اخالق  كند كه مي  خدمت  از شريكاني  مختلف  گروه  يك

  خويش  خدمت  او را به  آنان از  يكي و هر  در تضاد است  هم و مقاصد آنها نيز با  نيات
و رنجور   ، خسته بيچاره  برده  ، آن دواند و در نتيجه سو مي سو و آن اين  و به  كشانده

  كه ، چرا نيست  راضي  هم  وي  خدمت  به  از آنان  يك  وجود باز هيچ  شود، با اين مي
  چندين  ميان  مشترك  برده  آيا اين ! ؛ خوب  است  او نشده  صرف  وي  و توان  تالش  تمام

  وي  بر سر خدمت  قرار دارد و ديگران شخص   يك  در خدمت  كه  اي برده  ، با آن مالك
  اطاعت  خويش  يگانه  از موالي  چون  كه  اي ؟ برده ندارند، برابر است  كشمكشي  هيچ

  ميان  كه  نيست  گذرد؟ شكي كند، از او درمي  نافرماني  و اگر هم  است  راضي  كند از وي
را   تواند آن نمي  عاقلي  هيچ  وجود دارد كه  وآشكاري  حشفا  تفاوت  ، چنان دو برده  اين

  .انكار كند
  كسي  و وصف  پرستد و مثل را مي  يگانه  خداي  كه  كسي  و وصف  مثل  است  اين  پس
  .گيرد مي  پرستش  را به  متعددي  خدايان  كه
  بخشيدن  بر توفيقو   آنان بر  حجت  در برابر اقامه  است أهللا  براي  ستايش »الحمدهللا«

آشكار و   فرق  اين »دانند نمي  بيشترشان  بلكه ! نه«  اسالم  سوي به  در راهيابي  مؤمنان
  .آورند مي  شريك  عزوجل  خداي  به  كه  است  جهت  بدين  را پس  روشن

  

��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó��×���Ö��Õ��Ô��Ó  
  و به ص خدا  سولر  به  آيه  در اين »ميرند نيز مي  و آنان  ميري تو مي اقطع !محمد  اي«

  كه أ صحابه  به  است  اعالمي  ريمهك  آيه  پس.  است  شده  داده  خبر مرگشان  ديگران
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  بودند كه  عقيده  اين  به  از آنان  زيرا برخي  درخواهند گذشت صپيامبر خدا
يد با : كه  كفار قريش  به  است  انگيزشي  آيه  در اين  گونه  همين. ميرند نمي ص خدا  رسول

  اكرم رسول  رهنمودها و ارشادات  و كسب  ايمان  سوي شمارند و به  را مغتنم  فرصت
  رسول  و آن  است  اندك  در ميانشان ص  حضرت  آن  ورزند زيرا اقامت  شتاب  ص
  .باشد نمي  درميانشان  ، جاودانه و ايمان  وحي  و منبع  و روان  روح  و راحت  و جان  انس

  

�Ü��Û��Ú��Ù��Ø�Ü��Û��Ú��Ù��Ø�Ü��Û��Ú��Ù��Ø�Ü��Û��Ú��Ù��Ø�������ß��Þ��Ý���ß��Þ��Ý���ß��Þ��Ý���ß��Þ��Ý  
 اي:  يعني »خواهيد كرد  مجادله  پروردگارتان  پيش  شما روز قيامت  سپس«
را   حق  پيام  كه  آوري مي  حجت  و بر آنان  كني مي  و مرافعه  مجادله  تو با آنان !ص محمد 

، با  نيمع بي عذرهاي   نيز با آوردن  و آنان  اي داده  و هشدارشان  و بيم  كرده  ابالغ  آنان  به
با   ، ظالمكند مي و مرافعه   با كافر مجادله  مؤمن:  است  اين  يا معني. كنند مي  تو مجادله

  همچنين.  است  گفته كثير ابن  كه با متكبر چنان  و ضعيف  با گمراه  شده ، هدايت مظلوم
نزاعها   اطرافاما   است  وكافران  مؤمنان  درباره  آيه  اين  هرچند سياق«: گويد كثير مي ابن

آنها از نو بر   دنيايي  و مرافعه  نزاع  صورت  شود زيرا در آخرت مي  در دنيا را نيز شامل
. » است  الحاكمين در آنجا داور احكم نمايند و  مرافعه  هم شود تا با مي  آنها بازگردانيده

آيا  !هللا رسول يا:  گفت �شد، زبير  نازل  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث
 ! آري«: فرمودند ص  حضرت  شود؟ آن بر ما تكرار مي  و دعوي  خصومت  در آخرت

  پس:  گفت �زبير  هنگام  در اين. »شود  داده  وي  به  حقي هر صاحب  حق  كه خاطر اين به
در «:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين!  ، كار بسيار دشوار است صورت  در اين

  .»هستند  ، دو همسايه دو خصم نخستين   تروز قيام
  

������������������Q��P��O��N��M��LK���J�����I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��LK���J�����I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��LK���J�����I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��LK���J�����I��H��G��F��E��D��C��B��A
��R��R��R��R  

ستمكارتر   كس  هيچ:  يعني »بست  بر خدا دروغ  كه  كس  ستمگرتر از آن  كيست  پس«
يا   شريك او، فرزند يا  بپندارد كه  و چنين  بربسته  دروغ أبر خدا  كه  نيست  از كسي
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بر   را ـ چون  و درست  راست  دين«  كه  كس  ستمگرتر از آن  كيست »و«دارد   همسري

  كه  است  حقي  دين  از همان  ، عبارت دين  و اين »كرد؟  شد ـ تكذيب  او عرضه
توحيد   سوي به را  مردم  كه  اند ؛ ديني آورده أخدا  را از بارگاه  آن ص پيامبر  حضرت

كند  مي  شان نهي  محرمات دهد، از مي  فرمان  شرعي  فرايض  انجام  را به  نخواند، آنا فرامي
  از چنين  كس  هيچ«: گويد مي كثير ابن. دهد خبر مي  آنان بهو حشر و نشر   و از بعث

شد ـ   بر او عرضه  را ـ چون  و درست  راست  بندد و دين  بر خدا دروغ  كه  انساني
:  است  كرده  جمع  باطل  دوسوي  ميان  كسي  زيرا چنين  كند، ستمكارتر نيست  تكذيب

  بدين. »ص  وي  بر رسول  بستن  دروغ  و ديگري أبر خداوند  بستن  دروغ  يكي
  در دوزخ اقطع »؟ نيست  در دوزخ  كافران آيا مثواي«: فرمايد مي  ذوالجالل  ، ذات جهت
  . است و سكونت   اقامت  محل:  مثوي.  است

  

U��T���SU��T���SU��T���SU��T���S�����������\��[��Z��Y��XW��V���\��[��Z��Y��XW��V���\��[��Z��Y��XW��V���\��[��Z��Y��XW��V  
و «  است ص مقبول  او رسول  كه »را آورد  و درست  راست  دين  كه  كس و آن«

آنانند «هستند   ص مقبول  رسول  از پيروان  عبارت  ايشان  كه »كرد  تصديق  كه  كس آن

 را آورد،  و درست  راست  سخن  كه  مراد از كسي:  قولي به.  غيرشان  نه »متقيانند  كه
ابوبكر  كرد،  و تصديق  را باور داشت ص خدا  رسول  كه  و مراد از كسي ص خدا  رسول
، »را آورد  و درست  راست  سخن  كه  كسي«مراد از : ديگر  قولي به.  است � صديق

  شريعت  سوي به را  و مردم  كرده  دعوت أخداوند  يگانگي  سوي به  كه  است  هركسي
  . است  كرده  را بيان  معني  كثير نيز همين ابن. ارشاد كند  عزوجل  خداي

  

f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]  
  مضرات  ، دفع درجات  بردن از باال »است  بخواهند نزد پروردگارشان  هر چه  برايشان«

  اعمال  كه  كساني : يعني »محسنان  پاداش  است  اين«  و سيئات  گناهان  نمودن  و كفاره

  نكأك هللا تعبد  نأ  حساناإل«:  است  آمده  شريف  در حديث. اند تهرا نيكو ساخ  خويش
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  پرستش  را چنان  عزوجل  خداي  كه  است  آن  احسان:  يراك  نهإف  تراه  تكن  لم  نإ، ف تراه
  .»بيند تو را مي او  گمان ، بي بيني زيرا اگر تو او را نمي  بيني او را مي  گويي  كه  كني

  

�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  
. بيامرزد : يعني »اند بزدايد كرده  را كه  آنچه  بدترين«  از متقيان:  يعني »تا خدا از آنان«

تر از  پايين  در بدي  را كه  اعمالي ابيامرزد، قطع  را بر ايشان  اعمالشان  بدترين  هرگاه  پس
  آنچه  نيكوترين  را بر حسب  پاداششانو تا «آمرزد  مي  بر آنان  اولي  طريق ، به آنهاست

را ـ   دهد و ايشان  پاداش  اعمالشان نيكوترين   را برحسب  آنان:  يعني »كردند بپردازد مي
  .نكند  مجازات  بدشان  برابر اعمال ـ در  خويش  و فضل  كرم  از روي

  

��e��d��c���b��a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��xw���v��u��t��e��d��c���b��a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��xw���v��u��t��e��d��c���b��a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��xw���v��u��t��e��d��c���b��a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��xw���v��u��t  
. تاس صمحمد  در اينجا، حضرت  مراد از بنده »؟ نيست  را بسنده  اش آيا خدا بنده«

  توكل پرستد و بر او او را مي  كه  كسي  براي أخداوند  يعني«: گويد كثير مي ابن  ولي
،  آيه  در اين )عبده(مراد از «: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب. » است  كند، بسنده مي

  بندگانش:  عباده  قرائت  دليل هستند، به أخداوند  متوكل  بندگان  و تمام ص اكرم رسول
  تو را از كساني«  مشركان !ص محمد  اي »و«. » است  آيه  ديگر در اين  قرائتي  را ـ كه

تو را از آنها   كه  اي وهمي  لشكرهاي و  از خدايان  پس »ترسانند غيراويند مي  كه
  ، نگاه آور است تو زيان  به  كه  آنچه را ازتو   زيرا خداوند متعال  ترسانند، نترس مي
 و هر«برسانند   سود و زياني  كسي  به  كه نيستند  اين  مالك  باطلشان  دارد و خدايان مي

  الهي  قضاي  كه  كسي هر:  يعني » نيست  راهبري  هيچ  گرداند، برايش  را خدا گمراه  كه
  اش راهنمايي هللا  سوي به  كه  نيست  گريهدايت  باشد، او را هيچ  رفته  وي  بر گمراهي

  .آورد  بيرونش  و از گمراهي  كرده
  مشركان : گفت  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  از معمر در بيان  عبدالرزاق

بردار، يا از   ما دست  خدايان  دادن  و دشنام  جويي يا از عيب: گفتند ص خدا  رسول  به
  كه  است  نقل. شد نازل   آيه  اين  پس !كنند  سر و ديوانه تو را آشفته  كه  هيمخوا مي  آنان
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  آن  فرستادند، متولي»  عزي«  بت  ستنشك  را براي �وليد  خالدبن ص خدا  رسول  چون
هيچ   دارد كه  زيرا او نيرويي  بيمناكم وي   بر تو از آسيب  من !خالد  اي:  گفت  وي  به  بت

را   و آن  ، تبر را گرفت سخن  اين  اعتنا به اما خالد بي. تواند نمي  افگنده  پنجه  چيز بر وي 
  . بازگشت  گاه آن. كرد  ويرانش د وخر  كوبيد كه  چنان  بت  آن  بر چهره

  

s��r��q���������p��o��n���ml��k��j��i��h���g��fs��r��q���������p��o��n���ml��k��j��i��h���g��fs��r��q���������p��o��n���ml��k��j��i��h���g��fs��r��q���������p��o��n���ml��k��j��i��h���g��f  
 بيرون  هدايت  او را از راه  كه »ندارد  اي كننده گمراه  كند، هيچ  هدايت هللارا ا  و هركه«

بر   تعالي  حق اقطع:  يعني »؟ نيست  منتقم  مگر خدا غالب«درافگند   گمراهي  و به  برده 
 ، از خويش  مجازات  و تازيانه  عذاب  هيببا ل  كه  ، اويي و مسلط است  هر چيز غالب

  .گيرد مي  انتقام  نافرمانان
  

��}��|{��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��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~
��»��º¹����� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄��®���¬��«��ª��©����� � �̈ �§��»��º¹����� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄��®���¬��«��ª��©����� � �̈ �§��»��º¹����� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄��®���¬��«��ª��©����� � �̈ �§��»��º¹����� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄��®���¬��«��ª��©����� � �̈ �§

��¾��½��¼��¾��½��¼��¾��½��¼��¾��½��¼  
از   چون : شود كه را يادآور مي  حقيقت  اين  به  مشركان  اعتراف  سبحان  خداي  سپس

 واگر از آنها«:  است أهللاو ا: گويند قرار گيرند، مي  مورد پرسش  كائنات  آفريننده

 ا؟ قطع آفريده را  آسمانها و زمين  كسي چه  كه«  است  قسم  الم»  لئن«در   الم »بپرسي

  چگونه  عقلهايشان  پرستند پس را مي  ، بتان اعتراف  اين  رغم  به  ولي »خدا: ندگوي مي
و   ، پسنديده پرستش را با او در  مخلوقي  گردانيدن  و شريك  كل  غيرآفريننده  پرستش

  خواسته  باليي  من كنيد ؛ اگر خدا در حق تصور مي  چه: بگو«داند؟  مي  وجيهت  قابل

آيا :  يعني »كنند؟  او را دفع  توانند بالي پرستيد مي خدا مي  جاي را به  باشد، آيا آنچه
  خواسته  بر من أخداوند  را كه  و باليي  سختي  آن  قادر هستند كه  جان بي  بتان  آن

توانند  كند، آيا آنها مي اراده  خيري  من  يا اگر در حق«ر گردانند؟ دو  باشد، از من

،  نعمت:  رحمت نرسد؟  من  به  رحمت  آن  كه  طوري به »را بازدارند؟  رحمتش
  . است  و رفاه  برخورداري
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 از مشركان ص خدا  رسول  كند كه مي  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  .شد  نازل  كريمه  آيه  پس. نمودند  سكوت  كردند اما آنان  ؤالس  باره دراين 

  مشقت و  زيان  و دفع  منفعت  از جلب  ؛ اعم امورم  در تمام »است  خدا مرا بس: بگو«

  . بر غير وي  نه »كنند مي  تنها بر او توكل  توكل  اهل«

  اهللا  ليإ  ، تعرف تجاهك  دهتج  ، احفظ اهللا يحفظك  احفظ اهللا«:  است  آمده  شريف  در حديث
كند و  را نگهدار؛ او تو را حفظمي أهللا  و حرمت  حق:  ةالشد  في  الرخاء يعرفك  في

را  أ، خدا يابي مي برابر خود دار؛ او را در را نگاه أهللا  و حرمت  دارد، حق مي  نگاهت
  و از تو آن(شناسد  وبال مي  ، او تو را در سختي)كن  و يادش(  بشناس  و نعمت  در رفاه

  قويأ  يكون  نأ  حبأ  من«:  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. »)كند مي  بال را دفع
  يد اهللا  بما في  ، فليكن الناس  غنيأ يكون  ان  حبأ  ، ومن تعالي  اهللا  علي  فليتوكل  الناس

هر :  عزوجل  اهللا  فليتق  اسالن  كرمأ  يكون  نأ  حبأ  ، ومن يديه  مما في  منه  وثقأ  عزوجل
  كند و هر كس  توكل أخداوند باشد، بايد بر  مردم  ترين قوي  دارد كه  دوست  كس

  عزوجل  خداي  در دست  آنچه  او به باشد، بايد اعتماد  مردم  دارد توانگرترين  دوست
دارد   دوست  قرار دارد و هر كس  خودش  در دست  باشد كه  چيزي  بيشتر از آن  است

  .»پروا دارد  عزوجل  خداي باشد، بايد از  مردم  ترين گرامي  كه
  

��Ì��Ë��Ê� � �É� �È��Ç�� ÆÅ�� �Ä� �Ã��Â�� � �Á��À��¿��Ì��Ë��Ê� � �É� �È��Ç�� ÆÅ�� �Ä� �Ã��Â�� � �Á��À��¿��Ì��Ë��Ê� � �É� �È��Ç�� ÆÅ�� �Ä� �Ã��Â�� � �Á��À��¿��Ì��Ë��Ê� � �É� �È��Ç�� ÆÅ�� �Ä� �Ã��Â�� � �Á��À��¿
���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í  

قرار داريد؛   بر آن  كه  و حالتي  بر روش:  يعني »خود  شما بر مكانت ! من  قوم  بگو اي«

و   بر شيوه:  يعني »كنم مي  نيز عمل  د، منكني  عمل«  من  و دعوت  با دين  از دشمني

 كه  عذابي  كسي  بر چه  دانستخواهيد   زودي به  پس«  قرار دارم  بر آن  كه  حالتي

 فرود«  آن  گرداند، بعد از افتخار و استكبار به  و در دنيا خوارش »كند  رسوايش 

در  و مستمر  دائم:  يعني »مقيم  عذابي  بر وي«  كه  خواهيد دانست  زودي  به »آيد؟ و مي

  حقيقت  اين  كه  است  هنگام  ؛ در اين است  دوزخ  عذاب  كه »آيد فرود مي«  آخرت  سراي
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  كه چنان.  است  بوده  بر حق  و خصمش  بر باطل  خودش  شود كه آشكار مي  بر وي
  .گردانيد  در بدر خوار و رسوايشان  عزوجل  خداي

  

�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����� �� � �� � ���R��QP��O��N��M��L��KJ��R��QP��O��N��M��L��KJ��R��QP��O��N��M��L��KJ��R��QP��O��N��M��L��KJ
��V��U���T��S��V��U���T��S��V��U���T��S��V��U���T��S  

  بدان  كه  آنچه  بيان  و براي  خاطر آنان به:  يعني »مردم  را براي  كتاب  ما اين  هرآينه«

تو  بر  حق به«  و اخرويشان  دنيوي  مصالح  ساختن  محقق  اند و براي گرديده  مكلف

  رهرو آن و  را شناخت  حق  راه  هر كس:  يعني »شد  هدايت  هر كس  پس  فروفرستاديم

و هر «  است  خود وي  نفع به  وي  و راهيابي »است  شده  سود خود هدايت به«  گشت

  به  گمراهي  اين:  يعني »شود مي  گمراه  خويش  زيان  به«  حق  از راه »گشت  گمراه  كس
  تو نه:  يعني »نيستي  وكيل  و تو بر آنان«شود  نمي  متعدي  ديگران  و به  خود اوست  زيان

و   و بس  است  فقط بالغ بر تو  كار بلكه  اين  مخاطب  و نه  هستي  آنان  هدايت  به  مكلف
  . اي داده  انجام  درستي  را به  مأموريت  تو اين

  خويش  رسول  به ابعد أزيرا خداوند  است  منسوخ»  سيف«شمشير   آيه  به  آيه  اين
  عمل  اسالم  احكام بگويند و به ) االاهللا  الاله: ( بجنگد كه  گاه تا آن  با اعراب  داد كه  فرمان
  .كنند

  

��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

��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  
آورد  مي  بيرون  و آنها را از بدنهايشان »كند مي  قبض  تمامي  به را  مردم  خداوند ارواح«

  نمرده  كه را  و نيز روحي«آنها   اجل  فرارسيدن  هنگام  به:  يعني »آنها  مرگ  هنگام به«

  كه  معني  اند ـ بدين نمرده  را كه  ارواحي:  يعني »كند مي  قبض  خوابش  ، در موقع است

  حكم  را كه  نفسي  آن  پس«گيرد  آنها مي  ـ در خواب  است  سر نرسيده آنها هنوز به  اجل

، باز  قرار داشته  آن در  روح  كه  جسدي  سوي را به  و آن »دارد مي  ، نگاه را كرده  مرگش
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  شخص  روح:  يعني »فرستد مي  باز پس  معين  ديگر را تا هنگامي  و آن«گرداند  نمي
از ب  وي  را به  و بيداري فرستد مي  ، باز پس سر نرسيده به  هنوز اجلش  را كه  اي خوابيده

  .بماند  زنده ، است  مقدر شده  برايش  زندگي  كه  گرداند تا در مدتي مي
هستند يا دو  چيز  دو، يك  آيا اين:  نظر دارند كه  اختالف»  روح«و »  نفس»  علما درباره

  احاديثي  دليل ، به است تر چيز هستند، قوي  دو، يك  اين  كه  رأي  اين  ؟ ولي چيز مختلف
  و گاهي  لفظ روح  به»  روح« از  گاهي  احاديث  كند زيرا در اين مي  مر داللتا  بر اين  كه
از   ، عبارت انساني  نفس«: گويد مي  رازي  فخرالدين  امام.  است  تعبير شده»  نفس«لفظ   به

  در تمام  آن  گيرد، پرتو و روشني  تعلق  بدن به  چون  كه  است  اي روحاني  جوهر رخشان
از   روح  ، تعلق مرگ  ـ و در هنگام  است  حيات  پديده  همان  اين  كند ـ كه مي  اعضا تجلي

، پرتو  خواب  در هنگام  ـ ولي  است  مرگ  همان  اين  شود ـ كه مي  قطع  بدن  ظاهر و باطن
دو  هر  و خواب  مرگ  شد كه  ثابت  پس.  آن  از باطن  شود نه مي  قطع  بدن از ظاهر  روح

  است  و كاملي  تام  روحي  ، انقطاع مرگ  كه  است  اين آنها در  اند مگر فرق نسج  از يك
  .» آن  از كل  نه  وجوه  از برخي  است  ناقصي  انقطاع  خواب  كه درحالي

  براي« آنها  فرستادن  يا پس  داشتن  و نگاه  ارواح  در گرفتن:  يعني »امر  در اين اقطع«

  بر يگانگي  آن  وسيله  و به »كنند مي«  و تدبر و تأمل »انديشه«امر   در اين »كه  مردمي
  استدالل چيز  و بر همه  از مرگ  پس  كردن  بر زنده  وي  قدرت  و كمال أخداوند

پروردگار   عظيم  و قدرت  بر يگانگي  كه  و بديع  عجيب »است  هايي نشانه«نمايند  مي
  آنها، براي  فرستادن  پس يا  و نگاهداشتن  ارواح  كند زيرا گرفتن مي  ، داللت متعال

  . است  يادآور خوبي ، وران و انديشه  متذكران  ، پندآموز و براي پندپذيران
و   است  مرگ  همان  كه  كبري  ياد كرد؛ وفات  از هر دو وفات  عزوجل  ، خداي گونه بدين
كما   لتموتن« : است  هآمد  شريف  در حديث  كه چنان. باشد مي  خواب  كه  صغري  وفات
  كه چنان اميريد و قطع رويد، مي مي  خواب  به  كه چنان اقطع:  كما تصحون  ولتبعثن  تنامون

  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين. »شويد مي  شويد، برانگيخته بيدار مي  خواب از
از   يكي  ونچ«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده � هريره از ابي  و مسلم  بخاري

چيز   چه  داند كه را بيفشاند زيرا او نمي  بايد آن گيرد، مي  خود جاي  خواب  شما بر بالين
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: بايد بگويد  سپس. )از حشرات  يعني(  است  شده  وي  ، جانشين و بالين  مالفه  بر آن
ها رسلتأ  نإفارحمها و  نفسي  مسكتأ  نإ،  رفعهأ  وباسمك  جنبي  وضعت  ربي  باسمك«

تو   نام  و به  را نهادم  تو پهلويم  نام به !پروردگارا :  الصالحين  عبادك  فاحفظها بما تحفظ به
  باز پس  تنم  را به  و اگر آن  كن  رحم  ، بر آن داشتي  را نگاه  روحم ، اگر دارم را برمي  آن

. »، حفظ بفرما يكن حفظ مي را  ات شايسته  بندگان  بدان  كه  آنچه  رابه  ، آن فرستادي
 :فرمود  كه  است  آمده � از حذيفه  بخاري  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين

خود را   مبارك  گرفتند، دست قرار مي  خويش  در خوابگاه  شبانگاه  چون ص خدا  رسول
  منا به !بارالها :حياأو   موتأ  باسمك  اللهم«: گفتند مي  گاه و آن  در زير رخسار خود نهاده

عد أحيانا ب  الذي  الحمد هللا«: گفتند شدند، مي بيدار مي  و چون. » شوم مي  و زنده  ميرم تو مي
گردانيد و   ميراند، زنده  كه آن ما را بعد از  را كه  خدايي  سپاس : النشور  ليهإماتنا وأما 
  .»نشر ما و حشر  اوست  سوي به

در   مردگان و  زندگان  ارواح«: گويند مي  هآي  در معني  از مفسران  و غير وي � عباس ابن
و   همديگر را شناخته بخواهد، أخدا  كه  ارواحي  كنند و آن مي  مالقات  هم با  خواب
  اجساد خويش  سوي به  آنها بخواهند كه  تمام  چون  كنند پس مي  حاصل  تعارف

را   زندگان  رواحدارد و ا مي  را نزد خود نگاه  مردگان  ارواح أبازگردند، خداوند
  .»فرستد مي  اجساد آنها باز پس  سوي به
  

���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  
 جز  آيا مشركان:  يعني »اند؟ برگرفته  گراني خود شفاعت  براي هللاآيا غير از ا«

  شفاعت نزد او  اند تا برايشان خود برگرفته  براي  شفيع  عنوان را به  خداياني أخداوند
باشند و   را نداشته  آيا هرچند آنها اختيار چيزي: بگو«  انكار است  براي  كنند؟ استفهام

نزد  را آنها  چگونه:  خوانيد؟ يعني مي  شفاعت  آنها را به  باز هم »نكنند؟  تعقل
  و نه هستند  شفاعتي  مالك  نه  آنان  كه گيريد در حالي برمي  خويش  شفيع أخداوند

كنند زيرا  نمي نيز  و فهم  را درك  آن يا غير  از شفاعت  چيزي  ؟ حتي چيز ديگري  مالك
  .نيستند  و شعور بيش  عقل بي  جماداتي  آنان
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��q��p��o���n��ml���k��j��i��hg��f��e��d��q��p��o���n��ml���k��j��i��hg��f��e��d��q��p��o���n��ml���k��j��i��hg��f��e��d��q��p��o���n��ml���k��j��i��hg��f��e��d  
  شفاعت از  چيزي  پس »خداست  از آن  ، يكسره شفاعت«  آنان  به ص پيامبر  اي »بگو«

  باشد كه  كساني شفاعتگر از  كه ندارد مگر اين  راهي  در آن  و كسي  نيست  انديگر  براي
  خداي  باشد كه  كساني نيز از  له  باشد و مشفوع  پسنديده  شفاعت  او را براي أخداوند
  مخصوص  و زمين آسمانها  فرمانروايي«دهد   اذن  وي  براي  شفاعت  به  عزوجل

بگويد   سخن  رضايش و  اذن  در كار او بدون  كه  نيست  اين  مالك  كس و هيچ »اوست

  خويش  عدل  شما به  ميان  ؛ پس در روز قيامت »شويد مي  او بازگردانيده  سوي به  سپس«
  .دهد جزا مي  برابر عملش را در  كند و هر كس مي  حكم

  

��¤���£��¢���¡�����~��}��|{��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
��¦��¥��¦��¥��¦��¥��¦��¥  

  كساني  دلهاي«ياد نشوند   وي با  همراه  و خدايانشان »ياد شود  تنهايي  خدا به  چونو «

و  ورزند ، از ذكر او تنفر مي و در نتيجه »گردد مي  ندارند، تنگ  ايمان  آخرت  به  كه
و   انقباض ، پر شود و بر اثر آن  و نفرت  از اندوه  شخص  كه  است  آن: اشمئزاز. رمند مي

  .گردد  نمايان  اش بر چهره  اثر آن  شود كه  واقع  وي  در دل  اي تنگي
ذكر   بتانشان  ياد كردن  آنها را در هنگام  و شادماني  خوشحالي  خداوند متعال  سپس
 اند، ياد شده  گرفته  پرستش  غير از او به  كه  كساني  و چون«: فرمايد و مي  نموده

 »كنند مي  شادماني  آنان  بناگاه«هستند   و عزي  الت مانند  اي پنداري  آنها خدايان »شوند
 پر: استبشار .گيرند قرار مي  و خرمي  و در بهجت  شده  شادمان  يادآوري  از اين:  يعني
  .گردد  باز و بشاش  از آن  چهره  پوست  تا بدانجا كه  است  از شادي  دل  شدن
عصر ما  در  امروزه  كه  است  ، درد و آفتي تاس  پرداخته  بدان  كريمه  آيه  كه  واقعيتي  اين

  را بر چهره و اشمئزاز  ، آثار نفرت ايماني  حقايق  بسا بيان  ؛ زيرا چه پيدا كرده  نيز شيوع
 أخدا  بالكيف  دست  شفا فقط به  كه  حقيقت  دارد؛ مثال اگر از اين  دنبال  به  بسياري

  بيانگر توحيد محض  كه  از سخناني  ينو غير ا  اوست  دست  فقط به  ، پيروزي است
  ، أسباب اگر از تأثير علوم شوند اما مي  منقبض  ايمانان  آيد، سست  ميان  به  ، سخن است
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و   شده  باز و شكفته  بسياري  چهره  نماييد كه مي  ياد كنيد، مالحظه  و ابزار كار بشري
  . ذلك من  شود ـ نعوذباهللا هويدا مي  آثار انبساط بر آنان
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��º��¹��º��¹��º��¹��º��¹  

و آشكار، تو خود   نهان  داناي  ، اي آسمانها و زمين  پديدآورنده  اي !بارالها: بگو«

نيكوكار را در   پس »كني مي  كردند، داوري مي  اختالف  بر سر آنچه  بندگانت ميان 
 و  پاداش  زيرا با اين  دهي جزا مي  اش بدكاري  الو بدكردار را در قب  اش نيكوكاري قبال 

آشكار  ، است  بر باطل  كسي و چه  بر حق  كسي چه:  كه  حقيقت  اين  كه  توست  مجازات
  وجدال  كنندگان اختالف  بساط اختالف  كه  توست  شود و فقط در پيشگاه مي

  .شود مي  برچيده  كنندگان جدل
  كه  است  عنها آمده هللا  رضي  و ابوداوود از عائشه  مسلم  روايت به  شريف  در حديث

نماز  خاستند، برمي  نماز و نيايش  براي  شب  از طرف  چون ص خدا  رسول«: فرمود
فاطر  ، سرافيلإو  وميكائيل  جبريل  رب  اللهم«: كردند مي  دعا افتتاح  را با اين  خويش

،  يختلفون  فيما كانوا فيه  عبادك  بين  تحكم  ، أنت ةوالشهاد  الغيب  ، عالم رضواأل  السموات
  اي !بارالها : صراط مستقيم  ليإتشاء   من  تهدي  نكإ  ذنكإب  الحق  من  فيه  اختلف لما  اهدني

  نهان  داناي  ، اي آسمانها وزمين  پديدآورنده  ، اي و اسرافيل  و ميكائيل  پروردگار جبرئيل
  كني مي  كردند، داوري مي  اختالف  در مورد آن  كه  در آنچه  بندگانت  تو ميان !و آشكار

،  كن  هدايت  خويش  اذن ، به است  شده  اختالف  در آن  كه  از حق  مرا بر آنچه  پس
  در حديث  همچنين. » كني مي  هدايت  راست  راه  سوي ، به را بخواهي  كه تو هر  گمان بي

  در صبح  كرد كه  سؤال ص خدا  از رسول �ابوبكر صديق  چون  كه  است  آمده  شريف
آيد و  بر تو مي  و شام  صبح  چون: فرمودند  وي  به ص خدا  بخواند؟ رسول  چه  و شام

  رضواأل  فاطر السموات  اللهم«: ، بگو گيري مي قرار  در خوابگاهت  شبانگاه  كه  هنگامي
وشر   شر نفسي  من  عوذ بكأ،  ء ومليكه شي  كل  رب ، نتأال إ  لهإ، ال  ةوالشهاد  الغيب  عالم

  آفريننده  اي !بارالها:  مسلم  ليإ  جرهأ وأبسوء،   نفسي  علي  قترفأ  نأ،  وشركه  الشيطان
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همه   ، پروردگار و مالك جز تو نيست  معبودي! و آشكار  نهان داناي   ، اي آسمانها و زمين
بر   كه ؛ از اين  برم مي  پناه  آن  و شرك  خود و شر شيطان  ر نفسش و ازت  ، به چيز تويي 

  .» بكشانم  مسلماني  سوي را به  بدي  ، يا آن شوم  اي بدي  مرتكب  خودم  زيان
  

��Î��Í��ÌË��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Î��Í��ÌË��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Î��Í��ÌË��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Î��Í��ÌË��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿���¾��½��¼��»

���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï  
 اگر:  يعني »اند باشد كرده  ستم  كه  كساني  از آن  سرهيك  است  در زمين  و اگر آنچه«

همانند  : يعني »باشد  نيز با آن  و نظيرش«باشد   ستمگران  و ذخاير دنيا از آن  اموال  تمام
 از خودشان   رهايي  را براي  آن اقطع«باشد   ضميمه  و ذخاير نيز با آن  از اموال  آن

 بر أخداوند  روز، عذاب  در اين  كه  از بس »دخواهند دا  روز قيامت  عذاب  سختي

 را  حسابش  كه  و آنچه«  است  و سهمگين  ـ سخت  ظلمشان  جزاي  عنوان ـ به  آنان

  و خشم  الهي  از مجازاتهاي:  يعني »گردد آشكار مي  خدا برايشان  كردند، از سوي نمي
 قرار  و حسابشان  ر گماند  شود كه آشكار مي  بر آنان  ، چيزهايي وي  عذاب  شدت و

  بودند كه  داده  را انجام  در دنيا اعمالي  اينان«: گويد مي  مجاهد در تفسير آن.  است  نداشته
  گناه  همه  اعمال  آن  ديدند كه  اما بناگاه  است  نيكي  ، اعمال اعمال  كردند آن مي  گمان
  .» است  بوده

  

������������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��L��K���J��L��K���J��L��K���J��L��K���J  
بر   ظلم و  ؛ مانند شرك  بد و نابكارشان  اعمال  جزاي:  يعني »بودند  كرده  و كيفر آنچه«

را  آنها كردند، استهزا مي  بدان  را كه  شود و آنچه آشكار مي  بر آنان« أخدا  اولياي

 دادند، مي  بيم  آنها را بدان ص خدا  رسول  كه  كيفري  همان:  يعني »گيرد فرو مي
  .شود و بر آنها مسلط مي  شده  گريبانگيرشان
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  اين  انسان  و حال  شأن:  يعني »خواند برسد، مارا فرامي  اي سختي  انسان  به  و چون«
  خداي ـ برسد،  يا فقر يا غير آن  يـ مانند بيمار  و باليي  بر او سختي  چون  كه  است

كند  مي  تضرع و  ، زاري بال و سختي  آن  و دفع  او در رفع  سوي خواند و به را مي  عزوجل
او   روي به را  و در خيري »داريم  او ارزاني  خود به  از جانب  نعمتي  چون  سپس«

  ، به است  در من  كه  شيبنا بر دان  نعمت  اين  كه  نيست  جز اين: گويد مي«  بگشاييم

  يا براساس ، ام ها داشته و حرفه  مشاغل  به  خودم  كه  بنا بر علمي:  يعني »شده  داده  من
،  من  و برتري  فضل به أخداوند  علم  اساس ، يا بر است  بوده  در من  كه  و خيري  خوبي

:  يعني »است  آزموني  آن  بلكه  است  چنان  نه«  است  شده  ارزاني  من  به  نعمت  اين
  نعمت  اين  دادن  بلكه  نيست او  پنداري  و عوامل  ، بنا بر علل ايم داده  وي  به  را كه  نعمتي

و   كفران  كه گزارد يا اين مي  آيا شكر و سپاس  كه  است  و امتحاني  ، آزمايش وي  به
از   ، استدراجي نعمت  يدنبخش  اين  كه »دانند نمي  بيشترشان  ولي«كند؟  مي  ناسپاسي

، شكر و  است  نزدشان  بدانچه آيا  كه  است  آنان  براي  و امتحاني أخداوند  جانب
در   غافالنه  ، آنان جهت  بدين  كنند؟ هم مي  و ناسپاسي  گزارند، يا كفران مي  سپاس

  .را حاضر و ناظر بدانند  حقيقي  منعم  كه آن روند، بي فرو مي أخدا  نعمتهاي
  

��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  
  كه »را  سخن  نيز اين«  و ديگران  مانند قارون »بودند  از آنان  پيش  كه  كساني  هرآينه«

  آورده  دست به  آنچه  گفتند پس«  ايم شده  داده  داريم  كه  علمي  اساس را بر  نعمت  ما اين

  .شد  دامنگيرشان  الهي  عذاب  بلكه »نكرد  دفع  بال را از آنان« دنيا  و بهره  از متاع »بودند
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  از اين  رسيد و كساني  آنان  به«ها  از بدي »بودند  شده  مرتكب  كه  تا كيفر آنچه«

  آنچه سوء  نتايج  زودي  به«و كفر   با شرك »دان كرده  ستم  كه«  امت  از اين:  يعني »گروه

مانند  رسيد؛  پيشينيانشان  به  كه چنان »خواهد رسيد  اند، بديشان شده  مرتكب  را كه

  توان أخدا  از عذاب:  يعني »نيستند  عاجزكننده  و آنان«و قهر   و اسارت  و قتل  قحطي
بخواهد ـ از كيفر و   و هر چه  ستاو  سوي به  و بازگشتشان  مرجع  گريز ندارند بلكه

  .كند ـ با آنها مي  مجازات
  

���r��q����p��o��n��m����l��kj��i����h������g���f��e��d��c��b���r��q����p��o��n��m����l��kj��i����h������g���f��e��d��c��b���r��q����p��o��n��m����l��kj��i����h������g���f��e��d��c��b���r��q����p��o��n��m����l��kj��i����h������g���f��e��d��c��b  
 كه  هر كس  را براي  روزي  كه  خداست  كه«  مشاهداتشان  از طريق »اند آيا ندانسته«

 را تنگ  روزي »بخواهد  هك  هر كس  گرداند و براي مي  گشاده«سازد   گشاده »بخواهد 
است   و عالماتي  بزرگ »است  هايي امر نشانه  در اين اگرداند؟ قطع مي  تنگ«گرداند  

يا   كردن  از گشاده  ـ اعم  رويدادها همه  كه اين  به »دارند  ايمان  كه  مردمي  رايب«  سترگ 
  اين  از ديدن  كافران ماا.  است أخدا  از امور ـ از جانب  و غير آن  روزي  گردانيدن تنگ
  .ها كورند نشانه

  

��� �̈�� ��§��¦¥������ �¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��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����������©  

  مؤمن  بندگان  اي:  يعني »من  بندگان  اي«:  بندگانم  به  من  از جانب ص محمد  اي »بگو«
  مؤمن  بندگان  اي!  آري.  است  مؤمنان  به  مخصوص  اضافت  ، اين قرآن  زيرا در عرف ! من
  در گناهان  روي افراط و زياده:  مراد از اسراف »ايد  روا داشته  بر خود اسراف  كه«:  من

  .»نوميد نشويد«  وي  مغفرت از : يعني »خدا  از رحمت«.  بسيار آنهاست  و ارتكاب
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  بشارت  بر بزرگترين  زيرا مشتمل  است أخدا  در كتاب  آيه  ترين اميدبخش  آيه  اين
در   تعالي  حق ؛ كنيم مي  مالحظه  كه  گونه همان  باشد، چه مي  بندگانش  براي  تعالي  حق
  را به  ـ ايشان  بندگان  به  بشارت  ساختن  و فزون  گراميداشت  ، اوال ـ با هدف آيه  اين

بسيار   ارتكاب ها و در نافرماني  روي دهزيا  را به  ايشان  كرد، سپس  منسوب  خودش
را از   در معاصي افراطگر  روان زياده  ، اين آن  دنبال به  گاه آن  ساخت  موصوف  گناهان

از   نهي  امر كه  اين بر كند مي  خود داللت  و اين. كرد  نهي  خويش  از رحمت  نوميدي
  اولي  كنند، از باب نمي  روي زياده  صهعر  در اين  كه  غير مسرفي  گنهكاران  ، براي نوميدي

  .باشد مي  تعالي  مورد نظر حق
  شك  گونه هيچ  جاي  حقيقت  در اين  بعد از آن  دارد كه مي  بيان  عبارتي  تعالي  حق  سپس

اگر :  يعني »آمرزد را مي  گناهان  خدا همه  در حقيقت«: ماند نمي  باقي  و ترديدي
  آمرزد؛ جز شركي مي  كاران توبه  باشد، براي  كه  را از هر نوعي  گناهي  بخواهد، هرگونه

����v}�:  تعالي  حق  فرموده  اين  دليل باشد، به  نكرده  توبه  از آن  صاحبش  كه �u��t��s��r

~��}��|���{��z��y����x��w z :)او شريك  به  كه آمرزد اين خداوند نمي در حقيقت  
  .»48/نساء«) آمرزد بخواهد مي  كه  هر كس  ا براير  آن  مادون  شود ولي  آورده
آمرزد  مي :گرداند مؤكد مي  عبارت  را با اين  گناهان  براي  خويش  آمرزش  اين  سپس

  مؤمنان  دلهاي  كه  ، بشارتي بشارت  اين  است  عظيم  چه!  وه »يكجا  همه«را   گناهان

او آمرزگار   گمان بي« شود لبريز مي  تو فرح  گيرد و از بهجت مي  آرام  آن  نيكوكار به

  دو وصف و در هر  است  و بسيار مهربان  بسيار آمرزنده  تعالي  حق:  يعني »است  مهربان
پندارد نوميد  مي  كه  كسي  پس باشد مي  وسيع  نهايت بي  وي  ، عنايت و مهرباني  آمرزندگي

  است  چيزي  بهتر از آن  برايشان،  وي  از رحمت  كردنشان و دلسرد أخدا  بندگان  كردن
  ترديد مرتكب بي  كسي ، چنين است  داده  بشارت  را بدان  خود آنان أخداوند  كه

  . است  سر زده  وي از  نادرست  بس  و اشتباهي  شده  ستم  بزرگترين

��t��s}�: أخدا  در كتاب  آيه  بزرگترين«: فرمود  كه  است  شده  روايت �مسعود از ابن

� �uy� �x� � � w� � � v z است» 2 /عمران  آل»  و در سوره» 255/ بقره»  در سوره ، 
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��k}� : آيه  يعني» 90 /نحل»  خير و شر، در سوره  در باره أخدا  در كتاب  آيه  ترين جامع

o�� �n� �m� �l...�z قرآن در  آيه  آورترين  و گشايش  ، اميدبارترين است  
در مورد  أخدا  در كتاب  آيه  و استوارترين  است  يهآ  همين  يعني» زمر»  ، در سوره كريم

�����n}�:  است  آيه  اين  ، يعني»2ـ  3/ طالق»  ، در سوره و توكل  تفويض �m��l� � � �k� �j

u���t� �s�� �r�� �q��p��o z� « .عبداهللا : كند مي  الكنود روايت از ابي  حاتم ابي ابن
  درنگي  بود پس  مردم  براي گفتن  عظه مو  در حال  كه  گذشت  اي بر قاضي �مسعود  بن

نوميد  أخدا  را از رحمت  ردمچرا م! واعظ  اي:  گفت  وي  به  خطاب  گاه كرد و آن

��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}��|����+: كرد  را تالوت  آيه  اين  ؟ سپس كني مي
~��}~��}~��}~��}... _ .  

،  گرفت قرار  وفات  نهدر آستا � انصاري  ابوايوب  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث
از  را  آن  كه  كردم مي  را از شما پنهان  چيزي  اكنون تا هم: فرمود  اطرافيانش  به

: فرمودندص   حضرت  آن:  كنم مي  شما اعالم  را به  آن  ؛ اكنون ام شنيده ص خدا  رسول
  نبوديد كه  ما كسانياگر ش:  فيغفر لهم  يذنبون اقوم  عزوجل  اهللا  ، لخلق تذنبون  نكمألو ال «

شوند   گناه  مرتكب  آفريد كه را مي  گروهي  عزوجل  خداي اعشديد، قط مي  گناه  مرتكب
:  است  آمده � عباس ابن روايت   به  شريف  در حديث  همچنين. »بيامرزد  تا بر آنان

  روايت  به  فشري  در حديث  همچنين. » است  ، پشيماني گناه  كفاره:  الندامة  الذنب  كفارة«
: فرمودند ص  حضرت  آن  كه  است  ـ آمده ص خدا  رسول  آزاد شده  ـ برده  ثوبان

�:  آيه  برابر اين در را  است  در آن  دنيا و آنچه  كه  ندارم  دوست« {��v� �u� �t
w...� �z است  ورزيده  شرك  كه  كسي  پس !هللا رسول يا:  گفت  مردي. بدهند  من  به  

  ، ثالث شركأ  ال و منأ«: فرمودند  گاه و آن  كرده  سكوت اي  لحظه ص خدا  رسول؟  چه
  بار اين  و سه.  است  ورزيده  شرك  كه  شود بر كسي مي  آمرزيده  باشيد، حتي  آگاه:  مرات
  توبه  خويش  از شرك  و سپس  ورزيده  شرك  كه  كسي:  يعني. »كردند را تكرار  جمله
  .گيرد قرار مي  د آمرزشنيز مور ، است  كرده
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  اند كه كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان كعباس از ابن  و مسلم  بخاري
  سپس بودند،  بسيار شده  و زنا و فحشايي  و قتال  قتل  مر تكب  از مشركان  جمعي: فرمود

  آن  سوي به و  گويي تو مي  كه  آنچه  راستي به: و گفتند  است آمده صمحمد  نزد حضرت
  گناهي  همه با اين  كه  ما خبر دهي  به  تواني اما آيا مي  ، بسيار زيبا و نيكوست خواني فرامي

  اي ، كفاره ايم ما كرده  كه  آنچه  ؟ آيا براي است  اي ما توبه  ، براي ايم گرديده  مرتكب  كه
  .شد  زلنا  آيه  و اين»  فرقان»  سوره) 68ـ  70(  آيات  وجود دارد؟ پس

  

��»��º��¹�� �̧�¶�������µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��»��º��¹�� �̧�¶�������µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��»��º��¹�� �̧�¶�������µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��»��º��¹�� �̧�¶�������µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬  
آمرزد،  مي را  گناهان  او همه  داد كه  امر مژده  اين  را به  بندگانش  سبحان  خداي  كه  گاه آن

پروردگار   سوي به و«: دهد خود دستور مي  سوي به  و انابت  بازگشت  آنهارا به  اينك

  ، تسليم معاصي ، پرهيز از طاعات  دادن  با انجام »شويدبازگرديد و منقاد او   خويش

بيايد و «دنيا » عذاب بر شما  كه از آن  پيش«  حكمش  به  نهادن  و گردن  فرمان  به  شدن

  .نكنيد  توبه  عذاب  از فرود آمدن  اگر قبل »نشويد  ديگر ياري
  كه  است  اين  ، براي رتبعد از ذكر مغف  تعالي  حق  حضرت  سوي به  و رجوع  ذكر انابت

  الزم  شرطي ، توبه  و بداند كه  نبسته  ، طمع توبه  بدون  مغفرت  در كسب  كاري طمع  هيچ
  الهي  عام  قوانين از  يكي  و اين. شود نمي  حاصل  آن  بدون  و مغفرت  است  مغفرت  براي
  . است  گفته  زمخشري  كه ـ چنان  است

  

� �Â��Á� �À�� �¿� �¾� �½��¼��Â��Á� �À�� �¿� �¾� �½��¼��Â��Á� �À�� �¿� �¾� �½��¼��Â��Á� �À�� �¿� �¾� �½��¼��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
Ì��ËÌ��ËÌ��ËÌ��Ë  

بر شما   زنيد عذاب نمي  حدس  كه  و در حالي  طور ناگهاني  به  كه از آن  و پيش«

  آن  از رسيدن  كه ، شما را غافلگير سازد در حالي عذاب  كه از آن  پيش:  يعني »آيد فرود
  عذاب بميريد و در  بناگاه  كه از آن  پيش:  است  اين  معني  قولي به. باشيد  نداشته  آگاهي

 شده  شما نازل  سوي به  پروردگارتان  از جانب  را كه  چيزي  نيكوترين«درافتيد؛ 

  وحرام  را حالل  آن  حالل  ؛ پس  است  چيز، قرآن  نيكوترين  اين  كه »كنيد  ، پيروي است 
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  قرآن  همه  البته. زيدبپرهي  آن  پايبند و از منهيات  اوامر آن  بدانيد و به  را حرام  آن
.  آن  متشابه  آيات  نه  است  آن  محكم  ، آيات قرآن  مراد از نيكوترين:  قولي به.  نيكوست

هرچند .  انتقام  نه  عفو است  گرفتن  پيش در... چيز  نيكوترين  مراد از پيروي: ديگر قولي به
  اما آيه  جايز است دو عفو هرو   ، انتقام است  انسان  حق  گرفتن  انتقام  كه  در موردي

در   كه  در قرآن  هر امري ، گونه همين. كند مي  تشويق  آن انگيزد و بر بر عفو بر مي  مباركه
بهتر و نيكوتر از   افضل  پيروي ـ  آن و غير  از عبادات  باشد ـ اعم  و افضلي  فاضل  آن

  . است  فاضل  پيروي
  

�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�������Û��Ú��Ù����������Ø��×���Û��Ú��Ù����������Ø��×���Û��Ú��Ù����������Ø��×���Û��Ú��Ù����������Ø��×  
 از:  يعني »در كار خدا فروگذار كردم  دريغا بر آنچه: بگويد  تا مبادا كسي«

و درد   دريغ ! واي: كافر بگويد  انسان  كه از آن  پرهيز و بيم  كنيد، براي  پيروي ها نيكوترين
  آن  فراء درمعني . فروگذار كردم  آن  به  و عمل  و قرآن أخدا  به  از ايمان  كه  بر من

ترديد  بي«. » كردم فروگذار أو جوار خداوند  در قرب  بر آنچه !واحسرتا«: گويد مي

  كه  نكردم  حد بسنده اين  به  در دنيا پس أخدا  دين  به »بودم  از تمسخركنندگان  من
 ريشخند و تمسخر  به  را هم  دين  اهل  حتي  بلكه  را فرو گذارم  عزوجل  خداي  طاعت
  . گرفتم

  

���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  
 »بودم  كرد، مسلما از متقيان مي  اگر خدا هدايتم«  كافر در روز قيامت »يا بگويد«

  هدايت ارشاد و  دينش  سوي مرا به أاگر خدا:  نگويد كه  تا كافر در روز قيامت:  يعني
  .اند هيز كردهپر  و معاصي  از شرك  كه  بودم  از كساني اكرد، قطع مي
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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  
 تا از«دنيا   سوي به »بود  مرا برگشتي  كاش: را ببيند، بگويد  عذاب  يا چون«

  نيكوكاران و از  وي  ، از يكتاپرستانأخدا  به  تا از مؤمنان:  يعني »شدم مي  نيكوكاران
  . شدم مي  خويش  در اعمال

  

[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X����������b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\  
  بلكه دنيا  در سراي  خويش  از گذشته  پشيمان  بنده  اي  گويي تو مي  كه »است  چنان  نه«

  و تكبر ورزيدي  كردي  بر تو آمد و تو آنها را تكذيب  من  آيات«:  كه  است  اين  حق

. باشد مي  كريم  قرآن  كه  پروردگار است  تنزيلي  آيات:  مراد از آيات »شدي  از كافران و
ديگر چرا حاال  ، اي را داشته  از حق  و پيروي  تصديق  تو در دنيا امكان  كه درحالي:  يعني

  .؟ شوي دنيا مي  سوي به  خواستار بازگشت
  

g��f��e��� �d��cg��f��e��� �d��cg��f��e��� �d��cg��f��e��� �d��c����� �� �� �� ���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
��r��r��r��r  

  خداي :شدند  مدعي  كه  يهنگام »اند بسته  بر خدا دروغ  را كه  كساني  و روز قيامت«

  احاطه  آنان بر  كه  عذابي  سبب به »بيني مي  روسياه«و فرزند دارد   و زن  شريك  سبحان
  سبب  اند، يا به كرده  مشاهده أخدا  و نقمت  از غضب  كه  آنچه  سبب و به  است  كرده
 »؟ نيست  در جهنم  نمتكبرا آيا منزلگاه«اند  آبرو شده و بي  ، روسياه و افترايشان  كذب
كبر ـ .  است أخداوند  ازطاعت  و گردنكشان  متكبران  و مقام  مسكن  جهنم اقطع:  يعني
  و خرد و خوار شمردن  برابر حق در  گردنكشي«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان
  .» است  مردم
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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  
پرهيز  أخداوند  هاي و نافرماني  از شرك  را كه  كساني:  يعني »را  و خدا متقيان«

را   ايشان دهد مي  نجات:  يعني »شده  خويش  رستگاري  دهد، قرين مي  نجات«اند  كرده
: فرمايد مي  رستگاري  در تفسير اين  سپس.  بهشت  سازد به مي  و رستگارشان  از دوزخ

را   و اندوه  وسختي  رنج:  يعني »شوند مي  وهگيناند  رسد و نه نمي  اي سختي  بديشان«
  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث. دارد دور مي  از آنان
  ، عمل هر شخص  همراه  به أخداوند«: تفسير كردند  را چنين  آيه  اين ص خدا  رسول

  ترين و پاكيزه  صورت  ندر نيكوتري  مؤمن  عمل  آورد پس كند و گرد مي را حشر مي  وي
  باشد، آن  در پيش  هراسي يا  رعب  موقف  و هرگاه  است  وي  ، همراه بوي  و معطرترين

 مد  آن  و تو را به  نيستي  موقف  اين  زيرا تو در معرض  نترس: گويد مي  برايش  عملش
  سيار انجامب  وي ها به بخشي اطمينان  از اين  مجسم  عمل  آن  چون  پس. نظر ندارند

  ؟ عملش تو كيستي  آخر بگو كه!  هستي  نيكوكسي  چه ! وه: گويد مي  شخص  دهد، آن مي
  ام و گرانباري  ؛ مرا با سنگيني تو هستم  صالح  عمل من! ؟ شناسي آيا مرا نمي: گويد مي

  پس ! مكن مي  و از تو دفاع  دارم تو را برمي  اكنون  كه  عزوجل  خداي و سوگند به  برداشتي

�������v+: فرمايد مي  وي  درباره  عزوجل  خداي  كه  است  كس  همين �u� �t� �s������v� �u� �t� �s������v� �u� �t� �s������v� �u� �t� �s

}��|��{��z��y��x���w}��|��{��z��y��x���w}��|��{��z��y��x���w}��|��{��z��y��x���w_  «.  
  

��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�� �̀��_  
  فرقي  هيچ  ؛ بي موجود در دنيا و آخرت  اشياي  از همه »است  آفريدگار هرچيزي هللا«

  بي ، و مراقب »است  چيز نگهبان بر هر  كه  و اوست«  يچيز با چيز ديگر  يك  ميان
  . شريكي  هيچ  مشاركت
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تدبير  و  اداره  ، يا كليدهاي و رحمت  رزق  كليدهاي:  يعني »آسمانها و زمين  كليدهاي«

و   ناپديد نشده  وي بر  ميندر آسمانها و ز  كس هيچ »اوست  آن از«  امور آسمانها و زمين

حجتها و   به:  يعني »هللا  آيات  به  كه  و كساني«ندارد   گريزي  و تدبير وي  اداره  از حيطه

خود   به  و آخرت در دنيا  كه »آنانند زيانكاران  گروه  اند، آن كافر شده«  وي  برهانهاي
 ص خدا  از رسول � عفان  بن  عثمان  كه  است  آمده  شريف  در حديث. اند رسانده  زيان

  از من  آن  به  از تو راجع  قبل  كسي ! عثمان  اي«: فرمودند  را پرسيد، ايشان  آيه  تفسير اين
أكبر وسبحان   و اهللا  إال اهللا  ال إله«:  است كلمات   اين  گفتن  تفسير آن.  است  نكرده  سؤال

  بيده  خر والظاهر والباطنواآل  ولاأل هو  ال بااهللاإ  ةوال قو  ال حولو  أستغفر اهللا  وبحمده  اهللا 
  براي  آسمانها و زمين  هاي گنجينه: يعني. »قدير ء شي  كل  وهو علي  ويميت  الخير يحيي

  .رسد مي  بزرگ  بسيار و پاداشي  او خيري  به شود و مي  ها باز ساخته اين  گوينده
  

��~��}���|��{��z��y��x��w��~��}���|��{��z��y��x��w��~��}���|��{��z��y��x��w��~��}���|��{��z��y��x��w  
  ، دين دين  اين: و گفتند  فراخوانده  بتان  پرستش  را به ص خدا  رسول  ركانمش  كه  گاه آن

  من  آيا به!  نادانان اي : بگو«:  داد كه  فرمان  پيامبرش  به  سبحان  خداي !باشد مي  پدرانت

  ! و حماقتي  جهالت  چه »؟ جز خدا را بپرستم  كنيد كه امر مي
  مشركان : گفت  كند كه مي  روايت  بصري  از حسن  ريمهك  آيه  نزول  سبب  در بيان  بيهقي

  پس! ؟ شناسي مي را گمراه   آيا آبا و اجدادت !ص محمد  اي: گفتند ص خدا  رسول  به
 ص خدا  رسول  خويش  از جهل  مشركان: كند مي  روايت ك عباس ابن. شد  نازل  آيه  اين

را   با تو خدايت  ما هم  صورت ندر آ: ندو گفت  كرده  دعوت  بتان  پرستش  را به
  .شد  نازل  آيه  اين  پس ! پرستيم مي
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 »است  شده  وحي« ‡ پيامبراناز  »از تو بودند  پيش  كه  كساني  تو و به  به او قطع«

و   تباه ، حتما عملت  ورزي  اگر شرك«:  كه  شده  داده  پيام  از آنان  هريك  به:  يعني

 نابود  و تقدير ـ موجب  فرض ـ بر  اگر شرك  پس »شد  خواهي  سلما از زيانكارانم
 ! آري.  هست نيز  امتهايشان  عمل  كننده نابود  اولي  طريق باشد، به ‡انبيا  عمل  شدن
  تهييج:  ومراد از آن  و تقدير است  بر فرض  مبتني  ، سخني‡انبيا  در حق  سخن  اين

  به  باشي هشدار و بيدار و  كافران  ، نوميد كردن در دعوتشان  پايداري بر ‡ پيامبران
  . است  امت

  

��¶��µ�� �́�³��²���±��°��¶��µ�� �́�³��²���±��°��¶��µ�� �́�³��²���±��°��¶��µ�� �́�³��²���±��°  
  شريك  را با او در عبادت  و احدي »بپرست«  و يگانگي  تنهايي به »فقط خدا را  بلكه«

  .»باش«بر خود   تعالي  حق  نعمتهاي »و از سپاسگزاران«  نكن
  

� �º��¹��¸��º��¹��¸��º��¹��¸��º��¹��¸��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»
���Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ  

 و سزاوار  حق  كه او را چنان:  يعني »نشناختند  بزرگي  بايد، به  كه  و خدا را آنچنان«

و « گرفتند  پرستش  به  وي  را همراه  غير وي  كه  گاه نكردند؛ آن  ، تعظيم اوست  تعظيم

و   اوست  در قبضه«  گانه هفت  زمينهاي:  يعني »يكجا  همه  زمين  روز قيامت  كه آن  حال

 شريك  با وي  از آنچه  و برتر است  ؛ او منزه اوست  دست  به  آسمانها در پيچيده

 : است  آمده � از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث »گردانند مي 
خود در   راست  ا را با دستكند و آسمانه مي  را قبضه  زمين  در روز قيامت أخداوند«

كجايند   پس فرمانروا  منم:  ؟ االرض  ملوك  ينأ  انا الملك: گويد مي  پيچد، سپس مي  هم
  بن هللاعبدا از  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »؟ زمين  فرمانروايان

آمد و  ص خدا  رسول يهود نزد  از دانشمندان  دانشمندي: فرمود  كه  است  آمده �مسعود
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  آسمانها را بر سر يك  عزوجل  خداي  كه  يابيم مي  اتما در تور !ص محمد  اي:  گفت
  را بر سر يك  خود و درختان  انگشت  ها را بر سريك دهد و زمين خود قرار مي  انگشت
را بر سر   خود و ساير خلق  انگشت  بر سر يك را  مرطوب  و خاك  خود و آب  انگشت

  سخن  ـ از سر تصديق ص خدا  رسول !فرمانروا  منم :گويد مي  گاه خود آن  انگشت  يك
را   آيه  اين  شد، سپس  نمايان  آسيابشان  دندانهاي  كه خنديدند  دانشمند ـ چنان  آن

: فرمود  كه  است  آمده كعمر ابن  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين. »كردند  تالوت

  را بر منبر خواندند و در حالي _...¸����º��¹��¸¼��»��º��¹��¸¼��»��º��¹��¸¼��»��º��¹«��¼+:  آيه اين  روزي ص خدا  رسول
كردند،  ورو مي پشت را  و آن  داده  حركت  سخنراني  در هنگام را  خويش  دست  كه

 ، فرجف نا الكريمأنا العزيز أ،  نا الملكأنا المتكبر، أالجبار،  ناأ،  نفسه  الرب يمجد«: فرمودند
 و  خود را تمجيد كرده  پروردگار عزوجل:  به  يخرنل: قلنا  المنبر، حتي ص اهللا برسول 

منبر   هنگام  در اين.  كريم  ، منم غالب  فرمانروا، منم  متكبر، منم  جبار، منم  منم: گويد مي
قطعا منبر با  : باخود گفتيم  درآمد تا بدانجا كه  لرزه به ص خدا  رسول  در زير پاي

  .»افتد فرومي ص خدا  رسول
  بسياري  احاديث«: گويد مي  آن  دنبال  و به  كرده  نقل  را در تفسيرش  احاديث  كثير اين ابن

در آنها و   صواب  روش:  و بايد گفت  است  متعلق  كريمه  آيه  اين  به  كه  شده  روايت
  صورتي  همان  به آنها  آنها و اعتقاد به  بيان  ، يعني سلف  از مذهب  آنها همانا پيروي  امثال
:  يمين. »آنها  تحريف  به  بردن  ، يا دست كيفيت  به  شدن قائل  ، بدون است  آمده  كه  است

  . و نيرومندي  بر قوت  و هم  و فرمانروايي  بر قدرت  شود، هم مي  اطالق  بر دست  هم
  

��U��T��S��R��Q��P��ON��M��L��K��� � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��Q��P��ON��M��L��K��� � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��Q��P��ON��M��L��K��� � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��Q��P��ON��M��L��K��� � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
X���W��VX���W��VX���W��VX���W��V  

  هوش بي  است  در زمين  در آسمانها و هركه  هركه  شود پس مي  و در صور دميده«

 فوري  از مرگ  عبارت:  صعق.  است»  صعق»  يا نفخه  دوم  نفخه  همان  اين »افتد درمي
  هولناك  صدايي  بس دمد و از مي  در آن  اسرافيل  كه  است  يا شاخي  بوق: صور.  است 

  در آسمانها و هركه  هركه ! آري. ميرند مي  آن  از هول  آسمانها و زمين  اهالي  دارد، تمام
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  كسي:  قولي  به »است  خدا خواسته  كه  جز كسي«افتد؛  در مي  هوش ، بي ستا  در زمين
  بعد از آن  كه  است ÷ اسرافيل ، خود است  استثنا شده  همگاني  مرگ  از واقعه  كه
اند،   السالم عليهم  و عزرائيل  ، اسرافيل ميكائيل ، ؛ جبرئيل استثناشدگان:  قولي به. ميرد مي
  آيه  اين ص خدا  رسول  كه � انس  از حضرت  باب  در اين  وارده  شريف  حديث  دليل به

آنها را  أخداوند  كساني !هللا يا رسول: پرسيدند  �اصحاب  كردند، سپس  را تالوت
و   ، اسرافيل ، ميكائيل برئيلج  آنان«: هستند؟ فرمودند  كساني  ، چه استثنا كرده

و   اسرافيل  نفس  ميراندن  به  جبرئيل  بعد از آن:  كه  است  شده  نقل .»اند الموت ملك
را   جبرئيل  خود جان  عزوجل  خداي  گاه شود آن مأمور مي  الموت ملك و  ميكائيل

  لمن: گويد مي  ماند، سپس مي  باقي  كه  است  اي پاينده  تنها زنده  خودش ستاند و مي
  گاه كند آن بار تكرار مي را سه  جمله  اين. »؟ كيست  از آن  امروز فرمانروايي: ؟ اليوم  الملك

قهار   خداوند يگانه  از آن: الواحد القهار  هللا: دهد مي  پاسخ  چنين  خويشتن  به  خودش
او   به  پس است  ÷ لكند، اسرافي مي  او را زنده  تعالي  حق  كه  كسي  اولين ابعد. » است

  .1» است  بعث  يا نفخه  سوم  نفخه  در صور بدمد و اين بار ديگر  دهد كه دستور مي
:  كه  است  آمده  شريف  ، شهدا هستند و در حديث شدگان مراد از استثنا: ديگر  قولي به 

  .كنند مي  گردنهايشان  حمايل  را پيرامون عرش  شمشيرهايشان  ايشان
و «  است»  بعث»  ، يا نفخه سوم  نفخه  اين  كه »شود مي  دميده  يگر در آنبار د  سپس«

و   شده  ايستاده پا به  همه  ، خلق هنگام  در اين:  يعني »نگرند مي  برپا ايستاده  آنان  بناگاه
  عملي  با آنها چه  و منتظر آنند كه  راه  به  يا چشم. شود مي  گفته  آنها چه  به  نگرند كه مي

  .شود مي  انجام
  بار براي يك دمد؛ در صور دو بار مي ÷ اسرافيل:  كه كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه

بار   در صور سه  وي  دميدن  اما جمهور علما برآنند كه. رستاخيز  و ديگر بار براي  مرگ
  براي  بار دوم .گويند مي»  فزع«  نفخه  آن  به  ، كه و هراس  ايجاد هول  براي  بار اول:  است
  نفخه  آن  به  ، كه تجديد حيات  براي  بار سوم. گويند مي»  صعق»  نفخه  آن  به  ، كه مرگ

  .گويند مي»  بعث«

                                                           
 .شد  با اختصار نقل  شريف  حديث  اين 1
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.  است  نور آسمانها و زمين أزيرا خداوند »گردد  روشن  نور پروردگارش  به  و زمين«
  دارد و به مي برپا  آن  اهالي  ميان  كه أخداوند  عدل  به  زمين:  است  اين  معني  ليقو به

 »و كتاب«گردد  مي  و نوراني  كند، روشن مي  حكم  بندگانش  در ميان  كه  از حق  آنچه

  دست خود را به  اعمال  نامه  كساني  پس »شود  نهاده«  آدم بني  اعمال  هاي كارنامه:  يعني
ها  كارنامه:  است  اين  معني  قولي به .خود  چپ  با دست  گيرند و كساني خود مي  تراس

  گاه محشر آن  موقف  سوي به »شوند  آورده  و پيامبران«شود  مي  نهاده  حساب  براي

و «اند؟  داده  پاسخي  چه  دعوتشان  به  امتهايشان : گيرند كه قرار مي  سؤال مورد  باره دراين

  ديگر گواهي  هاي امت  عليه  كه ص محمد  امت از  كساني:  يعني »شوند  دهشهدا آور
شوند و در  مي  اند، آورده رسيده  شهادت  به أخدا  در راه  كه  دهند و نيز شهدايي مي

آنها   اند ولي آنها رسانده  را به  حق  دعوت  كه  كساني  براي  حق  پيام  ابالغ  به  روز قيامت
و «نگهبانند   ، فرشتگان يا مراد از گواهان. دهند مي  اند، گواهي پرداخته  آن  تكذيب  به

و «شود  مي  حكم  و راستي  عدل  ، به بندگان  ميان:  يعني »گردد  داوري  حق به  ميانشان

 آنند،  مستحق  كه  شود و در عذابي نمي  كاسته  از ثوابشان:  يعني »قرار نگيرند  ستم مورد
  .شود مي  داده  اعمالشان  اندازه به  د و جزايشانشو نمي  افزوده

  

���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  
 آنچه  يابد و خدا به مي  تمام به«از خير و شر  »است  كرده  كه  آنچه  جزاي  و هركسي«

  سابگر و نهح به  نياز دارد، نه  اي نويسنده  به  لذا نه »داناتر است«در دنيا   بندگان »كنند مي 
  و گواهان ‡ پيامبران شود و مي  نهاده  در ميان  اعمال  نامه  كه اين  دليل  پس.  شاهدي  به

  .شود  برداشته  عذر از ميان گردد و  تكميل  حجت  كه  است  شوند، فقط اين مي  آورده
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w����v��u��tw����v��u��tw����v��u��tw����v��u��t  
  بعضي  دنبال  به  ، بعضي و متفرق  جداگانه  در گروههاي:  يعني »گروه گروه  و كافران«
در كفر و   آنان  رأس  كه  است  رهبري  هر گروهي  و براي »شوند  رانده  جهنم  سوي به«

 »گردد  گشوده  آن  رسند، درهاي  بدان  تا چون«  است  بوده  آن  سوي آنها به  كننده دعوت
و . شوند مي  درآورده  آن  به  درنگي  هيچ رسند، بي مي  دوزخ  به  كه مجرد اين  به:  يعني

  به«  آن  و كارپردازان  دوزخ  نگهبان  فرشتگان:  يعني »و نگهبانانش«در دارد   هفت  دوزخ

  بر شما نيامدند كه«  خودتان  از جنس : يعني »از خودتان  مگر فرستادگاني: گويند  آنان

  بر شما بخوانند و از مالقات«بود   كرده را بر شما نازل  آن  كه »را  پروردگارتان  آيات

  اين«: گويد مي  بيضاوي »هشدار دهند؟ شما را«ايد  درافتاده  آن  به  كه »روزتان  اين
  نيست  بر بندگان  ، تكليفي تشريع  از فرستادن  قبل  كه  است  بر آن  ، دليل فرشتگان  سؤال
  و رساندن ‡ پيامبران  آمدن  بار خود را به سرزنش  سؤال  ، اين فرشتگان  كه  جهت  بدان

  را براي  الهي  آيات ‡ پيامبران:  يعني »چرا: گويند«. »ساختند  ، معلل آنان  به  الهي  كتاب
و هشدار   شد، بيم  روبرو خواهيم  با آن  روزي  در چنين  كه  ما آوردند و مارا از عذابي

  ما را به  كفر ما بود كه  اين:  يعني »آمد  واجب  بر كافران  عذاب  حكم  ولي« نيز دادند
  :كنند را مي  اعتراف  اين  چون  پس. در افگند  و روزي  حال  چنين

  

£��¢���¡�����~}��|���{��z��y��x£��¢���¡�����~}��|���{��z��y��x£��¢���¡�����~}��|���{��z��y��x£��¢���¡�����~}��|���{��z��y��x  
  جاودانه .درآييد«  شده  شما بازگردانيده  يبرا  كه »دوزخ  هاي از دروازه: شود مي  گفته«

 ! وه«  است  شده مقدر  جاودانگي  در آن  سبحان  خداي  شما از جانب  براي »بمانيد  درآن

  . آنهاست  براي  اي هميشگي  بد منزلگاه  چه  وزخد:  يعني »متكبران  منزلگاه  بد است  چه
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  داده  سوق  بهشت  سوي به  گروه اند، گروه پروا داشته  از پروردگارشان  كه  و كساني«

  تفاوت  مبناي ـ بر  و تكريم  با اعزاز و تشريف  را همراه  ايشان  فرشتگان:  يعني »شوند
كثير  ابن. نندك مي  راهنمايي  بهشت  سوي  ـ به  درجه  و برتري  در شرف  مراتبشان

  بهشت  سوي به ـ  اعراز و اكرام  ـ با نهايت  نجيب  هايي آنها را سوار بر اسب«: گويد مي
  براي »است  شده  گشوده  آن  درهاي  كه  حالي رسند، در  بدان  تا چون«. »برند مي

  گونهشما از هر: يعني »بر شما  سالم: گويند مي  ايشان  به  آن  و نگهبانان«  استقبالشان

  آلوده  معاصي و  شرك  پليديهاي  در دنيا و به »شديد  پاك«هستيد   سالمت  به  آفتي

 »درآييد جاودانه« ؛ بهشت  به:  يعني »آن  به«آمديد   خوش:  است  اين  يا معني. نگشتيد
  . فنايي  پيوندد و نه شما مي  به  مرگي  نه  در آن  كه

  كه حالي شود در مي  باز ساخته  آن  به  دوزخيان  سيدناز ر  پس  جهنم  درهاي  كه اين  سبب
همانا اعزاز  ؛ است  باز گرديده  رويشان به  از قبل  آن  درهاي  بهشت  به  بهشتيان  با رسيدن

،  از قبل  بهشت  كه  است  پيام  تعبير مفيد اين  اين  پس.  است  بهشتيان  و احترام  و اكرام
» و»  ، حرف بهشت به  ورود بهشتيان  ، در باب جهت  ، بدينكشد را مي  انتظار وصولشان

  آمده» المنير«در تفسير   كه چنان. را برساند  معني  شد تا اين  اضافه _°��±°��±°��±°��±+در 
  . است

در   كه هستم  كسي  اولين  من«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث
  است  آمده � خطاب  عمربن  روايت  به  ريفش  در حديث  همچنين. »كوبد را مي  بهشت

  خويش  وضوي و  وضو گرفته  كه  نيست  كسي از شما هيچ«: فرمودند ص خدا  رسول  كه
؛  و رسوله  عبده امحمد  نأو هللاال اإ  لهإ ال  نأشهد أ: گويد مي  گرداند، سپس مي  را كامل
  كه  شود تا از هر دري يم  او باز ساخته  روي به  در بهشت  هر هشت  كه جز اين

  هر دو لنگه  ميان«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »وارد شود  آن  خواهد، به مي
  .» است  راه  سال  مسير چهل  اندازه  ، به بهشت  در از درهاي
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 با »گردانيد  ما راست  را در حق  اش وعده  را كه  خدايي  سپاس«  بهشتيان »و گويند«

 : يعني »داد  ما ميراث  را به  و سرزمين«  بهشت  به  دادنمان  مجدد و پاداش  برانگيختن
و   شده  آن  و آنها مالك  است  رسيده  آنان  به  از ديگران  بهشت  گويي. را  بهشت  سرزمين

  از اهل بهشت   اهل  كه  است  نيز آمده  شريف  در حديث ! آري. اند كرده  تصرف  در آن
  بهشت از اهل   دوزخ  برند اما اهل مي  ميراث  به  را در بهشت  جايگاههايشان  دوزخ

،  بخواهيم كه  بهشت  آن  از هر جاي«. برند نمي  ميراث  به  را در دوزخ  جايگاههايشان

،  بخواهيم  و در هرجا كه  خواهيمب  از منازل  ، هر چه در آن:  يعني »يمگير مي  جاي

  پاداش  عنوان  به  بهشت:  يعني »كنندگان عمل  پاداش  است  نيك  چه«  گيريم برمي
  است  آمده �معاذ  روايت  به  شريف  در حديث.  است  پاداشي نيكو  ، چه كنندگان عمل

  .» است هللا اال  اله ال  كليد بهشت«: فرمودند ص خدا  رسول  كه
  

B��AB��AB��AB��A��� �� �� ���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
��R��R��R��R�����������������������S���S���S���S  

و   گرفته  را در ميان  آن  كه حالي در:  يعني »عرش  پيرامون  كه  بيني را مي  و فرشتگان«

 در:  يعني »گويند مي  را تسبيح  ، پروردگارشان با ستايش  همراه«اند؛  كرده  احاطه  بدان
  را بر زبان او  ، تسبيح و حمدگويان  سپاسگزارانه  اند كه رفتهگ  را در ميان  عرش  حالي

و  ‡ پيامبران  ميان:  يعني »و ميانشان«. » و بحمده  اهللا سبحان«: گويند دارند و مي

  با وارد نمودن »شود مي  حكم  حق  به«   دوزخ  و اهل  بهشت  اهل  ، يا ميان هايشان امت
  ميان  يعني«:  است  گفته  رازي  امام.  دوزخ  از آنها به  و بعضي  بهشت  از آنها به  بعضي

پروردگار   را كه  خدايي  ستايش :شود مي  و گفته«. »شود مي  حكم  حق  به  فرشتگان

را در برابر   عزوجل  خداي  هستند كه  اي بهشتي  مؤمنان:  گويندگان »است  عالميان
:  قولي به. گويند مي  ستايش ، است  كرده  خدوز  و اهل  ايشان  ميان  كه  حقي  به  داوري
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  حق  و داوري  در حكمش  وي  را بر عدالت  عزوجل  خداي  فرشتگانند كه  گويندگان
  به  بهشت  اهل  كار را ـ با درآوردن  وي  رساندن  پايان  و بر به  بندگانش  در ميان  وي

  .ندگوي مي  ـ ستايش  منازلشان  به  دوزخ  و اهل  منازلشان
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  ﴾غافر  سوره﴿
 . است  آيه) 85(  و داراي  است  كيم

  

̀�+:  آيه  كه آن  سبب  به  سوره  اين : تسميه  وجه �_�� �̂ � �]�̀�_�� �̂ � �]�̀�_�� �̂ � �]�̀�_�� �̂ �   آيات  آغازين در _...[�
 أخداوند  حسناي  واال و اسماي  از اوصاف» غافر«. شد  ناميده» غافر«دارد،  قرار  آن

،  است  فرعون  آل  مؤمن  بر داستان  تملمش  كه آن  سبب به  سوره  اين  همچنين.  است
  .شود مي  نيز ناميده»  مؤمن«

  .شوند مي آغاز»  حم«با   كه  است  اي پياپي  گانه هفت  هاي از سوره  سوره  اولين  اين
  روايت ها سوره  اين  ترتيب  عنهما درباره هللا زيد رضي  و جابربن  عباس از ابن  سيوطي

  سوره  دنبال دارند، به  در مصحف  كه  ترتيبي  همين  به»  حواميم«  هاي سوره:  است  كرده
  سوره  شد، سپس  نازل»  مؤمن»  سوره  نخست:  يعني. اند شده  نازل  هم سر  پشت» زمر«
، » زخرف«:  هاي سوره  ترتيب  طور به و همين»  شوري»  سوره  ، بعد از آن» سجده«
  .نگرديد  نازل  ديگري  سوره  آنها هيچ  يانو در م»  احقاف«و »  جاثيه«، » دخان«

  حديث در ص خدا  ـ رسول  حواميم  ـ يعني  سوره  هفت  اين  در فضيلت : آن  فضيلت

  حسنات  روضات  ، هن حم  ذوات  القرآن  ةثمر  نإو  ةء ثمر شي  لكل«: فرمودند  ذيل  شريف
چيز  هر  براي:  الحواميم فليقرأ ةنالج  رياض  في  يرتع  نأ  حبأ  ، فمن متجاورات  مخصبات

  بوستانهاي ها سوره  اين.  است  حم  داراي  هاي همانا سوره  قرآن  و ثمره  است  اي ثمره
  كه  كسي  پس دارند قرار  هم  پهلوي پهلوبه  هستند كه  ، سرسبز و پر محصولي خرم  زيباي

  در حديث  همچنين .»بخواندرا   بخرامد، بايد حواميم  بهشت  خواهد در بوستانهاي مي
  و اول  الكرسي  آيه  كس هر«:  است  آمده»  المؤمن  حم»  سوره  فضيلت  به  راجع  شريف

  امان محفوظ و در  اي بدي  هرگونه روز از  بخواند، در آن )روز  در اول(را   المؤمن  حم
  شده  نقل  نيز حديثي ، در شب  دو سوره  اين  خواندن  فضيلت  طور درباره همين. »ماند مي

  . است
 جو  گويي  و جو سوره  و كفر است  ايمان  قضيه  به  ، پرداختن سوره  اين  موضوع
  . و طغيان  و ايمان  و باطل  حق  ميان  است  اي معركه
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  حروف از  دو حرف  اين.  آن  فتح  آخر يا به  ميم  سكون  به »حاء، م«: شود مي  خوانده
  آنها در اول  درباره  و سخن  است  ها آمده از سوره  در آغاز بعضي  كه  است  اي مقطعه
  . گذشت»  بقره»  سوره

  

��\������[��Z��Y��X��W��V��\������[��Z��Y��X��W��V��\������[��Z��Y��X��W��V��\������[��Z��Y��X��W��V  
از   راستي و  حق به  قرآن:  يعني »است  عزيز عليم هللا  از جانب  كتاب  اين  فروفرستادن«

.  نيست  وي  در حق  و افترايي  و كذب  شده  و دانا فروفرستاده  غالب أنزد خداوند
. بربندد  دروغي  وي بر  كسي  كه  است  ، قاهر و برتر از آن غالب  تعالي  حق  يعني: عزيز
  .كنند گويند و مي مي  كه  آنچه  و به  خلقش  به  بسيار داناست:  عليم

  

��m���l����k���ji��������h���g����f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��m���l����k���ji��������h���g����f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��m���l����k���ji��������h���g����f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��m���l����k���ji��������h���g����f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]  
 گناه  آمرزنده  تعالي  حق:  يعني »كيفر است پذير و سخت  و توبه  ناهگ  آمرزنده«
  وصف دو  اين.  كيفر است سخت  دشمنانش  و براي  آنهاست  توبه  و پذيرنده  دوستانش 

را در   بنده تا  است  آمده  در كنار هم  از قرآن  متعددي  كيفر، در مواضع پذير سخت توبه
بر   تعالي  حق : يعني:  الطول ذي »است  توانگري  صاحب« و رجاء قراردهد  خوف  ميان

  به  چيزهايي  بخشيدن ؛ با است  و توانگري  و بخشايش  و فضل  انعام  صاحب  بندگانش
  به  خويش  احسان  محض به آنها را أخداوند  بلكه  است  نبوده  حقشان  در واقع  كه  آنان

در روز  »اوست  سوي به  ، بازگشت و نيستجز ا  خدايي«  است  كرده  عنايت  ايشان
  برابر اعمالشان دو را ـ در هر ـ  فرمانبردار و نافرمان  پس  وي غير  سوي به  ، نه آخرت

  .دهد جزا مي
دلير،   مردي :فرمود  اند كه كرده  روايت � اصم از يزيدبن  و حافظ ابونعيم  حاتم ابي ابن

  مدتي �عمر. آمد مي � خطاب ديدار عمربن  به  هميشه  شام  و نيرومند از اهالي  شجاع
  كه  شد؟ او كجاست  چه  فالن  بن  فالن: پرسيد أ از اصحاب  روزي  پس. او را نديد

 �عمر.  است  شده  گساري آخر او گرفتار مي ! اميرالمؤمنين  اي: ؟ گفتند بينمش نمي
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  ، سالم فالن بن فالن  سوي به  خطاب  از عمربن:  ؛ بنويس او گفت  را فراخواند و به  كاتبش
  گناه  آمرزنده«.  جز او نيست  معبودي  كه  گويم مي را ستايش   نزد تو خدايي  من! بر تو
،  جز او نيست  ، خدايي توانگري  و صاحب  كيفر است سخت ، توبه  دهو پذيرن  است

  در حق أخداوند  بارگاه  به:  گفت � اصحاب  به  سپس. » اوست  سوي به  بازگشت
پذير  بر او توبه أآورد و خداوند او رو  سوي به  خويش  با قلب  دعاكنيد كه  برادرتان

نمود   آن  خواندن  به  رساند، او شروع  وي  را به  اش نامه �عمر  پيك  چون پس. گردد

�+: را  آيه  اين  كرد و بويژه مي  تكرارش  وپياپي � �b��a�� �̀�_�� �̂� �]���b��a�� �̀�_�� �̂� �]���b��a�� �̀�_�� �̂� �]���b��a�� �̀�_�� �̂� و . _ ...[�
  و وعده  داده  بيم  مرا از كيفر خويش أخداوند ! آري: نمود مي  زمزمه  ينبا خود چن

و از   گريست  گاه كرد آن مي را با خود تكرار  سخن  اين  پيوستهو  !بيامرزد  بر من  كه  كرده
  به  اش خبر توبه  چون  پس. كرد  توبه  و خالصانه  برداشت  كامال دست  نوشي شراب

  چنين ، اين است  شما لغزيده  برادران از  برادري  ديديد كه  وقتي: رسيد، فرمود �عمر
بر   بخواهيد كه  سبحان  گردانيد و از خداي استوار و پايدار  حق  كنيد؛ او را در راه  عمل

  جاي  مبادا به:  يعني» باشيد  شيطان  معاون  وي  مبادا بر زيان ! هان. پذير گردد او توبه
آيد   بگيريد تا بر سر سماجت  و سرزنش  باد دشنام ، او را به وي  اصالح  در جهت  تالش

  .فشارد خود پاي   و بر گناه
  

u��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��n������������������{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��v  
 جز كساني:  يعني »كند نمي  خدا مجادله  در آيات  كفر ورزيدند كسي  كه  جز آنهايي«
  آن  وتكذيب  الهي  آيات  ديگر در دفع  اند، كسي كافر شده  كه  و امثالشان  مكه  از مشركان 

از   نوع  همين و  است  حق  كردن  ناروا و قصد دفع  به  مجادله: مراد. كند نمي  ستيزه
  نفإ  القرآن  في ال تماروا«:  است  شده  اشاره  آن  به  شريف  حديث  در اين  كه  است  مجادله

ناروا در   به  خصومت يعني(  در قرآن  كنيد زيرا جدالن  مجادله  در قرآن: كفر  المراء فيه
  باطلي  هر كس«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » كفر است )آن  انكار و تكذيب

  از وي  رسولش  خدا و ذمه  ذمه  كند، درحقيقت  دفع  آن  وسيله را به  دهد تا حقي  را ياري
و   از قرآن  و التباس  ابهام  ، رفع حقيقت  كردن  روشن  براي  اما جدال. » است  بيزار شده
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  جويان  تقرب  كه  است  اعمالي  ، از بزرگترين راست  راه  به  و شكاكان  منكران  بازگردانيدن

����B}�:  است  فرموده  خداوند متعال  كه جويند چنان مي  تقرب  با آن  عزوجل  خداي  به

��I��H��G��F��E��D��Cz   :)نيكوتر   كه  اي شيوه  جز به  كتاب  لو با اه
  .»46/عنكبوت«) نكنيد  مجادله  است

 گرامي  رسول  عزوجل  خداي »در شهرها تو را نفريبد  وگذارشان گشت  پس«
شود؛  كفار فريفته  دنيوي  منديهاي از بهره  چيزي  به  كه كند از اين مي  را نهي ص خويش 

،  آن  بابت از  كالن  سودهاي  آوردن  دست ا و بهدر كشوره  تجارت  چون  منديهايي بهره
و   مورد مؤاخذه  مدتي  از اندك  پس  زيرا اينان...  و  و نظامي  سياسي  پيروزيهاي  كسب

  .شوند رها نمي  شده و فراموش  يابند، يقينا مهمل  مهلت  گيرند و اگر هم قرار مي  محاسبه
  درباره  آيه  اين: فرمود  كه  است  كرده  روايت  مالك از ابي  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن

  .شد  نازل  سهمي  قيس بن حارث
  

��j��ih���g��f��e��d�� cb��a� � �̀ �_� � �~��}��|��j��ih���g��f��e��d�� cb��a� � �̀ �_� � �~��}��|��j��ih���g��f��e��d�� cb��a� � �̀ �_� � �~��}��|��j��ih���g��f��e��d�� cb��a� � �̀ �_� � �~��}��|
��t��s���������r��q���po��n��m��l��k��t��s���������r��q���po��n��m��l��k��t��s���������r��q���po��n��m��l��k��t��s���������r��q���po��n��m��l��k  

را   ناميمونشان  و فرجام  پيشين  هاي امت  از تكذيب  اي عيني  هاي نمونه  تعالي  حق  سپس
نيز  »ديگري  گروههاي و بعد از آنها  نوح  ، قوم از اينان  پيش«: فرمايد و مي  شدهيادآور

و   بندي گروه  به  پيامبرانشان  و عليه »كردند  پيشه  تكذيب«؛ مانند عاد و ثمود 

:  يعني »بگيرند را كردند تا او را  قصد پيامبرشان  و هر امتي«زدند   دست  گيري جبهه
و او را   يافته  دست  را كردند تا بر وي  ، قصد پيامبرشان كننده تكذيب  از امتهاي  هر امتي
كردند   جدال  باطل  به و«خواهند با او بكنند  مي  نمايند و هر چه  كنند و شكنجه  زنداني

و با   وباطل  بيهوده  سخنان  به  با پيامبرشان:  يعني »كنند  ابطال  را با آن  تا حق
،  آن  وسيله به كردند تا  و مجادله  ، ستيزه وبرهم درهم  و مقوالت  اساس بي  دستاويزهاي

 »را  آنان  پس«كنند   را ابطال  نمايند و ايمان  بيرون  را از صحنه  و آن  را خرد ساخته  حق
:  يعني »بود؟  چگونه  كيفر من  ، بنگر كه فروگرفتم«را   باطل  به  گران ستيزه  آن:  يعني



  

2456  

و   قدر دردناك چه  عذاب  آن  ، كه كردم  مجازات  آن  وسيله آنها را به  كه  بنگر در عذابي
  .؟ است  بوده  سخت

  

�������~��}��|��������{��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 چنان !صمحمد  اي:  يعني »شد  ثابت  بر كافران  پروردگارت  ، فرمان سان و بدين«

شد،   و ثابت  يافت  تحقق ‡پيشين  پيامبران  كننده تكذيب  بر امتهاي  عذاب  حكم
  و ناروا و با تكيه  ناحق و به   تو كفر ورزيده  به  كه  بر كساني  عذاب  ، حكم گونه همين به

  و تحزب  بندي گروه هب  و دست  شده  تو همدست  كردند و عليه  با تو مجادله  بر باطل
  درباره  صادره  حكم:  يعني »دوزخند  اهل  آنان  كه«؛  است  شده  و الزم  زدند، نيز ثابت

  .اند آنها سزاوار دوزخ:  كه  است  آنها اين
  

��°�� �̄�®��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤���� ��£��¢��¡��°�� �̄�®��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤���� ��£��¢��¡��°�� �̄�®��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤���� ��£��¢��¡��°�� �̄�®��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤���� ��£��¢��¡
���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��±  

با   راهگرداگرد آنند، هم  كه  كنند و كساني مي  را حمل  الهي  عرش  كه  كساني«

  مؤمنان  دارند و براي  او ايمان  گويند و به مي  تسبيح  پروردگار خويش  ستايش

باشند ـ و  مي  كروبي  فرشتگان  ـ كه  عرش  حامل  فرشتگان:  يعني »خواهند مي  آمرزش
بر   كه  فرشتگاني  اند همچنين آنها در پيدايش  و اولين  فرشتگان  طبقات  بلندترين  ايشان

 برابر در  وي  با حمد و سپاس  را همراه أخداوند  دارند، اينان قرار  عرش دگرداگر
را با  او  وحدانيت:  دارند، يعني  او ايمان  كنند و به مي  او را تنزيه  گفته  ، تسبيح نعمتهايش

: گويند خواهند ومي مي  آمرزش  مؤمنش  بندگان  و براي  كرده  تصديق  بصيرتهايشان
  تو همه و علم   رحمت:  يعني »دارد  چيز احاطه تو بر همه   و علم  مترح !پروردگارا«

:  يعني »اند كرده  تو را دنبال  و راه  كرده  توبه  را كه  كساني  پس«  است  چيز را فراگرفته
  پيروي ـ را  اسالم  دين  تو ـ يعني  و راه  برتافته  روي  ز گناهان، ا با توبه  را كه  كساني

  آمده  شريف  در حديث  كه چنان »دار  نگاه  دوزخ  را از عذاب بيامرز و آنها« اند كرده
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تو   و براي ! آمين :گويد مي  دعا كند، فرشته  غائبانه  برادرش  در حق  مسلمان  چون«:  است
  .»ادب  مانند آن  هم

تعداد  و  حمل  اين  اما كيفيت  داريم  ايمان  فرشتگان  وسيله به  الهي  عرش  حمل  ما به  البته
مركز تدبير  » عرش»  كه  بايد دانست.  گذاريم وا مي  عزوجل  خداي  علم  را به  فرشتگان

  .باشد داناتر مي  آن  خود به  عزوجل  خداي  كه  است  و حقيقتي  بوده  عالم
  

��N� � ML��K��J��I� � �H��G��F��E��D��C��B��A��N�� ML��K��J��I� � �H��G��F��E��D��C��B��A��N�� ML��K��J��I� � �H��G��F��E��D��C��B��A��N�� ML��K��J��I� � �H��G��F��E��D��C��B��A
��R��Q�����P��O��R��Q�����P��O��R��Q�����P��O��R��Q�����P��O  

و  !پروردگارا« :كنند دعا مي  چنين  مؤمنان  ، در حق الهي  شعر  حامل  فرشتگان  همچنين

:  عدن  بهشتهاي »، وارد كن اي داده  وعده  ايشان  را به  آن  كه  عدن  را در بهشتهاي  آنان

و   همسرانو   از پدران  و نيز هر كس«  است  در آنها دائمي  اقامت  كه  هايي بهشت  يعني

  از اين  كساني  با ايشان  همراه:  يعني »اند وارد كن آمده  حصال  به  را كه  فرزندانشان
  كردن  و كامل  ايشان بر  خويش  نعمت  تكميل  هستند، براي  صالح  را كه  شده ذكر  گروه

  سعيدبن .»و حكيمي  غالب  گمان زيرا تو بي«  وارد كن  بهشت  ، به و سرورشان  شادماني
  پدر و پسر و برادرم  پرسد كه مي وارد شود،  بهشت  به  چون  مؤمن«: گويد مي �جبير

او   ولي. اند تو نرسيده  و اندازه  پايه  به خود  آنها در عمل: شود مي  گفته  وي  كجايند؟ به
آنها   كه  است  هنگام  در آن.  ايشان  براي  هم و  ام كرده  خود عمل  براي  هم  من: گويد مي

  .كرد  را تالوت  آيه  اين �جبير  سعيدبن  سپس. »شوند مي  ساخته  ملحق  وي  به  در درجه
  

UTSUTSUTSUTS����WVWVWVWV����XXXX����YYYY����ZZZZ����]��\[]��\[]��\[]��\[����̂̂̂̂����____������a`��a`��a`��a`  
بديها  را از  و آنان«: افزايند مي  مؤمنان  خود در حق  در دعاي  عرش  حامل  فرشتگان

را  اند، آنها شده  در دنيا مرتكب  كه  بدي  و اعمال  برابر گناهان در:  يعني »دار  نگاه
ناگوار   را از عذاب  بيامرز و ايشان  را بر ايشان  بدشان  و اعمال  نكن  و مجازات  همؤاخذ

،  بداري  امان از بديها در«  در روز قيامت:  يعني »روزي  را در چنين  كه و هر«دار  نگاه

  بهشت  و به  داده  نجات  خويش  و او را از عذاب »اي كرده  رحم  بر وي  كه  راستي به
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  بزرگتر از آن  اي رستگاري  كه »است  بزرگ  رستگاري  همان  و اين«  اي رآوردهد  خويش
آنها بر  !اند گرامي أقدر نزد خداوند چه  مؤمن  بندگان«: گويد مي  عيسي بن سليم.  نيست
 هللاعبدا بن مطرف. »خواهند مي  آنها آمرزش  براي  اند اما فرشتگان خوابيده  خويش  بالين

  آيه  اين  ، سپس»هستند  ، فرشتگان مؤمنان  براي أخدا  بندگان  ترين واهخيرخ«: گويد مي
  .»اند ، شياطين مؤمنان  براي  بندگان  ترين و خائن  ترين بدخواه اما«: كرد و افزود  را تالوت

  

��o������ �n��m��l��k�������j��i����� �h��g��f��e��������d��c�����b��o������ �n��m��l��k�������j��i����� �h��g��f��e��������d��c�����b��o������ �n��m��l��k�������j��i����� �h��g��f��e��������d��c�����b��o������ �n��m��l��k�������j��i����� �h��g��f��e��������d��c�����b
���q��p���q��p���q��p���q��p  

مورد ندا « وارد شوند  دوزخ  به  كه  ـ هنگامي  در روز قيامت »اند كافر بوده  كه  كساني«

تر  همديگر سخت  به  شما نسبت  اهللا از دشمني  دشمني اقطع:  گيرند كه قرار مي

  خودش به  ـ خطاب  آن  عذاب  مشاهده  ـ در هنگام  دوزخ  از اهل  هر انساني:  يعني »است
: گويند آنها مي به  ، فرشتگان امهنگ  در اين. »! نفس  بر تو اي  و نفرت  نفرين«: گويد مي
  دعوت  ايمان  سوي به  كه  گاه آن«: از شما در دنيا أخداوند  و دشمني  نفرت اقطع

شما بر خود   و بغض  و دشمني  نفرت  بزرگتر از اين »ورزيديد شديد و انكار مي مي
  .كنيد مي  را مشاهده  عذاب  كه  است  حالي  شما در اين

  

y��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��r�����������{��z���{��z���{��z���{��z������_��~��}��|��_��~��}��|��_��~��}��|��_��~��}��|  
مراد از دوبار  »كردي  و دوبار زنده  ما را دوبار ميراندي !پروردگارا: گويند مي«

  بودند، سپس  پدرانشان  در پشت  جان بي  هايي نطفه  بار اول  آنان:  كه  است  اين  ميراندن
را ميراند ومراد از دوبار  آنها  بار دوم  رايب أشدند، خداوند  در دنيا زنده  كه بعد از آن

  هنگام  به  درآخرت  مجددشان  زندگي  آنها در دنيا، سپس  اولي  حيات:  كردن  زنده
  ؛ مانند تكذيب بوديم  داده  پيشتر در دنيا انجام  كه »گناهانمان  به«.  رستاخيز است

آنها   ولي »كرديم  اعتراف«  ستييكتاپر توحيد و  تو و ترك  به  آوردن ، شرك‡ پيامبران
ندارد و در   حالشان  به  سودي  هيچ  در آن  اعتراف  كنند كه مي  جايي را در  اعتراف  اين

: پرسند مي  گاه آن. آيد نمي  كارشان  به  هيچ  پشيماني  شوند كه مي  و نادم  پشيمان  جايي
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  باشد، چه  كه  ـ از هرگونه  ا راهيم  آيا براي:  يعني »؟ هست  شدني  بيرون  آيا راه  پس«
دنيا   و به  آمده  بيرون  از دوزخ  دهد كه  ما امكان  تا به  ميسر هست ـ  سريع  كند و چه
  .؟ بازگرديم
  :فرمايد مي  در پاسخشان أخداوند

  

��q��p���o���n��m��lk���j��i��h��gf��e��d����c��b��a��`��q��p���o���n��m��lk���j��i��h��gf��e��d����c��b��a��`��q��p���o���n��m��lk���j��i��h��gf��e��d����c��b��a��`��q��p���o���n��m��lk���j��i��h��gf��e��d����c��b��a��`  
  آن  سبب قرار داريد، به  در آن  كه  عذابي  اين:  يعني »شماست  براي  روي  از آن  اين«

و  او  به »ورزيديد شد، كفر مي مي  خوانده  تنهايي  خدا به«در دنيا  »چون  كه«  است

 از »شد مي  آورده  او شرك  به  و چون«گذاشتيد  را فرو مي  پرستي توحيد و يگانه

 را  شرك  سوي به  و دعوت »كرديد را باور مي  آن«آنها  يا غير  از بتان  ؛ اعم ديگران

 و  وي از غير  ، نه و يگانگي  تنهايي به »خداست  از آن  فرمان  پس«گفتيد  مي  اجابت
  است  كرده  حكم  از آن  آمدن  بيرون  و عدم  در دوزخ  جاودانگي  بر شما به  كه  هموست

  بزرگ«باشد   همانندي  و صفاتش  در ذات  برايش  كه  است  و برتر از آن »او بلندقدر«

  .باشد  يا شريكي همتا، يا همسر، يا فرزند،  برايش  كه  است  بزرگتر از آن:  يعني »است
  

s��rs��rs��rs��r����tttt����uuuu����vvvv����wwww����|��{z��y��x|��{z��y��x|��{z��y��x|��{z��y��x����}}}}����~~~~���������������¢��¡���¢��¡���¢��¡���¢��¡  
شما   به«خود را   قدرت  هاي توحيد و نشانه  داليل:  يعني» را  آياتش  كه كسي  اوست«

  اي روزي  شما از آسمان  و براي«خود   و انفسي  آفاقي  در كائنات »نماياند مي

 خداي.  است  ارزاق  همه  سبب  فرستد زيرا باران را فرو مي  باران:  يعني »فرستد فرومي
  قوام كرد زيرا  جمع  را با هم  ارزاق  و فرودآوردن  آيات  ، نماياندن آيه  در اين  سبحان 

  كه  كس و جز آن«  است  ارزاق  با فروفرستادن  نابدا  و قوام  آيات  با آشكار كردن  اديان

  كسي ، فقط روشن  آيات  با اين:  يعني »گيرد ديگر پند نمي  ، كسي است  كننده انابت
  به أخداوند  در آيات  از انديشيدن  گيري با بهره  آيد كه خود مي  شود و به پندپذير مي

  .باز گردد  وي  طاعت
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 را او:  يعني »ايد ساخته  او خالص  را براي  دين  بخوانيد كه  را درحالي هللا  پس«

  پاك  ، از شرك است  داده  فرمان  شما را بدان  را كه  وي  براي  عبادت  بخوانيد كه  درحالي
را   كافران«  در عبادت  تان منشي و پاكيزه  اخالص  اين »هرچند«باشيد   ساخته  و پيراسته

در غيظ و  نكنيد و آنها را وا گذاريد تا  آنها التفاتي  ناخوشي  به  پس »افتد  ناخوش
  .رسند  هالكت به  بميرند و با درد و دريغشان  خشمشان

  دنبال  به ص خدا  رسول  كه  است  آمده كزبير بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث
  وله  الملك  ، له له  ال شريك  وحده  ال اهللاإ  لهإ ال«: خواندند ذكر را مي  اين  فرض  نمازهاي

  ، له ياهإال إنعبد  وال  ال اهللاإ  لهإ، ال  ال باهللاإ ةقو وال  حول ء قدير، ال شي  كل  الحمد وهو علي
. » الكافرون  كره ، ولو الدين  له  مخلصين  ال اهللاإ  لهإ، ال  الثناء الحسن  وله  الفضل  وله  ةالنعم

 ص خدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث  ينهمچن
  خويش  دعاي  اجابت  به  دعا كنيد كه  حالي در  تعالي و  تبارك  خداي  بارگاه  به«: فرمودند

  ، اجابت هوس  سرگرم و  غافل  دعا را از دل أخداوند  باشيد و بدانيد كه  داشته  يقين
  .»كند نمي

  

°¯®��¬°¯®��¬°¯®��¬°¯®��¬����¶��µ´³²±¶��µ´³²±¶��µ´³²±¶��µ´³²±����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼������¾½��¾½��¾½��¾½  
شما   به  و واال كه  رفيع  و اوصاف  درجات  داراي  اوست:  يعني »الدرجات  رفيع  اوست«

  منزه  مخلوقات  و او از مشابهت  است  را نمايانده  خويش  عظمت  توحيد و آيات  داليل
برتر   در بهشت را در دنيا، يا  بندگانش  درجات  كه  اوست:  است  اين  يا معني.  است

خود   ؛ و اين آن در  و متصرف  و آفريننده  و مالك »است  عرش  صاحب«گرداند  مي

از «را   وحي:  يعني »را  روح«  اوست  و فرمانروايي  سلطه  و بزرگي  شأن  رفعت  مقتضي

  هستند كه ‡انبيا  و ايشان »افگند بخواهد مي  كه  از بندگانش  بر هر كس  امر خويش
»  روح«را   وحي.  است  كرده  انتخابشان  رسالت  به  اش برگزيده  بندگان  از ميان أدخداون

. شوند مي  زنده  بدنها با ارواح  كه چنان شوند مي  كفر زنده  از مرگ  با آن  ناميد زيرا مردم
  خويش  از شريعتهاي  يعني»  از امر خويش:  امره من«.  است ÷ ، جبرئيل يا مراد از روح
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  خويش  ها را سرمشق شريعت  تا آن  است  كرده  وحي پيامبرانش  سوي آنها را به  كه
:  يعني »دهد  بيم  تا از روز مالقات«كنند   آنها عمل  موجب به خود  و در زندگي  ساخته

آسمانها   اهالي  دهد كه  بيم  روزي  را از عذاب  پيامبر، مردم  آن  فرستادن اب أتا خداوند
  .كنند ديدار مي  هم روز با  در آن  ، همه و آخرين  ولينا و  و زمين

  

���Ñ���Ð���Ï��Î��ÍÌ����Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å������Ä���Ã��ÂÁ��À��¿���Ñ���Ð���Ï��Î��ÍÌ����Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å������Ä���Ã��ÂÁ��À��¿���Ñ���Ð���Ï��Î��ÍÌ����Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å������Ä���Ã��ÂÁ��À��¿���Ñ���Ð���Ï��Î��ÍÌ����Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å������Ä���Ã��ÂÁ��À��¿  
و  باز  در فضاي  از قبرهايشان  مردم  روز كه  آن:  يعني »ظاهر گردند  آنان  روز كه  آن«

،  كوه  چيز ـ مثل  و هيچ  نيست  پوشيده  چيز در آن  هيچ  كه  و همواري  مسطح  صحراي
آنها بر  از  چيزي«آيند  مي  پوشاند، بيرون نمي  ـ آنها را از ديدگان  يا ساختماني  پشته

  پنهان  هايشان سينه  كه  اند و از آنچه در دنيا كرده  كه  از اعمالي »ماند نمي  پوشيده خدا

  كساني  همه  چون:  يعني »؟ كيست  آن از  امروز فرمانروايي«سازد  دارد، يا آشكار مي مي

�����Ê�����Ê�����Ê�����Ê+: پرسد مي گردند، خداوند متعال  اند، احضار شوند و جمع در آسمانها و زمين  كه

Ì��� �ËÌ��� �ËÌ��� �ËÌ��� �Ë_   :)دهد  را نمي  وي  پاسخ  كس  هيچ  پس). ؟ كيست  از آنِ  امروز فرمانروايي
  كه »قهار است  انهخداوند يگ  از آن«: فرمايد و مي  داده  خود پاسخ أخداوند  گاه آن

و   تعالي  حق  كننده سؤال«: گويد مي  حسن.  است  مقهور ساخته  را با مرگ  خلق  همه
  دهد، خود پاسخ را نمي  پاسخش  كسي  كه  گاه و آن  خود اوست  هم  دهنده  جواب
  .»دهد را مي  خويش

  

C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A������P��O��N��M������L��KJ��I��H��GF��E��D��P��O��N��M������L��KJ��I��H��GF��E��D��P��O��N��M������L��KJ��I��H��GF��E��D��P��O��N��M������L��KJ��I��H��GF��E��D  
 امروز. يابد كيفر مي«از خير و شر  »است  داده  انجام  آنچه  وفق رب  امروز هر كس«

  وي  در عذاب  يا افزودن  از ثواب  ؛ با كاستن  از آنان  بر احدي »نيست  ستمي  هيچ

 كند زيرا او در امر حساب مي  حساب  و بسيار سريع »خدا زود شمار است  گمان بي«
  بدان تفكر دارند،  ، نياز به كردن  حساب  در هنگام  ديگران  كه تفكر نياز ندارد چنان  به 

  پنهان از او  اي ذره  و هموزن  چيز محيط و فراگير است همه  به  الهي  علم  كه  جهت
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روز   نصف  اندازه به  زماني در مدت  تعالي  حق«:  است  آمده  شريف  در حديث. ماند نمي
  .»كند مي  را محاسبه  خلق  دنيا، تمام  از روزهاي

  

��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V������U������T��S��R��Q��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V������U������T��S��R��Q��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V������U������T��S��R��Q��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V������U������T��S��R��Q  
 سبب را به  روز قيامت »ده  بيم«  از روز قيامت:  يعني »را از روز آزفه و آنها«
  ازف« :شود مي  شود، گفته  نزديك  كاروان  كوچ  و چون. ناميد»  آزفه»  اش نزديكي 

دلها از  ، و هراس  بيم  از شدت  گويي »رسد وگاهها ميگل  دلها به  كه  گاه آن«. » الرحيل

و   وپرغصه  محزون »از غم  پر شده«رسند  ها مي حنجره  و به  شده  خود بركنده  جاهاي

  به  كه »نيست«  و خويشاوندي  نزديك  هيچ:  يعني »دوستي  هيچ  ستمگران  براي«  ساكت

  پذيرفته«  برايشان  در امر شفاعت »او  سخن  كه  شفاعتگري  و نه«برساند   سودي  آنان

  .»شود

  

���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  
  چيزي  سوي به  دزدانه  از نگاه  عبارت: چشمها  خيانت »داند چشمها را مي  خدا خيانت«

چشمها،  خيانت«:  است  گفته  قتاده.  نيست  حالل  آن  سوي به  كردن  نگاه  كه  است
در  � عباس ابن .»ندارد  را دوست  آن  عزوجل  خداي  كه  است  در چيزي  چراني چشم

شود و  وارد مي  خانواده  يك  بر اهل  كه  است  مردي:  مراد از آن«:  است  گفته  تفسير آن
  زيبا است  زني  در ميانشان گذرد و مي  خانه  ، يا از برابر آن زيبا است  زني  در ميانشان

  متوجه  كه  افگند اما وقتي مي  زن  آن  سوي به  دانهدز  شوند، نگاهي مي  غافل  چون  پس
دوزد و  مي  او چشم  شوند، به  غافل  بندد و باز چون فرو مي  را از آن  شوند، چشمش

  آگاه  وي  از قلب  عزوجل  خداي  كه پوشد در حالي فرومي  شوند، چشم  متوجه  چون
 »و«. » رفت باال مي  زن  آن  ر فرجب  كاش  دارد كه  دوست  او حتي  داند كه و مي  است

و از   وي  هاي و نافرماني  از معاصي »دارند مي  نهان«و اندرونها  »ها سينه  آنچه«داند  مي
  . و خيانت  امانت
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از خير   سزاوار وي  هك  آنچه  را به  هر كس  پس »كند مي  حكم«  و عدل »حق  و خدا به«

و   بتان:  يعني »پرستند مي در برابر او  كافران  را كه  و كساني«دهد  ، جزا مي يا شر است
دعا باال   آنها به  سوي خود را به  ـ دستهاي  سبحان  ـ جز خداي  مشركان  كه  معبوداني

قادرند   بر كاري  هدانند و ن مي  چيزي  زيرا آنها نه »كنند نمي  حكم  چيزي  به«كنند  مي

  . افعالشان  به »بيناست« را و  سخنانشان »شنواست خود  كه  ، خداست در حقيقت«
  

��m��l��k��j�����i���hg��f��������e��d��c������� ��b����a�� �̀�_����~��}��|��{��m��l��k��j�����i���hg��f��������e��d��c������� ��b����a�� �̀�_����~��}��|��{��m��l��k��j�����i���hg��f��������e��d��c������� ��b����a�� �̀�_����~��}��|��{��m��l��k��j�����i���hg��f��������e��d��c������� ��b����a�� �̀�_����~��}��|��{
��{��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  

  اند تا ببينند فرجام سير نكرده  در زمين«  رسالتت  انگاران دروغ  اين »آيا« !صمحمد  اي

  عبرت ، از ديگران  و در نتيجه »؟ است  بوده  اند چگونه از آنها زيسته  پيش  كه  كساني

  زمين  در روي  از اينان«اند؛  درگذشته  از كفار كه  كساني:  يعني »آنها«بگيرند؟ زيرا 

نيرومندتر و   و مادي  بدني  حاضر، در توان  انكافر  از اين:  يعني »اند تر بوده پرتوان

از   زمين  روي در  كه  با آنچه »گذاشتند  از خود باقي  و آثار زيادتري«اند  استوارتر بوده
بود و   باقي  زمين  روي در  تا ديرزماني  هايشان نشانه  بودند، كه  دژها و قصرها آباد كرده

تدمر و   مصر، ستونهاي  هاي ، اهرام سد چين  و هر كس...  است  باقي  بعضا هنوز هم
 در  معني  اين. كند مي  اعتراف  پيشينيان  مدنيت  برتري  ببيند، به  را از نزديك  بعلبك

  مردم  مخصوص  اما اگر خطاب باشد  عام  بشريت  همه  براي  خطاب  كه  است  صورتي
با «. شود  ارائه  آن  براي  اي مونهن و  مثال  كه  است  تر از آن روشن  قضيه  مكه باشد پس

  كيفر گناهانشان  را به  خدا آنان«  نيرو و شكوه  همه  با وجود آن:  يعني »همه  اين

  مدافعي  برايشان:  يعني »نبود  اي دهنده پناه  برابر خداوند هيچ گرفتار كرد و آنها را در
  .كند  دفع  را از آنان  عذاب  نبود كه
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 روشن  حجتهاي:  يعني »بينات  پيامبرانشان  بود كه  روي  از آن«  كيفر الهي »اين«

 آوردند  آنان  به ‡ پيامبران  كه  آنچه  به »آنها كافر شدند  آوردند ولي مي  برايشان« 

 بخواهد انجام  هر چه  ؛ پس است »او نيرومند  گمان را گرفتار كرد، بي  خدا آنان  پس«

را  او  كه  كساني  براي »كيفر است سخت«تواند كرد  چيز او را عاجز نمي دهد و هيچ مي 
  .گردند بازنمي  توبه  به  سويش و به  كرده  عصيان

  

��³��²��±��������°�� �̄�®��¬��³��²��±��������°�� �̄�®��¬��³��²��±��������°�� �̄�®��¬��³��²��±��������°�� �̄�®��¬  
ذكر   كه  است  اي گانه نه  ، معجزات آيات  مراد از اين »خود  را با آيات  موسي  يقين  و به«

  معجزه  پس» فرستاديم«  و روشن »آشكار  و حجتي«  گذشت  جا از قرآن  آنها در چندين
  .شد  فراهم ÷ موسي  ، هر دو براي قولي  و حجت

  

��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ��´��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ��´��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ��´��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ��´  
 »قارون و«  وزير فرعون »و هامان«مصر   شاه »فرعون  سوي به«او را   فرستاديم

  جادوگري« ÷ ترديد موسي بي »:گفتند  اما آنان«  فرد زمانش  نثروتمندتري

  از اين امخصوص أخداوند.  است  آورده  همراه با خود به  كه  در آنچه »دروغگوست
را تكذيب  ÷ موسي  بودند كه  كساني  ياد كرد زيرا آنها رؤسا و رهبران  تن  سه

  .كردند مي 
 با  ايشان  ما در مواجهه  رسول  براي  ليتيو تس  ، دلجويي داستان  در اين  البته

  . است  خويش  قوم  كنندگان تكذيب
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از «را   واضح  آشكار و برهانهاي  معجزات ÷ موسي  وقتي:  يعني »را  حق  وقتي  پس«

 اند بكشيد و آورده  با او ايمان  را كه  كساني  پسران: فتندآورد، گ  آنان  ما براي  جانب

 ، برانگيخت  رسالت  را به ÷ موسي أخداوند  چون »بگذاريد  را زنده  زنانشان
 گذاشتن  و زنده  پسران  قتل  و به  را مجددا از سر گرفت  اسرائيل كشتار بني  فرعون

ـ از   سوء خويش  و اهداف  اغراض  براي  و زنان  دختران  دستور داد؛ زيرا به  دخترانشان 
و «بود   آشكاري  و هر دو امر، بالي  داشت  ـ چشم  خدمتكاري  آنها به  گماشتن  قبيل

  زياني  هيچ ‡ الهي  پيامبران  نيرنگها به  اين:  يعني »نيست  جز در تباهي  كافران  نيرنگ
  .رساند نمي

  

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

  كنم  يكسره را  و كارش »را بكشم  مرا بگذاريد تا موسي«:  كسانش  به »گفت  و فرعون«

را   او وي پندارد مي  را كه  تواند، كسي اگر مي:  يعني »را بخواند  و او پروردگارش«
 و درا  بدانيد كه !برهاند  فراخواند تا او را از كشتن  خويش  ياري  ، به ما فرستاده  سوي به

شما   آيين  ترسم مي  من«  پروردگار برتر شما هستم  من  ندارد بلكه  پروردگاري  حقيقت

و » تغيير دهد«داريد  قرار ـ أهللاغير ا  ـ از پرستش  شما بر آن  را كه  ديني:  يعني »را

  يا در اين«رد ، درآو است  يگانه  خداي  همانا پرستش  كه  خويش  دين  آنها را به

  در ميان  تغيير دهد، حداقل شما را  اگر نتواند دين:  يعني »، فساد پديد آورد سرزمين
  .بيفگند  و اختالف  فتنه  مردم
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  به كه  از شر هر متكبري  من«رسيد   وي  به  فرعون  سخنان  اين  چون »گفت  و موسي«

 ÷ موسي »ام برده  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  ندارد، به  ايمان  روز حساب
  خداي به  آوردن  را از ايمان  خويشتن  كه  بيني و خودبزرگ  طلب  شر هر فرد برتري از

برد   پناه  عزوجل  خداي  ، به نيست  و حشرونشر مؤمن  بعث  و به  بزرگتر ديده  عزوجل
  باسباا يكجا شد، قطع  معاد در كسي  به  تكبر و تكذيب  دو خصلت  گاهزيرا هر
، نماد  فرعون  كه  نيست  شكي.  است  رسيده  و كمال  تمام  در او به  پروايي و بي  سنگدلي

  .بود  انساني  چنين  كامل
  قومي از  چون ص خدا  رسول  كه  است  آمده � ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث

:  نحورهم  في  ، و ندرأ بك شرورهم  من  نا نعوذ بكإ  اللهم«: گفتند هراسيدند، مي مي
  را از خود دفع  تو، گردنهايشان  وسيله و به  برده  پناه  آنان  تو از شرارتهاي  ما به !بارخدايا

  .» كنيم مي
  

��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
z���y��x��w��vu��t��sz���y��x��w��vu��t��sz���y��x��w��vu��t��sz���y��x��w��vu��t��s����������dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{
m���������l��k��j��i��h��g��f��em���������l��k��j��i��h��g��f��em���������l��k��j��i��h��g��f��em���������l��k��j��i��h��g��f��e  

: گويد مي  حسن »گفت  داشت مي  خود را نهان  ايمان  كه  فرعون  از آل  مؤمن  و مردي«
  را ـ قبل  و آن  داشت مي  را نهان  ايمانش  بود كه  فرعون  و پسرعموي  مرد از قبطيان  آن«

  بود كه  روز، اين  اين در  ايمانش  آشكار كردن  بود و سبب  ساختهروز ـ آشكار ن  از اين
  براي  را خشمي  مرد مؤمن  ، آن)را بكشم  مرا بگذاريد تا موسي: ( گفت  فرعون  چون

  پروردگار من: گويد مي  كه كشيد را مي  آيا مردي«:  و گفت  فراگرفت  خداوند متعال

» ؟ است  آورده  هم  معجزاتي  پروردگارتان  شما از سوي  و مسلما براي  است هللا

  وي  رسالت  صحت و  بر نبوت  كه  آشكاري  شما معجزات  او براي  كه آن  حال:  يعني
جهاد،   بهترين«:  است  آمده  شريف  در حديث. ؟ است  دارند، نيز آورده  روشني  داللتهاي
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  از خانواده«: گويد مي � باسع ابن .» ستمگر  يدر نزد سلطان  است  حقي  سخني  گفتن
  .»نياوردند  ايمان  ديگري  ، كس فرعون  مرد و نيز زن  ، جز همين فرعون
و «:  گفت تر برخورد كرد و نرم  قدري  ، با آنان÷ از موسي  در دفاع  مرد مؤمن  آن  سپس

  البته و اگر راستگو باشد،  خود اوست  زيان  به  دروغگو باشد، دروغش  فرض اگر بر

 شخص  آن  سخن  اين »شما خواهد رسيد  دهد به مي  شما وعده  به  از آنچه  برخي
 كه نبود زيرا او ـ چنان ÷ موسي  رسالت  در صحت  وي  از شك  ، ناشي مؤمن 

`����a��`��a��`��a��`��a+:  معناي. بود  مؤمن  راستي  ـ به  است  كرده  توصيف  از وي أخداوند
c�������bc�������bc�������bc�������b_ شما   دهد، به مي  شما وعده  به ÷ موسي  كه  چيزهايي  اگر تمام:  است  اين

  شما حتمي  هالكت  هم  بعض  رسد و در همان شما مي  از آنها به  بعضي  نرسد، حداقل
  ادامه  اين »كند نمي  باشد، هدايت  افراطكار دروغزن  را كه  خدا كسي  چرا كه«  است
باشد، هرگز   دروغزن گزافكار و ÷ اگر موسي:  يعني.  است  مرد مؤمن  آن  سخن

  معجزات  او را به  كند و نه نمي  خود راهنمايي  روشن  حجتهاي  سوي او را به أخداوند
او را خوار   تعالي  باشد، قطعا حق  بسته  دروغ أگرداند و اگر بر خداوند خود مؤيد مي

  سومين  ينا. او را بكشيد  نداريد كه  اين  به  شما نيازي  گرداند پس مي  و هالك  ساخته
كرد  ÷ موسي  قتل  موضوع  طرح  به  اعتراض در  مؤمن  شخص  آن  كه  است  احتجاجي
  . است  تسليم  آنها به  واداشتن  براي  نرمش و  مجامله  نيز نوعي  اعتراض  و در 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
��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢ªªªª  

و   گزارده را شكر  عزوجل  تا خداي  ها انداخت ياد نعمت آنها را به  مرد مؤمن  آن  سپس
  از آن  امروز فرمانروايي ! من  قوم  اي«: نكنند  و درازدستي  پافشاري  در كفر خويش

و   بر مردم  از غلبه ، عبارت  بر سرزمين  بودن  چيره »مسلطيد  سرزمين  و در اين  شماست

  ما را از عذاب  كسي چه  پس«  مصر است  ، سرزمين مراد از سرزمين.  بر آنهاست  برتري
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قادر نيستند تا   لشكرهايمان : يعني »خواهد كرد؟  ما بيايد ـ حمايت ـ اگر بر سر هللا
  .را از ما باز دارند  الهي  از عذاب  چيزي

  نيرنگي و  شنيد، حيلهرا   مرد مؤمن  آن  راستين  و خيرانديشي  نصيحت  فرعون  و چون
  خيرخواهي او در  بيندازد كه  توهم  در اين  آن  وسيله  را به  افگند تا قومش  ديگر در پيش

  برد كه نمي  راهي  و آنها را به  بوده  قدم استوار و ثابت  سخت  آنان  به  و دلسوزي
جز :  گفت  فرعون« : جهت  از آنها نباشد، بدين  زياني  كننده و دفع  منفعت  كننده جلب

خود   براي  را كه  جز آنچه:  يعني »نمايانم شما نمي  ، به يابم خود درمي  كه  آنچه
،  تجويز كنم خود  در حق  را كه  و جز آنچه  دهم نمي  شما مشورت  ، به بدانم  مصلحت

  راي، ب هستم  انديش خود مصلحت  در حق  كه  گونه همان  و من  كنم شما تجويز نمي  براي
شما :  يعني »راهبر نيستم  راست  راه  و شما را جز به«  باشم مي  انديش شما نيز مصلحت

كنيد، هرگز   پيروي  اگر از آن  كه ، راهي كنم نمي  هدايت  صواب  راه  ، جز به رأي  را با اين
  . است ÷ موسي  بركشتن  من  رأي: از  عبارت  شويد و آن نمي  گمراه

: فرمود  اند كه كرده روايت � طالب ابي بن و بزار از علي»  صحابه  فضايل»  در كتاب  ابونعيم
تو خود : گفتند  ؟ مردم كيست از مردمان   كس  ترين شجاع  خبر دهيد كه  من  به ! مردم  اي«

، جز  ام كردهن  مبارزه  با كسي  من  كه  است  درست  اين: فرمود.  هستي  آنان  ترين شجاع
: ؟ گفتند كيست  مردم  ترين شجاع  كه خبر دهيد  من  به  ولي  ام گرفته  را از وي  دادم  كه اين

 � ابوبكر صديق  مردم  ترين شجاع: فرمود ! است  كسي  چه  دانيم بعد از تو ديگر نمي
را  ص خدا  رسول: داد  ادامه  چنين  سخنش  خود به  ادعاي  اثبات  براي  گاه آن.  است

را زير   ايشان  يكي  بودند، اين  خود گرفته  چنگال را در  ايشان  قريش  كه  ديدم  درحالي
  ايشان  كه  حال  زد و در همين تلنگر مي  بر ايشان  يكي  بود و آن  گرفته  و لگدش  مشت

  خدايان  همه  كه  تو هستي  اين: گفتند مي  بودند، تشرزنان  گرفته  خويش  وكوب را زير لت
از ما ـ   يك هيچ  كه  عزوجل  خداي  سوگند به: فرمود � علي ؟ اي دهخدا قرار دا  را يك

را   يكي  اين ص از پيامبر  ابوبكر در دفاع  نشد پس  نزديك  صحنه  آن  جز ابوبكر ـ به
  كه حالي  در آن  خالصه. كرد را دور مي  يكي  راند و اين تلنگر مي  به را  يكي زد، آن مي

در خطر بود، ابوبكر   ايشان  بودند و جان  گرفته  سخت ص بررا بر پيام  عرصه  مشركان
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بر   واي  اي: كشيد فرياد مي  بر سر مشركان  حال  كرد و در همان مي  دفاع  جانانه  از ايشان
 سپس. كشيد؟ ، مي است أاهللا  پروردگار من: گويد مي  كه خاطر اين را به  آيا مردي !شما

  تا بدانجا كه  گريست  سختي كشيد و به  ود، از تنشب  بر تنش  را كه  گليمي � علي 
  آل آيا مؤمن :  دهم جد سوگند مي  شما را به: فرمود  گاه آن. شد  خيس اتمام  محاسنش

خود   دهيد؟ من نمي آيا پاسخ : فرمود. كردند  سكوت  يا ابوبكر؟ مردم  بهتر است  فرعون
  براي  وي  در تالش( ابوبكر  حيات از  ساعت  يك  خدا سوگند كه  به: دهم مي  پاسخ
  بود كه  مردي  فرعون  آل  زيرا مؤمن  است  فرعون  آل  بهتر از مانند مؤمن  )أخدا

  را اعالن  خويش  ايمان  بود كه  ابوبكر مردي  كه در حالي  داشت مي  را پنهان  ايمانش
  .»كرد مي
  

��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«  
  من ! من  قوم  اي« ÷ از موسي  دفاعش  در ادامه »بود، گفت  آورده  ايمان  كه  و كسي«

مانند روز   بر شما از روزي  من:  يعني »بيمناكم  مانند روز احزاب  بر شما از روزي
  . زدند، بيمناكم  و تحزب  بندي گروه  به  دست  انبيايشان  عليه  كه  گذشته  امتهاي  عذاب

  

¼����»��º��¹��¸¼����»��º��¹��¸¼����»��º��¹��¸¼����»��º��¹��¸�����������Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½  
  كه  و عاد و ثمود و كساني  نوح  وروز قوم مانند حال«:  بر شما بيمناكم  از سرنوشتي

  شيوه و  ، يا از مانند عادت در عذاب  بر شما از مانند حالشان:  يعني »از آنها آمدند  پس

 »خواهد نمي  ستم  دا بر بندگانخ  وگرنه«  ، بيمناكم حق  بر تكذيب  در پايداري  آنان
،  است  بوده  تمام  عدل ها، امت  آن  كردن  هالك  كند پس نمي  عذاب  گناه آنها را بي:  يعني
  .اند بوده  عذاب  اين  ، شايسته اعمالشان  سبب  به  آنان  كه چرا

  

��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  
 »دهند، بيمناكم ديگر را ندا درمي يك  مردم  كه  بر شما از روزي  من ! من  قوم  و اي«

 فريادرسي  و همديگر را به  ديگر را ندا داده  برخي  از مردم  برخي  كه  از روزي:  يعني
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  بهشت را و اهل  بهشت  ، اهل دوزخ  اهل  كه  يا از روزي. كنند مي  خوانند و استغاثه مي 
  . است  آمده » اعراف»  در سوره  كه كنند چنان را ندا مي  دوزخ  اهل

  

���à�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï���à�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï���à�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï���à�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï  
  ، يا از دوزخ دوزخ  سوي محشر به  از موقف »گرديد باز مي  كنان  پشت  كه  روزي«

  كه »نيست  حمايتگري  برابر خدا هيچ شما در  براي«: روز  در آن. گرديد باز مي  گريزان

 كند، او را راهبري  را خدا گمراه  و هركه«دهد و بازدارد   اهپن  وي  شما را از عذاب

  . صواب  راه  سوي به »نيست 
  

��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
a�� �̀���_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V���U��Ta�� �̀���_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V���U��Ta�� �̀���_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V���U��Ta�� �̀���_�� �̂�]��\��[��Z��YX��W��V���U��T  

 كه آن از  پيش:  يعني »آورد  شما بينات  براي  ، يوسف از اين  پيش  يقين  و به«
 و  شما معجزات  به عليهماالسالم  فرزند يعقوب  شما بيايد، يوسف  سوي به ÷ موسي 

 ÷ يوسف بودند زيرا  وي  و شريعت أخدا  روشنگر دين  آورد كه  آشكاري  هاي نشانه
  آورده  برايتان  از آنچه  شما همچنان  پس«شد   برانگيخته  نبوت  به  پدرانتان  سوي به

 ÷ يوسف »كه تا وقتي«نياورديد   او ايمان  و به »در ترديد بوديد«  اتاز معجز» بود

او در   به  پس »انگيخت برنخواهد  خدا بعد از او هرگز پيامبري: ، گفتيد از دنيا رفت«
  مبعوث  بعد از وي  كه  پيامبراني  ، به او درگذشت  كه كفر ورزيديد اما بعد از آن  حياتش

  هركه:  يعني »است  را افراطگر شكاك  ، خدا هركه گونه  اين«شدند، نيز كفر ورزيديد 
و در  أخدا  در دين رو و اسرافكار و زياده أخداوند  ها و معاصي را در نافرماني

  راه  سوي و به »گذارد مي  راه بي«؛  است  شكاك  وي  ها و هشدارهاي و وعده  يگانگي
  .كند نمي  هدايتشان  و راستي  حق
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� � �d���c��b���d���c��b���d���c��b���d���c��b����� �� ����������������s��rq��p��o��n��m��l��k��ji����h��g��f��e���������������s��rq��p��o��n��m��l��k��ji����h��g��f��e���������������s��rq��p��o��n��m��l��k��ji����h��g��f��e���������������s��rq��p��o��n��m��l��k��ji����h��g��f��e
��{��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  

  :فرمايد مي  رو شكاك زياده  گروه  اين  حال  در بيان  تعالي  حق  سپس
  حجتي  بدون«كنند   و ابطال  تا آنها را دفع »كنند مي  مجادله هللا  در آيات  كه  كساني«

  آنان  ستيزه  اين«  روشني  آشكار و يا دليل  حجت  بدون:  يعني »باشد  آمده  برايشان  كه

  مجادله  اين:  يعني »ناپسند است  اند، سخت آورده  ايمان  كه  نزد خدا و نزد كساني
و   باطل  ، جدالي جدال  زيرا اين  ناپسند و منفور است  بس  و مؤمنان أنزد خدا  آنان

  و حجتي سند  و هيچ  نبوده  متكي  حقي  و اساس  اصل  هيچ  هب  آنها در آن  كه  نارواست
  قصد آنها از اين  كه  نيز ناپسند است  جهت  اين  آنها به  جدال  اين  همچنين. ندارند  آن بر

  به  و رسيدن  ايمان  راه  رهروان  ذهني  فضاي  كردن  ، مغشوشأهللا  دعوت  ، ابطال جدال
 »نهد مهر مي  زورگويي هر متكبر  خدا بر قلب  گونه  اين«  ستا  باطلي  مرامهاي  چنين
  متكبران  همه  بر دلهاي مهر كوبيد همچنان  كاران جدل  اين  بر دلهاي  كه چنان:  يعني

  .گذارد مهر مي  زورگو و سركش
  

��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�� �̀�_��~���� ��}��|
w��v��u��t��s��r��q��p���on��m��lw��v��u��t��s��r��q��p���on��m��lw��v��u��t��s��r��q��p���on��m��lw��v��u��t��s��r��q��p���on��m��l��{��z��y���x��{��z��y���x��{��z��y���x��{��z��y���x

���~��}���|���~��}���|���~��}���|���~��}���|  
را كرد  ، كار خود÷ از موسي  مؤمن  شخص  و مؤثر آن  گرم  دفاع  كه  پيدا است  چنين

و «: افگند  ديگر در پيش  و طرحي  برداشت  دست ÷ موسي  از كشتن  لذا فرعون

  براي ! هامان  اي:  گفت« ÷ موسي  از قتل  ، يا انصراف ، يا نيرنگ جهل  از روي »فرعون

  به  تا شايد من«و استوار برآور   برافراشته  قصري  برايم:  يعني »بلند بنا كن برجي   من

، درها  مراد از اسباب«: گويد مي  قتاده....  راهها برسم  آن  به:  يعني »برسم  اسباب  آن
و   برسم  آسمان  به  باال رفته  برج  آن بر تا:  يعني »آسمانها  به  دستيابي  راههاي«. » است
وجو  ، جست كند او آنجاست ادعا مي ÷ موسي  را كه  ، خدايي رسيدم  آسمان  به  چون
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: گويد در تفسير خود مي  شوكاني  امام »بنگرم  موسي  خداي  سوي تا به«  كنم

او   و من«. » است  در آسمان  عزوجل  خداي  بود كه  خبر داده  فرعون  قبال به ÷ موسي«

از   كه  يا در آنچه. دارد  خدايي  كه  وي  ادعاي  در اين »پندارم مي دروغگو  را سخت
  .كند مي ادعا  رسالت

  نيست  متيقن أوجود خداوند  به  كه  وانمود ساخت  چنين  ملعون  آن  بود كه  گونه بدين
  واقع آيا در  كه  امر است  در مورد اين  وجو و كاوش جست  پي پندار خود در  و به

  پندار بود كه  اين  او القاي  هدف  وجود دارد يا خير؟ ولي  موسي  ادعايمورد   خداي
!  آري !؟ چيست امر  حقيقت  خواهد ديد كه  زودي اصال وجود ندارد و به  خدايي  چنين

  بازي  قومش  افگند تا با عقلهاي  ميان را به  نمايشي  و حركات  سخنان  اين  همه  فرعون
خواهد،  مي  را كه  و پنداري  گرداند و هر گمان  وزن و بي  سبكرا   و خردهايشان  كرده

  و تكذيب  از شرك »بدش  عمل  فرعون  براي  گونه  و اين« فروافگند  در اذهانشان

و   و بر طغيان  نموده  پافشاري و  لجاجت  خويش  و او در گمراهي »شد  آراسته«
،  است  حقيقت  يافتن  جوياي  كه دش  مدعي  دروغ  استمرار ورزيد و به  خويش  سركشي
  حق  هاي و نشانه  در آيات  تأمل  بلكه  نيست  حس  ، راه حق  به  رسيدن  راه  كه  در حالي

  را برايش  بد وي  عمل  شيطان:  يعني »شد  بازداشته«  و صواب  هدايت »و از راه« .1 است

كيد  »نينجاميد  تباهي  جز به  و كيد فرعون«  باز داشت  صواب  و او را از راه  آراست
  به  آوردن  را از ايمان  داد تا مردم  را سازمان  آن  كه بود  تدبير و نيرنگي  همان:  وي

  . است  و هالكت  زيان : تباب. برگرداند ÷ موسي
  

©�� �̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡©�� �̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡©�� �̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡©�� �̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡  
  كنيد تا شما را به  پيروي  مناز  ! من  قوم  اي:  بود، گفت  آورده  ايمان  كه  كس  و آن«

كرديد،   اقتدا كنيد زيرا اگر چنين  من  به  در دين:  يعني »كنم  هدايت  رشد و راستي  راه
را   راه  اين  ايد و هر كس رساند، شناخته خير مي  سرمنزل  حقيقتا شما را به  را كه  راهي

  . است  ، بهشت اهر  اين  مقصد نهايي  يابد و بدانيد كه مي  بپيمايد، نجات
                                                           

 .:سعيد حوي  شيخ  از مرحوم» هللا«:  كتاب  ؛ مقدمه  نگاه 1
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  ، راه قومش و  فرعون  راه  كه بر اين  است  و تعريضي  ، كنايه فرعون  آل  مؤمن  سخن  اين
  رهبري  هدايت  راه  شما را جز به  من«:  گويد كه مي  دروغ  و او به  است  گمراهي

  .» كنم نمي
  

������������������������¶��µ�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª¶��µ�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª¶��µ�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª¶��µ�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª  
چند  انسان   كه »است  اندك  اي دنيا بهره  زندگاني  اين  كه  نيست  ز اينج ! من  قوم  اي«

  است آخرت   آن  و در حقيقت«گردد  نابود مي  شود و سپس مند مي بهره  از آن  روزي

 و  هرگز گسست  كه  دائمي  است  ، حياتي آخرت  زيرا حيات »دارالقرار است  كه
  .باشد مستمر و پايدار مي  اپذيرين  طور زوال  و به  نداشته  انقطاعي

  

���È��� � �Ç��Æ��� � � � �Å� �Ä��Ã��Â��Á��À�� � ¿¾�� � � � � �½� �¼��»��º��¹��¸���È��� � �Ç��Æ��� � � � �Å� �Ä��Ã��Â��Á��À�� � ¿¾�� � � � � �½� �¼��»��º��¹��¸���È��� � �Ç��Æ��� � � � �Å� �Ä��Ã��Â��Á��À�� � ¿¾�� � � � � �½� �¼��»��º��¹��¸���È��� � �Ç��Æ��� � � � �Å� �Ä��Ã��Â��Á��À�� � ¿¾�� � � � � �½� �¼��»��º��¹��¸
Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÐ��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÐ��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÐ��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É  

  معصيتي دنيا  در سراي  هر كس:  يعني »يابد كيفر نمي  مانند آن كند، جز به  بدي  هركه«
، جزا  معصيت  آن  اندازه جز به  سباشد ـ پ  كه  شود ـ هر معصيتي  را مرتكب  از معاصي

و   در ابدان  جنايات  كه  است  بر آن  ، دليل عبارت  اين. شود نمي  و معذب  نشده  داده
ـ   كند ـ مرد باشد يا زن  كار شايسته  و هر كس«مانند خود دارند   به  ، غرامتي اموال

  همراه دهد، به  انجام  اي هشايست  عمل  هر كس:  يعني »باشد  داشته  ايمان  كه  در حالي

در   كه »گروه  آن  پس«باشد   اند، مؤمن آورده  پيامبرانش  كه  و آنچه أخداوند  به  كه اين

شوند و در آنجا  وارد مي  بهشت  به«اند  كرده  جمع  و ايمان  شايسته  عمل  ميان

  اي يا محاسبه  رششما  بدون  نيكو و فراوان  اي روزي:  يعني »يابند مي  روزي  حساب بي
  از نعمتها داده  در بهشت  كه  در آنچه  بر آنان:  است  اين  معني«: گويد مي  مقاتل. يابند مي
  .» نيست  اي جويي پيامد و پي  شوند، هيچ مي
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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  
تكرار كرد  را أاوندخد  سوي به  خويش  ، دعوت فرعون  از خانواده  مرد مؤمن  آن  سپس

  را در القاي  قبلي  و روشهاي  داشته  اعالم  و علني  را نيز صريح  خويش  و در اينجا ايمان
  من  كه  است  شده  چه ! من  قوم  و اي«: نكرد  ، دنبال است  او از خودشان  كه  گمان  اين

  آخر چگونه: ر دهيدخب  از خودتان  من  به:  يعني »خوانم فرامي  نجات  سوي شما را به
  خداي  به  ايمان  از طريق  بهشت  ورود به و  از دوزخ  نجات  سوي شما را به  من  كه  است

  دوزخ  سوي به و شما مرا«  خوانم فرامي  پيامبرانش  گفتن و اجابت  عزوجل

  .طلبيد؟ مي  از من  كه  و شكي  با شرك »خوانيد فرامي
  

T��S������R��Q��P��O��N��M��LT��S������R��Q��P��O��N��M��LT��S������R��Q��P��O��N��M��LT��S������R��Q��P��O��N��M��L������������������[��Z����Y���X��W��V��U��[��Z����Y���X��W��V��U��[��Z����Y���X��W��V��U��[��Z����Y���X��W��V��U  
و   خدا كافر شوم  خوانيد تا به مرا فرامي«:  را تفسير كرد و گفت  هر دو دعوت  سپس

 خواهيد تا چيزي مي  از من:  يعني »گردانم  با او شريك  ندارم  علمي  بدان  را كه  چيزي
  ندارم  اي و آگاهي  علم  ، هيچ�با خداوند  آن  بودن  شريك  به  كه  بخوانم  عبوديت  را به 

  سوي به شما را  و من«  است  نشده  اقامه  و برهاني  دليل  هيچ  آن  و بر پروردگار بودن

  خوانم مي  عزتمندي  خداي  سوي شما را به  من:  يعني »خوانم خداوند عزيز غفار فرامي
را   كسي  گناهان ، خويش  وجود ندارد و او با وجود عزت  وي  بزرگتر از عزت  عزتي  كه
  .آمرزد آورد، نيز مي  ايمان  وي  به  كه
  

��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�� �̀�_�� �̂��]��\
r������q��p��or������q��p��or������q��p��or������q��p��o  

 صاحب  خوانيد، در دنيا و آخرت مي  آن  سوي شما مرا به  آنچه  كه  نيست  ترديدي«

  به  من  آنچه  پنداريد بلكه شما مي  كه  نيست  چنان  موضوع:  يعني »نيست  دعايي  پذيرش 
  دعاي  بطالن : كه  است  اين  و آن  است  شك  و غيرقابل  و قطعي  ، ثابت كنم مي  شما بيان

و   شك  هيچ بي خواند، مي  و ياري  نيايش  را به أغير از خداوند  چيزي  كه  كسي
از   كنيد ـ اعم مي دعا بلند  به  دست  شانسوي شما به  كه  زيرا كساني  است  ثابت  اي شبهه
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را   خويش  مشكالت  و دفع  حاجات  دعا، رفع  ـ و از آنها اجابت  يا مردگان  بتان
از   و چيزي  گفته  خود را اجابت  دعاكننده  را ندارند كه  آن  خواهيد، قدرت مي

. برسانند  خود سودي  دعاكننده  ، به از وجوه  وجهي  او را برآورند، يا به  هاي خواسته
  دعوتي  خوانيد، صاحب مي  سويشان شما مرا به  كه  كساني:  است  اين  معني  قولي به

را   كسي  آنها در دنيا و در آخرت  يعني. گردد  و ثابت  الزم  آن  براي  الوهيت  نيستند كه
 »است هللا  سوي ما به  ، برگشت حقيقت و در«خوانند  فرانمي  خويش  عبادت  سوي به

با رستاخيز و   هم او آخر  ؛ اوال با مرگ است أخداوند  سوي و مصير ما به  مرجع:  يعني
  كه  كساني:  يعني »اند دوزخ  اهل  شتگانازحدگذ گمان  و بي«  از مرگ  پس  شدن  زنده

  جامسران  اند كه دوزخ  اهل  دهند، همانان مي  بسيار انجام را أهللا  هاي و نافرماني  معاصي
  .پيوندند مي  آن  به
  

��a�� �̀�_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s��a�� �̀�_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s��a�� �̀�_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s��a�� �̀�_��~��}��|{���������z��y��x��wv��u��t��s  
ياد  به ، گويم شما مي  را به  آنچه«بر شما فرودآيد   عذاب  كه  هنگامي »زودي به  پس«

شما   به  ، تذكر و خيرخواهي در نصيحت  من  كه  و خواهيد دانست »خواهيد آورد

را   وكارم  كرده  بر او توكل:  يعني »سپارم خدا مي  را به  كارم و«  ام كرده  بليغ  جدوجهدي
. كند مي  حمايت  مؤمنش  و از بندگان »بيناست  بندگان  حال  به هللا«  گذارم او وا مي  به
  وي  به  قصد حمله  فرعونيان  كه  را گفت  سخن  اين  ، هنگامي مؤمن  شخص  آن:  قولي  به

  .برسانند  قتل را داشتند تا او را به
  

��m��l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b��m��l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b��m��l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b��m��l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b  
  كه چنان  بنديا و آنها نتوانستند بر او دست  گريخت  كوه  به  مرد مؤمن  آن: گويد مي  مقاتل

  امان در كردند مي  كه  سوء نيرنگي  خدا او را از عواقب  پس«: فرمايد مي  تعالي  حق

  داشتند، نگاه نظر در  وي  در حق  كه  بدي  ز نيرنگاو را ا  عزوجل  خداي:  يعني »داشت
 »فروگرفت  سهمگين  را عذاب  فرعون  و آل«حفظ كرد   و او را از شر آنان  داشت
  در دنيا، با غرق آنها  همه  كه كرد و فرود آمد چنان  احاطه  سهمگين  عذابي  آنان بر:  يعني
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  نيز با عذاب  آخرت در  زودي به شدند و  عذاب) بحر احمر(  سرخ  در درياي  شدن
  :رو خواهند شد روبه  سخت

  

|��{��z��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n|��{��z��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n|��{��z��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n|��{��z��y��x����w��v��u��t��sr��q��p��o���n  
  كه جمهور علما برآنند »شوند مي  عرضه  دوزخ  بر آتش  و شامگاهان  بامدادان  اينك«

  قيامت  ناز فرارسيد  و قبل  ، در برزخ ، بعد از مرگشان آنها بر آتش  داشتن  عرضه  اين
  اند كه كرده  روايت �عمر از ابن  شريف  در حديث  و ديگران  و مسلم  بخاري.  است

  كان  نإ،  والعشي  ةبالغدا  مقعده  عليه  عرض  ذا ماتإ  حدكمأ  نإ«: فرمودند ص خدا  رسول
  كهذا مقعد : هل  النار، يقال  هلأ  النار فمن  هلأ  من  كان  نإو  ةالجن  هلأ  فمن ةالجن  هلأ  من

و   ـ بامدادان  بميرد، جايگاهش  از شما چون  يكي اقطع:  ة القيام  يوم  ليهإ  اهللا  كبعث  حتي
او   به  بهشت  از اهل  باشد، جايگاهش  شود؛ اگر از بهشتيان مي  عرضه  ـ بر وي  شامگاهان

  داده  نشان  وي  به  دوزخ  از اهل  جايگاهش باشد،  انشود و اگر از دوزخي مي  داده  نشان
تو را   تو تا خداوند در روز قيامت  جايگاه  است  اين: شود مي  او گفته  به. شود مي
  .»برانگيزد  آن  سوي به

  است  برزخ  عذاب  در اثبات  اساسي  ، اصلي باب  در اين  وارده  و احاديث  كريمه  آيه  اين
  به  شريف  حديث در.  نيست  ر آند  شكي  و هيچ  است  حق  برزخ  عذاب  كه و اين
  عذاب  درباره ص خدا  رسول او از  كه  است  عنها آمده هللا  رضي  از عائشه  بخاري  روايت

  آيه  داللت  البته. » است  قبر حق عذاب  ! آري«: فرمودند ص خدا  قبر پرسيد، رسول
، از  گناهانش  سبب ر قبر بهد  مؤمن  عذاب و  محدود بوده  ر در برزخكفا  عذاب  ، به كريمه

  .آيد برمي  متقدم  نبوي  احاديث امر از  اين  شود بلكه استنباط نمي  آن
 از  باره اين در  وارده  شريف  حديث  دليل ، به است  قبر متفاوت  عذاب  كه  بايد دانست

  ابهثأ الإو كافر أ  مسلم  من  محسن  حسنأما «: فرمودند ص خدا  رسول  كه �مسعود ابن
  أو تصدق ارحم  قد وصل  كان  إن:  الكافر؟ فقال  اهللا  ما إثابة ! اهللا يا رسول: قلنا.  تعالي  اهللا

: قلنا.  ذلك و أشباه   و الولد و الصحة  المال  وتعالي  تبارك  اهللا  ، أثابه حسنة  بصدقة أو عمل

�+ قرأ.  العذاب  دون اعذاب:  ؟ قال ةاالخر في  فما إثابته � � �w�� � �w�� � �w�� � �w{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x_   :
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دهد، جز  نمي  انجام  باشد يا كافر ـ كار نيكي  مسلمان  كه از اين  ـ اعم  نيكوكاري  هيچ
؟  كافر چيست  دادن پاداش  !هللا يا رسول:  گفتيم. دهد مي  او را پاداش أخداوند  كه اين

  ا كار نيكيباشد، ي  داده  اي صدقه باشد، يا  را برقرار ساخته  رحمي  اگر صله :فرمودند
در دنيا   آن  و امثال  و فرزند و سالمتي  مال  دادن  او را به  وتعالي تبارك  باشد، خداي  كرده

  است  عذابي: ؟ فرمودند چيست  در آخرت  وي  دادن  پاداش:  گفتيم. دهد مي  پاداش

  فرعون  آل:    _��z��y��x����w{��z��y��x����w{��z��y��x����w{��z��y��x����w}+: كردند  تالوت  گاه آن.  تر از عذابي پايين
  .»درآوريد  عذاب  ترين را در سخت

 عذاب  ترين را در سخت  فرعون  آل:  گوييم برپا شود، مي  قيامت  كه  و روزي«

  درآوريد كه  جايگاهي  به  را در جهنم  فرعون  آل:  گوييم مي  فرشتگان  به:  يعني »درآوريد 
  . تر و شديدتر است سهمگين  از غير آن  آن  عذاب

  

��¡��������~��}��¡��������~��}��¡��������~��}��¡��������~��}��«��ª��©�� �̈������ ������ ���§��¦��¥��¤��£��¢��«��ª��©�� �̈������ ������ ���§��¦��¥��¤��£��¢��«��ª��©�� �̈������ ������ ���§��¦��¥��¤��£��¢��«��ª��©�� �̈������ ������ ���§��¦��¥��¤��£��¢
��²��������±��°�� �̄�®��¬��²��������±��°�� �̄�®��¬��²��������±��°�� �̄�®��¬��²��������±��°�� �̄�®��¬  

  دوزخيان  كه  گاه آن:  يعني »كنند ديگر بگومگو مي با يك  دوزخ  در آتش  كه  گاه و آن«

رؤسا و  به:  يعني »متكبران  به  ناتوانان«كنند  و بگومگو مي  ديگر مشاجره با يك  در دوزخ
  براي و  را برنتابيده  از ايشان  و پيروي ‡انبيا  براي  نقياد و تسليما  كفر كه  رهبران

اند؛  ورزيده و مكرها  ، نيرنگها انديشيده‡ پيامبران  به  از ايمان  مردم  بازداشتن
را   و ما آنچه ما بوديد  و رؤساي  و شما رهبران »ما پيرو شما بوديم  هرآينه: گويند مي«

  دوزخ  به  كه  از شماست  با پيروي  و اينك  باور كرديم و  شما گفتيد، تصديق  كه
آيا :  يعني »هستيد؟ از ما  دوزخ  از آتش  بخشي  آيا شما بازدارنده  پس«  ايم درآمده
  .داريد؟ برمي ما  را همراه  كنيد، يا آن مي  را از ما دفع  از آن  بخشي

  

À��¿��¾��½��¼���»���º��¹���������� �̧�¶��µ�� �́�³À��¿��¾��½��¼���»���º��¹���������� �̧�¶��µ�� �́�³À��¿��¾��½��¼���»���º��¹���������� �̧�¶��µ�� �́�³À��¿��¾��½��¼���»���º��¹���������� �̧�¶��µ�� �́�³  
در   همه همانا ما: گويند مي«  خويش  مستضعف  پيروان  در پاسخ  سركش »ستكبرانم«

  توانيم مي  ما چگونه  پس  هستيم  در جهنم  هم با  ما و شما همگي:  يعني »هستيم  آن
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  را از خودمان  ، قطعا عذاب قادر بوديم  كاري  چنين  ، اگر ما به كنيم  را از شما دفع  عذاب
  فيصله  ميانشان او:  يعني »است  كرده  حكم  بندگان  خدا ميان  راستي به«  مكردي مي  دفع

گير  پي  هم  كس هيچ باشند و  در دوزخ  و گروهي  در بهشت  گروهي  كه اين  به  است  كرده
  . نيست  سبحان  خداي  حكم  جوي و پي

  

���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  
  آورده  روي  دوزخ  نگهبانان  سوي شوند، به مي  مأيوس  خويش  از رهبران  ناتوانان  و چون

از   كافر؛ اعم  از امتهاي »در دوزخند  كه  و كساني«: گردند خواستار دعا مي  و از آنان

  كه  فرشتگاني به:  يعني »گويند مي  دوزخ  نگهبانان  به«  آنان  مستكبر و مستضعف
را بخوانيد تا   پروردگارتان« :گويند دوزخيانند، مي  عذاب  و گماشتگان  كارپرداز دوزخ

  بارگاه  به  هند كهخوا مي  از فرشتگان ! آري »كند  را از ما سبك  عذاب  روز از اين  يك
  .بدهد  و تنفسي  تخفيف  اندك  آنان  كنند تا به  شفاعت  در حقشان  خداوند متعال

  

N��ML��K��JI����H��GF��E��D��C��B��AN��ML��K��JI����H��GF��E��D��C��B��AN��ML��K��JI����H��GF��E��D��C��B��AN��ML��K��JI����H��GF��E��D��C��B��A������� ����Q��P��O���Q��P��O���Q��P��O���Q��P��O
��T���S��R��T���S��R��T���S��R��T���S��R  

شما   سوي به  روشن  هاي معجزه  مگر پيامبرانتان«  در پاسخشان  فرشتگان »گويند مي«

  تكذيب را  آوردند اما ما ايشان  روشن  ما معجزاتي  آنها براي »چرا: گويند نياوردند؟ مي
آوردند، باور   كه  حجتها و برهانهايي  به  و نه  آورديم  ايمان  خودشان  به  نه  پس  كرديم
:  برايشان  دوزخ  نگهبان  فرشتگان »گويند مي«را كردند؛   اعتراف  اين  چون  پس.  كرديم

  كساني  دعا كنيد زيرا ما براي ، شما خود است  كار چنين  هرگاه:  يعني »دعا كنيد  پس«
  تهايو حج  معجزات  آوردن را بعد از  و پيامبرانش  كفر ورزيده أخداوند  به  كه

  داده  ما اجازه  به  اينان  امثال  براي  و دعا كردن  كنيم اند، دعا نمي كرده  ، تكذيب روشن
  . است  نشده
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  ولي«:  نيست اي مفيد فايده  هم  خودشان  دعاي  دهند كه خبر مي  آنان  به  فرشتگان  سپس

و   اثر است بي و  اهكامال تب  كافران  دعاي:  يعني »نيست  جز در بيراهه  كافران  دعاي
  .گيرد قرار نمي  اجابت هرگز مورد

  

�� �̀�_�� �̂�]�������\��[��Z��Y��X��W����V��U�� �̀�_�� �̂�]�������\��[��Z��Y��X��W����V��U�� �̀�_�� �̂�]�������\��[��Z��Y��X��W����V��U�� �̀�_�� �̂�]�������\��[��Z��Y��X��W����V��U  
 »كنيم مي  اند، ياري آورده  ايمان  را كه  و كساني  خويش  ما پيامبران  در حقيقت«

 ÷ موسي  كه چنان  گردانيم مي  غالب  سركوبگر و سركششان  را بر دشمنان  ايشان:  يعني
  با ميسر كردن »دنيا در زندگي«  داديم  نصرت  فرعون  كردن  را با غرق  فرعون آل  و مؤمن

در   و غلبه  و اسارت  غارت و  را با قتل  آنان  ، كه از دشمنانشان  ايشان  گرفتن  انتقام  زمينه
  .كوبند مي  هم
از   برخي  پيشه  تكذيب  هاي امت  كه اين«: گويد مي  جريرطبري  از ابن  نقل  كثير به ابن

  ايشان بر  تعالي  حق  با نصرت  كردند، منافي  را اخراج  و برخي  را كشته ‡ پيامبران
 ـ از ‡ پيامبران  يا مرگ  در غياب  و چه  حيات در  ـ چه  عزوجل  زيرا خداي  نيست

  كه  روزي«ا در ر  ايشان  دهيم مي  نيز ياري »و«. »... است  گرفته  انتقام  كنندگانشان تكذيب

  براي  فرشتگانند كه  شاهدان.  است  روز قيامت  و آن »خيزند برمي  شهادت  به  شاهدان
  روز اين  در اين  دادنشان نصرت  معناي. دهند مي  گواهي  الهي  پيامهاي  بر ابالغ ‡انبيا

  را به  شانو اي  وارد نموده  بهشت  به  برابر اعمالشان در را  ايشان أخداوند  كه  است
  و نفرين  مجازات  برابر اعمالشان ، كفار را در و در مقابل دارد مي  خود گرامي  كرامتهاي

  .افگند مي  دوزخ  را به كند و آنها مي
  

��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  
،  شان عذرخواهي  زيرا اين »دهد سود نمي  را عذرآوردنشان  ستمگران  كه  روزي  همان«

:  يعني »لعنت  آنان  براي و«  است  جايي ناوارد و بي  اثر و شبهه و بي  باطل  خواهيعذر
  عذاب:  يعني »سراي  آن  بدفرجامي  و برايشان  است« أخداوند  از رحمت  دوري

  .»است«  دوزخ
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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  
و به .  شيديمبخ«  و معجزات  ، نبوت تورات:  يعني »هدايت  موسي  به او قطع«

در  ÷ بعد از موسي  كه »نهاديم  ميراث  به«را   تورات:  يعني »را  كتاب  اسرائيل بني 
  .بردند  ارث ديگر به  از نسل  پس  ا نسلير  ماند و آن  باقي  ميانشان

  

��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v  
 هدايتگر و پندآموز صاحبان  تورات:  يعني »است  و پندآموز خردمندان  هدايت«
  . است  سالم  هايخرد 

  

��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�� �̀�_���~��}��|��{  
كردند  از تو صبر  پيش  پيامبران  كه چنان  بر آزار مشركان ص محمد  اي »صبر كن  پس«

  هيچ »است  حق«  قيامت  وقوع  به  وي  ، يا وعده پيامبرانش  به »خدا  وعده  گمان بي«

  آمرزش  گناهت  و براي«وجود ندارد   آن  در وقوع  شكي  و هيچ  نيست  در آن  خالفي

  عزوجل  خداي  كه آن ـ با وجود  خواهي آمرزش  به ص خدا  رسول  يافتن دستور »بخواه
  آمرزيده  بر ايشان  رسالت و بعد از  يا قبل  مكه  و بعد از فتح  را قبل  لغزشي  هرگونه

  سبب  به  ايشان  خواهي آمرزش يا. شود  افزون  تا بر ثوابشان  است  اين  ـ براي  است
  الهي  و كمال  از جالل  انسان  كه  اندازه هر  زيرا به  است  و افضل  اولي  اعمال  فروگذاشتن

  و ناچيز ديده  او كم  را براي  خويش  ، عمل اندازه  همان  باشد، به  داشته  بيشتري  شناخت
  از او آمرزش  شود لذا مانند مذنبان مي  هافزود  اش كوتاهي قصور و  به  وي  و احساس

،  نيكان  حسنات:  المقربين  األبرار سيئات  حسنات«: اند گفته  جهت  خواهد، بدين مي
بر   امت  براي  دستور، انگيزشي  ـ اين  كثير گفته  ابن  كه يا ـ چنان .» است  مقربان  بديهاي

  .اقتدا كنند صپيامبر خويش  امر به  اين تا در  استغفار است
بر   هميشه:  يعني »گوي تسبيح  و بامدادان  شامگاهان  پروردگارت  با ستايش  و همراه«

 . كن  و مواظبت  مداومت  وي  با حمد و ستايش  همراه أخداوند  و تسبيح  تنزيه
در   وقت  عصر و بامداد، نماز بگزار زيرا در آن  در دو وقت:  است  ؛ مراد اين قولي به
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  ركعت در بامداد و دو  بود ؛ دو ركعت  فرض  دو وقت  فقط در اين  خواندن ماز، ن مكه
  .در عصر
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  باشد ـ مجادله آمده  برايشان  حجتي  كه آن ـ بي هللا  در آيات  كه  كساني  راستي به«

  آمده  برايشان  سبحان  خداي  از سوي  و آشكاري  روشن  حجت  كه آن بي:  يعني »كنند يم

و  »نيست«  و سيادت  رياست هداو ار  و خودبرتربيني »جز كبر  آنان  هاي در سينه«باشد 

  آن  به  آنان«دارد  وامي  رسالتت  انگاشتن  و دروغ  تكذيب  را به  آنان  كه  امر است  همين

  و طمعي ص محمد  عليه  اي گردنكشي تكبر و  در دلهايشان:  يعني »نيستند  شونده  نايل
  يا معني. رسند نمي  خويش  مرام  اين  هرگز به شوند اما آنها  بر او غالب  كه در اين  است

  يابند ولي  دست  يا نظير آن  مانند كشتنت  بزرگ  كاري به  آنند كه  خواهان  آنان:  است  اين
از شر و كيد و تجاوز و  »ببر  خدا پناه  به  پس«رسند  نمي  خويش  هدف  اين  به اعقط

  به  را، بيناست  سخنانشان  شنواست »بيناست  زيرا او خودشنواي«  آنان  سركشي
  .ماند نمي  امور، پنهان  از اين  اي نهاني امر  بر او هيچ  پس  نافعالشا
رستاخيز   منكران  عموم  درباره  آيه  اين:  است  گفته  هآي  اين  نزول  سبب  در بيان  سيوطي

  .شد  نازل
  

���±��°��¯��®����¬��«��ª��©��� �̈���§��¦��¥��¤���±��°��¯��®����¬��«��ª��©��� �̈���§��¦��¥��¤���±��°��¯��®����¬��«��ª��©��� �̈���§��¦��¥��¤���±��°��¯��®����¬��«��ª��©��� �̈���§��¦��¥��¤  
تر و  در دلها و شگرف »بزرگتر است  مردم  از آفرينش  آسمانها و زمين  آفرينش اقطع«

هستند،   زرگيب بسيار  هاي پديده  ها زيرا آسمانها و زمين در انديشه  ر استت شگفت
جز اينها از آثار  كنند و مي  حركت  كوني  عظيم  استقرار دارند، در فضاي  ستون  بي

مجدد   كردن  رستاخيز و زنده منكر  ، چگونه صورت  در اين:  يعني... ديگر  فراوان  عظمت
؟  ستتر ا ساده  آسمانها و زمين  آفرينش ، از وجوه  از همه  آن  آفرينش  شوند كه مي  چيزي

��¯����}�: فرمايد مي » يس»  از سوره) 81(  در آيه  كه چنان �®��¬� � �«� �ª
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´��³��²��±�� �°z  :)توانا نيست  ، بر آن را آفريده  آسمانها و زمين  كه  كسي آيا  
  قدرت  عظمت »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي«). بيافريند؟ انسانها را  مانند اين  كه

  حقايق  ، در اين خويش  هوسهاي  به  و سرگرمي  فرط غفلت از  كه پروردگار را، چرا
  .كنند نمي  و انديشه  تأمل

  

��¿� �¾� � ½¼� �»� �º� � �¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²��¿� �¾� � ½¼� �»� �º� � �¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²��¿� �¾� � ½¼� �»� �º� � �¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²��¿� �¾� � ½¼� �»� �º� � �¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²
���Á��À���Á��À���Á��À���Á��À  

با  كنند، مي  و ناروا مجادله  باطل  به  كه  كساني:  يعني »نيستند  و نابينا و بينا يكسان«

  آورده  ايمان  كه  و كساني«نيستند   ند، يكسانكن مي  مجادله  و راستي  حق  به  كه  كساني

  باايمان  نيكوكاران:  يعني »نيستند  يكسان  اند نيز با بدكرداران كرده  شايسته  و كارهاي

پند   اندك  چه« آلود، برابر نيستند  و معصيت  كفرپيشه  ، با بدكرداران صالح  عمل  و داراي

در   كه  است  اندك چنان  بيشتر مردم  پند گرفتن  كه  است  مراد اين. ! مردم  اي »پذيريد مي
  .باشد مي  عدم  حكم

  

��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  
  قيامت  در تحقق:  يعني »نيست  ترديدي  ، در آن است  آمدني اقطع  ، قيامت در حقيقت«

كنند،  نمي  را تصديق  امر را و آن  اين »دارند باور نمي  دمبيشتر مر  ولي«  نيست  شكي
را در   عقلهايشان كند و تجاوز نمي  ظاهري  از محسوسات  هايشان فهم  كه  جهت بدان

  .اندازند كار نمي ، به در امر آخرت  و تأمل  حجت  دريافت
  

��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M
��[��[��[��[  

، » خواندن :دعاء«مراد از  »نمك  را اجابت مرا بخوانيد تا شما: فرمود  و پروردگارتان«
  وي  پرستي يگانه و  پروردگار، يا عبادت  از بارگاه  زيان  و دفع  منافع  جلب  درخواست
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:  آمده  شريف  درحديث  كه دعا چنان  بلكه  است  عبادت  خويش  دعا در ذات  البته.  است
  يامأ  ةبقي  في  ربكمل  نإ«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » است  مغز عبادت«

ال يخسر  ةصاحبها سعاد فيسعد بها ةرحم  توافق  نأ  دعوه  ، لعل ، فتعرضوا له نفحات  دهركم
  هايي ها و بخشش ، دهش تان»  زندگي«روزگار   ايام  در بقيه  پروردگارتان اقطع: بداأبعدها 

  و همراهي  موافقت  يبا رحمت  اييبسا دع افگنيد؛ چه  آنها پيش  خود را براي  دارد پس
  هميشه  هرگز و براي  بعد از آن  گردد كه  نايل  سعادتي  به  آن  وسيله به  صاحبش  كند پس

  .»زيانمند نشود
  مرا به( : فرموده  خودش أزيرا خداوند  است  حجت  باب  ، خود در اين آيه  اين  البته

  كه  كساني ، در حقيقت«: فرمود  آن  دنبال به  ، سپس)كنم  اجابت  دعا بخوانيد تا برايتان

  زاري و  خواري  به  ورزند، زودا كه استكبار مي«  من  از دعاي:  يعني »من  از عبادت

  بارگاه  به  از دعا نمودن  كه  كساني  به  سخت  است  هشداري  اين »شوند  وارد دوزخ
ضرر   و دفع  منفعت  ب، جل حاجات  برآوردن  كه  ، كسي بنابراين. ورزند تكبر مي أخدا

را   و چيزي  كرده  ، آنها را عبادت خويش  دعاي  با اين  واقع بخواهد، در  را از مردگان
  كه  از اين.  جايز نيست  سبحان  خداي  جز براي  آن  كردن  صرف  كه  كرده  صرف  برايشان
  كه  يرا تنها كسيدربر ندارد ز  سودي  هيچ  دعاكننده  براي أغير خداوند  ؛ دعاي بگذريم

  دعا كردن  را به  ، او بندگانش بنابراين  است  سبحان  ، خداي دعا تواناست  كردن  بر اجابت
را   دعايشان  ، اجابت صورت  و در اين  داده خود دستور  از بارگاه  حاجات  و درخواست

  خود را به  هاي خواسته !خدا  بندگان  اي  پس  است  او نيز حق  و وعده  است  داده  وعده
  توجيه  شما را به  كنيد كه  تكيه  خود بر ذاتي  هاي سازيد و درخواسته  متوجه أخداوند

  كرده  شما تضمين  آنها را نيز براي  و اجابت  داده  فرمان  خويش  سوي درخواستها به  اين
كند و بر  مي  را اجابت  دعاكننده  دعاي  كه  كريمي  بخشنده  ذات  اوست ! آري.  است

فراگير و   و ملك  بزرگ  از فضل  خود را در امور دنيا و دين  نيازها و حوايج  كه  كساني
:  است  آمده  شريف  در حديث  كه گيرد چنان مي  كنند، خشم نمي  او درخواست  وسيع

 اليتع  دعا نكند، حق  عزوجل  خداي  بارگاه  به  هركه:  عليه  غضب  عزوجل  اهللا  يدع  لم  من«
  .»گيرد مي  بر او خشم 
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 از حركات »گيريد  آرام  شما آفريد تا در آن  را براي  شب  كه  است  كسي  خدا همان«
  تعالي  و كار زيرا حق  كسب  و در پي  و روزي  رزق  در طلب  هايتان وجوش و جنب 

و   تناسب  و خواب  ، با آرامش دو پديده  اين  ، كه است  و سرد گردانيده  را تاريك  شب
خود   نيازهاي تا  را روشنگر ساخت  آن:  يعني »و روز را مبصر آفريد«دارند   همخواني
  وكار و ارزاق كسب  در طلب  راحتي  ، به روشن  اندازي ببينيد و در چشم  را در آن

، از  پس »است  فضل صاحب  خداوند بر مردم  گمان بي«نماييد  وگذار گشت  خويش

نعمتها را  »گزارند شكر نمي  بيشتر مردم  ولي«بخشد  شمار خود بر آنها مي بي  نعمتهاي
در   نعمتهايند، يا از تفكر و نگرش  منكر آن  كه  جهت  يا بدان. كنند نمي  آنها اعتراف  و به
،  است  واجب  منعم  از شكر و سپاس  را كه  ، آنچه نتيجه ركنند و د مي  نعمتها غفلت  اين

  .گذارند فرو مي
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 هر  آفريننده  كه  پروردگار شماست هللا«  و روز است  شب  آفريننده  كه  كسي »اين«

  پس:  يعني »شويد؟ مي  نيدهاز كجا بازگردا  پس  جز او نيست  ، خدايي است  چيزي
 ساخته  منصرف  گرديد و از توحيد وي بر مي  وي  و از عبادت  رفته  بيراهه  به  چگونه

  .شويد مي 
  

��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 »شوند مي  رويگردان  گونه  كردند، اين را انكار مي  الهي  آيات  كه  كساني«

از   ـ يعني  ، از راه هايي روي  بيراهه  ، با چنين توحيد وي  و منكران  الهي  آيات  منكران
  .شوند مي  و برگردانيده  پايدار و استوار ـ بازداشته  راه  و متابعت  پيروي
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 را جايگاه  آن:  يعني »ساخت  شما قرارگاه  را براي  زمين  كه  است  كسي  خدا همان«
 شما نيز بر آن  شويد و ساختمانها و كاالهاي مستقر مي  بر آن  گردانيد كه  استقراري 
دارد و  مي  و استوار نگاه  طور محكم شما را بر خود به  زمين  كه يابد در حالي استقرار مي 

  استقرار زمين اند پنداشته  كه  و كساني. دميري مي  در آن  و هم  شده  زنده  زمين  در همين
و   سوار ماشين  كه حالي در اند زيرا ما خطا رفته  دارد، به  منافات  آن  و حركت  با دوران

  در حال  فوق  وسايل  كه ، با آن كنيم مي  و آرامش  راحتي  ، احساس قطار و هواپيما هستيم
را   و آسمان«  نيست  زمين  حركت نفي  معناي  تعبير به  اين  نيز هستند پس  حركت

  و شما را صورتگري. گردانيد«شما   براي  مستحكم  استوار و سرپناهي برپا و »سقفي

  نيكوترين  به  جانداران  را در ميان شما:  يعني »شما را نيكو پرداخت  كرد و صورتهاي
لذيذ و گوارا   از اشياي:  يعني »ها پاكيزه و شما را از«آفريد   هيأت  و زيباترين  صورت

  است  شده ياد  و باعظمت  بزرگ  اوصاف  به  موصوف كه  ذاتي »داد، اين  روزي«در دنيا 

خير و :  يعني »است  بسيار بابركت  پروردگار عالميان هللا، ا پروردگار شما است هللا«
  .باشد يم  ، برتر و منزه ، مقدس ناشايست  صفات  همه ، و او از او بسيار است  بركت
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 جز او  خدايي«شود  هرگز فنا نمي  كه  اي و باقي  پاينده  ذات:  يعني »زنده  اوست«

 او  خود را براي  دين  كه  او را درحالي  پس«  يكتا و منفرد است  و در الوهيت »نيست

و   و طاعت »ايد، بخوانيد گردانيده«  جهت و يك  پيراسته و  خالص:  يعني »آاليش بي

  ويژه  ها همه  ستايش«گردانيد   و ريا خالص  و شك  را از شرك  وي  خود براي  عبادت

  .كنيد  جمع  را با هم  و شكر وي  عبادت  پس:  يعني »است  پروردگار عالميان هللا
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 رب  الحمدهللا:  آن  دنبال گويد؛ بايد به مي هللا اال  اله ال  كه  كسي«: گويد مي � عباس ابن

��+ : تعالي  حق  فرموده  نيز بگويد و معني  العالمين  �̄ �®��¬��«ª���� �©�� �̈ � �§�� �̄�®��¬��«ª���� �©�� �̈ � �§�� �̄�®��¬��«ª���� �©�� �̈ � �§�� �̄�®��¬��«ª���� �©�� �̈ � �§
  . است  همين _°°°°

  

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²
È��ÇÈ��ÇÈ��ÇÈ��Ç  

 و همتايان  از بتان »شما  كهرا   جز خدا كساني  كه از اين  ام شده  نهي  من: بگو«

 : بينات »آمد  بينات  پروردگارم  از جانب  برايم  كه  ، هنگامي كنم  خوانيد عبادت مي« 
و توحيداند   ، اثباتگر يكتاپرستي ادله  زيرا اين  است  و نقلي  عقلي  از ادله  عبارت

در   كامل  قياد و فروتنيبا ان »باشم  تسليم  پروردگار عالميان  به  كه  ام ودستور يافته«
  . وي برابر
  ربيعه بن و شيبه  مغيره  وليدبن«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  پس. برگرد  پدرانت  دين  بردار و به  دست  گويي مي  از آنچه !ص محمد  اي: گفتند
  .»كرد  را نازل  آيه  اين أخداوند

  

�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������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
SSSS������������a�� �̀�_��� �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V��UTa�� �̀�_��� �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V��UTa�� �̀�_��� �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V��UTa�� �̀�_��� �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V��UT  

  پس »آفريد  از خاكي«را  ÷ آدم  پدر اولتان:  يعني »شما را  كه  است  كسي  او همان«
از   انساني زيرا هر  نيز هست  از خاك  وي  نسل  آفرينش  ، مستلزم از خاك  وي  آفرينش

  روي  هاي رستني ، غذا از از غذاست  ، خون برآمده  از خون  و مني  هشد  آفريده  مني  آب
  از خاك  هر انساني  شد كه  ثابت  اند پس پديد آمده  و خاك  ها از آب و رستني  زمين

گردانيد و شما در سير   مني  را نطفه  خاك  اين أخداوند »سپس«  است  شده  آفريده

 »اي بسته  از خون  گاه آن« ايد شده  آفريده  مني »اي از نطفه«  خويش  خلقت  اطواري

  هيأت  و بعد شما را به«  گذشت » مؤمنون«و »  حج»  هاي تفسير اينها در آغاز سوره
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  به  مادرانتان  از شما را از رحم  هريك : يعني »آورد مي  بيرون«  اطفالي:  يعني» طفلي

 »رشد خود برسيد  كمال  گذارد تا به يم  باز شما را باقي«آورد  مي  بيرون  طفلي  هيأت
» اشد«تفسير . شوند مي  دو جمع هر  عقل و  ، نيرومندي در آن  است كه  حالتي  و اين

  گذارد تا شيخ مي  شما را باقي  سپس«.  گذشت »152/ انعام»  در سوره  طور مفصل به

  از شما كسي  و بعضي«باشد   گذشته  از چهل  وي  سن  كه  است  كسي:  شيخ »شويد

، يا  پيري  سن  به  از رسيدن  پيش:  يعني »شود مي  قبض  پيشاپيش  روحش  كه  است
  و تا به«شود  مي  رس پيش  دچار مرگ  جنيني  زندگي از تولد، در  پيش  ، يا حتي جواني

  همانا وقت  كه  معين  سرآمدي  تا برسيد به:  يعني »برسيد  است  معين  كه  ميعادي

،  بر اثر تعقل  باشد كه:  يعني »كنيد  تعقل  باشد كه و«  است  ، يا روز قيامت مرگتان
اطوار   بر اين  را در آفرينشتان  وي  بالغه  قدرت  وبزرگي  را دريافته  پروردگارتان  يگانگي
و از   طوري  به  ، از طوري اطوار خلقتتان  شما را در همه  كه  ، بدانيد زيرا اوست مختلفه
  .شود از امر و تقدير و تدبير او صادر مي  گرداند و اينها همه برمي  حالتي  به  حالتي

  

��o��n����������m���l��k��j��i��h����g��fe��d��c��b��o��n����������m���l��k��j��i��h����g��fe��d��c��b��o��n����������m���l��k��j��i��h����g��fe��d��c��b��o��n����������m���l��k��j��i��h����g��fe��d��c��b  
 بر  كه  است  تعالي  تنها حق:  يعني »ميراند كند و مي مي  زنده  كه  است  كسي  او همان«

  نيست  كند، جز اين  اراده«از امور  »امري  به  و چون«  تواناست  و ميرانيدن  كردن  زنده

  آن : يعني.  توقفي  هيچ  بي »شود موجود مي  درنگ بي  پس.  باش: گويد مي  آن  به  كه
  كه  كسي  پس .شود ، موجود مي است  از آن  تعبيري»  كن»  كلمه  كه  وي  اراده  دنبال چيز به
  وي با  چيز ديگري و  گرفته قرار  مورد پرستش  يگانگي  باشد، بايد به  شأني  چنين  داراي

  .نشود  آورده  شريك
  

����������������������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  
 ؟ از كجا برگردانيده اي كنند نديده مي  مجادله هللا  در آيات  را كه  آيا كساني«

و   است  الهي  آيات  و صحت  درستي  دليل  كه  اي ادله  با وجود برپايي:  يعني »شوند؟ مي 
  به  ، از ايمان گان پيشه جدال  هستند، چگونه  يكتاپرستي  آورنده  ، واجب آيات  اين  كه با آن
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  در بيراهه  سرگردان  گروه اين   كه !شوند؟ مي  در آنها بازگردانيده  و انديشيدن  آيات  اين
  .انند، مشرك ضاللت

  

��e�����d��c��ba�� �̀�_��~��}���|��{��e�����d��c��ba�� �̀�_��~��}���|��{��e�����d��c��ba�� �̀�_��~��}���|��{��e�����d��c��ba�� �̀�_��~��}���|��{  
را   سبحان  از نزد خداي  شده نازل  كتابهاي  ، يا جنس قرآن:  يعني »را  كتاب  كه  كساني«

  كتاب و از غير »فرستاديم  خود را بدان  پيامبران  را كه  كردند و آنچه  تكذيب«

 »دانست خواهند  زودي به«كردند   شود، نيز تكذيب مي  وحي ‡ پيامبران  سوي به
  :؟ وقت  اما چه. را  كفرشان  ومش  كار و نتيجه  فرجام

  

lk��j��i��hg��flk��j��i��hg��flk��j��i��hg��flk��j��i��hg��f����s��r��q��p��o�n��ms��r��q��p��o�n��ms��r��q��p��o�n��ms��r��q��p��o�n��m  
  گردنهايشان با طوقها در  نيز همراه »و زنجيرها  است  غلها در گردنهايشان  كه  هنگامي«

در غلها و   گردنهايشان  كه  در حالي:  يعني »شوند مي  كشيده  جوشان  در آب«  است
  حرارت  نهايت در  داغ  آب:  حميم. شوند مي  كشيده  شانجو  آب  سوي  ، به زنجيرهاست

  شود و آنان مي  افروخته  آنان بر  آتش:  يعني »شوند مي  برافروخته  در آتش  گاه آن«  است
  .شوند مي  دوزخ  افروز و هيمه آتش

  

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

و   توبيخ ، از سر بر جهنم  گمارده  فرشتگان  گاه آن:  يعني »شود مي  گفته  آنان  به  گاه آن«

:  يعني »كجايند؟ ساختيد، مي  برابر خدا شريك را در  آنچه«: گويند آنها مي  به  سركوفت
  كه  است  هشد  آنها را چه كرديد، مي  پرستش أآنها را بجز خداوند  كه  كجايند شركايي

از ديد : گويند مي«دهند؟  نمي  ايد، نجات قرار گرفته  در آن  كه  شما را از عذابي  همينك

  ايم كرده  ناپديد شدند و ما آنها را گم ما رفتند و از نظر ما  معبودان:  يعني »شدند  ما گم

  بتان  پرستش ، منكر سان بدين »خوانديم نمي را  ما چيزي  پيشتر هم  بلكه«  بينيم و نمي
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  در دنيا بر آن  كه  و جهالتي  اهيگمر  گويند كه مي را هنگامي   سخن  اين ! آري. شوند مي
را در دنيا   امر، چيزهايي  در واقع  كه شود و اين مي آشكار  اند، برايشان قرار داشته

اصال   گويي  پس توانستند نمي  رسانده  و زياني  و نفع  نبوده بينا و شنوا  اند كه پرستيده مي
و   بتان  براي  عبادتشان  كه اين  به  است  اعترافي  سخنشان  اين .اند را نپرستيده  چيزي

 »كند مي  را گمراه  ، خداوند كافران گونه  اين«  است  بوده  باطل  ، از اساس باطل  خدايان
  كند، از آنجا كه مي  هگمرا  صواب  را از راه  ، كافران گمراهي  مانند اين به أخداوند:  يعني
  .كند مي  رهسپارشان  دوزخ  به  سر انجام  اند كه گرفته  پرستش  رابه  بتاني  آنان

  

��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  
 »كرديد مي  و سرمستي  ناروا شادي  به  در زمين  كه  است  آن  سبب به«  عذاب »اين«

  ، شادي كتابهايش و ‡ با پيامبران  و مخالفت  عزوجل  خداي  نافرمانيهاي در:  يعني
:  يعني »نازيديد مي  كه  است  سبب  و بدان«مسرور بوديد   مخالفت  اين  كرديد و به مي

و   و تكبر در نعمت  گردنكشي : مرح. كرديد مي  و بدمستي  فروختيد و گردنكشي فخر مي
  . است  فخرفروشي

  

�Á��À��¿�Á��À��¿�Á��À��¿�Á��À��¿������È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â��È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â��È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â��È��Ç��Æ���Å��ÄÃ��Â  
  دوزخ  به  دوزخيان  كه بعد از آن:  يعني »درآنيد  درآييد، جاودانه  دوزخ  هاي دروازه  به«

آنها از   و نااميدكردن  روحي  دادن  و شكنجه  از سر سرزنش  شوند، فرشتگان وارد مي
 »بد است  چه« يندگو مي  آنان  را به  سخن  ، اين از آن  ، يا رهايي عذاب  جبران  امكان

  . حق  از قبول »متكبران  جايگاه«  عنوان  به  دوزخ
  

���Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É���Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É���Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É���Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É  
 »است  خدا حق  وعده  گمان بي«زيرا   و شكيبا باش ص محمد  اي »صبر كن  پس«

و   آمدني  ناخواه خواه ـ  تـ يا در دنيا يا در آخر  از آنان  گرفتن  انتقام  او به  وعده:  يعني
از  »ايم داده  وعده  آنان  به  را كه  از آنچه  تو بخشي  اگر به  پس«  است  شدني واقع
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در بدر   كه چنان  در آينده »بنمايانيم«ـ   و سركوبشان  و اسير كردن  دنيا ـ با كشتن  عذاب

از   پيش »تو را بگيريم  جان يا اگر«  نمايانديم  العرب و ساير جزيره  مكه  در فتح  و سپس
  برگشت  قابل و غير  حتمي  آمدن فرود ، در هرحال  به  ؛ پس آنان  به  عذاب  آوردن فرود

و   شك  ، هيچ است  اسالم  دعوت  آن از  نهايت در  پيروزي  كه و اين  آنان  به  عذاب
و يقينا   وز قيامتدر ر »شوند مي  بازگردانيده ما  سوي به«  نده  خود راه  به  ترديدي
  . كنيم مي  عذابشان

  

�������Q� �P� � ON��M��L� �K� �J�� �I��H��G� �F��E��D� �C��B��A�������Q� �P� � ON��M��L� �K� �J�� �I��H��G� �F��E��D� �C��B��A�������Q� �P� � ON��M��L� �K� �J�� �I��H��G� �F��E��D� �C��B��A�������Q� �P� � ON��M��L� �K� �J�� �I��H��G� �F��E��D� �C��B��A
��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��YX���W��V��U������T��S��R��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��YX���W��V��U������T��S��R��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��YX���W��V��U������T��S��R��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��YX���W��V��U������T��S��R  

  تو حكايت را بر  از آنان  برخي.  را فرستاديم  از تو پيامبراني  و مسلما پيش«

  اند و با آن ديده  خويش  و امت  از قوم  كه  و آنچه  اخبارشانتو را از :  يعني »ايم كرده

  و به »ايم نكرده  را بر تو حكايت  از ايشان  و برخي«  ايم ساخته  اند، آگاه شده رو روبه
  . ايم ، نرسانده است  داده  روي  و اقوامشان  ايشان  ميان  را كه  آنچه  تو علم

  به  نزديك ، برده  نام  كريم  از آنها در قرآن  عزوجل  خداي  كه  ؛ پيامبراني شويم يادآور مي
  بيشتر از اين ، نشده  برده  نام  در قرآن  از ايشان  كه  هستند اما كساني  تن  وپنج بيست

از : فرمود  كه  است  آمده �ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان. تعدادند
 و  بيست و صد« :؟ فرمودند است  چند تن ‡اتعداد انبي  كه  پرسيدم ص خدا  رسول
ـ   و بزرگ  انبوه  ـ جمعي  تن  پانزده و سيصد  از ميانشان  رسوالن  ، كه هزار تن چهار

  يا كتابي  شريعت  صاحب  رسول:  كه  است  اين»  نبي«و »  رسول»  در ميان  فرق. »هستند
  .باشد با خود مي  همزمان ، يااز خود  قبل  رسول  و شريعت  پيرو كتاب:  و نبي  است

 پيامبري  هيچ  پس »بياورد  اي معجزه  الهي  اذن  جز به  را نرسد كه  اي فرستاده  و هيچ«
  نبوت بر  دال  كه  است  اي معجزه»  آيه«مراد از . بياورد  اي تواند از نزد خود معجزه نمي 

  تكذيب  عذاب  براي  معين  وقت  چون:  يعني »خدا برسد  فرمان  چون  پس«پيامبر باشد 
و  »شود مي  داوري«  ميانشان »حق  به«ـ فرارسد   ـ در دنيا يا در آخرت  گان پيشه

دهد  مي  نجات را  خويش  و شايسته  محق  ، بندگان خويش  حق بر  با فيصله أخداوند
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  يرويپ  از باطل  كه كساني:  يعني »مبطالن  كه«  است  وقت  در آن:  يعني »و آنجاست«

  با اقتدا به  كه  بر توست !ص محمد  اي  پس »كنند مي  زيان«كنند  مي  عمل  آن  و به  كرده
  به  عزوجل  خداي  فرمان  كه  گاه و آن.  كني  پيشه  ايياز خود، صبر و شكيب  پيش  انبياي
كند و  مي  فيصله  و راستي  حق شما به  دررسد، قطعا ميان  تو و قومت  ميان  كردن  فيصله

  از اشراف  گرايان و باطل  انديشان باطل و  شوي مي  داده  قطعا نصرت  زمان  تو در آن
  .شوند زيانكار مي ادارند ـ قطع بازمي  تو را از دعوتت  كه  كساني  ـ يعني  قريش

  

��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��d��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��d��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��d��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��d  
خاطر  به آنها را:  يعني »وردشما پديد آ  را براي  چهارپايان  كه  است  كسي  خدا همان«

گوسفند و بز  از شتر و گاو و  هشتگانه  ، جفتهاي چهارپايان  مراد از اين. شما آفريد
گيريد و   آنها سواري از  تا از برخي«  گذشت» 143 /انعام»  ذكر آنها در سوره  هستند كه

از آنها را   رخيب از آنها سوار شويد و  تا بر برخي:  يعني »از آنها بخوريد  از برخي
  .بخوريد

  

��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  
 ؛ مانند و خوردن  شدن غيراز سوار »است«ديگر  »شما منافعي  و در آنها براي«

و تا « ديگر  از منافع  ، پنير و جز اين ، روغن ، شير، كره ، پشم ، كرك از موي  برداري بهره

 تا آنها شما را با:  يعني »، برسيد است  در دلهايتان  كه  مقصودي  سوار بر آنها به
، شما بتوانيد  كنند و بنابراين  ديگر حمل  سرزمين  به  از سرزميني  سنگينتان  بارهاي

 دست دور  ها و كشورهاي در سرزمين  و سهولت  آساني را به  آنها نيازهايتان  وسيله به
 در  و بر كشتي  بر شتر در بيابان:  يعني »ويدش مي  حمل  و بر آنها و بر كشتي«برآوريد  

  .» صحراست  شتر، سفينه«: اند  و گفته. شويد مي  دريا منتقل
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��a�� �̀�_���~��}��|��{��a�� �̀�_���~��}��|��{��a�� �̀�_���~��}��|��{��a�� �̀�_���~��}��|��{  
را   انفس و  خود در آفاق  ها و داللتهاي نشانه:  يعني» را  خويش  آيات«  تعالي  حق »و«

از   يك كدام  نماياند پس شما مي  به«  است  وي  و وحدانيت  قدرت  بر كمال  دال  كه

خود و   و روشني  ، در وضوح ها و داليل نشانه  زيرا اين» كنيد؟ خدا را انكار مي  آيات
  صاحب  هيچ  قرار دارند كه  در آنها، در جايگاهي  خفا و ابهامي  گونه وجود هيچ  در عدم
  .باشد  نصافا  از اهل  كند؛ چنانچه ، آنها را انكار نمي روشني  بصيرت

  

��r����q��p��o����n��ml��k��j��i���� �h����� � � � � �g��f��e��d��c��b��r����q��p��o����n��ml��k��j��i���� �h����� � � � � �g��f��e��d��c��b��r����q��p��o����n��ml��k��j��i���� �h����� � � � � �g��f��e��d��c��b��r����q��p��o����n��ml��k��j��i���� �h����� � � � � �g��f��e��d��c��b
��|���{�����������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  

  سرانجام  تا ببينند كه«جو  كافر معاند ستيزه  گروه  اين »اند سير نكرده  آيا در زمين«

  كرده  را نافرماني  عزوجل  خداي  كه  از امتهايي »بودند  از آنان  پيش  كه  كساني

  مانده  برجاي زيرا آثار »؟ است  بوده  چگونه«كردند؛   را تكذيب ‡ خويش  وپيامبران
  كه  بدي  فرجام و بر  شده  نازل  آنان  به  كه  ، بر عذابي هايشان  موجود در ديار و سرزمين

  باره  در اين  زباني  بي  زبان ، با مانده  آثار برجاي  كند و اين مي  اند، داللت پيوسته  بدان
  تر از آنان پرتوان شمار بيشتر و  آنها از حيث«دارند   گفتن  براي  بسياري  حرفهاي

  و پيكرهاي  در اجسام در شمار خود بيشتر،  مكه  ، از مشركان پيشينيان  آن:  يعني »اند بوده

  زمين  آثار در روي  حيث ازو «اند  خود بيشتر و فراتر بوده  خود نيرومندتر و در اموال

وجود نيرومند   دليل  كه آنها با بناها، كارگاهها و كشتزارهايي:  يعني» استوارتر بودند

  دست  به  آنچه  ولي«اند  بوده تر و مشهورتر قوي  مشركان  ، از اين است  آنها بوده  مدني

  همه  در رسيد، آن  الهي  عذاب كه  گاه آن:  يعني »نبخشيد  سودي  حالشان  آوردند، به مي
  .نيامد  كارشان  به  ، هيچ ظاهري  و ابهت  شكوه
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را «  روشن  آشكار و معجزات  حجتهاي:  يعني »بينات  برايشان  پيامبرانشان  و چون«

  نزدشان در  كه  آنچه  به:  يعني »شدند بود خرسند  نزدشان  كه  از علم  چيزي  آوردند، به
  اين  كه كردند درحالي  و شادماني  بود، اظهار مسرت  و پنداري  ادعايي  و دانش  از علم

  و پوچ  اساس بي  و ادعاهاي  باطل  هاي جز شبهه  ، چيزي در حقيقت  دستاويزهايشان
ـ   دين  احوال  دنيا ـ نه  احوال  علم از  نزدشان  كه  آنچه  به:  است  مراد اين  قولي به. نبود

��R}: فرمايد مي أخداوند  كه چنان. شدند  ، شادمان است �Q� �P� �O� �Nz  :
كردند،  استهزا مي  آن  به  و آنچه«. »7/روم«) دانند دنيا را مي  از زندگاني  آنها فقط ظاهري(

  . را فروگرفت  رد و آنانك  احاطه  آنان  به  استهزايشان  جزاي:  عنيي» را فروگرفت  آنان
،  است  حق  از پيروي  غرور بازدارنده  از عوامل  ، عاملي دنيوي  علم  كه اين  به  اشاره

بهتر و  ، در عصر ما آن  ابعاد و اعماق  باشد كه مي  كريم  قرآن  از معجزات  اي معجزه
  كه طوري به  د رسيدهخو  اوج  بشر به  غرور علمي  اكنون زيرا هم  است  شده  بيشتر شناخته

را   ديني  علوم هستند ـ  انصاف  اهل  كه  از كساني  ـ جز اندكي  تجربي  علوم  دانشمندان
  .انگارند مي  اهميت و بي  سبك

  

��¼��»���º�����������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��¼��»���º�����������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��¼��»���º�����������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��¼��»���º�����������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯  
  مشاهده خودما را بر سر   فرودآمده  عذاب  چون:  يعني »را ديدند ما  عذاب  چون  پس«

 »گردانيديم مي  با او شريك  بدانچه  و اينك  آورديم  خدا ايمان  تنها به: گفتند«كردند 
  .»كافريم«  پرستيديم مي  كه  از بتاني

  

Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È���Ç��Æ����Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È���Ç��Æ����Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È���Ç��Æ����Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È���Ç��Æ����Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½  
  براي  ايمانشان  نبود كه  كردند، ديگر چنان  ما را مشاهده  عذاب  كه  هنگامي  ولي«

 خود  صاحب  ، به عذاب  مشاهده  هنگام  به  آوردن  زيرا ايمان »باشد  داشته  سودي آنها
  ايمان  رساند، نه سود مي  انسان  به  كه  است  اختياري  ايمان  رساند و فقط اين نمي  سودي
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  باقي  اليمج  تكليف  ، ديگر براي عذاب  مشاهده  لذا در هنگام  و اضطراري  اجباري
. آورند مي  ايمان  حقيقت  و به  را باور كرده  حق  ، همگان هنگام  در اين  ماند، چه نمي

در   بودند ولي  نياورده  در دنيا ايمان  كه  كساني  براي  در آخرت  آوردن ايمان  همچنين
  كه  است  الهي  سنت اين«رساند  نمي  سودي  آورند، هيچ مي  ايمان  قيامت  برپايي  هنگام

امتها   همه  در ميان را  سنت  اين  سبحان  خداي:  يعني »است  گذشته  بندگانش  ميان
  حالشان  به  عذاب  مشاهده  در هنگام  آوردن ايمان:  كه  است  كرده  و جاري  گذرانده
  كه«  است أخدا  عذاب  و معاينه  ديدن  در هنگام:  يعني »و آنجاست«ندارد   سودي

  هنگامي  ولي  زيانكار است  و هر زماني  كافر در هر وقت  البته »زيانكار شدند  كافران
  در حديث  كه ـ چنان  البته. راببينند  الهي  عذاب  شود كه مي  مسلم  برايشان  زيانكاري  اين

  وي  گلوگاه  به  روح  شود كه مي  پذيرفته  تا هنگامي  بنده  ـ توبه  است  آمده  شريف
افتاد و   كندن  جان  تالطم در  نباشد و چون  مرگ  غرغره  و او در حال  نرسيده

  . نيست  پذيرفته  از وي اي ، ديگر توبه هنگام  كرد، در آن  را مشاهده  الموت ملك
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  ﴾فصلت   سوره ﴿
  . است  آيه) 54(  و داراي  است  كيم

  

 _J���I��HJ���I��HJ���I��HJ���I��H+:  تعالي  حق  با فرموده  كه اين  سبب را به  سوره  اين : تسميه  وجه
  معني  مصداق  ـ به  سوره  در اين أخداوند. ناميدند»  فصلت»  ، سوره است  شده  افتتاح

  را بر وجود، قدرت  آشكاري  و برهانهاي  و ادله  كرده  بيان  تفصيل  خود را به  ـ آيات  آن
زيرا   است»  جدهالس  حم« ، سوره  ديگر اين  نام.  است  كرده  اقامه  خويش  و وحدانيت

  سجده  موضع  به  خواندند و چون  قريش  بر زعماي  را از ابتدايش  آن ص خدا  رسول
  .شد  نازل» غافر«  ، بعد از سوره سوره  اين. كردند  رسيدند، سجده

  روزي  قريش: فرمودند  كند كه مي  نقل � از اصحاب  سوره  اين  فضيلت  كثير درباره ابن
شعر و  سحر،  از شما به  كسي چه  بنگريد كه«: ديگر گفتند يك  بهآمدند و   هم گرد

كار ما را  و  ما را متفرق  جمع  بفرستيد كه  مردي  او را نزد اين  پس  داناتر است  فالبيني
بگويد   سخن  دهد؛ تا با وي قرار مي  ما را مورد نكوهش  و دين  ساخته  و پريشان  پراكنده
  را كه»  ربيعه بن عتبه«جز   ما كسي: گفتند !دهد مي  وي  به  پاسخي  او چه  كه  بنگريم  سپس

  اي: او كردند و گفتند  به روي   پس.  شناسيم باشد، نمي  داشته  تامي  امور آگاهي  اين  به
و   رفت ص خدا  نزد رسول  آنان  مشورت  بنا به  عتبه  پس.  كار، كار توست  ينا! ابوالوليد

  سكوت ص خدا  رسول؟  يا عبداهللا پدرت  تو بهتر هستي !ص محمد  اي:  گفت  ايشان  به
 ص خدا  رسول  ؟ باز هم يا عبدالمطلب  تو بهتر هستي:  باز گفت. ندادند  كردند و پاسخي

 ص خدا  رسول  ؟ باز هم يا عبدالمطلب  بهتر هستي تو:  ديگر گفتبار . كردند  سكوت
  اينان  ، از تو بهترند پس بردم  نام  كه  گروهي  اين  كه  پنداري مي اگر:  گفت. كردند  سكوت

تو   كه  پنداري اند و اگر مي ، پرستيده اي گرفته  شان باد حمله  تو به  را كه  خداياني  همين
ما هرگز   خدا كه  زيرا سوگند به  را بشنويم  بگو تا سخنت  سخن  پس  هستي  بهتر از آنان

ما را   تو جمع ! ايم نديده  تر از تو بر قومت تر و ناميمون شومرا   اي شده  رانده  انسان
  گرفته  و سرزنش  باد حمله را به   ، دينمان اي ساخته  و پريشان  و كار ما را آشفته  پراكنده

 : كه  يافته  شيوع  خبر در ميانشان  اين  ؛ تا بدانجا كه اي رسوا ساخته  اعراب  نو ما را در ميا
ما  خدا سوگند كه   به!  است  كاهني  قريش  و در ميان ! است  جادوگري  شقري  در ميان
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) بر اثر دعوتت(  كه  كشيم را انتظار مي  درد زايمان  باردار درحال  مانند فرياد زن  فريادي
  هان ! شويم نابود  پاك  تا همه  بريم  ديگر با شمشيرها حمله  برخي  سوي از ما به  برخي

بسيار   مالي  ، برايت است  و سرمايه  مال  به  نيازمنديت  دعوت  از اين  دفتاگر ه! مرد  اي
  ، اينك كرده  بر تو غلبه  و اگر شهوت  باشي  مرد قريش  دارترين تا سرمايه  آوريم گرد مي

  زيباروي  زن  تو ده  ما به  پس  كن  انتخاب  خواهي مي  را كه  قريش  از زنان  يك ره
  ساالر خويش ، تو را سرور و است  و سروري  سيادت  ر هدفتو اگ.  دهيم مي
  خود پادشاه ، تو را بر است  پادشاهي  دعوت  از اين  و اگر هدفت.  گردانيم مي
  ...! گردانيم مي

آيا « :از او شنيدند ـ فرمودند ص خدا  شد ـ و رسول  فارغ  گفتن از سخن  عتبه  چون
  پس!  شنوم مي:  گفت. بشنو  از من  اينك  پس: ودندفرم ! آري:  گفت» شد؟  تمام  سخنت

: خواندند  

C�B�A�

�{F��E��D��C��B��A...� �z رسيدند  آيه  اين  تا به: �{��Z��Y��X��W

_���^���]����\��[...��z. قرار   آيات  تأثير اين  تحت  سخت  كه  عتبه  هنگام  در اين
و   گذاشت صاكرم رسول  بر دهان  ستشود، د  نازل  عذاب  كه آن  بود، از بيم  گرفته
. كنند و جلوتر نروند  بس  كرد كه  سوگند داد و التماس  رحم پيوند  حق  را به  ايشان

  و خود را از آنان  بازنگشت  و نزد قريش  رفت  اش خانه  به  ايشان از نزد  يكراست  گاه آن
  به  عتبه  كه  كنم فكر نمي  ز اينخدا ج  به ! قريش  گروه  اي:  گفت  ابوجهل  پس. كنار كشيد

  سبب جز به  نيست  و اين ! تاس  آمده  او را خوش  وي  و غذاي  يافته  محمد گرايش
رفتند   نزد وي  چون.  برويم  نزد وي  بياييد كه  پس!  است  پديد آمده  در وي  كه نيازي 

  به  كه جز اين  زنداشتاز حضور در نزد ما با  تو را چيز ديگري:  گفت  وي  به  ابوجهل
خدا   به!  نه:  گفت  عتبه...!  است  آمده  تو را خوش  وي  و غذاي  اي يافته  محمد گرايش

  است  اين  حقيقت ولي   هستم  قريش  هاي دارترين از سرمايه  دانيد؛ من شما مي  سوگند كه
  ـ به  كه  گفت  پاسخ  مي، مرا با كال بازگفتم  را بر وي  و داستان  رفتم  نزد وي  وقتي  كه

  را تا آيه  از قرآن  اي سوره او. سحر  و نه  فال  ، نه شعر است  كالم  آن  خدا سوگند ـ نه
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و   پيوند رحم  حق  و او را به  را گرفتم  وي  دهان  خواند پس  برايم  عذاب
زيرا شما  دارد  نگه  كند و دست  بس  كه  با ما دارد، سوگند دادم  كه  اي خويشاوندي

  بر شما عذاب  كه  ترسيدم  و من  است  نگفته  ، دروغ گفت  چيزي  محمد چون  دانيد كه مي
  واگذاريد و از او كناره  خودش  حال  مرد را به  اين  كه  است  اين  نظرم  اكنون. شود  نازل

  راه  سخنش دارد و  ، صدايي شنيدم  از وي  من  را كه  خدا سوگند؛ كالمي  بگيريد زيرا به
  بال  فارغ  از وي  ديگران  وسيله  كنند، شما به  بر او غلبه  اگر اعراب  پس. برد مي  جايي  به

  و عزت  ، ملك وي  و عزت  ملك  گاه آن شود  غالب  شويد و اگر او بر اعراب مي
  !گرديد مي  مردم  ترين خوشبخت  وي  وسيله و شما به  شماست

  او در پاسخ.  است  سحر كرده  او تو را با زبانش  خدا سوگند كه  به !ابوالوليد  اي: گفتند
  .1كنيد مي  با او چه  كه  ، شما دانيد و كارتان است  من  رأي  اين:  گفت

  

��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  
از   اي فروفرستاده  اين«.  است  مقطعه  از حروف  كه »حاء، م«: شود مي  خوانده  چنين

  از جانب  فروفرستاده  است  ، كتابي قرآن  اين:  يعني »است  رحيم  رحمان  خداي  جانب
  . است  بخشايشگر و مهربان  كه  تعالي و  تبارك  خداي

  

��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  
  به  قرآن  آيات  كه  است  مراد اين »شده  بيان  روشني  به  آن  آيات  كه  است  كتابي«

از   وضوح  به  آن  از معصيت  آن  و طاعت  آن  از حرام  آن  حالل  ، احكام شده  بيان  شيوايي
  است  شده  تبيين  اي و استواري  روشني  چنان  به  آن  و معاني  شده  ساخته ديگر جدا يك
  تا برايشان »عربي  زبان  به  است  قرآني«باشد  مي  فهم  قابل  و سهولت  آساني به  كه

و   بر اعراب  گذاري منت ، قرآن  بودن  عربي  بيان. باشد  و پند آموزي  ، نعمت حجت
باشد،  مي  آن  فهم  و سادگي  قرائت  سهولت  ، گوياي قرآن  بودن  زيرا عربي  است  ديگران

  و يقين »دانند مي  كه  مردمي  براي«  شيواست و  فصيح  ، زباني عربي  زبان  كه  روي  از آن
                                                           

 .عنهما هللا رضي  قرظي  كعب  و محمد بن هللاعبدا  جابر بن  از دو روايت  كثير، با تلخيص ز ابنا  نقل  به 1
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ندارند،   امر يقين  اين  به  كه  اما كساني  شده  فرستاده أهللاد ااز نز  قرآن  كه اين  دارند به
  . آنهاست  سردرگمي  مايه  بلكه  نه  نعمتي  برايشان  كريم  قرآن

  

��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  
؛  وي  دشمنان  براي  است »و هشداردهنده« أخدا  اولياي  براي  قرآن» آور است مژده«

:  يعني »شدند  رويگردان  و بيشتر آنان«باشد  مي  قرآن  ، از اوصاف دو وصف  و اين

در «گردانيدند  روي ، بر آنهاست  مشتمل  قرآن  كه  هشدارهايي  بيشتر كفار، از گرفتن

  از آن  كه  شنيدني  چنان به  ، يعني و پذيرش  و طاعت  تأمل  شنيدن  به »شنوند نمي  نتيجه
  .گردانند روي  ناز آ  كه  جهت  ببرند، بدان  اي بهره

  

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

��i��i��i��i  
 و  از توحيد و تقوي »خواني مي  آن  ما را به  ما از آنچه  دلهاي«:  كافران »و گفتند«

،  گويي مي تو  را كه  آنچه  پس  است  هايي در پوشش:  يعني »است  هايي در پرده«  ايمان
مراد .  تير است  يا خريطه  جعبه:  كنان. رسد آنها نمي  به  كند و سخنت نمي  فهمما   دلهاي

  و درگوشهايمان«قرار دارد   ضخيمي  هاي پرده  ما در درون  دلهاي  كه  است  اين

 »است  حجابي ما و تو  و ميان«  است  اي و ناشنوايي  كري:  يعني »است  اي سنگيني
پوشاند لذا  را از ما مي تو  دارد، يا صداي تو باز مي  ا را از رؤيتم  كه  است  اي پرده:  يعني
  . دانيم ، نمي گويي تو مي  را كه  آنچه

  بيزاري ، حق  از دريافت  دلهايشان  دوري  براي  آنان  از سوي  است  هايي  اينها تمثيل
  و ميان  آنان  ميانپيوند و ارتباط   ايجاد هرگونه  بودن  و ممتنع  آن  از شنيدن  گوشهايشان

تو بر :  يعني »كنيم كار خود را مي  ، ما هم تو كار خود را بكن  پس« ص خدا  رسول
:  است  مراد اين  قولي به.  كنيم مي  عمل  خودمان  ما نيز بر دين  كه  كن  عمل  خويش  دين

  . كنيم مي  عمل  دنيايمان  و ما براي  كن  عمل  آخرتت  تو براي
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��{��z��{��z��{��z��{��z  
 مانند  بشري  من  كه  نيست  جز اين«  كافران  موضع  در رد اين صمحمد  اي »بگو«

  شما خداي  خداي:  شود كه مي  وحي  من  سوي به  كه  تفاوت  ، با اين شما هستم

از خود شما   تن  همانند يك  نيز بشري  من  كه  نيست  جز اين:  يعني »است  اي يگانه
  از جنس  و نه  جن  ، نه هستم  فرشته  ، نه شما نيستم  مغاير با جنس  جنسي و از  هستم

  ديگر، من  از سوي. باشد  و پوششي  در پرده  از من  دلهايتان بشر تا  جنس جز  ديگري
  سوي شما را به  بلكه  ام نكرده  باشد دعوت  مخالف  با عقل  كه  چيزي  سوي به شما را
  كه  است  در اين  و شما هست  من  ميان  كه  تنها فرقي.  ام فراخوانده  و يكتاپرستي توحيد

 من  و پيروي  ام پيامبر شده  الهي  با وحي  شما لذا من  به  شود نه مي  فرستاده  وحي  من به
 و عبادت  با طاعت »ابيداو بشت  سوي مستقيما به  پس«  است  گرديده  بر شما واجب 
 »بخواهيد  و از او آمرزش«نكنيد   و انحراف  ميل  وي  و از راه  شائبه و بي  خالصانه 

و   جهالت از فرط »بر مشركان  و ويل«  است  از شما سر زده  كه  خاطر گناهاني به
و   هالكت : يعني.  و تهديد است  عذاب  كلمه:  ويل.  سبحان  خداي  به  استخفافشان

  !باد  بر آنان  نابودي
  

��d������������c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��d������������c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��d������������c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��d������������c��b�����a�� �̀�_��~��}��|  
را از  ندارند و آن  ايمان  زكات  وجوب  به:  يعني »پردازند نمي  زكات  كه  كساني  همان«

  آن و منكر »كافرند  آخرت  به  كه  و آنان«كنند  نمي  انفاق  حق  و در راه  فقرا بازداشته
  انكار آخرت  آنهارا به  از سوي  زكات  ندادن  خداوند متعال«: گويد يم  نسفي. باشند مي

  معروفي  سخن و  اوست  مال  انسان  چيز در پيش  ترين داشته  كرد زيرا دوست  پيوست
  دليلي  داد، اين أخدا  را در راه  مالش  اگر شخص  دارد پس  راه  جان  ، به مال  كه  است
  .» وي  استقامتو   نيرومند بر صالح  است
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n��m��l��k�������j��i��h��g��f��en��m��l��k�������j��i��h��g��f��en��m��l��k�������j��i��h��g��f��en��m��l��k�������j��i��h��g��f��e  
 غير  را پاداشي  اند، ايشان كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي«

  اين » غير مقطوع»  يا معناي.  است  نشدني  و قطع  ناكاسته  پاداشي:  يعني »است  مقطوع
 در  گذاشتن منت شود زيرا نمي  گذاشته  منت  ايشان، بر  پاداش  آن  خاطر دادن به:  است

  حق  و دادن  است  حق  ، يك عمل  در ازاي  پاداش  دادن  ولي  است  و بخشش  برابر فضل
تفسير را رد   گونه  اين  از ائمه  بعضي«: گويد كثير مي  اما ابن. ندارد  همراه  به  منتي
در   خود ايشان  كه  چنان آشكار دارد،  منتي  بهشت  بر اهل أاند زيرا خداوند كرده

نهاد و   خدا بر ما منت  پس( :  ��µ��´���³��²z¶��¸}: گويند مي  بهشت
  .»27/طور«)  داشت  نگاه  سموم  ما را از عذاب

  

���~}|��{zy��x��wvutsrqpo���~}|��{zy��x��wvutsrqpo���~}|��{zy��x��wvutsrqpo���~}|��{zy��x��wvutsrqpo  
 در دورا   زمين  كه  كسي  آن  واقعا به  شماييد كه  آيا اين«كفار   به ص پيامبر  اي »بگو«

  دوشنبه و  يكشنبه  از روزهاي  دو روز، عبارت  اين:  قولي به »ورزيد روز آفريد كفر مي
  اهل  از منابع ، خلقت  روزهاي  تعيين  در باره  آن  امثال  و روايات  روايت  هرچند اين. بود

  بود، وگرنه  بندگان و مدارا به  تأني  آموزش  ، براي تدريجي  آفرينش  اين  البته.  است  كتاب
: ديگر قولي به. بيافريند  لحظه  كند، در يك  اراده  را كه  چيزي تا هر  قادر است  تعالي  حق

را در   دو روز آفريد، يا آن مقدار  به  را در مدتي  زمين  خداوند متعال  كه  است  مراد اين
  قابل  و آسمان  نبعد از وجود زمي فقط  آفريد زيرا روز حقيقي  و در دو مرحله  دو نوبت
  . تصور نيست  قابل  از آن  باشد و قبل تصور مي
  نوبت در  تعالي  حق:  كه  است  اين  زمين  نوبتي دو  آفرينش  جديد نيز درباره  نظر علوم

  را به  آن دوم  بود، جامد گردانيد و در نوبت  اي گازي  كره  كه را بعد از آن  ، زمين اول
  .كرد  ـ تقسيم  آن  و معدني  با ذخاير آبي  هـ همرا  مختلف  طبقات

 قرار  او اضدادي  براي:  يعني »دهيد قرار مي  او همتاياني  براي«وجود   با اين »و«
  موصوف ذات  »اين« !هستند  مساوي  خود با وي  نزد شما در قدر و منزلت  دهيد كه مي

  ربوبيت  شايسته ز او كسي ج  پس »است  پروردگار عالميان«ذكر شد، همانا   آنچه  به



  

2501  

  خاطر اختالف و به باشد مي هللا ماسوي  همه  شامل  كه  است  عالم  جمع:  عالمين.  نيست
 ! آري.  است  آمده  جمع  صيغه  ، به عقال بر غير آنان  تغليب  سبب  دارد، يا به  كه  انواعي

دهيد، نيز از  قرار مي  عزوجل  خداي  و همتاي  آنها را شريك  شما مشركان  كه  آنچه
  وي  ، شركاي پرستش را در امر  وي  از مخلوقات  برخي  چگونه  عالميانند پس  جمله

  .گردانيد؟ مي
  فرموده اما  است  شده  آفريده  از آسمان  قبل  زمين  دارد كه  بر اين  داللت  آيه  ظاهر اين

از   قبل  آسمان  كه  است  مشعر بر آن»  نازعات»  سوره) 27ـ  30(  در آيات أخداوند

����i��h��g��f��e��d��c��b��a}�:  است  شده  آفريده  زمين �`�� _~��}

n��m��l��k���jz  :)را برافراشت  آن  ؛ كه يا آسمان تريد آيا شما استوار آفريده  ،
را   كرد و روز آن  را تاريك  آن  را استوار كرد، شب  را بلند بركشيد و آن  آن  سقف
: دحو«:  دهد كه مي  پاسخ  چنين ك عباس ابن ).را گستراند؟  زمين  و بعد از آن برآورد

آسمانها را آفريد   و سپس  اوال زمين أخداوند  يعني . است  از آفريدن غير»  گستراندن
: گويد مي ك عباس ابن  قول  تأييد اين  كثير به ابن. گسترانيد را هموار كرد و  زمين  گاه آن
  .» است  بوده  آسمان  از آفرينش  قبل» 29 /بقره»  آيه نص  به  نزمي  آفرينش«
  

±��°�� �̄�®��¬�������«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡±��°�� �̄�®��¬�������«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡±��°�� �̄�®��¬�������«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡±��°�� �̄�®��¬�������«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡  
:  يعني »آن  از باالي«دار  و ريشه  ، ثابت راسخ:  يعني »استوار  كوههاي  و در زمين«

  بركت  آن در و«. اند زمين  زيرا كوهها از اجزاي »آفريد«  زمين  بر روي  و مرتفع  برآمده

خير   و داراي  پربركت آفريد ـ  در آن  بندگان  براي  كه  را ـ با منافعي  زمين:  يعني »نهاد

  اهالي  زادوبرگهاي و  ارزاق:  يعني »را مقدر كرد  آن  اقوات  و در آن«بسيار گردانيد 
ها و  و رستني  از درختان ـ دارد  آنها صالحيت  معيشت  گذران  براي  را كه  و آنچه  زمين
باز در هر . قرار داد  در آن ، شده  و تقسيم  معين  مقاديريو با   اندازه به اـ تمام  منافع

  ندارد، يا وجود آنها در آن ديگر وجود  در سرزمينهاي  آفريد كه  چيزهايي  سرزمين
  ديگر، زادوبرگ  مينيسرز  به  سرزميني و سفر از  ؛ تا بشر با تجارت ها نادر است سرزمين
و   زادوبرگ  اين  كردن  و آماده. كنند  همديگر فراهم  را با تعاون  خويش  زندگي  و وسايل
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  بود كه  دو روز قبلي  عالوه  در دوروز ديگر به  يعني. بود »در چهار روز«؛  زمين  ارزاق
، جمعا در چهار  آن  ارزاق  و قرار دادن  زمين  آفرينش  پس. شود چهار روز مي امجموع

. بود  و چهارشنبه  شنبه سه  روز اخير، روزهاي دو  اين  كه  است  نقل.  گرفت  روز انجام
و   آفرينش  روزهاي  كل  جمع:  يعني »شد  ارائه  واضح  بيان  كنندگان سؤال  براي«

  اين: شد  گفته  گويي.  و زياد است  كم بي  ، چهار روز تمام زندگي  براي  زمين  سازي آماده
 ، است  در آن  و آنچه  زمين: كنند مي  سؤال  كه  است  كساني  ، پاسخ محدد و روشن  بيان

  .؟ است  شده  آفريده  مدتي  در چه
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  آسمان  سوي ستوار، بها  قصدي  به  تعالي  حق  سپس:  يعني »پرداخت  آسمان  به  سپس«

جا را   فالن  آهنگ :كذا  مكان  الي  استوي«:  است  اعراب  قول  از اين»  استوي«. قصد كرد
ديگر   كاري  ، به بجز آن  شود كه  متوجه  چنان  مكاني  سوي به  شخص  كه  گاه آن» كرد

بلند   آتش  از شعله  كه  است  دودي:  دخان »بود  دخاني  آسمان  كه درحالي«نكند   التفاتي
را   آن  دانشمندان  امروزه  بود كه دود  شبيه  گاز تاريكي  ماده  آسمان:  يعني. شود مي

»  سديم  جهان«، اصطالحا  آن  آفرينش از تطور  مرحله  را در اين  و جهان  ناميده»  سديم«
  . است  كريم  قرآن  علمي  از معجزات يكي  بخش ، تجلي آيه  اين  پس. گويند مي

 را  فرمانم:  يعني »شويد  رام  يا ناخواه  خواه: فرمود  و زمين  آسمان  به  سپس«
خورشيد و  ! آسمان  اي: شد  گفته  آسمان  به: اند گفته  مفسران. گوييد  اجابت  ناخواه خواه

  انتو رودبار  جويباران ! زمين  اي: شد  گفته  زمين  و به.  كن  را درخشان  و ستارگانت  ماه
 »پذير آمديم  فرمان: دو گفتند  آن«. آور  را بيرون  هايت ها و رستني و ميوه  را برشكاف

  چنين.  مهستي  منقاد و تسليم  ، در برابر فرمانت رضا و اطاعت  با كمال  هر دويمان:  يعني
  عزوجل  خداي  كه  گونه آفريد و همان  گفتن سخن  در آنها نيروي  عزوجل  خداي  بود كه

  اين  بلكه  آنها نيست  حقيقي  گفتن  مراد سخن: ديگر قولي به .گفتند  بود، سخن  خواسته
  در آنهاست  ربوبيت  ذات  و تأثير قدرت  و زمين  انقياد آسمان و  اطاعت  براي  تمثيلي

  . قال  زبان  ، نه است  حال  باشد لذا مراد زبان مي مجاز  از باب  اين  پس
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 را  و آسمان  زمين أخداوند:  يعني »ساخت  آسمان  هفت  صورت  آنها را به  پس«

  پس. ديگر »در دو روز«شد   و از كار آنها فارغ  و استوار ساخت  آفريد و آنها را محكم
و هر روز «: گويد مي مجاهد.  يافت  روز انجام  و آسمانها، جمعا در شش  زمين  آفرينش
  و در هر آسماني«. »شماريد مي شما  از آنچه  است  روز، همانند هزار سال  شش  از اين

  مبناي بر  آسمان  امور آن  قرار داد كه ، نظامي در هر آسمان:  يعني »كرد  را وحي  امر آن
،  ، ستارگان ، خورشيد، ماه در هر آسماني  يعني« :گويد مي  قتاده. آيد مي  سامان  به  نظام  آن

  بعد از اين. را آفريد  چيز آن  همه... ها و درياها، برف ، ، فرشتگان كهكشانها، افالك
بود ـ گسترانيد   از آسمانها آفريده  قبل  را نيز ـ كه  زمين  كه كار آسمانها بود  به  پرداختن

خود   در آفرينش  زمين  پس )قرار داد  كروي  هيأت  به را  آن  يعني( پيچانيد  را درهم  و آن
، از آسمانها متأخر  شدن  داده قرار  كروي  هيأت  و به  اما در گسترانيدن  متقدم بر آسمانها

  درخشان  ستارگاني  به:  يعني »چراغها بياراستيم  دنيا را به  و آسمان«. » اعلم هللاوا . است
  آسمان چراغها را در:  يعني »و حفظي«درخشند  مي  چراغ مانند  و روشنگر كه  ونوراني

از نفوذ   ستارگان  وسيله دنيا به  آسمان  مراد؛ نگهباني.  آفريديم  و نگهباني  زينت  عنوان  به
:  يعني »عزيز عليم تقدير خداوند  است  اين«كنند  مي  سمع  استراق  كه  است  شياطيني

، تقدير و تدبير  ترتيب ، همانا از و شگفت  شگرف  آفرينش  و اين  بديع  نظام  اين
  .داند چيز را مي همه  كه  ، ذاتي قادر است  چيزي هر  بر آفرينش  كه  است  خداوندي
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  اين از تدبير و تفكر در  كفار مكه »برتافتند  روي«  روشن  بيان  بعد از اين »اگر  پس«

 »بگو«  آن  به  و ايمان  تنزيلي  آيات  اين  يا از پيروي.  تكويني  آيات  در اينو   مخلوقات
 »دادم عاد و ثمود هشدار  صاعقه  چون  اي شما را از صاعقه«  آنان  به ص محمد  اي

.  است  اي صاعقه  ، گويي است  كشنده  دم در  مانند صاعقه  كه  است  عذابي:  مراد از صاعقه
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شديد   با رعدي  همراه  كه  است  مذاب  از آتش  اي مرگبار يا قطعه  بانگ:  در اصل  صاعقه
  .آيد فرود مي  از آسمان

:  كه  خوانديم ، سوره  در مقدمه ص خدا  با رسول  ربيعه بن عتبه  وگوي گفت  واقعه  در بيان
كرد   تماسنهاد و ال  ايشان  بر دهان  دست  رسيدند، عتبه  آيه  اين  به  چون ص خدا  رسول

  .شود  نازل  عذاب  جلوتر نروند تا مبادا بر مشركان  كه
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 ‡ پيامبران  چون:  يعني »آمدند  سر بر آنان  رو و از پشت  از پيش  پيامبرانشان  چون«
آمدند اما جز  نزد آنها  و تواني  امكان  هرگونه  كار گرفتن ا بهو ب  و جهتي  از هر جانب

  و متأخر به  متقدم  پيامبران:  است  اين  يا معني. از آنها نديدند  چيز ديگري  رويگرداني
  آنان  نيز به  پيشين  پيامبران  متأخر را آنها خود ديدند اما پيام  پيامبران  آمدند، كه  سويشان

  و آنها را با اين  آمده  سويشان به  همگي  و پسين  پيشين  پيامبران  گويي  بود پس  رسيده
  يگانگي  و فقط او را به »نپرستيد جز خدا را  كه«: قرار دادند  خطاب مورد  سخن

  سوي به »فرستاد فرومي  فرشتگانيا ، قطع خواست اگر پروردگار ما مي: گفتند«بپرستيد 
شما   آنچه  ما به  پس«  انگيخت برنمي  رسالت  ما به  سوي هما را ب  از جنس  ما و بشري

نيستيد   ، بشر هستيد و فرشته پيامبران شما  چون:  يعني »ايد، كافريم شده  فرستاده  بدان
ما كافر و :  يعني.  آوريم نمي  ايد، ايمان آورده  همراه با خود به  كه  شما و آنچه  لذا ما به
  .باشد  ما فرستاده  سوي شما را به أخداوند  كه  امر هستيم  منكر اين

  دعوت ايمان   سوي آنها را به  كه  و ساير پيامبراني  هود و صالح  امتها به  اين  پاسخ ! آري
  .بود  كردند، اين
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 و تصديق  عزوجل  خداي  به  از ايمان »تكبر كردند  در زمين  ناحق  د، بهعا  اما قوم«
باشند   برتري  اين  مستحق  كه آن طلبيدند، بي  اند برتري در زمين  كه  و بر كساني  پيامبرانش 

؟  است تر و نيرومندتر از ما پرتوان  كسي چه:  يعني »؟ از ما نيرومندتر كيست: و گفتند«
  از آنان  يكي  كه طوري  داشتند به  و استواري  قوي  هاي بلند و تن  هاي متقا  زيرا آنان

  كه  جايي هر را در  آن  كند و سپس مي  با دستش  را از كوه  بزرگ  سنگي صخره
  تهديد كرد، به  عذاب  را به  هود آنان  كه  ، وقتي روي  از اين  گذاشت ، مي خواست مي

ما : بود  اين  سخن  از اين  منظورشان  البته. شدند  و فريفتهتنومند خود مغرور   پيكرهاي
  علمي  آيا به:  يعني »اند نديده آيا«.  آيد، قادر و تواناييم بر ما فرود مي  كه  عذابي  بر دفع

را آفريده از آنها   آنان  كه  خدايي  كه«اند  ، ندانسته است  عيني  ديدن  در حكم  كه  يقيني

بخواهد،   هر چه  خويش  عذاب  از انواع  كه بر اين  او تواناست  پس »؟ تر است پرتوان
و   متناهي  بندگان  فرود آورد؟ لذا قدرت  بر آنان» موجود شو:  كن«:  كلمه  فقط با گفتن

  فرموده  ، مراد از اين بنابراين.  وغيرمحدود است  نهايت بي أخداوند  محدود و قدرت
او با   قدرت  ، چراكه نيست  تفضيلي  نسبت  ، بيان)است تر  انپرتو  او از آنان: (أخداوند
  كه  ماست  سخن  اين  از باب  سخن  اين  باشد بلكه نمي  مقايسه  بشر قابل  قدرت

نظر  را مد  اي و مقايسه  تفضيلي  نسبت  كه آن بي. » بزرگتر است خدا: اكبر  اهللا«:  گوييم مي
را  ‡ پيامبران  معجزات:  يعني »كردند ما را انكار مي  تآيا  نتيجه و در«.  باشيم  داشته

  . است  حق  معجزات  اين  دانستند كه مي  كه با آن كردند، انكار مي
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و   سخت  صداي  كه  است  توفنده  تندبادي: صرصر »باد صرصر فرستاديم  بر آنان  پس«
را   درختان كشتزارها و  كه  است  باد بسيار سردي: صرصر:  قولي به. دارد  هولناكي

باد صرصر را   اين: يعني »شوم  در روزهاي«سوزاند  آنها را مي  آتش  كه سوزاند چنان مي
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بود،   نحس  روز نهايت  و هشت  شب  از هفت  عبارت  كه  و ناخجسته  نحس  در روزهاي
تا «.  است  كرده  بيان»  الحاقه« : سوره  در ابتداي  عزوجل  خداي  كه چنان  نها فرستاديمبر آ

  و خواري  و ذلت  رسوايي : خزي »بچشانيم  آنان  را به  خزي  دنيا عذاب  در زندگي

  آخرت  عذاب او قطع« بود  استكبارشان  رسواگر، همان  عذاب  اين  سبب.  است

  ياري  و آنان«  شديدتر است خود  و اهانت  خوارسازيدر :  نييع »تر است رسواكننده

  .كند نمي  دفع  آنان را از  عذاب  اين  اي بازدارنده  و هيچ »شوند نمي  داده
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و   ساخته  آنها روشن  را براي  نجات  راه:  يعني »كرديم  را راهبري  آنان  و اما ثمود پس«
  و از مخلوقات  كرديم  داللت  حق  راه  ـ به  سويشان به ‡ پيامبران  را ـ با فرستادن  آنان

  اما آنها نابينايي«  داديم راهبر قرار  هاي روشنگر و نشانه  آنها عالئم  بر فراز راه  خويش

برگزيدند   طاعت را بر  و معصيت  ا بر ايمانكفر ر:  يعني »دادند  ترجيح  را بر هدايت

  بر هر كس  كه  است  آتشي:  صاعقه »را فرو گرفت  آور آنان  خفت  عذاب  صاعقه  پس«
  است  كننده خوار  عذاب:  هون  عذاب. افگند او را از پا مي  درنگ كند، بي  اصابت

بر  أبود و خداوند  شانكيفر كردار خود  اين:  يعني »شدند مي  مرتكب  كيفر آنچه به«

  كردند نجات مي  بودند و پرهيزگاري  آورده  ايمان  را كه  و كساني«نكرد   ستم  آنان

  . مؤمنان از  وي  و همراهان ÷ بودند از صالح  عبارت  ايشان  كه »داديم
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 !پيامبر  اي:  يعني »شوند مي  دهگرد آور  دوزخ  سوي خدا به  دشمنان  روز كه  و آن«

  دوزخ  سوي به  با خشونت  همگي أخدا  دشمنان  كه  كن  يادآوري  مشركان  را به  روزي
  را تكذيب ‡وي  پيامبران  هستند كه  كساني  همه أخداوند  دشمنان. شوند مي  رانده
 »رسند مديگر فراميه  به  آنان  پس«اند  و تكبر ورزيده  سر برتافته  و از عبادتش  كرده
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  ديگر بپيوندند و همه  يك به  همه شوند تا مي  بازداشته  همه  تا آخرشان  از اول:  يعني
  اهل:  امر كه  اين كند بر مي  داللت  خود اين  البته. نشوند  آيند و پراكنده  هم يكجا گرد

  .بسيارند  دوزخ
  

��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í����  
 آنچه  درباره  و پوستهايشان  و چشمهايشان  رسند، گوشهايشان  بدان  تا چون«

  آنچه  به  اندامهايشان:  يعني »دهند مي  گواهي  بر ضدشان«  در دنيا از معاصي »كردند مي 
مراد از . دهند مي  كنند و گواهي مي  اند، نطق داشته  پنهان  شرك  به  از عمل  زبانهايشان  كه

  . است  آنان  تناسلي  آلتهاي از  پوستها، كنايه:  قولي به.  است  بدنهايشان  پوست: پوستها
  

��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
���T��S���T��S���T��S���T��S  

 همان: گويند داديد؟ مي  چرا بر ضد ما گواهي: گويند خود مي  بدن  پوستهاي  و به«

 همان:  يعني »است  ما را نيز گويا گردانيده  در آورده  زبان  رابه  چيزي هر  كه  خدايي 
.  است  ، ما را نيز گويا نموده را گويا كرده  خويش  ناطق  مخلوقات  همه  كه كسي 

  سخن  به  ما را در آخرت  بود همچنين  را در دنيا گويا كرده  زبانهايتان  كه چنان پس
او  و«  ايم داده  ايد، گواهي كرده  كه  هايي ديها و زشتيب  ، به و بنابراين  است  درآورده

 او برگردانيده  سوي و به«نبوديد   چيزي  كه  در حالي »بار شما را آفريد  نخستين

 بر  گمان شما توانا باشد، بي  و ايجاد ابتدايي  بر آفرينش  كه  كسي:  يعني »شويد مي 
  . نيز تواناست  خويش  سوي به  گردانيدنتان و باز  بازآفريني

: فرمود  كه  است  آمده �مالك  بن از انس  و ديگران  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
  خاطر چه به  دانيد كه آيا مي: فرمودند  گاه خنديدند آن  كه  بوديم ص خدا  نزد رسول«

ا ب  بنده  وگوي گفت از: فرمودند. داناترند  و رسولش أخدا:  ؟ گفتيم خندم مي  چيزي
  ـ آيا مرا از ستم  پروردگارش  به  بنده  گويد ـ يعني ؛ مي درافتادم  خنده  به  پروردگارش

  در اين  پس: گويد مي.  ام داده  پناهت چرا،: فرمايد مي  ؟ پروردگار متعال اي نداده  پناه
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  خداوند متعال.  پسندم را نمي  خودم جز  ديگري  گواه  خود هيچ  عليه  من  صورت
  و امروز نويسندگان  است  بسنده  خودت بر  گواه  عنوان  به  امروز نفست: رمايدف مي

  آن  سپس. اند بر تو بسنده  گواهان  عنوان  به )اعمال  نويسنده  فرشتگان(  گرامي
  گفته  اندامهايش  و به  شده  مهر نهاده  بر دهانش  هنگام  در اين: افزودند ص  حضرت

. شوند گويا مي  وي  اعمال  اندامها به  پس. د و گويا شويددرآيي  سخن به: شود مي
  سخن  شود كه مي  داده  او اجازه  و به  شده  برداشته  وي  مهر از دهان  سپس: فرمودند

 )وگور شويد گم(باد شما را   دوري: گويد مي  خويش  اندامهاي  به  خطاب  پس. بگويد
  .» كردم مي  شما دفاع  از جاي  آخر من

  

UUUU����� �� ���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
��i�����h���g�������������f��i�����h���g�������������f��i�����h���g�������������f��i�����h���g�������������f  

 بر ضد شما گواهي  و پوستهايتان  و چشمهايتان  مبادا گوشهايتان  كه و شما از اين«

از  ا، ي دوزخيان  به  سبحان  خداي  از خطاب  اين:  قولي  به »كرديد نمي  پوشي دهند پرده 
  ، از بيم ناشايست  اعمال  ارتكاب  شما در هنگام:  يعني.  است  آنان  به  پوستهايشان  سخن

بوديد   امر غافل  و از اين كرديد نمي  پوشي دهند، پرده  شما گواهي  عليه  اندامهايتان  كه اين
نباشد،  بد شما نيز حاضر  اعمال  ارتكاب  از بشر در هنگام  ديگري  گواه  اگر هيچ  كه

  تا در هنگام  قادر نيست  انسان  و از آنجا كه !دهد مي  شما بر شما گواهي  خود اندامهاي
در   و پنهانكاري  پوشي پرده  معناي  كند پس  پوشي ردهپ  خويش  از اندامهاي  گناه  ارتكاب

  ، بيدارباشي لهيا  بيان  اين  البته.  است  اجباري  گواهان  حضور اين  از بيم  گناه  اينجا، ترك
  را بر خود احساس  و ناظري  ، وجود مراقب حال  همه او بايد در  كه  است  مؤمن  براي
كنيد،  مي«  از گناهان »را كه  از آنچه  بسياري خدا  داشتيد كه  گمان  ليكن«كند 

  .كرديد  جرأت  گناهان  ارتكاب  به  پندار بود كه  بنابر همين  پس »داند نمي
: فرمود  اند كه كرده  روايت �مسعود از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مسلم و  بخاري

: شدند  نزديك  من  نفر به  سه  كه  بودم  كرده  خود را پنهان  كعبه  هاي پرده  در ميان  من«
  قريشي  كه  دامادش با دو  ثقفي  تن  يا يك. بودند  ثقفي  كه  با دو دامادش  قريشي  تن  يك
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آنها . بود  اندك  قلبهايشان  و دريافت  بسيار و فهم  آنان  شكمهاي  و چربي  چاقي. ودندب
  برايم  كه  از آنها با صدايي  يكي اثنا  در اين.  شنيدم را نمي  آن  من  گفتند كه  سخناني  باهم
  ريشنود؟ ديگ ما را مي  سخنان  اين أخداوند  دانيد كه آيا مي:  بود گفت  شنيدن  قابل

  ، او آن را بلند نكنيم  شنود اما اگر آن را مي  ، او آن را بلند كنيم  اگر ما صداهايمان:  گفت
را   آن  را بشنود، مسلما كل  از آن  چيزي او اگر:  گفت  گريدي  ولي !شنود را نمي

  بود كه  ، همان گفتم ص خدا  رسول  ماجرا را به  اين: گويد مي �مسعود ابن. شنود مي
:  است  آمده  شريف  در حديث. كرد  نازل) الخاسرين  من: (را تا  آيه  اين  عزوجل  ايخد

  جديد، وأنا فيما تعمل  أنا خلق ! آدم  بنا يا:  فيه  ال يناديإ  آدم  ابن  علي  يأتي  يوم  من  ليس«
  ويقول. اأبد  ترني  لم  لو قد مضيت  ، فإنياغد  به  أشهد لك اخير  في  شهيد، فاعمل  عليك اغد

د فرزن  اي: كند ندا مي  چنين  كه آيد مگر اين نمي  بر فرزند آدم  روزي  هيچ:  كذل  مثل  الليل
  ، فردا بر تو گواه كني مي  عمل  كه  در آنچه  و من  هستم  جديدي آفرينش   من ! آدم
زيرا   بدهم  واهيتو گ  نفع به  قيامت  تا فرداي  بده  خير انجام  عمل در من   پس  باشم مي
  سخن  نيز مانند اين  و شب.  بيني مرا نمي  هميشه  ديگر هرگز و براي رفتم   من  كه  گاه آن

  .»گويد را مي
  

��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 هالك شما  برديد، بود كه  پروردگارتان  غلط در باره  به  كه  گمانتان  و همين«

 شما را  داند، بود كه را نمي  از اعمالتان  بسياري أخداوند  كه اين  هب  گمانتان:  يعني »كرد
  همين كرديد و  شتاب  گناه  و جسور گردانيد لذا در ارتكاب  جري  معصيت  بر ارتكاب

دنيا و  در »شديد  و از زيانكاران«در افگند   دوزخ  گردانيد و به  امر شما را هالك
  . آخرت

: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده كهللاعبدا  جابربن  ترواي  به  شريف  در حديث
 ، فقال باهللا  ظنهم سوء  قد أرداهم اقوم  نإف  الظن  باهللا  ال و هو يحسنإ  حد منكمأ  ال يموتن«

�+:  تعالي  اهللا  �l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��j ..._  :أخداوند  به  كه اين از شما نميرد، جز  هرگز يكي 
  را هالك  ، آنانأخداوند  به  گروهي  راند زيرا سوءظنپرو مي  نيك  و انديشه  گمان
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  پروردگار خويش  غلط در حق  به  كه  گمانتان  و اين: فرمود أخداوند  گردانيد پس
  . »شديد  زيانكاران از  گردانيد، در نتيجه  انديشيديد، شما را هالك

  : است  بر دو قسم  اند؛ گمان علما گفته

و   فضل و  ، رحمت عزوجل  خداي  به  نسبت  انسان  كه  است  ناي  و آن:  نيك  ـ گمان 1
: فرمايد مي  قدسي  شريف  در حديث أخداوند  كه چنان. باشد  داشته  را گمان  احسانش

  .» هستم خود  در حق  خويش  بنده  در نزد گمان  من:  بي  عبدي  نا عند ظنأ«
از   بعضي  او به  كه  است أرد خداونددر مو  گمان  اين  و آن: و ناپسند  زشت  ـ گمان 2

  .ندارد  علم  افعال
  كرده  و غافلشان  سرگرم  چنان  خام  آرزوهاي  هستند كه  مردمي«: گويد مي  بصري  حسن
از   يكي. ندارند ثوابي  هيچ  روند كه مي  بيرون  حالي روند، در  از دنيا بيرون  چون  كه  است

  چه  كه  ندارم  باكي و  پرورانم مي  نيك  و انديشه  گمان  رمپروردگا  به  من: گويد آنها مي
زيرا   است  گفته  او دروغ كه  درحالي ! بخشايشگر و آمرزگار است  زيرا پروردگارم  كنم مي

  گاه آن. داد مي  انجام  هم  نيك ، يقينا عمل  داشت مي  نيك  گمان  پروردگار خويش  اگر به
  .»كرد  را تالوت  آيه  اين
  

�� �̀�_��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t�� �̀�_��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t�� �̀�_��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t�� �̀�_��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t  
  دردشان  به  هيچ  صبر و شكيبايي  ورزند، اين  شكيبايي  و بر عذاب »اگر صبر كنند  پس«

  نيست  رفتي  بيرون  و هرگز آنها را از آن »است  در آتش  جايگاهشان«خورد زيرا  نمي

  سوي به  كنند كه  گر درخواستا:  يعني »نيستند  طلبند، از بخشودگان  و اگر بخشايش«
  شوند زيرا سزاوار اين نمي  شوند، برگردانيده  دارند برگردانيده  در دنيا دوست  كه  آنچه

صادر   عفو برايشان  اين بشوند، نيز  رضا و عفو الهي  نيستند و اگر طالب  بازگشت
  .كنند  را تحمل  آنها ناگزير بايد دوزخ  شود بلكه نمي

  هيچ ، بعد از مرگ:  يعني»  مستعتب  من  وال بعد الموت«:  است  آمده  فشري  در حديث
در   عملي  و در آن  جزاست  سراي  زيرا آخرت  نيست  بخشايشي  و طلب  خواهي معذرت
  .باشد كار نمي
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 به  را از شياطين  همنشيناني  بر آنان:  يعني »را برگماشتيم  همنشيناني  آنان  و براي«

  همنشينان  آن  پس«كنند   را گمراه  تا آنان  و همراز مسلط كرديم  صميمي  دوستاني  عنوان 

 »دادند  جلوه  آراسته  برايشان«  آن  از امور دنيا و شهوات »است  رويشان  را پيش  آنچه

  آراستند برايشان »و« واداشتند أخداوند  هاي و نافرماني  معاصي  ارتكاب  و آنها را به
را نيز آراستند و   امور آخرت از  شان  آينده  برايشان:  يعني »بود  سر آنان  را پشت  آنچه«

  آنانو بر «  دوزخي  و نه  بهشت  ، نه حسابي  و نه  در كار است  رستاخيزي  نه: گفتند

�:  است أخداوند  فرموده  اين  و آن »شد  ثابت«  عذاب  وعده:  يعني »قول {��X

� �]� �\� �[� �Z� �Yz  :)كنم و انسانها پر مي  را از جنيان  جهنم اقطع (
از   پيش  كه«  كافري  امتهاي  در جمله  عذاب  وعده:  يعني »هايي در امت«. »119/هود«

  كردند، بر آنان  عمل  اينان  مانند اعمال بر كفر و به »ـ گذشتند  و انس  ـ از جن  آنان

  هم  سودي  و هيچ  بد خويش  وافعال  با تكذيب »زيانكار بودند  آنان  هرآينه«شد   ثابت
  .نبردند

  

��©�� �̈��§����¦��¥�������¤��£��¢��¡��������������~��}��©�� �̈��§����¦��¥�������¤��£��¢��¡��������������~��}��©�� �̈��§����¦��¥�������¤��£��¢��¡��������������~��}��©�� �̈��§����¦��¥�������¤��£��¢��¡��������������~��}  
 ديگر  برخي  به  از كافران  برخي:  يعني »ندهيد  گوش  قرآن  اين  به: گفتند  و كافران«

  آن  خواندن  و در اثناي«فراندهيد   خوانند، گوش مي  پيامبر و مؤمنان  كه  قرآني  به: گفتند

يا . كنيد  معارضه  ، با قرآن و باطل  بيهوده  سخنان  با گفتن:  يعني »بگوييد  بيهوده  سخنان
  و نفهمد كه گردد  مشوش  آن  انندهبلند كنيد تا خو  آن  خواندن  خود را در اثناي  صداي

و   و همهمه  كشيدن داد و  و جيغ  زدن  ـ با كف  آن  تالوت  يا در اثناي. خواند مي  چه
باشد «نفهمد   چيزي  از آن  گردد و كسي  نامفهوم  قرآن  پا كنيد تا قرائت هياهو ـ غوغا به

  .كنند  بازايستند و سكوت  قرآن  لذا از خواندن  در قرائتشان  بر آنان »شويد  غالب  كه
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��µ�� �́���³��²��±��°�� �̄��®��������¬��«��ª��µ�� �́���³��²��±��°�� �̄��®��������¬��«��ª��µ�� �́���³��²��±��°�� �̄��®��������¬��«��ª��µ�� �́���³��²��±��°�� �̄��®��������¬��«��ª  
كفار از   تمام  به  تهديد و هشداري  اين »چشانيم مي  سخت  عذابي  كافران  به او قطع«

  آنچه  بدترين  حسب را به  آنان او حتم«  است  فوق  سخن  گويندگان  به  ملهج

ترين  زشت  جزاي  برحسب  قطعا آنها را در آخرت:  ييعن »دهيم كردند، جزا مي مي
:  است  اين  معني  قولي به.  دهيم ـ جزا مي  است  شرك  اند ـ و آن در دنيا كرده  كه  اعمالي 

  آنان  به  پاداشي  نيكشان  برابر اعمال و در  دهيم جزا مي  بدشان  بر اعمالرا در برا  آنان
اند زيرا  داده  در دنيا انجام  كه  ميهمان  داشت و گرامي  رحم  صله  چون  ؛ اعمالي  دهيم نمي

  مترتب  و پاداشي مزد  گونه  هيچ  و بر آن  و هدر است  باطل  نيكشان  با وجود كفر، اعمال
  . نيست

  

��Ç����������Æ��Å��������Ä�����Ã��Â��ÁÀ����¿��¾��½��¼»��º��¹����� �̧�¶��Ç����������Æ��Å��������Ä�����Ã��Â��ÁÀ����¿��¾��½��¼»��º��¹����� �̧�¶��Ç����������Æ��Å��������Ä�����Ã��Â��ÁÀ����¿��¾��½��¼»��º��¹����� �̧�¶��Ç����������Æ��Å��������Ä�����Ã��Â��ÁÀ����¿��¾��½��¼»��º��¹����� �̧�¶  
 جاودانه  ، سرايي در آن  آنان  براي.  است  آتش  هك هللا  دشمنان  سزاي  است  اين«

  آن در  اقامتشان  كه  است  و مستمرشان  مدام  اقامت  سراي  همان  دوزخ:  يعني »است 
:  يعني »كردند مي ما را انكار  آيات  كه  است  كيفر آن  جزا به  اين«ندارد   هرگز انقطاعي

،  سخت  كيفري  ، به است  سبحان  از نزد خداي  نقرآ  كه  حقيقت  انكار اين  سبب آنها به
  .شوند مي  مجازات

  

��Ö� � � � � �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�� � � � � �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë� �Ê��� � �É��È��Ö� � � � � �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�� � � � � �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë� �Ê��� � �É��È��Ö� � � � � �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�� � � � � �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë� �Ê��� � �É��È��Ö� � � � � �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�� � � � � �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë� �Ê��� � �É��È
���Ø��×���Ø��×���Ø��×���Ø��×  

و   از جن  دوكس  آن !پروردگارا«وارد شوند   دوزخ  به  كه  گاه آن »گفتند  و كافران«

  كه  اي و جني  انسي  هايشيطان:  يعني »هد  ما نشان  كردند، به  ما را گمراه  را كه  انس
 و  دادن  جلوه  به  را كه  اي گمراهي  آراستند و رؤساي ما مي  را براي  و معاصي كفر

 »دراندازيم  تا آنها را زير گامهايمان«  بده  ما نشان  پرداختند، به ما مي  كفر براي  آراستن
، فرو  داريم  آنان بر  را كه  از خشمي  قدريو   بكشيم  انتقام  از آنان  كرده  و لگدكوبشان
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تا از :  است  اين  معني يا.  در دوزخ  از نظر جايگاه »شوند  تا از فروترماندگان«  بنشانيم
  .رسوا گردند  خوارشدگان

  يكي كردند،  را گمراه  أخدا  بندگان  كه  دو كس  آن«: گويد مي �طالب ابي بن علي
  ابليس زيرا  برادر خود را كشت  بود كه  فرزند آدم) يلقاب(  و ديگري  است  ابليس

نيز ـ   آدم فرزند) قابيل(و   ـ است  تر از آن و پايين  از شرك  ـ اعم  دعوتگر هر شري
  ريخته  تا قيامت  كه  است  هر خوني  ـ شريك  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان

  .» گذاشت  غلط را بنيان  شرو  اين  كه  است  كسي  شود زيرا او اولين مي
  

��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
��T��S�����������R��Q����P��T��S�����������R��Q����P��T��S�����������R��Q����P��T��S�����������R��Q����P  

 و شريكي  است  او يگانه:  يعني »است هللاپروردگار ما ا: گفتند  كه  كساني  راستي به«
اقرار  او  رايخود ب  عبوديت  و به  تعالي  حق  و يكتايي  پروردگاري  به  گونه بدين. ندارد

  سبحان  خداي  براي  عمل  و اخالص  بر يكتاپرستي »ورزيدند  استقامت  سپس«كردند؛ 
بر امر  و  ننموده  انحراف  و چپ  راست  ، به نكرده  التفاتي أهللاجز ا  معبودي  لذا به

  وي  معصيت و از  كرده  عمل  وي  طاعت  به  مرگ  ورزيدند و تا دم  پايداري  تعالي  حق
ـ   حنيف  شرع  احكام  تمام  به  و عملي  قولي  پايبندي  شامل  معني  اين  نمودند؛ كه  اجتناب

:  هستند كه  كساني  اينان  شود ؛ پس ـ مي  و محرمات  ، معامالت از عقايد، عبادات  اعم
  كه  اي با مژده  همراه »آيند مي فرود  آنان بر«  سبحان  از نزد خداي »فرشتگان«

  در هنگام  بر ايشان  فرشتگان  فرودآمدن مراد،«: گويد مجاهد مي.  است  اهشاندلخو
از   ايشان  كه  است  در هنگامي  فرود آمدنشان مراد«: گويد مي  قتاده. » است  مرگشان

  كه  است  مراد اين«: گويد مي  اسلم  زيدبن. »خيزند برمي و حشر  بعث  براي  قبرهايشان
  برانگيخته  حساب  براي  كه  و در هنگامي  ، در قبرهايشان مرگشان  در هنگام  فرشتگان

  ، قولي باره  در اين  اسلم زيدبن  قول«: گويد كثير مي ابن. »دهند مي  مژده  ايشان  شوند، به مي
  .» مورد است  در اين  اقوال  همه  كننده نيكو وجمع  بس
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 نإ«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده �براء  روايت  به  شريف  در حديث
 ، تعمرينه  كنت  الجسد الطيب  في  ةالطيب  يتها الروحأ  اخرجي:  المؤمن  لروح  تقول  المالئكه 

  روح  اي :گويند مي  مؤمن  روح  به  فرشتگان:  غير غضبان  ورب  وريحان  روح  ليإ  اخرجي
 ! داشتي مي آباد ) تعالي  حق  ا طاعتب(را   آن  كه  اي بوده  اي پاكيزه  در جسم  كه  پاكيزه
و   اي و خوشي  و روزي  رزق  سوي و به  و گشايشي  و آسايش  راحتي  سوي به  آي  بيرون
  درباره  كه  است  گفتني. » نيست  بر تو خشمگين  كه  پروردگاري  سوي به  آي  بيرون

  حديث  جمله  ؛ از آن است  آمده  بسياري  و روايات  ، احاديث و پايداري  استقامت  اهميت
مرا  !هللا ، يا رسول گفتم: فرمود  كه  است � ثقفي هللاعبدا  بن  سفيان  روايت  به  ذيل  شريف

: بگو:  استقم  ، ثم اهللا  ربي:  قل«: فرمودند!  زنم  چنگ  آن  دستور دهيد تا به  كاري  به
  چيزي  از چه !هللا يا رسول:  گفتم .» كن  استقامت  بر آن  گاه آن  است  أاهللا  پروردگار من
: را گرفتند و فرمودند  خويش  زبان  گوشه ص  خدا   رسول هستيد؟  بيمناك  بيشتر بر من

  .»! از اين«
  كساني  ايشان«: ، فرمود آيه  مورد نظر در اين  كنندگان در تفسير استقامت �ابوبكر

و گفتند؛ ... ورزيدند  استقامت  خندر س  كه  ورزيدند چنان  استقامت  در عمل  هستند كه
در تفسير  �عمر. »نياوردند  شريك  وي  را به  چيزي  ، سپس است  أهللاپروردگار ما ا

ورزيدند،   استقامت  وي  طاعت  آنها در راه  كه  عزوجل  خداي  سوگند به«: فرمود  آن
  ثم«: فرمود  آندر تفسير  �عثمان. »نكردند  ، نيرنگ روباهان  مكر و فريب  بسان  سپس

 أخدا  خود را براي  عمل  ، سپس است  أهللا پروردگار ما: گفتند  استقاموا ـ يعني
پروردگار ما : گفتند  اند كه  آنها كساني«: فرمود  تفسير آن در � علي. »گردانيدند  خالص

  .»جا آوردند را به  فرايض  ، سپس است أهللا
  .ذكر شد  كه  است  اي معاني  همان  ز بهني  استقامت  در معناي  تابعين  نظريات

!  هان«:  مژده با اين   آيند همراه ، فرود مي با استقامت  مؤمن  پايداران  بر اين  فرشتگان ! آري

و «شويد  مي افگنده   بر آنها پيش  كه  آخرت  از امور و رخدادهاي »مداريد  بيم

شما   نانم  خداي ايد زيرا اينك  داده  ستاز امور دنيا از د  كه  بر آنچه »نباشيد  اندوهگين

  بهشتي  باد شما را به  و مژده«  است  خاطر گردانيده آسوده  و اندوهي  غم  را از هرگونه
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  رسيد و در آن مي  بهشت  در دنيا؛ زيرا شما قطعا به  آن  به »شديد مي  داده  وعده  كه
  .ريدب سر مي به  جاودانه  آن  و در نعمتهاي  مستقر شده

 �صديق ابوبكر  در شأن  كريمه  آيه  اين«: گويد مي  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  و اين  دخترانش  و فرشتگان  است  أهللاپروردگار ما ا: گفتند  شد زيرا مشركان  نازل
»  ستا هللاپروردگار ما ا« : خود كه  گفته  لذا آنها بر اين. هستند  ما نزد وي  نيز شفيعان  بتان

 هللاپروردگار ما ا«:  گفت �ابوبكر  كه كردند در حالي  پيشه  و انحراف  نورزيده  استقامت
  او بر اين  پس.  است  و پيامبر وي  بنده ص و محمد  نيست  او شريكي  ، براي است  يگانه
  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  درحديث. »ورزيد  استقامت  خويش  سخن

  سخن  اين  مردم«: فرمودند  سپس  كرده  را تالوت  كريمه  آيه  اين ص خدا  سولر  كه
  در حالي(بميرد   بر آن  كافر شدند لذا هر كس  بيشترشان  گاه را گفتند، آن ) ربنا اهللا  يعني(

  .» است  ورزيده  استقامت  كه  است  او از كساني  گمان بي) پايبند باشد  مفاد آن  به  كه
  

V� � UV� � UV� � UV� � U� �� �� �� ���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
��f��e��f��e��f��e��f��e  

  آخرت دنيا و در  ما در زندگي«: گويند مي  ايشان  به  احتضار مؤمنان  در هنگام  فرشتگان

شما   ياريگري و  دار نگهباني ، عهده ما در امور دنيا و آخرت:  يعني »شما هستيم  اولياي
  معني  قولي به. يابيد مي  نجات  و از هر بيمي  شده  نايل  نيكي  هر مرام  لذا شما به  هستيم

  در آن  كه  شما هستيم  دوستان  شما و در آخرت  اعمال  ما در دنيا نگهبانان:  است  اين
طور شما را  و همين  كنيم مي  پذيرايي و اعزاز  و از شما با اكرام  كرده  شما شفاعت  براي

رستاخيز و   هولناك  هاي از صحنه صور و  نفخه  سو هرا  قبور، از هول  از وحشت
  سالمت  به» صراط«، شما را از  داده قرار  تمام  بالي  و فارغ  و انس  نشور، در امنيت

  داشته  خواهش  دلهايتان  و هر چه«  رسانيم مي  ناز و نعمت پر  هاي بهشت  و به  گذرانده

  و در آنجا آنچه«لذتها و نعمتها   اعاز انو »است  شما فراهم  باشد، در آنجا براي

  . اي و دلهره  دغدغه  هيچ بي »راست شما« از خواهشها و آرزوها »كنيد  درخواست
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���k��j����i��h��g���k��j����i��h��g���k��j����i��h��g���k��j����i��h��g  
  حال در  بهشتيان  براي  كه  آنچه:  نزل »است  آمرزگار مهربان هللا  از جانب  اي ميهماني«

  .شود مي  ساخته  آماده  انيو ميهم  از روزي  بهشت  به  آمدنشان فرود
  . است  مؤمن  ورزان  استقامت  به  فرشتگان  ، از سخنان اينها همه

  

��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l  
از «  نيست تر و خوشگفتارتر نيكوسخن  كسي:  يعني »اعتبار سخن  نيكوتر به  و كيست«

 »كرد  دعوت«  وي  توحيد و طاعت  سوي به:  ييعن »هللا  سوي را به  مردم  كه  كس  آن
گويد  مي  ديگري  انسان به  انسان  يك  كه  است  سخني  ، بهترينأهللا  سوي به  دعوت  پس

از   من:  كرد و گفت  صالح  عمل«  كه  كس  از آن  اعتبار سخن  نيكوتر به  كيست »و«

  بندگان  دعوت  ميان  كه  هركس  پس.  باشم مي  و منقاد پروردگارم  و تسليم »مسلمانانم
  همراه به أخداوند  فرايض  انجام  ـ كه  شايسته  و عمل  سبحان  خداي  شريعت  سوي به

از غير   بود نه  از مسلمين  خويش  دين كرد و در  ـ جمع  است  وي  از محرمات  اجتناب
  تر در عملش ثواب  تر و بيش تر، نيكوروش از او نيكوسخن  كس  هيچ ا، قطع ايشان
  . نيست

در .  است  شده  نازل  مؤذنان  در شأن  كريمه آيه  اين:  كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
بر  !خدايا«: فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  نيز آمده �عمر  روايت  به  شريف  حديث
  در باره  كريمه  آيه  اين: ديگر قولي  به. بار تكرار كردند دعا را سه  و اين» بيامرز  مؤذنان

  اين  بصري  حسن  هر وقت«:  كه  است  شده  نقل  كه شد؛ چنان  نازل ص خود پيامبر اكرم
، او  است  أخدا  ، او حبيب است ص خدا  رسول او:  گفت خواند، مي ميرا   كريمه  آيه

 أخدا  ، به است أخدا  خلق  ، او بهترين است أخدا  ، او برگزيده است أخدا  ولي
  لبيك  دعوتش  به  كه  است  تعالي  در نزد حق  زمين  اهل  ترين داشته دوست او  سوگند كه

  اين  اما حق. »كرد  بود، دعوت  كرده  اجابت  خودش  كه  آنچه  سوي را نيز به  ومردم  گفت
 را شامل  أخداوند  سوي به  و هر دعوتگري  است  ، عام كريمه آيه  اين  كه  است

  .شود مي 
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  ـ يعني صالح  ناگزير بايد عمل  أهللا  راه  دعوتگران  شود كه مي  دانسته  كريمه آيه  از اين
اعتقاد   اعالم ، از محرمات  ، اجتناب و مستحبات  نوافل  دادن  ، بسيار انجام فرايض  اداي

  جمع  را ـ با هم أخداوند  براي  عمل  و اخالص  امور عقيدتي  خود در همه  صريح
  .دكنن
  

��k��j������ �����i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}���|��{��z��k��j������ �����i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}���|��{��z��k��j������ �����i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}���|��{��z��k��j������ �����i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}���|��{��z
��l��l��l��l  

  و بر آن  است  راضي  آن  به  أخداوند  كه  اي نيكي:  يعني »برابر نيست  و بدي  و نيكي«
  مجازات  و بر آن  را ناپسند داشته  آن  عزوجل  خداي  كه  اي دهد، با بدي مي  پاداش

و مراد از   گذشت در اينجا، مدارا و»  حسنه«مراد از :  قولي به.  نيست  كسانكند، ي مي
  بدي:  يعني  »كن  دفع  نيكوتر است  كه  اي شيوه  به«.  است  و درشتي  خشونت»  سيئه«

  سخني  مانند گفتن ؛ كن  ، دفع است  ممكن  آن  دفع  كه  اي شيوه  نيكوترين  بدكار را به
، صبر  در برابر گناه  گذشت ، در برابر بدي  نيكي  بد، تقديم  رابر سخنو نيكو در ب  خوش

  و تحمل  ديگران  لغزشهاي از  پوشيدن  و چشم  و خشونت  در برابر خشم  و شكيبايي
با   و تعامل  را در اخالق  شيوه  اگر اين  كه...  آنان  هاي نداشتني  ها و دوست ناخوشي
  ، گويي است  او دشمني  تو و ميان  ميان  كه  كسي  گاهبنا«:  گيري  در پيش  ديگران

توز  كينه  ، دشمن كني  نيكو دفع  شيوه  را با اين  اگر بدي:  يعني »است  مهربان  دوستي
  .شود دلسوز مي  مانند دوستي  برايت
  بن  انابوسفي  درباره  كريمه  آيه  اين«: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
او و   ميان  كه  اي با خويشاوندي  بود ولي ص اكرم رسول  دشمن  شد كه  نازل  حرب
يار و ياور   اسالم شد و در  مسلمان  گرديد و سپس  ايشان  ، دوست گرفت  صورت  ايشان
 برقرار  صميميت و  پيوند مهرباني  نيز با ايشان  خويشاوندي  وسيله  گرديد و به  ايشان

  .»كرد
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،  وي  سوي به  بايد در دعوتشان  كه  است  أخدا  راه  آموز دعوتگران  ادب  كريمه  آيه  ناي
بايد   كه  است  مردم  ناظر بر همه  كريمه  آيه  باشند و نيز اين  آراسته  متعالي  اخالق  اين  به

  .قرار دهند  خويش  اجتماعي  تعامل  را سرلوحه  اخالقي  پسنديده  روش  اين
  

�n��m�n��m�n��m�n��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  
 يابند و اين نمي  قدرت  با نيكي  بدي  دفع  بر خصلت:  يعني »يابند را درنمي  و اين«
 بر »صبر كردند  كه  جز كساني«كنند؛  نمي  عمل  آن  پذيرند و به را نمي  سفارش 

وخير   در ثواب »بزرگ  رهبه  را جز صاحب  و آن«  ناخوشي  و تحمل  خشم  فروخوردن

از   عظيم  ، بخشايشي خصلت  زيرا اين »گيرد فرانمي«؛  دنيا و آخرت  سعادت  و كسب
. را ندارد  بزرگ  و موهبت  بخشايش  اين  قابليت  هر ناكس  پس  است  منان  خداي  سوي

و   شكيبايي  را به  مؤمنان  خداوند متعال«: گويد مي  كريمه  آيه  در تفسير اين ك عباس ابن
  در هنگام  گذشت  و به  جهل با  شدن روبرو  در هنگام  بردباري  ، به خشم  صبر در هنگام

حفظ   شيطان  را از آسيب  آنان كنند، او  اگر چنين  دستور داد پس  با بدي  شدن روبرو
  ربانمه  دوستي  گويي  گردد كه مي  فروتن  اي گونه  به  برابرشان در  كند و دشمنشان مي

  .» است
  

��¦��¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¦��¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¦��¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¦��¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y  
  كرد، اينك  را بيان  با وي  تعامل  و نحوه  انسي  دشمن  دفع  راه  خداوند متعال  كه بعد از آن

  اي و اگر وسوسه« :فرمايد و مي  داشته  را بيان  شيطاني  ها و كششهاي وسوسه  درمان  راه

و   آوردن  هيجان به ، برانگيختن  شبهه:  نزغ »افگند  وسواس  تو را به  شيطان  از سوي
،  كرد زيرا وسوسه  تشبيه » نزغ»  را به  افگني وسوسه  أخداوند.  است  افگندن  دمدمه
  كه  اي شيوه  به  بدي  از دفع تو را  اگر شيطان:  يعني. انگيزد برمي  را بر شر و بدي  آدمي

يا   همانند آن  اي را با بدي  بدي  كه  آراست  امر را برايت  نيد و اين، برگردا نيكوتر است
 چرا«  نكن  و از او پيروي  شر شيطان از »ببر  پناه هللا  به  پس«:  گويي  پاسخ  تر از آن خشن

شنود و  خود مي  سوي تو را به  و التجاي  بردن  پناه »داناست  خداوند شنواي  كه
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انسان   داند پس خود را مي  بارگاه به  انسان  صادقانه  بستن ميدو ا  شيطان  هاي وسوسه
  در حديث. ببرد  او پناه  به  شر شيطان و از  كرده  گشايش  طلب  تعالي  بايد از حق  مؤمن

نماز   سوي به  چون ص خدا  رسول  كه است  آمده � ابوسعيدخدري  روايت  به  شريف
  و نفخه  همزه  ، من الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع  هللاعوذ باأ«: فرمودند خاستند، مي برمي
و   و دميدن  ، از وسوسه شده  رانده  و دانا از شر شيطان شنوا  خداي  به  برم مي  پناه:  و نفثه
  .» وي  افسون
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و   حجت  معناي ، به آيه  جمع:  آيات »است  و روز و خورشيد و ماه  او شب  و از آيات«
و روز وخورشيد و   شب:  يعني.  است  وي  و قدرت  أخداوند  بر وحدانيت  دال  برهان

  براي«باشد  مي  وي  و حكمت  و عظمت  بر قدرت  أخداوند  كوني  هاي ، از نشانه ماه

  هستند پس  وي  از مخلوقات  دو، آفريدگاني  زيرا اين »نكنيد  سجده  خورشيد و ماه

  سجده  خداوندي  براي و«شوند   قرار داده أخداوند  ربوبيت  شريك  كه  نيست  درست

اگر تنها او را  ، است  آفريده«را   ياد شده  چهار پديده:  يعني» آنها را  كنيد كه

  عبادت  هستيد، راه  تعالي  حق  براي  خالصانه  دتعبا  اگر شما مدعي:  يعني »پرستيد مي
  همچون  بودند كه  مردمي : است  نقل. آوريد  شريك  وي  به  كه اين  ، نه است  اين  وي

  براي  كردن  از سجده  پنداشتند كه مي كردند و مي  سجده  خورشيد و ماه  براي»  صائبين«
  .شدند  كار نهي  از اين  پس. ر نظر دارندد را  أخداوند  براي  ، سجده خورشيد و ماه

،  سجده  امر به  كه  روي  از آن  است  تالوت  سجده  ، در نزد جمهور علما، محل آيه  اين
  آخر آيه  سجده  ، موضع:ابوحنيفه  در نزد امام  ولي.  است  شده  ساخته  پيوست  بدان

  .شود مي  امتم  با آن  باشد زيرا معني مي _È��ÇÈ��ÇÈ��ÇÈ��Ç��������ÉÉÉÉ+:  ديگر، يعني
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روز   پروردگار تواند، شبانه  در پيشگاه  كه  ، كساني باك  اگر تكبر ورزيدند چه  پس«

امر   از امتثال  گروه  اگر اين:  يعني »شوند نمي  كنند و خسته ياد مي  پاكي  را به او
 تكبر  تعالي  باري  از عبادت  فرشتگان  چرا كه  نيست  كيبا  تكبر ورزيدند، هيچ پروردگار

  تسبيح گويند و از مي  تسبيح  وي  و روز براي  شب  دائما و در طول  ورزند بلكه نمي
  .شوند نمي  و دلتنگ  و ملول  سست  گفتن
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را   تو زمين  كه  است  او اين«  و وحدانيت  قدرت  هاي و نشانه »آيات«ديگر  »و از«

  اين  كه  است  و خاكساري  از خواري  ، عبارت خشوع  اصل »بيني مي  و پژمرده  خاشع
  خشك  زمين  لذا چون  است  شده  گرفته  ، استعاره رونق و بي  خشك  زمين  تعبير براي

  آب  آن بر  چون  پس«. شد  خاشع  زمين:  شود كه مي  نبارد، گفته  باران  شود و بر آن

آيد و  درمي  حركت  ها به رستني  سبب  به  زمين:  يعني »آيد  جنبش  ، به فروفرستيم

  برويد، پرحجم  از آن  گياه  كه از آن  قبل  زمين:  يعني »و بردمد«جنبد  مي  ها بر آن سبزه
  رويش  كه  است  اين  سبب  به  زمين  آمدن رشد و باال:  قولي به. آيد شود و باال مي مي

و »  اهتزت«:  دو كلمه مراد از  كه  است  گفتني. افزايند مي  آن  ها بر حجم و رستني  گياهان
  كسي  همان  گمان بي«.  است  سبز شده  از زمين  و متحرك  زنده  تصويري  ارائه»  ربت«

مجدد و حشر و   برانگيختن با »است  مردگان  بخش د، زندگيبخشي  را زندگي  آن  كه

 از زنده  باشد ؛ اعم  كه  هر چه »تواناست  او بر هر چيزي  در حقيقت«  نشر آنان
  . و غيره  ، ميرانيدن گردانيدن 

  
  



  

2521  
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 و  حق  از جاده  كه  كساني:  يعني »كنند مي  ما كژروي  در آيات  كه  كساني  گمان بي«
  جايگاه غير را در  و آن  نموده  را تحريف  عزوجل  خداي  كنند و كالم مي  ميل  استقامت

 »نيستند  پنهان و  بر ما پوشيده«كنند  نمي  مترتب  را بر آن  آن  عقلي  نهند و الزم مي  آن
  و اين.  دهيم جزا مي كنند، مي  كه  برابر آنچه را در  لذا آنان  داناييم  آنان  حال  ما به  بلكه

يا   شود، بهتر است مي  افگنده  در آتش  كه  آيا كسي«  بسيار سخت  است  تهديدي

  و كژانديشان  كژروان  كه  است  مراد اين »آيد؟ خاطر مي  آسوده  روز قيامت  كه  كسي
، در روز  الهي  آيات  به  مؤمنان  كه شوند در حالي مي  افگنده  دوزخ  آتش  ، به الهي  ياتدر آ

  از دوگروه  يك  كدام  كنيد كه  شما خودداوري  آيند پس خاطر مي  و آسوده  ايمن  قيامت
» كنيد، بيناست مي  آنچه  همانا او به«شر  از خير يا »خواهيد، بكنيد مي  هر چه«بهترند؟ 

لفظ «: گويد مي  زجاج. دهد مي  مناسب  كنيد، جزاي مي  برابر آنچه شما را در  پس
  .»باشد مي  سخت  امر و مفيد تهديدي لفظ »خواهيد، بكنيد مي  هر چه:  اعملوا«

  عماربن و  ابوجهل  درباره  كريمه  آيه  اين«: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  فتح بشيربن
  . است  عام  مفاد آيه  البته. »شد  دو نازل  آن  حال  و تفاوت �ياسر
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 ايقين »شد كافر شدند  نازل  بر آنان  چون«  قرآن  به:  يعني »ذكر  به  كه  كساني  گمان بي«

 : يعني »عزيز است  كتابي  آن  كه  تحقيق و به«شوند  مي  مجازات  در برابر كفر خويش
و برتر از  و ارجمند  گرامي  است  كنند، كتابي مي  و كژانديشي  كژروي  در آن  كه  قرآني

برتر و   كتاب  زنند، اين  طعن  در آن  قرار گيرد، يا طاعنان  مورد معارضه  كه  است  آن
  كه  است  رفيعي دژ استوار و  شود، گويي  داده  نسبت  عيبي  آن  به  كه  است  واالتر از آن

  .باشد مي  كوتاه  جو از آن تحريفگر و عيب  و غداران  طاعنان  دست
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 از  كريم  قرآن:  يعني» يابد نمي  راه  در آن  سر آن  و از پشت  آن  روي  از پيش  باطل«

  جانبي از.  است  محفوظ و مصون شود،  افزوده  يا در آن  كاسته  از آن  چيزي  امر كه  اين
شود و بعد از  نمي  از خود، تكذيب  قبل  آسماني  كتب  ، از سوي مبين  كتاب  ديگر، اين

  است  مؤيد آن  همه  و آينده  گذشته  كند؛ پس  را ابطال  آيد تا آن نمي  نيز كتابي  آن
  را بر آن  باطل  ونهچگ : يعني »است  ستوده  با حكمت هللا  از سوي  اي فروفرستاده«

و   حكمت  ، از كمال آن  فرودآورنده  ذوالجالل  خداي  كه خواهد بود در حالي  راهي
،  خويش  و فرزانگي  حكمت از  كه طوري  به  برخوردار است  اوصاف  و واالترين  برترين

؛  است  او ستوده  همچنان دهد، مي آنها قرار  درست  و جايگاه  امور را در نصاب
،  است  نموده  فيضان  بر آنان  كه  بسياري  برابر نعمتهاي او را در  خلقش  تمام  كه طوري هب

  .ستايند مي
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  بود، گفته  شده  از تو گفته  پيش  پيامبران  به  كه  جز آنچه« ص محمد  اي »تو  به«

 و  و دروغ  جادوگري  به  كفار ـ از انتسابت  گروه  اين  تو از سوي  به:  يعني »دشو نمي
  اقوام شود زيرا نمي  شد، گفته  از تو گفته  پيش  پيامبران  به  كه  ـ جز مانند آنچه  ديوانگي

 تو  به  گروه  اين  اكنون  هم  گفتند كه را مي  چيزهايي  همانند اين  ايشان  نيز به  ايشان
  باش شكيبا بودند، تو نيز شكيبا  خويش  بر آزار اقوام  ايشان  كه  همچنان  گويند پس مي

 »است  دردناك  عقوبتي  صاحب  و هم  آمرزش  صاحب  هم  پروردگارت  گمان بي«
 عقوبت  راه  به  پويند، يا همچنان را مي  آمرزش  آيا راه  كه  است  با آنان  راه  انتخاب  پس

  .رهنوردند 
  آيه  اين  چون: فرمود  كه  است  آمده �مسيب سعيدبن  روايت  به  شريف  در حديث

،  العيش حدأما هنأ   وتجاوزه  لوال عفو اهللا«: فرمودند ص خدا  شد، رسول  نازل  كريمه
بر   بود، زندگي نمي أخداوند  اگر عفو و درگذشت: أحد  كل  ، التكل وعقابه  ولوال وعيده
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عفو و (  به  هركسي  گمان بي بود، نمي  وي  نبود و اگر هشدارها و عذابگوارا   كس هيچ
  . پرداخت مي  معاصي  ارتكاب  به  اي مالحظه  هيچ  بي  يعني. »كرد مي  تكيه  وي ) مغفرت
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��Ê��Ê��Ê��Ê  
  نازل  عرب  غير زبان  را به  اگر قرآن:  يعني »گردانيديم مي  اعجمي  را قرآني  و اگر آن«

:  يعني »است نشده  شيوا بيان   آن  چرا آيات: گفتند مي«  عرب  كافران »اقطع«  كرديم مي
را   عجم  و زبان  هستيم  ؟ زيرا ما عرب است نشده   ما بيان  زبان  به  آن  چرا آيات

آيا : گفتند مي  يعني »؟ زبان  عرب  آن  و مخاطب  عجمي  است  آيا كتابي«  فهميم نمي
  امر چگونه  باشد؟ اين مي  عربي  پيامبر، پيامبري  كه در حالي  است  عجمي  ، سخني سخن

�¬��+مراد از :  قولي به باشد؟ مي  متناسب  و اوضاع  حال  و با ايجابات  صحيح �«��¬� �«��¬� �«��¬� �«

منظور   به  از آن  تا بعضي  نشده  قرار داده  فاصله  آن  آيات  نچرا ميا:  است  اين _®®®®
  نازل  عربي  زبان  ، به عرب  فهماندن  براي  از آن  و بعضي  عجمي  زبان  ، به عجم  فهماندن

  كالمي  اين: گفتند كرد، قطعا آنها مي مي  چنين  تعالي  اگر حق:  است  اين  گردد؟ پاسخ
 »است  و شفايي  هدايت  مؤمنان  براي  قرآن :بگو«  است  آشفته  همو در   آميخته  هم به
كنند  مي  شفا حاصل  اي و شبهه  و از هر شك يابند مي  راه  حق  ، به آن  وسيله به  ايشان  كه
  قرآن  در مورد شنيدن »است  اي سنگيني  گوشهايشان ندارند، در  ايمان  كه  و كساني«

  ، به قرآن  قرائت  ديگر را در هنگام يك  كه  است  جهت  ين، بد آن  معاني  و فهميدن
:  يعني» است  اي كوري  آنان بر  و قرآن«كنند  مي  سفارش آفريني و غوغا  كاري بيهوده
  ، آنها از ديدن را ببينند بنابراين  توانند حق نمي  كند پس مي  را خيره  ديدگانشان  قرآن
دور ندا   از جايي  گويي»  چنانند كه  مثل  به »اينان«كرند   آن  كور و از شنيدن  قرآن

دهند  دور ندا مي  او را از مسافتي  كه  است  كسي  همانند حال آنان  حال:  يعني »شوند مي
شود،  مي  گفته  برايش  را كه  شنود اما سخني خود را مي  نداكننده  صداي  كه طوري  به
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  كه  دارد چنان  مصاديقي  در هر زمان  كه  است  آنان  الح  براي  تمثيلي  اين  البته. فهمد نمي
  معاني  از فهم  شوند كه روبرو مي  با مردمي  أخدا  راه  حاضر نيز دعوتگران در عصر

  .شوند مي  فراخوانده  قرآن  باور به  سوي  دور به  از جايي  دورند، گويي  به ، قرآن
  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان �جبير  جرير از سعيدبن  ابن

  نازل  و عربي  عجمي  زبانهاي  طور مختلط به  به  قرآن  چرا اين  گفتند كه  قريش: فرمود
  .فرمود  نازل  را در پاسخشان  كريمه آيه  اين  أخداوند  ؟ پس است  نگرديده
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 ها بر كتاب  فرودآوردن  بلكه  نيست  نوي  پديده ص بر محمد  قرآن  نزول ! باري

را   تورات »كتاب  موسي  به  راستي و به«:  است  بوده  الهي  ديرپاي  ، سنت‡ پيامبران

و   است  حق  تورات: گفتند  از مردم  زيرا بعضي »شد  واقع  اختالف  در آن  پس  داديم«
و   قديمي  عادتي  اين !ص محمد  اي:  يعني.  است  باطل  تورات: گفتند  هم  بعضي
،  خويش  سوي به  شده نازل  در كتب  كه  است ‡ پيامبران  هاي امت  دار در ميان ريشه

در  آن   به  و نسبت  كرده  اختالف  خويش  تو نيز در كتاب  قوم  كه  كنند چنان مي  اختالف
  سابق  كه  اي كلمه  پروردگارت  گر از جانبوا«قرار گرفتند   و باطل  حق  دو سوي

 از  عذاب  انداختن تأخير  در به  پروردگارت  پيشين  اگر حكم:  يعني »، نبود شده صادر

  فيصله ميانشان  اقطع«بود؛   صادر نشده  ، در ازل تا روز حساب  امتت  كنندگان تكذيب

  به  آن  آنها درباره  و در حقيقت«  بر آنان  دنيوي  عاجل  عذاب  با فرستادن »شد صادر مي

  شك  سخت  و قرآن  تورات  ، در حقانيت كنندگان تكذيب:  يعني »دچارند  سخت  شكي
  .دارند

  

���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��à���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��à���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��à���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��à  
بد در   كاري  و هر كس  سود خود اوست كند، به  پيشه  شايسته  كاري  هر كس«

  پس »ستمكار نيست  بندگان  در حق  و پروردگارت  خود اوست  زيان  به گيرد، پيش
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  داشتن را جز بعد از برپا  كند و احدي نمي  عذاب  برابر گناهش جز در را  كس  هيچ
  .نمايد نمي  مؤاخذه ‡ پيامبران  فرستادن و  حجت
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 ، فقط قيامت  از وقت  آگاهي:  يعني »اوست  فقط منحصر به  قيامت  هنگام  علم«
 ÷ جبرئيل  وقتي  كه  چنان  نيست  علمي  را بدان  و ديگران  بوده  تعالي  باري  مخصوص

در   كه  شخصي« :فرمودند  وي  در پاسخ  پرسيد، ايشان  قيامت  درباره صاز سيدالبشر
  از وقت  هر كس لذا. » نيست  كننده  ، داناتر از سؤال است  شده  سؤال  از وي  آن  باره

.  داناتر است  آن  خود به أخدا: بگويد  گيرد، بايد در پاسخ قرار مي  مورد پرسش  قيامت
ها در  وهمي  كه  است  هايي پوشش : اكمام »آيند نمي  بيرون  ها از غالفهايشان ميوه  و انواع«

  شكوفايي  به  كه  شوند و وقتي  نگهباني  آنها از آفات  وسيله  كنند تا به آنها رشد مي  درون
خود   در غالف  آيند و يا همچنان مي  بيرون خود  غالف  رسند، يا از درون مي  و پختگي

گذارد  يخود را نم  گيرد و بار شكم بار برنمي در شكم  اي مادينه  و هيچ«مانند  مي  باقي

 ، يا باردار اي ميوه  آمدن  از بيرون  چيزـ اعم هيچ:  يعني »دارد  علم  آن  او به  كه مگر آن
  همه  اين  به  عزوجل  خداي  علم  كه يابد، جز اين نمي  ـ تحقق  اي حامله  و بار نهادن  شدن

نيز   قيامت  علم گردد، برمي  تعالي  حق  امور به  اين  علم  كه چنان  پس  امور، محيط است
  سبحان  خداي  روز قيامت:  يعني »دهد را ندا مي  آنان  كه  و روزي«گردد  او برمي  به

شما آنها را   كه  كساني:  يعني »كجايند؟  من  شريكان : كه«دهد  را ندا مي  مشركان
شما   رايآنها را بخوانيد تا ب  و غيرآنها ـ اينك  از بتان  پنداشتيد ـ اعم مي  من  شريكان
تو   رسا به  ما با بانگ: گويند مي«نمايند   شما دفع را از  كنند، يا عذاب  شفاعت

از   يك  هيچ  كه  كنيم مي  تو اعالم  به:  يعني »نيست ما  از ميان  گواهي  هيچ  كه  گوييم مي
  پرستيكتا  و امروز ما همه  دهيم نمي  وجود دارد، گواهي  تو شريكي  براي  كه اين  ما به

  . هستيم
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در   مشركان  كه  آنچه:  يعني »شد  گم  پرستيدند، از نظر آنان مي  از اين  پيش  و آنچه«

  كارشان به  و هيچ  نابود و ناپديد شده  پرستيدند، در آخرت و مانند آنها مي  دنيا از بتان
دريافتند  كردند و  يقين:  يعني »نيست  گريزگاهي  را هيچ  انآن  و دانستند كه«آيد  نمي
  .ندارند  الهي  از عذاب  نجاتي  و راه  گريزگاه  هيچ  كه
  

��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  
خير   و جلب  از درخواست  انسان:  يعني» شود نمي  خير خسته  هرگز از دعاي  انسان«

در اينجا  خير  كه  است  گفتني. شود نمي  و خسته  ، ملول خويش  رايب  تعالي  حق  از بارگاه
برسد، نوميد و  او  به  اگر شري  ولي«  است  و رفعت  ، مقام ، سلطه ، سالمتي مال:  معني  به

  و مهرباني  از ياري او برسد،  به  اي و فقر و بيماري  اگر بال و سختي:  يعني »دلسرد است
تا بدانجا   است  طمع بي  بسيار دلسرد و بدان  وي  يد و از رحمتبسيار نوم  أخداوند

  برطرف  ديگر هرگز از وي ، است  رسيده  وي  به  كه  اي ناخوشي  پندارد، اين مي  كه
  .شود نمي

  

���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�� �̀�_��~��}��|��{
�y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m�y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m�y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m�y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m������|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z  

او   ـ به  است  او رسيده  به  كه  از رنجي  ـ پس  خود رحمتي  و اگر از جانب«

و   و فقر، خير و عافيت  و بيماري  از سختي  پس  انسان  اگر به:  يعني »بچشانيم

  چيزي  اين:  يعني »است  من  حق  اين:  خواهد گفت اقطع«  داريم  ارزاني  اي توانگري
او   كه  روي  از آن  ام را داشته  آن  و استحقاق  شايستگي  أر نزد خداوندد من   كه  است

 ، براساس قرار گرفته  در آن  كه  نعمتي  اين  پندارد كه مي  پس.  است  راضي  من  از عمل
  بندگانشأ خداوند  كه  است  از آن  غافل  ولي  است  بوده  خودش  و شايستگي  استحقاق 

  ، بنده واقعيت  آزمايد تا در عرصه ـ هر دو ـ مي  و نكبت  نعمتخير و شر و   را به
  اين  همچنين. گردد قرار و ناشكيبا متمايز بي  صابر از بنده  منكر و بنده  شكرگزار از بنده
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  پيامبران  كه  گونه  آن »شود برپا  قيامت  كه  پندارم و نمي«: گويد مي  راضي خود از  انسان
، جز از  رستاخيز و قيامت  وقوع در امر  شك  كه  بايد دانست. دهند ميما خبر   به  از آن

  و كفر را پنهان  تظاهر نموده  اسالم  اند و به متزلزل  در دينشان  كه  يا كساني  كافران
  اگر هم«: گويد مي  شكاك  ناسپاس  انسان  ، آن همچنين »و«. باشد دارند، متصور نمي مي

  انبيا از برپايي  كه  آنچه  بودن  راست فرض بر »شوم  گردانيدهباز  پروردگارم  سوي به

  نزد او برايم اقطع«اند  خبر داده ما  رستاخيز و حشر و نشر به  دادن  و روي  قيامت

 !شد  خواهم  و اعزاز نايل  كرامت به  در بهشت  تعالي  نزد باري:  يعني »خواهد بود  خوبي
خير   ، مستحق هست  در وجود خود وي  كه  فضلي  اساسبر   پندارد كه مي  گونه و بدين

در  »سازيم مي  كردند آگاه مي  آنچه را به  كافران  شك  بدون«باشد  مي  دنيا و آخرت

  آنچه  برعكس  كه »چشانيم مي  آنان  به  سهمگين  از عذابي او مسلم«  روز قيامت
  .شود ينم  و هرگز از آنان قطع  شده  پندارند، دامنگيرشان مي
  

��«���ª��©�� �̈����§��¦��¥������¤��£��¢�����¡�����~��}��«���ª��©�� �̈����§��¦��¥������¤��£��¢�����¡�����~��}��«���ª��©�� �̈����§��¦��¥������¤��£��¢�����¡�����~��}��«���ª��©�� �̈����§��¦��¥������¤��£��¢�����¡�����~��}  
  انسان  به  و چون«: شود را يادآور مي  انسان  از طغيان  ديگري  نوع  عزوجل  خداي  سپس

اعتبار   ، به است  انسان  كه اين  او ـ از حيث  ، طبيعت حال  در اين »داريم  ارزاني  نعمتي

  كشان و دامن«  الهي از شكر و سپاس »گرداند مي  روي«:  كه  است  ـ اين  افراد آن  غالب

  پيشه  گردنكشي بيند و تكبر و برتر مي  حق  خود را از انقياد براي:  يعني »گذرد مي

  برسد، صاحب او  به«  اي ، فقر و بيماري بال، سختي:  يعني »شري  و چون«كند  مي

  و التماس  زاري و  دعا برداشته  به  دست گير، پي  صورت به  پس »بسيار است  دعايي
لفظ   كه  است  سخني ،» عريض»  سخن  پس.  نيست  كردني كند و دعا و التجا را رها مي
اما   اندك  ، سخني»وجيز«  ، سخن آن  و در مقابل. باشد  اندك  آن  بسيار و معناي  آن

  . است  پرمعني
و فرياد   و زاري  تضرع  عزوجل  خداي  سوي هبرسد، ب  و شري  بدي  انسان  به  چون ! آري

  دور سازد و او در اين  ، از وي است  فرود آمده  بر وي  را كه  كند تا آنچه مي  و استغاثه
  عزوجل  خداي او  كه  است  گونه بدين. فشارد مي  پاي  گيرانه ، پي و التجا و استغاثه  زاري
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كند، در  مي  فراموشش ، و راحت  آسودگي  حال راما د  ياد كرده  و سختي  رنج  حال را در
  تحقق  اما در هنگام  كرده  و التماس  زاري  بارگاهش  به  و نقمت  نكبت  نزول  هنگام
دارند، ن  قدم  ثبات  كه  و مسلماناني  كار كافران  شيوه ! آري. نمايد مي  او را ترك  نعمت

  . است  چنين اين
  بن عتبه و  مغيره  مانند وليدبن  كفاري  درباره  آيات  اين:  تاس آمده  نزول  سبب  در بيان

  .شد  نازل  ربيعه
  

��¿��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��±��°�� �̄��®��¬  
  ما از آنچه دلهاي : (گفتند  كه  ؛ همانان قرآن  كننده  تكذيب  مشركان  اين  به !ص محمد  اي

  به:  يعني »ديديد آيا: بگو«» 5/ آيه«...)  است  در پوششي  انيخو فرامي  آن  سوي  ما را به

  كافر شده  آن  به شما  خدا باشد، سپس  از سوي«  قرآن  اين »اگر  كه«خبر دهيد   من

،  است  در آن  آنچه  باشيد و به  و نپذيرفته  انگاشته  را دروغ  شما آن  سپس:  يعني »باشيد

دارد،   بزرگي  ناسازگاري  چنين  كه  كس  از آن  يكس ديگر چه«باشيد؛   نكرده  عمل

و ستيز شما   عداوت  شدت  سبب  ـ به  كس ، هيچ صورت  در آن:  يعني »؟ تر است گمراه
  كه  است  معلوم  بالضروره« :گويد مي  فخر رازي  امام.  تر نيست ـ از شما گمراه  با حق

  قرآن  بر نپذيرفتن  ، اصرارشان بنابراين  نيست  بديهي  ، علمي قرآن  بودن  باطل  مدعيان  علم
بنياد  بي  آنها راه  كه  است  اين  و علم  عقل  لذا ايجاب  است  عقاب  موجبات  از بزرگترين

  .»بازگردند  واستدالل  تأمل  شيوه  و به  انكار را رها كرده
  

����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��� ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��� ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��� ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��� ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À����
��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò  

  روشن ، دانش  در پرتو فروغ  زودي به:  يعني »بنمايانيم  آنان  خود را به  آيات  زودا كه«
  آنان  را به  قرآن  و راستي  صدق  ها و داللتهاي و نشانه  ما است  كالم  قرآن  كه  سازيم مي
؛ از  ها و زمينآسمان  در پهناي  وجود خودشان  در بيرون:  يعني »در آفاق«  نمايانيم مي

و   و صاعقه  رعدوبرق و  و روز و باد و باران  و شب  و ستارگان  تا ماه  خورشيد گرفته
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  آيات  زودي  به:  يعني »آنان  و در نفسهاي«اينها  و دريا و غير  و اشجار و كوه  نبات
  وجود و ساختمان  كارگاه در  كه  بديعي  و حكمت  و دقيق  پيچيده  خود را در صنعت

:  قولي به.  نمايانيم مي  آنان  نيز به ، ايم ايجاد كرده  وي  روحي  و تركيب  خود انسان  هستي
  خداي  كه  قلمروها و شهرهايي :از  است  ، عبارت در آفاق  الهي  هاي مراد از نشانه

  هاي گشود و نشانه  بعد از ايشان  مسلمان  و پيشوايان  پيامبر خويش  را براي  آن  عزوجل
  او خود حق  شود كه  روشن  تا برايشان«  است  خود مكه  فتح:  ايشان  او در نفسهاي

  آشكار شود كه  تمام  روشني به  ، بر آنان انفسي و  آفاقي  آيات  تا با نماياندن:  يعني »است

  كافيآيا «  است  حق  ، همه را آورده  آن  كه  پيامبري و  كرده  را نازل  آن  كه  و كسي  قرآن

  بر اعمال  است  گواه »؟ است  گواه  خود بر هر چيزي  پروردگارت  كه«  برايشان »نيست
  خود كافي  گواهي  ؟ آيا اين است  شده  از نزد او نازل ، قرآن  كه بر اين  است  كفار و گواه

  .؟ نيست
،  انفس و  در آفاق  الهي  هاي نشانه  ساختن  نمايان  وعده:  كه  است  اين  معني  حاصل
خواهند كرد   را مشاهده  خواهند بود و آن  شاهد آن  زودي  به  آنان  كه  است  حقيقتي

  بر همه  كه  است  اي و الشهاده  الغيب  عالم  خداي  كتاب  قرآن  كه  خواهند دانست  گاه آن
  . است  چيز گواه

  طلوع ، از پيشاپيش  كه  تاس  كريم  معجز قرآن  آيات  از بزرگترين  يكي  كريمه  آيه  اين
  .1دهد ـ خبرمي  انفس  در عرصه  و هم  آفاق  در عرصه  ـ هم  و تكنولوژي  عصر علم

  

���â��á��à��ß����Þ�����Ý��ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ���â��á��à��ß����Þ�����Ý��ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ���â��á��à��ß����Þ�����Ý��ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ���â��á��à��ß����Þ�����Ý��ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ  
و   و حساب  روز قيامت  در وقوع  يعني »پروردگارشان  در لقاي  آنان  باشيد كه  آگاه«

  عمل  آن  براي  كنند، نه تفكر مي  در آن  ، نه جهت  بدين »ترديد دارند«  آن  و عقاب  ثواب

  اوبه امسلم  باشيد كه  آگاه«دارند   حذر و پروايي  هيچ  از آن  هم  نمايند و نه مي

                                                           
  كه  است  گرد آورده»  كريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي  هايي جلوه«: عنوان  تحت  كتابي  باره دراين  مترجم 1

  قرآن  اعجازعلمي  در ميدان  البته. گرديد منتشر  احمد جام  االسالم شيخ  انتشارات  از سوي) 1376(  در سال
  . است  منتشر گرديده  مختلف  زبانهاي  به  ، صدها كتاب كريم
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  ها وقدرت و دانستني  معلومات  تمام  به  سبحان  خداي  علم  پس »دارد  احاطه  هرچيزي
 قرار  وي  و قبضه  سلطه  تحت  ، همه و مخلوقات  داشته  ا احاطهه توانمندي  تمام  به  وي

كنند در  مي  شك  آخرت  در رستاخيز و حساب  كه  است  شده  را چه  منكران  دارند پس
   .!؟ است  را آفريده  آنان  نخست  در آفرينش  عزوجل  دانند خداي مي  كه حالي
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  ﴾شوري   سوره ﴿
 . است  هآي) 53(  و داراي  است  كيم

  
امور خود  در  ايشان  كه  وصف  اين  به  مؤمنان  توصيف  سبب به  سوره  اين: تسميه  وجه

  سياسي  نظام  زيربناي و  قاعده  در اسالم  شوري  كه  روي  آن و از 1كنند مي  مشورت  باهم
»  ريشو«،  است  اسالمي  امت  علياي  مصالح  بخش و تحقق  مسلمانان  زندگي  و اجتماعي

  .شد  ناميده
  . است  و رسالت  وحي  حقيقت  ، بيان سوره  اين  محور اساسي

  

��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
ذكر   شايان . در قاف  سين  با ادغام » ، قاف ، سين ، عين حاء، ميم«: شود مي  خوانده  چنين
  آندر آغاز   مقطعه  از حروف  دو آيه  كه  است  كريم  از قرآن  سوره  ؛ تنها در اين است
  سخن  كه  است  گفتني. باشد  سوره  اين  براي  ، دو اسم دو آيه و شايد هر  است  آمده

  . گذشت»  بقره»  سوره  در اول  مقطعه  حروف  درباره
  

��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  
از تو   پيش  كه  كساني  سوي تو و به  سوي به  باحكمت  خداوند غالب  گونه اين«

و با   خداوند غالب  كه  وحيي  بسان !صمحمد   اي: يعني »فرستد مي  وحي ند،بود
توحيد   سوي به  دعوت  شامل  را كه  ويشخ  فرستاد و كتب ‡بر ساير پيامبران حكمت 

  وحي  سوره  تو نيز در اين  سوي امور را به  اين  سان فرود آورد، بدين  ، بر آنان ومعاد است
  كتابهاي  در تمام  بلكه  فقط در قرآن  را نه  اصول  اين  تعالي  حق  كه  بدان  فرستد پس مي

  . است  تكرار كرده  آسماني
  هشام  بن  حارث :فرمود  كه  است  عنها آمدههللا ا رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
شما فرود   سوي به وحي   چگونه !هللا يا رسول: كرد و گفت  سؤال صخدا   از رسول

                                                           
  . است  آمده)  بينهم  شوري  وامرهم: (28» آيه«در   توصيف  اين 1
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  عني  فيفصم  علي  وهو أشده  صلصلة الجرس  مثل  يأتيني اأحيان«: فرمودند  آيد؟ ايشان مي
مانند   احيانا وحي: ما يقول  فأعي  رجال فيكلمني  الملك  يأتيني اان، وأحي ما قال  وقد وعيت

  ، از من پس  است  بر من وحي   انواع  ترين سخت  آيد و آن مي  بر من  جرس  آهنگ
  فرشته  و احيانا هم  ام ، فراگرفته است  گفته  را فرشته  آنچه  شود كه مي  قطع  يدرحال

گويد  مي  را كه  آنچه  گويد پس مي  سخن  و با من آيد مي  نزد من  مردي  صورت به
بر   در روز بسيار سردي  وحي  كه  ديدم  من« :افزايد عنها مي هللا رضي  عائشه. » گيرم فرامي
  شد، از پيشاني مي  قطع  از ايشان  وحي  كه شد و هنگامي مي  نازل  صخدا  رسول

  .»آورد فشار مي  بر ايشان  وحي  جريان  ؛ از بس كه ريخت مي  عرق  مباركشان
  

��[��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  
در  ، ، در آفرينش در ملك » خدا است  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

 :يعني»  عظيم«و »  علي»  دو وصف»  است  و عظيم  و او علي«  و در اداره  ندگيب
  مخلوقاتش  بر تمام  سبحان  خداي  و نفوذ تصرف  قدرت  قدر، بر كمال بزرگ  بلندمرتبه

  .بود  مقام  اين  مناسب  دو وصف  كنند لذا ذكر اين مي  داللت
  

���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 �̀ �_� � �̂ �]��\
jijijiji����������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  

  كه  نمانده  چيزي  يعني: يتفطرن »شوند  پاره پاره  آسمانها از فرازشان  كه  نمانده  چيزي«
و  بشكافند  ، از فراز سر مردم سبحان  خداي  شأن  و جالل  عظمت  سبب  آسمانها به

  مشركان  سخن  نها از اينآسما  كه  است  نزديك: است  ، مراد اين قولي به. فروريزند  درهم
  است  محتمل  همچنين. شوند  پاره ، بشكافند و پاره برگرفته  خداوند فرزندي: گفتند  كه
  پاره پاره  و از هم بشكافند  است  آسمانها بزرگند، نزديك  كه  از بس: باشد  مراد اين  كه

بر   كه  بسياري  فرشتگان وجود  سبب آسمانها به  كه  است  نزديك: است  يا مراد اين. شوند
احمد و   روايت  به  شريف  حديث در  كه چنان. شوند  پاره آنها قرار دارند، بشكافند و پاره

  راكع  ملك  ال وفيهإ  قدم  فيها موضع تئط، ما  نألها   قَّالسماء وح  طتأ«: است آمده  ترمذي
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  در آن  قدم  يك  كند زيرا جاي  لهنا  كه  است  درآمد و سزاوار آن  ناله به  آسمان: و ساجدأ
  .» است  يا سجده  ركوع  درحال  اي فرشته  در آن  كه جز اين  نيست

را   سبحان  آنها خداي: يعني »گويند مي  تسبيح  حمد پروردگارشان  همراه  و فرشتگان«
  پاكي به  حالي در باشد، جايز نمي  بر وي  آن  و اطالق  نيست  سزاوار شأنش  كه  از آنچه
  آنچه  سبب  آورند و به مي جا را به  وي  ، شكر و عبوديت فروتني  از روي  كنند كه ياد مي

  فرشتگان »و«دارند   زبان بر را  وي  بينند، حمد و سپاس مي  تعالي  حق  از عظمت  كه

 »طلبند مي  آمرزش« أخداوند  مؤمن  از بندگان »هستند  در زمين  كه  كساني  براي«
  پردازد كه مي  حقيقتي  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن.  نيز گذشت» غافر»  در سوره  هك چنان
  ؛ در حقيقت باش  آگاه«: است  فاسقان  و توبه  ايمان  به  كافران  بستن  طمع  سبب

  است  بسياري  و رحمت  مغفرت  داراي او: يعني » است  مهربان  آمرزنده  كه  خداست
  را مورد مرحمت  آمرزد و ايشان مي  مؤمنان و بر  گفته  را اجابت  انفرشتگ  دعاي  پس

  .دهد قرار مي  خويش
  

��~���}��|��{��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  
  پرستش  را به  بتاني: يعني »اند خود گرفته  براي  سروراني هللا  جاي به  كه  و كساني«

  آن  سبب  دارد تا به مي  را نگاه  او اعمالشان :يعني » است  نگهبان  بر آنان هللا«اند  گرفته
  به  وي  از حساب  از اعمالشان  چيزي  ؛ پس ناظر است  كند و او بر اعمالشان  مجازاتشان

  بانو نگه  ما تو را موكل: يعني » نيستي  آنان  وكيل« !صمحمد  اي »و تو«ماند  دور نمي
  گناهانشان  تو را به تا  ايم نگرفته  آنان  در قبال  تعهدي  گونه و از تو هيچ  قرار نداده  آنان

  و رساندن  فقط ابالغ تو  بر عهده  بلكه  ايم تو سپرده  را به  آنان  هدايت  و نه  كنيم  مؤاخذه
  . و بس  است  پيام
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تو نيز   سوي به«  فرستاديم  از تو وحي  قبل  پيامبران  سوي به  كه چنان: يعني » گونه دينو ب«

  وحي  قومش  زبان  به  بر هر پيامبري  كه چنان » فرستاديم«  قومت  زبان  به» را  عربي  قرآني

: يعني. آنند  و مراد اهالي  است  مكرمه  مكه: القري ام » دهي  بيم را  القري تا ام«  ايم فرستاده
ساير   به  ، نسبت سرزمين  شد زيرا آن ناميده  القري ام  مكه.  دهي را هشدار  مكه  تا اهالي

  حديث  اين  جمله  از آن  كه  بسياري  داليل به ، برخوردار است  بيشتري  سرزمينها از شرف
  اهللا  رضأ  حبأو   اهللا  رضألخير   نكإ  واهللا«: است مكه  به  خطاب صخدا   رسول  شريف

و   تو بهترين اقطع  خدا سوگند كه  به: ماخرجت  منك  خرجتأ  نيأولوال   اهللا  ليإ
  از تو اخراج  من  و اگر نبود كه  هستي  خداوند در نزد وي  سرزمينهاي  ترين داشته دوست

  مكه اند، كرده  جديد اثبات عصر  علماي  كه و چنان. » آمدم ، هرگز از تو بيرون نمي شدم
  تو فرستاديم  سوي  را به  نيز قرآن» و«. قرار دارد  زمين  كره  دايره  قطب در مركز  مكرمه

  و بيم«در ساير بالد   از مردم »هستند  آن  پيرامون  را كه  كساني«  از عذاب  دهي  تا بيم

  يو خدا  است  خاليق  روز، مجمع  زيرا آن  از روز قيامت: يعني » جمع از روز  دهي
  در آن  آورد همچنين گرد مي  آن  فراخ  ـ در عرصه  را ـ همه  و آخرين  اولين  عزوجل

 آن  و وقوع » نيست  در آن  ترديدي  كه«كند  مي  را با اجساد جمع  ارواح  تعالي  حق روز،

 همه: يعني » در دوزخ  در بهشتند و گروهي  گروهي«  است  برگشت  و غيرقابل  حتمي 
  خويش  و جايگاه  سرنوشت  سوي به  هر گروهي  گاه آيند آن محشر گرد مي در  خاليق 

  .شوند مي  رهسپار ساخته
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  دين  اهل: يعني » يگانه  امتي«بشر را : يعني »را  آنان ا، قطع خواست و اگر خدا مي«

  طبق بر و  ازلي  مشيت  به  آنان  ولي  بر گمراهيو يا   يا بر هدايت »گردانيد مي«  واحدي
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  بخواهد، به  را كه  هركه  ليكن«شدند   متفرق  مختلفي  اديان  ، به تعالي  حق  بالغه  حكمت

و «  است  اسالم  كه  حق  در دين  با وارد نمودنش »آورد درمي  خويش  رحمت

كند و  دفع  را از آنان  عذاب  كه »ندارند  يار و ياوري  هيچ«  مشركان: يعني » ستمگران
  .دهد  دشوار، ياري  موقف  آنها را در اين
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  سبحان  خداي  جاي به  آيا كافران: يعني »اند؟ خود گرفته  براي  او سروراني  جاي آيا به«

  ياريشان  خاطر كه  اين  آنها را به  اند كه خود گرفته  براي  از بتان  انيو سرور  دوستان
 » است  سرور راستين  كه  خداست«  است  انكاري  كنند؟ استفهام مي  دهند، پرستش

گيرند زيرا   سروري را به  وي  كه  است  سزاوار آن  تعالي  فقط حق  كه آن  حال: يعني
بخواهد، فقط   كه  هر كس  براي  دهنده ياري  رسان نفع  رسان زيان  دهنده روزي  آفريننده
كند و  مي  را زنده  مردگان  كه«: اوست  و قدرت  فقط از شأن: يعني » و اوست«  اوست

  و توانايي  قدرت  مقوله  كه  او بر هر امري: يعني » تواناست  چيزي بر هر  كه  همو است
  الوهيت  به  كه  است  آن  او سزاوار و شايستهلذا فقط   شود، تواناست  اطالق  بر آن

  به  يگانگي  شود و به  و يكتا قرار داده  يگانه  و در پرستش  شده  ساخته  مخصوص
  .گرفته شود  و دوستي  سروري

  

���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á  
 :يعني » خداوند است  ويس به  پيدا كرديد، داوريش  اختالف  چيزي هر  و در باره«

و   دادن  فيصله  كنند، تنها مرجع پيدا مي  اختالف  ـ كه  ـ از كار دين  در هر چيزي  بندگان
كند،  مي  داوري  در آن  روز قيامت  زودي و او به  است  أ، خداوند در مورد آن  داوري
دهد و در  مي  فيصلهرا   كننده اختالف  طرفهاي  دعواها و جنجالهاي  كه  روز است  در آن

از   و دوزخي  بهشتي  و دو گروه  شده  بازشناخته  از مبطل  محق  كه  است  هنگام  آن
،  است  پروردگار من هللا«در مورد هرچيز   كننده حكم » اين«گردند  ديگر متمايز مي يك

  من: گوو ب  كن  ابالغ  آنان  را به  حقيقت  اين !صمحمد   اي: يعني » كردم  بر او توكل
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  و كار خويش  وي بر غير  نه  كردم  پروردگار خود توكل  أبر اهللا  امور خويش  در تمام
غير   سوي به  نه » گردم او باز مي  سوي به و«  او سپردم  خود فقط به  شؤون  را در تمام

  . وي
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  عدم آنها از  كننده و ابداع  آفريننده  أخداوند: يعني » است  فاطر آسمانها و زمين«

از   پس  را؛ نسلي  و زناني  مردان: يعني » شما جفتهايي  براي  خودتان  از جنس«  است

نيز از   چهارپايان  براي: يعني »آفريد  نيز جفتهايي  آفريد و از چهارپايان«ديگر   نسل
  و اصنافي  ، انواع شما از چهارپايان  يا براي. آفريد  هايي ها و مادينه خود آنها نرينه  جنس

آنها را در   تعالي  حق  اند كه حيواني  نوع  از هشت  آفريد؛ و آنها عبارت  و مادينه  از نرينه
  ر سلكد  دادنتان با قرار: يعني »پراكند مي  شما را در آن«  است  ذكر كرده»  انعام»  سوره

گرداند زيرا  ، شما را بسيار مي گي و مادينه  گي نرينه  در سلسله  و درآوردنتان  زوجيت
  خود را به أخداوند  كه  است  گفتني.  است  نسل تكثير  سبب  گي و مادينه  گي نرينه

  ، بر ميزان» زوجيت»  فطري  سنت  كارگيري ستود تا به  ويژگي  تدبير و اين  اين  داشتن
 » مانند او نيست  چيزي«كند   داللت  در زمين  زندگان  بر پراكندن  وي  تامه  تحكم
  ـ چون  و صفات  رسد تا در ذات نمي  وي  پايه  به  تعالي  باري  از مخلوقات  چيزي: يعني

  شباهت  از مخلوقاتش  چيزي  او به  نه  باشد پس  ـ همانند وي  وعلم  ، قدرت حكمت
  همه  به »بينا«  موجودات  صداها از همه  همه »شنواي  و اوست«او   به  آنان  دارد و نه
ـ   مخلوقات  آفريند و همه مي  خويش  را بنا بر حكمت  خويش  هاي آفريده او  امور؛ پس

  .بيند آنها ـ را مي  و آشكار و نهان  ريز و بزرگ از  اعم
  

�̂��]\��[��Z��Y�̂��]\��[��Z��Y�̂��]\��[��Z��Y�̂��]\��[��Z��Y����____����̀̀̀̀����aaaa����d��cbd��cbd��cbd��cb����f��ef��ef��ef��e����gggg�������h���h���h���h  
فقط او   پس » اوست  از آن«آنها   گنجها، يا كليدهاي  يعني » نها و زمينمقاليد آسما«

دارد  مي  را گشاده  بخواهد روزي  هركه  براي«  است  آسمانها و زمين  و حاكم  متصرف
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و  داشتن  گشاده  و او در اين  خويش  از خلق »دارد مي  بخواهد تنگ  هركه  و براي

 هر به  كه  اوست«  است  تام  و عدالت  حكمت  صاحب،  و روزي  رزق  داشتن  فروبسته

،  خلق  براي  مصلحتي  ماند و هيچ نمي  پنهان  بر وي  اي پوشيده  لذا هيچ » داناست  چيزي
  . نيست  غايب  از ديد وي

 هيچ  به  ها را دارا نيستند پس از اين  چيزي  بتان  كه  است  اين  اوصاف  اين  مراد از بيان
  .باشند نمي  پرستش  تهشايس  وجه 
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  . است  الهي  العزم پيامبر اولي  هر پنج  نام  ، دربرگيرنده كريمه آيه  اين
  كرده  سفارش  آن  در باره  نوح  به  را كه  آنچه«  و آيين » دين  از احكام«  تعالي  حق

 اختالفي  در آنها هيچ ‡پيامبران  كه  حق  دين  هاي برنامه  از توحيد و اصول »بود

 »شما  براي«دارند؛   و تام  عام  و هماهنگي  بر آنها توافق  همه  آسماني  و كتابهاي  نداشته 

محمد   اي » كرديم  تو وحي  سوي را به  آنچهو «  و مقرر داشت »گردانيد  مشروع«نيز 

و   يمابراه به  را كه  و آنچه«  از شرك  و برائت  اسالم  و مقررات  و قوانين  از قرآن !ص

شريعتها در   كه  هايي و برنامه  از احكام » كرديم  سفارش  آن  در باره  و عيسي  موسي
  عبارت ‡پيامبران همه   االشتراك  ما به  اين ! دارند؛ آري  كامل  و انسجام  آنها اتفاق

  به  اناز ايم  عبارت  را كه  اسالم  دين: يعني »را برپا داريد  دين: كه اين«: از  است
،  است  شرعي  مقررات و  قوانين  و پذيرش  پيامبران  و طاعت  و توحيد وي أخداوند

و در   اش و يگانگي  أداوندخ  به  در ايمان: يعني »نشويد  متفرق  و در آن«داريد  برپا
نكنيد زيرا   اختالف  هم ، با قوانينش و  شرايع  و قبول  از پيامبرانش  و اطاعت  پيروي

را   پيامبري  هيچ  أخداوند«: گويد مي مجاهد.  نيست  صحيح  اصول  در اين  اختالف
  خويش  طاعت  بهو اقرار   زكات  نماز، دادن  داشتن برپا  او را به  كه جز اين  برنينگيخت
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  گردانيده  مشروع  پيامبران  همه  را براي  آن  كه  وي  دين  است  اين  كرد پس  سفارش
دستور   اين  ، شامل عبادات  و انواع  و تفاصيل  دين  در شعاير فرعي  اختالف  البته. » است
  و اختالف  اوتتف  هم ديگر با  تا شريعت  از شريعتي ، قبيل  از اين  شود زيرا اموري نمي

هر   براي(:  n��m��l��k��j z}�: فرمايد مي خداوند متعال  كه  دارند چنان
  .»48/مائده» « ايم داشته  ، معين مخصوص  و روشي  و راه  از شما، شريعت  امتي

 از  دعوتت: يعني »آمد  آنها گران ، بر خواني فرامي  آن  سوي را به  مشركان  كه  آنچه«
  أخداوند  يگانگي  به  دادن دشوار و گواهي  ، بر آنان بتان  توحيد و ترك  سوي به  مشركان

  دعوت  اين از  و سپاهيانش  آمد و ابليس  گران  سخت  توحيد بر آنان  كلمه  و اقرار به
پذيرد  نمي  اين جز  عزوجل  شدند اما خداي  دلتنگ  و از آن  گرفته در فشار قرار  سخت

  هركه هللا«برساند   نهايي  پيروزي  را برتر گرداند و به  و آن  داده  ريرا يا  دعوت  اين  كه

  توحيدي  عقيده  به  دادنش  با توفيق »گزيند خود برمي  سوي بخواهد، به«  از بندگانش »را

او آورد،   درگاه  به  روي  را كه  و هر كس«  خويش  حنيف  دين  به  و درآوردنش

و   بازگشته  طاعتش  سوي به  را كه  هر كس: يعني »كند مي  خود هدايت  سوي به
  را براي و او  داده  توفيق  دينش  در راه  رفتن  آورد، به  روي  عبادتش  به  گرانه انابت

  .دارد مي  اش و پيراسته  گزيند و پاك برمي  عبادتش
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 »همديگر  حسد ميان  صرف  آمد، به  برايشان  علم  كه از آن  نشدند مگر پس  و متفرق«
نياوردند مگر   روي  تفرقه  نشدند و به  پراكنده  خويش  بعد از پيامبران  كتاب  اهل: يعني

  انگيزه  ـ به علم  با وجود اين  ولي  است  گمراهي  تفرقه  امر كه  اين  به  علم  از روي
  پيامبران  امتهاي  ـ در ميان  ، تكبر، عار و ننگ رياست  بر سر طلب  تجاوز، حسد، رقابت

  خود، باهم  پيامبران  از بعثت  طوالني  مدتي  از گذشت  شد و آنها پس  حاكم  تفرقه  پيشين
جز   كافر شدند و كافران ديگر  وهيو گر  آورده  ايمان  گروهي  كردند پس  پيشه  اختالف
  كه  اسالم  امت  به  است  هشداري اين  البته. نياوردند  كفر روي  تكبر و حسد، به  از روي
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  خود متفرق  ـ در ميان  نادرست  رقابتهاي و  طلبي تجاوز، حسد، رياست  مبادا ـ از روي
  انداختن تأخير  و به  دادن  درمورد مهلت » پروردگارت  پيشين  و اگر حكم«شوند 

  شده  فيصله  ميانشان انبود، قطع«  قيامت تا روز: يعني » معين  تا زماني«  از آنان  عذاب

  فرانبركا  عاجل  عذاب  ـ با فرود آوردن  در ميانشان  الهي  قضا و فيصله اقطع: يعني» بود

: يعني » بعد از آنان  كه  و كساني«  يافت مي  دنيا تحقق  ـ در همين  مؤمنان  دادن  و نجات

 »شدند  داده  را ميراث  كتاب«  پيشه  اختالف  هاي نسل  و بعد از آن  الهي  بعد از انبياي
بردند  سر مي به صخدا   در عهد رسول  ـ اند كه  ـ از يهود ونصاري  كتاب  مراد اهل  كه
و   در حيرت  خويش  و كتاب  آنها در كار دين: يعني »هستند  او در شك  همانا درباره«

  و يقين  ايمان  آن  حقيقت  و به  داشتهر قرا  و سخت » بسيار قوي  شكي« و در  سردرگمي
  و پيشينيانشان  از پدران  طور كوركورانه  به  و برهاني  دليل  هيچ بي  پس ندارند  راسخ

آنان   ، به كتاب  لبعد از اه  اند كه  عرب  كفار مشرك: مراد از آنان: قولي به .كنند تقليد مي
  .دارند قرار  در شك  سخت  قرآن  درباره  شد اما آنان  داده  قرآن نيز
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���ã��â��á��àß��Þ���ã��â��á��àß��Þ���ã��â��á��àß��Þ���ã��â��á��àß��Þ  
  مستقل خود  ذات  از آنها به  هريك  كه  است  امر و نهي  ده  ، دربرگيرنده كريمه  آيه  اين
ـ وجود   الكرسي آيه ـ جز  ديگري  نمونه  كريمه آيه  اين  ، براي حيث  از اين  باشند پس مي

اوامر   هرچند اين  كه  است  گفتني.  است  موضوع  بر ده  نيز مشتمل  الكرسي ندارد زيرا آيه
و   و خود ايشان  است  عام اما  است  هصادر شد ص  اكرم رسول  به  خطاب  و نواهي

  .گيرد بر مي را در  همه  امتشان
  كه اين خاطر ، يا به و تفرقه  ذكر شد از شك  كه  خاطر آنچه به: يعني » اين  براي  پس«

  كه چنان و  كن  دعوت«شد   گردانيده  مشروع  طور يكسان  امتها به  همه  براي  دين  اصول

  تبليغ و بر  دعوت  در اين » كن  پايداري«  خويش  خداي  جانب از » اي دستور يافته
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  انديشانه كج كور و ناروا و  و تعصبات  باطل » و هوسهاي  و هوي«استمرار بورز   رسالت

  و برپاداشت أبا تو در ذكر خداوند  كه  كساني  مخالفت  و به » نكن  را پيروي  آنان«

  بر پيامبران » كرده  خدا نازل  كه  هر كتابي  به: و بگو«  نده  ستيزند، اهميت مي  اوامر وي
  كتابها ايمان  اين از  برخي  به  كه  نيستم  مانند كساني  و من » آوردم  ايمان« ‡خويش

در  » كنم  عدالت شما  ميان  كه  ام و دستور يافته«ديگر كافر شدند   برخي  و به  آورده
و   مرافعه  نزد من  خويش  هاي و خصومت  عاويدر د  كه  ، هنگاميأخداوند   احكام

را برپا   و فقط حق  نكرده  بر شما جفا و ستم  كه  ام كنيد و دستور يافته مي  دادخواهي
  . دارم

  آن ما از  اعمال«شما   ما و آفريننده  و آفريننده » پروردگار ما و پروردگار شماست هللا«

خود ما   به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب: يعني»  شماست  شما از آن  ما و اعمال
و كردار  و ما از شما و كار  خود شماست  به  شما مخصوص  اعمال  و عقاب  و ثواب

  و جنجالي ما و شما دعوا  ميان: يعني » نيست  وگويي ما و شما گفت  ميان«  شما بيزاريم
  دوره  مربوط به  حكم  اين«: گويد مي  سدي.  و آشكار است  روشن  زيرا حقيقت  نيست
  كه(  سيف  و آيه  است  مكي  كريمه  آيه  بود زيرا اين  نشده  نازل»  سيف  آيه»  بود كه  مكي

خدا ما و شما را «. »شد نازل  بعد از هجرت )كرد  را اعالم  جهاد مسلحانه  مشروعيت

  او هر كس  پس  قيامت در روز » اوست  سوي به  و بازگشت«در محشر  »آورد گرد مي
  .دهد جزا مي  برابر عملش را در

  نازل  ربيعه  بن و شيبه  مغيره وليدبن  درباره  كريمه آيه  اين: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  كيش  سوي به  خويش  و دعوت  خواستند تا از دين صخدا   شد زيرا آنها از رسول

  دخترش  بدهد و شيبه  ايشان  را بهخود   مال  وليد نصف  شرط كه  برگردد؛ بر اين  قريش
  .درآورد  ايشان  ازدواج  را به
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 » وي  دعوت  شدن  از پذيرفته  پس«  وي  در دين: يعني »خدا  درباره  كه  و كساني«

  در آن و »كنند مي  محاجه«اند  درآمده  آن  و به  كرده  را قبول  آن  مردم  كه بعد از آن: يعني

  اين: يعني» است  باطل  نزد پروردگارشان  احتجاجشان«نمايند؛  چرا مي و  چون و  مقابله
  است  همانند چيزي و  است  و واهي  اساس و كامال بي  نداشته  اي و مايه  پايه  احتجاجشان

  بر آنان  بزرگ  و خشمي« شود نابود ميلغزد و  مي  زوال  سراشيب  به  خويش  از جاي  كه

و  » سخت  عذابي  آنان و بر«  ناروايشان  مجادله  سبب به أخداوند  از سوي » است

  گروه  اين«: گويد مي مجاهد.  ؛ در برابر كفرشان در آخرت »خواهد بود«  سهمگين
را   اسالم  كه  كساني لذا با  است  برگشتني  كردند جاهليت مي  گمان  بودند كه  مردمي
كردند تا شايد مجددا  مي و بگومگو  بودند، مجادله  گفته  را اجابت  حق  و دعوت  پذيرفته

  يهود و نصارايند و محاجه  آنان مراد از«: گويد مي  قتاده. »برگردانند  جاهليت  را به آنها
  از كتاب  ما قبل  اباز پيامبر شما و كت  قبل پيامبر ما: كه  سخنشان  بود از اين  عبارت  آنان

  .»! ما از شما برتريم  پس  است  شما بوده
  چون :گفت  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  منذر از عكرمه ابن

�  سوره {� �e� �d� �c� �b� �az در  كه  مؤمناني  به  مكه  شد، مشركان  نازل 
  از ميان اند، شما درآمده أخدا  دين  به  گروه گروه  مردم  كه  اينك: بودند، گفتند  ميانشان

  كريمه  آيه  اين  گزينيد؟ پس مي  ما اقامت  در ميان  چه  و براي  رويد، آخر تا كي  ما بيرون
  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از قتاده  اما عبدالرزاق. شد  نازل
شما   از كتاب  ما قبل  كتاب: گفتند  مؤمنان  به  بودند كه  صارييهود و ن  مراد از آنان: گفت

  . بهتريم ما از شما  پس  از پيامبر شماست  و پيامبر ما قبل
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 »آورد فرود«  و راستي  صدق  به: يعني » حق را به  كتاب  كه  است  كسي  خدا همان«

  نازل ‡بر پيامبران  كه  كتابهايي  تمام  ، شامل معني  اين  پس  است  كتاب  مراد جنس
 و داد  داشت برپا  را نيز براي  او عدالت: يعني» را نيز  و ميزان«شود  ، مي است  شده

و   ابزار عدل ناميد زيرا ترازو» ترازو:  ميزان«را   عدالت  تعالي  حق. فرود آورد  انصاف
.  است  آنان  فروش و ستد و خريد و داد  در معامالت  خلق  ميان  و برابري  انصاف

خير   مورد بيان در  آسماني  در كتب  كه  است  و احكامي  مضامين: مراد از ميزان: قولي به
با ترازو و   كردن  وزن  عزوجل  خداي: است  ديگر مراد اين  قولي به.  است  و شر آمده

  و از وقوع  نگرديده  ضايع  در ميانشان  تا حقوق  آموخت  مردم  را براي  سنجش  ابزارهاي
و تو از  »باشد  نزديك  قيامت بسا ، چه داني  و تو چه«شود   جلوگيري  در ميانشان  مظالم

  از شرع  پيروي  به  است  انگيزشي و  ، ترغيب جمله  اين.  نداري  آگاهي  آن  بودن  نزديك
: يعني.  آن  براي  بودن  آماده  لزوم و  قيامت  يناگهان  از وقوع  است  و هشداري  أهللا

  .باشيد  آماده  آن  براي  هميشه  نداريد پس  آگاهي  قيامت  وقوع  از زمان  چون
  

���q� �p�� � on��m��l��k��j��i��h��gf�� �e���d� �c��b��a���q� �p�� � on��m��l��k��j��i��h��gf�� �e���d� �c��b��a���q� �p�� � on��m��l��k��j��i��h��gf�� �e���d� �c��b��a���q� �p�� � on��m��l��k��j��i��h��gf�� �e���d� �c��b��a
���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r  

 زدگي شتاب  اين  كه »خواهند ميرا   آن  ندارند، شتابزده  ايمان  قيامت  به  كه  كساني«
و «  است  آن  به  و ناباوري  از تكذيب  و ناشي  قيامت  ريشخند و تمسخر به  آنها، از روي 

 و لرز و  در ترس  قيامت  از آمدن: يعني» ترسانند  اند، از آن آورده  ايمان  كه  كساني
  براي كوشايند و  ، در عمل نآ  حقانيت  با در نظر داشت  آنان  برند پس سر مي به  نگراني

  بازپرسي و  مورد محاسبه  در قيامت  دانند كه باشند زيرا آنها مي مي  مستعد و آماده  آن
  ـ معناي  اينجاست در  كه شود ـ چنان  متعدي»  من»  اگر به»  اشفق»  فعل. گيرند قرار مي

  علي  اشفقت«: ود، مانندش  متعدي»  علي»  و اگر به  آشكارتر است  در آن  و هراس  ترس
آشكارتر   در آن  و شفقت  عنايت  ، معناي صورت  در اين»  سوخت  بر يتيم  دلم:  اليتيم

  .باشد مي
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  به صخدا   رسول  از سفرهاي  در يكي  مردي  كه  است  متواتر آمده  شريف  در حديث
  همانند صداي  با صدايي صخدا   رسول !محمد  اي: گفت  ايشان  به  بلند خطاب  نداي
بلند   صداي  با همان  شخص  ؟ باز آن گويي مي  چه ! بلي: يعني» ! هاؤم«: دادند  پاسخ  وي

إنها   ويحك«: دادند پاسخ  صخدا   رسول؟  است  وقت  چه  پرسيد؟ قيامت  از ايشان
  هآماد  آن  براي  چه ، بگو كه  است  آمدني  قيامت !بر تو  واي: لها  عددتأفما  ةكائن

  آماده  آن  را براي  خدا و پيامبرش  دوستي: و رسوله  اهللا  حب«: داد  مرد پاسخ» ؟ اي كرده

  ا همان، تو ب صورت  در اين: أحببت من  مع  أنت«: فرمودند ص خدا  رسول. » ام كرده
  .» داري  دوستشان  كه  هستي  كساني

  هيچ و  است  آمدني  قيامت  كه دانند مي  مؤمنان: يعني » است  حق  آن  دانند كه و مي«

» كنند مي  مكابره  قيامت  درباره  كه  ، همانا كساني باش  آگاه«  نيست  آن  در وقوع  شكي

دور و   در گمراهي اقطع«كنند  مي  مجادله  آن  ، در باره و شبهه  شك  از روي: يعني

امر از امور   ترين شبيه ، از مرگ  پس  شدن زيرا زنده  »هستند«  و حقيقت  از حق » درازي
  وجود دارد پس  فراواني  هاي شهود نمونه  از عالم  آن  براي  كه  است  محسوسات  به  غيبي
وجود   آن  بر اعتقاد به  كه  مبرهني  هاي زهو انگي  روشن  داليل  اين  با وجود همه  كه  كسي

،  غيبي  از اعتقادات  غير آن  به  ابياز راهي انكند، قطع را باور  نيابد و آن  راه  آن  دارد، به
را   ابتدائا آنان  كه  ذاتي  همان  دانستند كه مي اانديشيدند، قطع اگر آنها مي  پس  دورتر است

  . نيز تواناست  شان ي، همو بر بازآفرين است  آفريده
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،  است و پر مهر  بسيار با رأفت  ايشان  هاو ب: يعني » است  خود لطيف  بر بندگان هللا«

و   رزق ، وي  الطاف  و از جمله  است  جاري  امورشان  در همه  او بر بندگانش  لطف
  از آنان »را  هركه«گذرانند  مي  در دنيا زندگي  آن  وسيله آنها به  كه  است  اي روزي

و بر   فراخ  يكي  را بر اين  روزي  پس »دهد مي  روزي«بخواهد   كه  هرگونه  به »بخواهد«

و   بزرگ  و قوت  قدرت  داراي: يعني » و او قوي«گرداند  مي  و فروبسته  تنگ  ديگري  آن
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  يافته  چيز بر او غلبه  باشد و هيچ مي  چيز غالب  بر همه  كه » عزيز است«  است  آشكاري
  .تواند نمي

  

f��ef��ef��ef��e����k��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��g����� � �� � �� � �� � ��t��s��r��q��p���o��nm��l�t��s��r��q��p���o��nm��l�t��s��r��q��p���o��nm��l�t��s��r��q��p���o��nm��l������x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u
��|��{���z��y��|��{���z��y��|��{���z��y��|��{���z��y  

 هر: يعني » افزاييم مي  اش در كشته  وي  باشد، براي  را خواسته  آخرت  كشت  هركه«
  عملش أباشد، خداوند  را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  با كار و كردار خويش  كس

  اين  معني  قولي به. كند مي  مضاعف  در ثواب  برابر تا هفتصد برابر آن از ده  را برايش
باشد،   را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  با كار و كردار خويش  هر كس: است

. افزايد مي  رويش خير به  راههاي  و در هموارسازي  اش و ياري  در توفيق  أخداوند
كشتزار   وحاصل  بر ميوه  كلمه  اين  و گاهي  است  بذر در زمين  افگندن»  حرث«در   اصل

  را به  عمل  ونتيجه  ، ثمره كريمه  آيه  در اين  ، خداوند متعال شود بنابراين يم  نيز اطالق
و «  بذر است  به  عمل  تشبيه  خود متضمن  و اين  نموده  كشتزار تشبيه  و محصول  ثمره

  باشد، به  خواسته«را   جهان اين  هاي لذتها و گوارايي: يعني» دنيا را  اين  كشت  هر كس

  و در قضاي  است  رفته  بر آن ما  مشيت  را كه  از آنچه  برخي  يعني » بخشيم مياو از دنيا 

  اي بهره  هيچ  را در آخرت او  ولي«  بخشيم او مي  ، به است  شده  او قسمت  ما براي

  . است نكرده  كاري  آخرت  او براي  كه چرا » نيست

بشر «: فرمودند ص خدا رسول  كه  است  آمده � كعب بن ابي  روايت  به  شريف  در حديث
للدنيا  ةخراآل  عمل  منهم  عمل  فمن  رضاأل  في  والنصر والتمكين  ةبالسناء والرفع  ةماأل  هذه

در   و تمكين  پيروزي و  مجد و رفعت  را به  امت  اين: نصيب  من ةخراآل في  له  يكن  لم
  دهد، برايش  دنيا انجام  براي را  آخرت  عمل  از آنان  هر كس  پس  ده  بشارت  زمين  روي

  روايت  به  قدسي  شريف  حديث در  همچنين. » نيست  اي بهره  هيچ  در آخرت
  گاه را خواندند آن  كريمه  آيه  اين ص خدا  رسول: فرمود  كه  است  آمده � ابوهريره
،  وأسد فقرك  يغن  أمأل صدرك  لعبادتي تفرغ  ! آدم  ابن: فرمايد مي  أخداوند«: فرمودند
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شو،   فارغ  عبادتم  براي!  فرزند آدم اي: أسد فقرك  شغال ولم  صدرك  مألت  وإال تفعل
  ات ؛ سينه نكني  و اگر چنين  بندم فقر تو را مي) راه(و   سازم پر مي  را از توانگري  ات سينه

  .» سازم مسدود نمي  فقر تو را هم )راه(و   سازم پر مي  و گرفتاري  را از مشغله
  از شش  آيه  در اين  أخداوند«: گويد مي  كريمه  آيه  در تفسير اين  رازي  فخرالدين  امام

  :عبارتند از  وجه  شش  اين  كه  است  داده  را بر دنيا برتري  آخرت  وجه
  . است  گردانيده  مقدم  دنيا در يادآوري  بهره  را بر طالب  آخرت  بهره  ـ او طالب1

�k+: است فرموده  آخرت  كشت  طالب  قـ او در ح2 �jk� �jk� �jk� �j����� � �� � �� � �� � �m� �lm� �lm� �lm� �l _ :)او  بر كشت 

  بعضي(: _ u��tu��tu��tu��t+: است دنيا فرموده  در مورد خواستار كشت  كه درحالي).  افزاييم مي
از دنيا را   وي  خواسته  كل: ، يعني است  تبعيض  براي»  من«زيرا ).  دهيم او مي  را به  از آن

  . دهيم نمي  وي  به
  سكوت ، دهد يا نه از دنيا مي  چيزي  آخرت  خواستار كشت  به  كه از اين  تعالي  ـ حق3

او در   كه  است  كرده  دنيا صراحتا اعالم  در مورد خواستار كشت  كه در حالي  است  نموده
  است  دنيا تبع و  اصل  آخرت  كه  است  معني  بدان  ندارد و اين  اي بهره  هيچ  آخرت
  .باشد نيز مي  تبع  قدر نياز يابنده  به  اصل  ابنده، ي بنابراين

  به  كه حالي شود در مي  افزوده  آخرت  طالب  بر مطلوب  كه  است  كرده  بيان  تعالي  ـ حق4
  كال از بهره  حال  و او در عين  شده  داده  وي  دنيوي  از خواسته  دنيا فقط برخي  طالب

  . است  محروم  آخرت
از  نقد بهتر  برآنند كه  دنيويشان  در معامالت  و دنيا نقد و مردم  است  نسيه  ـ آخرت5

  به  نسبت  موضوع  اين  دارد كه مي  بيان  كريمه  آيه  در اين  خداوند متعال  پس.  است  نسيه
و   افزايش  درحال  آخرت  بهره  باشد؛ يعني مي  و دنيا كامال برعكس  آخرت  احوال  مقايسه

  .باشد مي  و كاهش  زوال  دنيا در معرض  بهره  كه ر حاليد  رشد است
و  وكار كشت  و دنيا هردو نياز به  آخرت  منافع  كه  امر است  بر اين  دال  كريمه  ـ آيه6

 در حال  كه  در آنچه  و تالش  و رنج  زحمت  ، صرف دارند بنابراين  و زحمت  رنج
و  و فنا  نقصان  در معرض  كه  است  در چيزي  آن  باشد، بهتر از صرف و بقا مي  افزايش 

  .»انقضا قرار دارد
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�� �̄ �®��¬����«��ª©�� �̈ �§��¦��¥�� �¤��£��¢��¡������� � �~��}�� �̄ �®��¬����«��ª©�� �̈ �§��¦��¥�� �¤��£��¢��¡������� � �~��}�� �̄ �®��¬����«��ª©�� �̈ �§��¦��¥�� �¤��£��¢��¡������� � �~��}�� �̄ �®��¬����«��ª©�� �̈ �§��¦��¥�� �¤��£��¢��¡������� � �~��}
�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±°  

  كه«  شياطين از  در كفرشان » است  شريكاني«  كفار مكه  براي: يعني » آنان  يا مگر براي«

مقرر «  معاصي و  از شرك: يعني»  ، از دين نداده  اجازه  را خداوند بدان  آنچه  برايشان

اند  درافگنده  سردرگمي و  حيرت  را به  خود در كار اديان  ، پيروان گونه و بدين »اند كرده

در مورد   پيشين  بخش فيصله  و وعده  اگر حكم: يعني »بود نمي  فصل  و اگر كلمه«
بود  نمي  تا روز قيامت  كنندگان اختالف  اختالف  درباره  نهايي  داوري  افگندن تأخير به
  فيصله«  آنان  و شركاي  مشركان  ، يا ميان ومشركان  مؤمنان  ميان: يعني » ميانشان اقطع«

فرستاد،  مي  شرك  دنيا بر ائمه  در همين  طور عاجل را به  عذاب  سبحان  و خداي »شد مي
  . است  گرديده  آنان  عاجل  عذاب  ، مانع پيشين  حكم  آن  ليكن

: فرمودند ص خدا رسول  كه  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  دوزخ را در  امعاء خويش  كه  ديدم ) در سفر معراج(را   قمعه  بن لحي  بن عمرو«

نها را كرد و آ  را نذر بتان  چهارپايان  بود كه  كسي  اولين  لحي  بن زيرا عمرو. »كشانيد مي
.  گذاشت  بنيان  اعراب  را براي  بتان  پرستش  ناميمون  رها كرد و سنت  بتان  خود سر براي

  مشركان  براي: يعني »ستمكاران براي  او قطع«. بود  خزاعه  قبيله  از شاهان  و او يكي

  .تدتأخير اف  به  در دنيا از آنان  عذاب  ، هر چند اين در آخرت » است  دردناك  عذابي«
  

��Ä� �Ã� � �Â� � ÁÀ� �¿� � �¾� �½��¼� �»�� �º��¹��Ä� �Ã� � �Â� � ÁÀ� �¿� � �¾� �½��¼� �»�� �º��¹��Ä� �Ã� � �Â� � ÁÀ� �¿� � �¾� �½��¼� �»�� �º��¹��Ä� �Ã� � �Â� � ÁÀ� �¿� � �¾� �½��¼� �»�� �º��¹
���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê���ÉÈ��Ç��Æ��Å  

 » بيني مي اند، كرده  از آنچه  هراسان«  را در روز قيامت  مشركان: يعني »را  ستمگران«
و   اناند، ترس كرده در دنيا  كه  و بديهايي  در برابر گناهان  مجازات  را از بيم  آنان: يعني
بترسند و   ، چه ناخواه خواه »خواهد رسيد  آنان  به  البته«  مجازات » و آن«  بيني مي  لرزان

  هاي اند در روضه كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  كه  و كساني«نترسند   چه

  هاي روضه: قولي به . سبز و فرحبخش  است  تفرجگاهي: روضه »باغستانها هستند
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  در دنيا نيز تفرجگاههاي  كه  چنان  است  آن  جايگاههاي  و مصفاترين  ترين پاكيزه،  بهشت
نزد   بخواهند، برايشان را  آنچه«باشد  مي  آن  مكانهاي  ، نيكوترين و سبزه  از گل پر

  مؤمنان  پاداش » اين« نعمتها و لذتها  و اصناف  از انواع » است  فراهم  پروردگارشان

  از بزرگي  كه  است  اندك  عملي در برابر  بزرگ  فضلي: يعني » است  ظيمع  فضل  همان«
و   هر فضل  باشد پس قاصر مي  آن  حقيقت  از شناخت  و عقل  نگنجيده  خود در وصف

  .باشد مي مقدار و بي  كوچك  برابر آن ، در اي دنيوي  نعمت
  

�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������U��TS��R��Q��P��U��TS��R��Q��P��U��TS��R��Q��P��U��TS��R��Q��P
��a�� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y�����X��W�����V��a�� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y�����X��W�����V��a�� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y�����X��W�����V��a�� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y�����X��W�����V  

 اند، كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  بندگانش  خدا به  كه  است  همان  اين«

و  أخداوند  فرمانهاي  به  و عمل  ايمان  در ميان  كه  گروهي  اين: يعني »دهد مي  مژده

  اي »بگو« اند بشارت  اين  به  شدگان داده  مژده  اند، همينان كرده  جمع  وي  منهيات  ترك
و   رسالت از شما بر تبليغ : يعني » طلبم نمي  مزدي  هيچ  از شما بر آن« ! ص محمد

  بلكه: يعني »را در قرابت   جز دوستي«  طلبم نمي  و منفعتي  و مقرري  پاداش  ، هيچ قرآن
  من  ميان  كه  است  اي نسبي  كيو نزدي  در قرابت  ستيو دو  ، مودت طلبم از شما مي  آنچه

و شما وجود دارد، در نظر   من  ميان  را كه  و پيوندي  فقط صله  و شما وجود دارد پس
  عجوالنه  باشيد، بر من  داشته را در نظر  كنيد و اگر فقط اين  را رعايت  آوريد و همان

  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده  را خالي  و مردم  من  تازيد و ميان نمي
  ، حسن نيكي  در آن  برايش«دهد   انجام  و طاعتي »كند  كار نيكي  و هر كس«.  برسانم

 » و شكور است  خدا آمرزنده اقطع«  نيكي  آن  ثواب  ساختن  با مضاعف»  افزاييم را مي
  .باشد مي  ردان، آمرزگار و قد خويش  مطيعان  او در حق: يعني

����Q��PQ��PQ��PQ��P+ :متعال  خداي  فرموده  تفسير اين � عباس ابن«: كه  است  كرده  روايت  بخاري

S� �RS� �RS� �RS� �R_ قربي«از  مراد: گفت  در پاسخش �جبير پرسيد، سعيدبن  را از حاضران  «
و   شكم  آخر هيچ !سعيد  اي  كردي  شتاب: گفت ك عباس ابن. اند صپيامبر   بيت آل
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و پيوند   قرابت  با آنان ص خدا  رسول  كه جز اين  نيست  قريش  هاي هاز شاخ  اي شاخه
  اين  معني  بلكه  نيست  اي تو فهميده  كه چنان  داشتند لذا معني  اي و خويشاوندي  نسبي
  طلبم نمي  مزدي  هيچ از شما: فرمودند  آنان  به  وحي  حكم  به ص  حضرت  آن  كه  است

  اين  كنيد پس  را وصل  آن و خود را در نظر بگيريد و  من  ميان موجود  قرابت  كه جز اين
و   نسبت  قريش  با تمام صخدا   رسول: افزود ك عباس ابن !آزار نرسانيد  من  به  همه

  از ايشان  نپذيرفتند كه  روبرو شدند و قريشيان  با تكذيبشان  چون  داشتند پس  قرابتي
از   هرگاه ! من  قوم  اي: بگويند  آنان  به  كه شدندمأمور  ص  حضرت  كنند، آن  پيروي
و   قرابت  و حرمت  حق  تابيد، حداقل را برنمي  و اطاعتم  سرباز زده  من  پيروي

  با من  كه(ديگر   اعراب  نباشد كه  داريد و چنان ، نگاه شما دارم  در ميان  را كه  اي نزديكي
از شما   من  و نصرت  نگهداري  سزاوارتر به )ندارند اي  و خويشاوندي  نسبي  نزديكي

  هيچ  ، مطلقا خواهان خويش  رسالت  برابر تبليغ در ص  حضرت  ، آن بنابراين. باشند
خدا   از رسول ك عباس ابن  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين. »نگرديدند  پاداشي

،  ام شما آورده  به  كه  و هدايتي  روشن  هاي دربرابر حجت« :فرمودند  كه  است  آمده ص
  او با طاعتش  سوي و به  كرده  دوستي  أبا خداوند  كه ، جز اين طلبم نمي از شما  پاداشي

 _PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS+: از  و تفسير ديگري  بصري  حسن  قول  اين  البته. »جوييد  تقرب
  .باشد مي

  را به  مباركه  يهآ  از مفسران  ، برخي دانستيم �جبير  تفسير سعيدبن  از نحوه  كه و چنان
از   فوق  روايت  كه كثير بعد از آن ابن  اند ولي تفسير كرده ص  اكرم رسول  بيت آل  حب
  ، همان كريمه  آيه  تفسير اين  كه  است  اين  حق«: گويد كند، مي مي  را نقل ك عباس ابن

  از آن ك عباس بن هللاعبدا  ، حضرت قرآن  و ترجمان  دانشمند امت  كه  است  تفسيري
  بيت  اهل  در حق  نيك  سفارش ما منكر  كه  كنيم مي  اضافه  حال عين اما در  است  كرده

از   زيرا ايشان  نيستيم  ايشان  واكرام  و احترام  احسان  و منكر دستور به ص  اكرم رسول
  ترين و شريف  ترين گرامي ، از و نسب  و در فخر و حسب  بوده  نبوت  تبار پاك

  بيت  اهل  حب  كثير درباره ابن  گاه آن .وجود دارند  زمين  بر روي  هستند كه  هايي ادهخانو
كند  مي  را نقل»  غدير خم»  مربوط به  شريف  حديث  ايشان  به  گذاشتن  حرمت  و وجوب
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نهما إ، و وعترتي  اهللا  كتاب: الثقلين  فيكم  تارك  نيإ«: در آنجا فرمودند صخدا   رسول  كه
و   دو امر سنگين(  شما ثقلين  در ميان  من همانا: الحوض  يردا علي  يفترقا حتي  لم

  من ) بيت اهل(  ، عترت و دوم  أخدا  كتاب  آن  ، اول هستم  جا گذارنده  را به  )پراهميت
  .»وارد شوند  كوثر بر من  بر سر حوض  كه اين شوند تا جدا نمي  دو از هم  اند، آن
،  ، فاطمه علي :عبارتند از صپيامبر   بيت  ، آل است  آمده  از احاديث  برخيدر   كه و چنان
و   قرابت  ، رعايت بنابراين .، و امهات المؤمنين رضي اهللا عنهن�  و حسين  حسن

  دعا در حق  كه  است  جهت  همين  به  است  واجب  بر مؤمنان  بيت اهل  احترام و  دوستي
 ص خدا رسول  دعاي  اين  و آن  است  شده  مشروع)  تحياتال(تشهد   در پايان  ايشان
 محمد كما  آل  محمد وعلي  علي  صل  اللهم«: خوانيم نمازها مي  را در همه  ما آن  كه  است

  بزرگ  دعا منصبي  اين  خواندن  كه  نيست  شكي...).  براهيمإ  آل  وعلي  براهيمإ  علي  صليت
ندارد و خود  وجود صپيامبر   غير آل  در حق  كه  است  سترگ  و بزرگداشتي  و تعظيم

  . است  واجب صمحمد   آل  حب  كه كند بر اين مي  داللت  اين
  :گويد مي  دارد، آنجا كه  شعر معروفي صمحمد   آل  حب  ؛ درباره شافعي  امام

   خيفها و الناهض  بساكن  واهتف  مني  من  بالمحصب  راكبا قف يا
   الفايض  الفرات  فيضا كملتطم  مني  ليإ  لحجيجا  ذا فاضإسحرا 

   رافضي  أني  محمد فليشهد الثقالن  آل  رفضا حب  كان  نإ
يا   نشسته  در خيف  كه  كساني  و به  كن  توقف  مني  از سرزمين  در محصب !سوار  اي

  ؛ هستند، ندا در ده  ايستاده
  شود؛ سرازير مي  مني  سوي به  حاجيان  سيالب  كه  گاه سحر آن  هنگام به

  ؛ لبريز فرات  هميشه  رودخانه  سركش  ، مانند امواج مواج  سيالبي
  ؛ است  رفض صمحمد   آل  اگر حب  كه

  . هستم  رافضي  من  باشند كه  دو گواه هر  و انس  جن  پس
حمد م شايد: گفتند  مشركان  كه  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده

  نازل  كريمه آيه  اين  پس.  است  پاداشي  ، خواهان) از امر تبليغ(دهد  مي  انجام  كه  در آنچه
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  با آن  دوستي و  مودت  را به  ، آنان و در عوض  نموده  را نفي  پندارشان  شد تا اين
  .برانگيزد  و نزديكانشان ص  حضرت
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��{���z����y��{���z����y��{���z����y��{���z����y  

  گروه  يا مگر اين: يعني » است بسته  پيامبر بر خداوند دروغي: گويند يا مگر مي«

  پس«  است  بربسته  دروغ أ، بر خداوند نبوت  با ادعاي صمحمد : گويند ستمگر مي

  كند كه ا بر تو القاپندار ر  اين  اگر نفست: يعني »نهد مهر مي  اگر خدا بخواهد، بر دلت
نهد لذا بر  مي مهر  او ـ اگر بخواهد ـ بر قلبت  گمان ، بي بربندي  دروغ  أبر خداوند

 ص مانند پيامبر اكرم  كسي  از سوي  بافي مراد، استبعاد دروغ.  شوي قادر نمي  بستن  دروغ
  افتراي  بر بطالن  شاهدي  كريمه  آيه«: گويد مي  ابوالسعود در تفسير خويش.  است

  دروغ  أبر خداوند ص حضرت اگر آن  باشد كه امر مي  زيرا بيانگر اين  است  مشركان
كار   ـ از اين  مهر بر قلبش  كوبيدن او را ـ با  طور قطع به  أ، خداوند بست برمي
  بست نمي  نقش  افتراها در ضميرش  آن  از معاني  معنايي  هيچ  كه  اي گونه ، به داشت بازمي

  .»كند  نطق  حروف  از آن  حرفي  به  توانست و نميو ا
 صپيامبر   هاي اگر آورده  پس »كند محو مي«و افترارا   شرك: يعني »را  و خدا باطل«

پروردگار در   عادت  كه  كرد چنان آنها را محو و نابود مي  أبود، قطعا خداوند  مي  باطل
استوار «را   اسالم: يعني »را  و حق«  است  بوده  اين  وي  به  افتراكنندگان  خصوص

  ، بيان است  كرده  نازل  قرآن از  كه  با آنچه  يعني » خويش  با كلمات«را   ولذا آن »دارد مي

  .» داناست«  است  بندگان  دلهاي در  كه  آنچه  به: يعني »ها راز سينه  به هللاهمانا ا«دارد  مي

  

��_��~����}��|��_��~����}��|��_��~����}��|��_��~����}��|������������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  
  توبه  گنهكارش  از بندگان: يعني »پذيرد خود مي  را از بندگان  توبه  كه  كسي  و اوست«

  وكنايه  تعريض  اين. پذيرد اند، مي كرده  كه  خود از گناهاني  سوي را به  و بازگشتشان
 »ذردگ درمي  و از گناهان«آورند   روي  توبه  بايد به: كه  است  نافرمان  بندگان  به  گويي
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  در قبال  پس »داند مي را»  و توبه  از گناه »كنيد مي  و آنچه«آنها   و كبيره  از صغيره  اعم
  .دهد مي  مناسب  شما جزاي  به  آن

: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � مالك  بن انس  روايت  به  شريف  در حديث
گردد ـ  بازمي  وي  سوي به  كه  خود ـ هنگامي  بنده  توبه  به  خداوند متعال  گمان بي«

در   گريخته  از نزدش  در بياباني  سواريش  مركب  كه  از شماست  تر از كسي شادمان
  از يافتن و او  است  داشته قرار  مركب  آن  نيز بر باالي  اش غذا و نوشيدني  كه حالي

خود را در  آيد و مي  درختي  پاي به  نوميدانه  حال  و در اين  اميد گشته نا  خويش  مركب
  ، بناگاه است  فروافتاده  در نوميدي  او غرق  اثنا كه  افگند و در اين پهلو مي به  آن  سايه
  گيرد و از شدت مي را  افسار آن  پس  است  ايستاده  در نزدش  مركبش  بيند كه مي

  نتأ  اللهم: گويد مي )شكرگزاري  و از روي  شده  پاچه و  دست(  و خوشحالي  شادماني
  .»!! پروردگارت  و من  هستي  من  تو بنده !بارخدايا: نا ربكأو   عبدي

  

iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����qpqpqpqp����srsrsrsr����tttt������v��u��v��u��v��u��v��u  
  و دعاي« :فرمايد و مي  داده دعا مورد تأكيد قرار  را با قبول  توبه  قبول  أخداوند  سپس

  كه را  و آنچه »كند مي  اند اجابت كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  كساني

 »افزايد مي  آنان  به  خويش  و از فضل«دارد  مي  ارزاني  ايشان  اند، به خواسته  از وي
و   فضل  روي سزاوار آنند، از  كه  اند، يا بر ثوابي خواسته  از وي  كه  بر آنچه: يعني

خواهد   سختي  بعذا  كافران  براي  ولي«دهد  افزونتر نيز مي  ايشان  به  خويش  بخشش

كفر و   تاريك  بيابانهاي  و به  دور افتاده به  الهي  و ايمان  فضل  از وادي  زيرا آنان »بود
  .اند ، رهسپار شده گمراهي  ظلماني  هاي بيغوله
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در  امسلم«گردانيد  مي  و فراخ » داشت مي  هگسترد  را بر بندگانش  و اگر خدا روزي«

  ورزيدند و طالب تكبر مي  كرده  را ناسپاسي  و نعمت »داشتند بر مي  عصيان  سر به  زمين

  وليكن«نبود   آنان  و شايستگي  و توان  حق  در حوزه  آن  خواستن  شدند كه مي  چيزي
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  اندازه به  بندگانش  را براي  روزي :يعني »آورد فرود مي  اي اندازه خواهد بهرا ب  آنچه
اقتضا كند، فرود   وي  بالغه  حكمت  كه  و آنچه  خويش  مشيت  و مقرر، برحسب  سنجيده

را   آنچه  داند پس مي ارا تمام  و احوالشان » است  آگاه  بندگانش  او به  هرآينه«آورد  مي

  به  كه  بر آنچه  است »بينا و«دارد  مي  عنايت  اقتضا نمايد، برايشان  وي  حكمت  كه
  . آن  داشتن ، يا تنگ روزي  داشتن  ؛ از گشاده است  صالحشان

  آيه  اين«: فرمود  كه  است كرده  روايت � از علي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاكم
  ردهرا ك  توانگري دنيا و  آرزوي  ايشان  كه  شد، هنگامي  نازل  صفه  اصحاب  درباره  كريمه

  اين«: گويد مي � ارت بن خباب .»... بوديم  و مكنت  مال  صاحب  ما هم  كاش: و گفتند
  قينقاع و نضير و بني  قريظه بني  اموال  شد زيرا ما به  نازل  صفه  ما اهل  درباره  كريمه  آيه

  آمده  قدسي  شريف  در حديث. » داشتيم نظير آنها را  كاش  كه  و آرزو كرديم  نگريستيم
  آورد و اگر فقيرش نمي  صالح  به  توانگري او را جز  كه  هست  كسي  از بندگانم«: است
او را جز فقر   كه  هست  كسي  و از بندگانم  ام كرده  تباه  را بر وي  دينش  گمان ، بي سازم

  .» ام ساخته  تباه  را بر وي  ، دينش سازم  توانگرش آورد و اگر نمي  صالح  به
  

®��¬®��¬®��¬®��¬����������¼��»��º���¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°��¯��¼��»��º���¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°��¯��¼��»��º���¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°��¯��¼��»��º���¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°��¯  
 ، روزي  نوع  سودمندترين  كه  باراني »آورد را فرود مي  باران  كه  كسي  و اوست«

  پس« ؛ است  كاروبار زندگي  دهي در سامان  آن  و اثر گذارترين  از نظر فايده  آن  عامترين

  فروفرستادن  با اين  بندگان  كه  است  نو چني.  باران  آمدن از فرود »نوميد شدند  كه از آن
شناسند و  مي  خويش  را در حق  تعالي  باري  رحمت  ، مقدار و ميزان بعد از نوميدي  باران

  ، شكر و سپاس است  واجب  آن  در قبال  وي  شكرگزاري  كه  او را در برابر آنچه
  خود را بر همه  رحمت  تعالي  حق: يعني »كند را نشر مي  خويش  و رحمت«گزارند  مي

و فراگير   ـ گسترده...  حيوان و  و انسان  و سبزه  و صحرا و كوه  از دشت  چيز ـ اعم
  اي: گفت � خطاب عمربن  به  مردي اند كه كرده  ما نقل  به«: گويد مي  قتاده. گرداند مي

  ديگر باران  اكنون :فرمود �عمر !اند شده نااميد و مردم   است  باران  قحطي ! اميرالمؤمنين

��°��±����³��²+: كرد  را تالوت  كريمه  آيه اين   سپس ! بر شما فرود آمد �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬
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و «. »آورد نوميد شدند، فرود مي  كه از آن  را پس  باران  كه كسي  اوست«:   _...́́́´

  برايشان  منافع  و جلب  ؛ با احسان دگانشاز بن  و شايستگان  صالحان »كارساز  هموست
، سزاوار  خويش  برابر انعام در  پس  است »حميد«  از ايشان  ناماليمات آفتها و  و دفع

  .باشد مي  ايشان  از جانب  حمد و سپاس
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ر ب » زمين آسمانها و  آفرينش  اوست«  منتهاي بي  و قدرت  بر عظمت  دال » و از آيات«

و   وجود و صفات  در كيان  لذا آسمانها و زمين  بديع  صنعت  و بر اين  عجيب  كيفيت  اين
بر   دال  از آيات »و«كنند  مي  داللت  توانا و حكيم  خود، بر وجود صانعي  خصوصيات

و او   است  پراكنده  جانوران دو از  در آن«  آنچه  اوست  منتهاي بي  و قدرت  عظمت

  آن  تعالي  باري: يعني » تواناست«  در روز قيامت » آنان  آوردن د، بر گردبخواه  هرگاه
آورد و  بخواهد ـ گرد مي  كه  گاه باشند ـ آن  كه  و جاندار را در هرجايي  زنده  موجودات
  .دارد  كامل  كار توانايي  او بر اين

  شوكاني  امام» ديرالق فتح«تفسير   كننده االشقر اختصار  عبداهللا  سليمان استاد محمد
  ما خبر داده  آشكارا به  كريمه  آيه  در اين  عزوجل  خداي  كه  نظرم  بر اين  من«: گويد مي

  كه  و بعيد نيست  است  را آفريده  و جانداري  زنده  او در آسمانها نيز موجودات  كه  است
  آنها براي  طبيعت  د كهباشن  قرار داشته  و سيارگاني  از ستارگان  در برخي  جانوران  آن

  از دانشمندان  برخي«: گويد مي نيز» المنير«تفسير   صاحب. » است  آماده  حيواني  زندگي

ديگر   وجود مخلوقاتي _Æ��Å��Ä��Ã��ÂÆ��Å��Ä��Ã��ÂÆ��Å��Ä��Ã��ÂÆ��Å��Ä��Ã��Â+: متعال  خداي  فرموده  اين  به  با استدالل
  هاي سفينه  كه  طوري  دانند، همان بعيد نمي  علوي  و عوالم  را در ستارگان  بجز فرشتگان

  مريخ  در ستاره  حيات  وجود پديده  كشف  دنبال ، به نجومي  جديد و كاوشهاي  فضايي
نيز دارد،   ديگري  وجه  مباركه  زيرا تفسير آيه  نيست  امر قطعي  بر اين  آيه  اند اما داللت

آنها   تعالي  حق  كه  تاس  جانوراني  مراد آيه: كه  است  ـ اين از اقوال  ـ بنابر يكي  وجه  اين
  .» است پراكنده  را در زمين
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��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï  
  قحطي و  و درد و ناخوشي  از غم  باشد؛ اعم  كه  هر چه »شما برسد  به  و هر مصيبتي«

 شما  بدانيد كه  پس»  است  كار و كردار خودتان  سبب  به«  و غيره  و فقر و زندان
 جز  ، چيزي آن  ايد و سبب شده  مصاب  ، بدانأخداوند  از سوي  مجازاتي  عنوان به

خاطر  بدين » آورده  عمل  به  دستانتان: يديكمأ«: تعبير.  ايد، نيست شده  مرتكب  كه  گناهاني
از  » بسياري و او از«شود  مي  انجام  اكثرا با دستانش  انسان  كارهاي  كه  كار رفته به

  در برابر آن آنها را  كرم  و از روي »گذرد درمي«دهند  مي  انجام  بندگان  كه  گناهاني
را   رساند؛ گناهانش مي  بنده  به  كه  با مصايبي  تعالي  حق  كه  گونه  كند، همان نمي  مجازات

  است  بزرگوارتر از آن  تعالي بخشايد زيرا باري مي  و بر وي  نموده  و جبران  كفاره  از وي
،  حال  عين در. تكرار نمايد  آخرت را يكبار ديگر در  آنان  دنيا، جزاي  بعد از مجازات  هك

  كند و بر آنها خط بطالن را عفو مي و آنها  در گذشته  از گناهان  از بسياري  تعالي  حق
  .كشد مي

  آن  مرتكب  كه  برابر گناهي رسد، در مي  مؤمن  به  كه  مصيبتي  هم  ؛ گاهي بايد دانست
  آيه: قولي به . است  پاداش  ، مأجور و صاحب مصيبت  و او در برابر آن  باشد، نيست  شده

مصيبتها دچار   به  گناهانشان  سبب به  كافران: يعني. باشد مي  كافران  به  مخصوص  كريمه
را   ييا پاداش  بوده  از گناهانشان  گناهي  كننده مصيبتها كفاره  اين  كه آن گردند، بي مي

برابر  را در  آنان  دنيوي  ، مجازاتأخداوند  كه  باشد چنان  داشته  همراه به  برايشان
كند  نمي  در دنيا عذابشان  گناهان  آن  سبب و به  فرو گذاشته  ديگر از گناهانشان  بسياري

  .دهد مي  مهلتشان  آخرت  تا سراي  بلكه
 هللا رضي  و ابوهريره  سعيد خدري ابي از  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  من  المؤمن  ما يصيب  بيده  نفسي  والذي«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  عنهما آمده

: يشاكها  ةالشوك  حتي  خطاياه  بها من  عنه  ال كفر اهللاإ  وال حزن  وال هم  وال وصب  نصب
  به  و اندوهي  و نگراني  وبيماري  رنج  ، هيچ اوست  دستدر   جانم  كه  ذاتي  سوگند به

كند  مي  را از او كفاره  از گناهانش  برخي ، آن  سبب خداوند به  كه رسد مگر اين نمي  مؤمن
  به  شريف  در حديث  همچنين. »خلد مي  برتنش  را كه  خاري  آن  بخشايد، حتي و مي
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  ذنوب  ذا كثرتإ«: مودندفر صخدا   رسول  كه است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت
بسيار شود   بنده  گناهان  چون :ليكفرها  بالحزن  تعالي  اهللا  ما يكفرها ابتاله  له  يكن  العبد ولم
  نمايد، خداي  را كفاره  گناهان  آن  باشد كه  وجود نداشته  نيكي  اعمال  چنان  و برايش
در   همچنين. »نمايد  ، آنها را كفاره اندوه  كند تا آن مبتال مي  اندوه  او را به  عزوجل
جز   عذاب: ةال بتوبإ  وال يرتفع  ال بذنبإ  العقاب  ما ينزل«: است آمده  شريف  حديث

  .»شود نمي  برداشته  اي شود و جز با توبه نمي  فرود آورده  گناهي  سبب به
  

���é��è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���Ü��Û��Ú���é��è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���Ü��Û��Ú���é��è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���Ü��Û��Ú���é��è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý���Ü��Û��Ú  
  أخداوند  از عذاب  زمين  شما در روي: يعني »نيستيد  جزكنندهعا  و شما در زمين«

  باشد، حتما به  كرده مقدر  بر شما از مصايب  تعالي  حق  را كه  آنچه  نيستيد بلكه  گريزنده
  ياريتان  كه » نيست  كارسازي  و شما را جز خدا هيچ«  است  و فرودآمدني  شما رسيدني
  هيچ  و نه«، از شما بازدارد  است  بر شما مقدر كرده  اليتع  باري  را كه  دهد و آنچه

بر شما فرود آمد ـ   ـ چون أخداوند  شما را از عذاب  كه » است  اي دهنده نصرت
  .برهاند

  

��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  
 و شناگر  روان  هاي كشتي: جوار » ها در درياست او كشتي  شگرف  هاي و از نشانه«

: اعالم :است  مجاهد گفته. خود  در بزرگي  است »مانند كوهها«ها  كشتي  آن  كه،  است
  . خود مانند كاخهاست  ها در بزرگي كشتي  آن: يعني.  كاخهاست

  

��X���W��V��U���T��S��R����Q��PO��N��M��L����K��J��I��H��X���W��V��U���T��S��R����Q��PO��N��M��L����K��J��I��H��X���W��V��U���T��S��R����Q��PO��N��M��L����K��J��I��H��X���W��V��U���T��S��R����Q��PO��N��M��L����K��J��I��H  
 گاه د آنگردان مي  ساكن«  هاست كشتي  سير و حركت  سبب  كه» اگر بخواهد باد را«

و   ساكن: يعني »راكد«دريا   بر پشت: يعني » آن  بر پشت«ها  كشتي  آن: يعني »آنها 

: يعني » است آياتي «ها  كشتي  وجود و حركت » در اين امانند، قطع مي«  حركت بي



  

2556  

هر   براي: يعني»  هر صبار شكوري  براي«  است  و بزرگي  روشن  ها و داللتهاي نشانه
صبر و   البته. نعمتها بر  بسيار شكرگزاري  بر بالها و براي  اي صبركنندهبسيار شكيبا و 
، يا  نيست  بيرون  حالت از دو  زيرا مؤمن  است  كامل  مؤمن  براي  سترگ  شكر، دو صفت

  .كند صبر مي  بر آن  كه  است  گزارد، يا در مصيبتي شكر مي  بر آن  كه  است  در نعمتي
  

�����������\��[��Z��Y�����������\��[��Z��Y�����������\��[��Z��Y�����������\��[��Z��Y������ �̀������������_�� �̂�]�� �̀������������_�� �̂�]�� �̀������������_�� �̂�]�� �̀������������_�� �̂�]  
» كند مي  هالك  كار و كردارشان  سبب ها را به كشتي  اهل«بخواهد   تعالي  اگر حق »يا«

و «كند  نابود مي  كردنشان  اند، با غرق شده  مرتكب  كه  گناهاني  سبب را به  نشينان و كشتي

  لذا از غرق  اهانشانگن از  با درگذشتن »گذرد در مي«  نشينان از كشتي » او از بسياري
  .دهد مي  نجاتشان

  

��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 راه » گريزگاهي  را هيچ  آنان  كنند، بدانند كه مي  ما مجادله  در آيات  كه  و كساني«
  .» نيست«ما   از عذاب  فرار و خالصي 

  

�|�����{��z��y��x��w��v��u��t��s��rq��p����o��n��m��l��k�|�����{��z��y��x��w��v��u��t��s��rq��p����o��n��m��l��k�|�����{��z��y��x��w��v��u��t��s��rq��p����o��n��m��l��k�|�����{��z��y��x��w��v��u��t��s��rq��p����o��n��m��l��k������}��}��}��}  
 »باشد از هر چيز كه «  و ديگران  از مؤمنان  اعم ! مردم  اي »ايد شده  شما داده  آنچه  پس«

  زندگي  برخورداري«  همه ، اينها در روزي  و گشايش  ها و نعمتها؛ مانند توانگري از بهره

  سرعت هب  ، كه اندك  در ايامي  اندك  است  اي دنيا، بهره  بهره  بدانيد كه  پس » دنياست

؛  طاعات  و پاداش  ثواب از » است هللانزد ا  و آنچه«رود  مي  شود و از بين مي  منقضي

  زيرا پاداش » تر است و پاينده« دنيا  بهره  اندك  از اين » بهتر است«  بهشتي  مانند باغهاي
ود گذرد و ناب مي  سرعت دنيا به  بهره  كه در حالي  ناپذير است و گسست  هميشگي  الهي
: است  را دارند، اين  بهشتي  پاداش  شايستگي  كساني  چه  كه  سؤال  اين  پاسخ. شود مي
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  كه  كساني: يعني »كنند مي  توكل  پروردگارشان  و به  آورده  ايمان  كه  كساني  براي«
  .كنند مي  ، بر او تكيه خويش  شؤون  و در تمام  نموده  او تفويض  را به  كار خويش  همه
  در راه را  مالش  تمام �ابوبكر«: گويد مي  آيه  نزول  سبب  در بيان � طالب ابي بن علي
  آيه  كه بود  كردند، همان  كار سرزنش  او را بر اين  كساني  كرد سپس  انفاق  أخدا

  .»شد  نازل  كريمه
،  وكلو ت  ايمان  عالوه را به  بهشت  اهل» 37ـ  39»  بعدي  در آيات  عزوجل  خداي  سپس

  :نمايد مي  توصيف  ذيل  اوصاف  به
  .كنند پرهيز مي  كبيره  از گناهان  ـ ايشان 1
  .كنند خود مي  را پيشه  ، عفو و گذشت قدرت  در هنگام  ـ ايشان 2
  .كنند مي  كامال انقياد و اطاعت  متعال  از خداي  ـ ايشان 3
  .دارند نماز را برپا مي  ـ ايشان 4
  .پايبنداند  شور و مشورت  نظام  به  ـ ايشان 5
  .كنند مي  خير انفاق  در راه  ـ ايشان 6
  :فرمايد مي  كه چنان. و دليرند  شجاع  در حق  ـ ايشان 7
  

��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������������� �̀�_��~  
فرار از  ، مانند شرك»  كبيره  از گناهان  كه  است  كساني  براي«  برين  بهشت»  و همچنين«

  .»كنند پرهيز مي«...  ، زنا و غيره جنگ

 � عباس ابن در آنجا از  از جمله  گذشت» 31/ آيه«نساء   در سوره  گناهان  محققانه  بيان
  را با تهديداتي  آن  خداوند متعال  كه  است  هر گناهي  كبيره  گناه«: فرمود  كه  كرديم  نقل

  .»باشد  كرده  همراه  خويش  ، يا عذاب ، يا لعنت ، يا خشم دوزخ  آتش  چون
از  :يعني » از فواحش«كنند  پرهيز مي  كه  است  كساني  براي  برين  بهشت  همچنين »و«

و   دروغ  ، زنا، گواهي قتل  چون  گناهاني: از  است  عبارت  ها، كه ها و ناشايستي زشتي
  در سنگيني  گويي  ولياند  كبيره  هرچند اينها نيز از گناهان  كه  است  گفتني. مانند آنها

  بهشتيان  از اوصاف »و«ذكر شدند  باشند لذا مستقال بزرگتر مي  كبيره  خود از گناهان
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گذرند از  درمي  يعني »گذرند ند، درميآي در مي  خشم  به  چون«  كه  است  اين  يكي
  با كسيخورند و  را فرومي  خويش  خشم  پس  است  آورده  خشم را به  ايشان  كه  اي تعدي

: است  آمده  شريف  حديث در. كنند رفتار مي  و بردباري  ، با حلم نموده  ستم  بر ايشان  كه
خاطر  هرگز به صخدا   رسول: اهللا  حرمات  تنتهك  نأال إقط   لنفسه صالنبي  ما انتقم«

  شكسته  هم در  عزوجل  خداي  حرمات از  حرمتي  كه نگرفتند مگر اين  انتقام  خودشان
  .»شود

از   مكه در  كه ـ هنگامي �عمر  درباره  آيه  اين: است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  درباره  آيه اين: قولي به. گرديد  شد ـ نازل مي  و ناسزا گرفته  باد دشنام  به  مشركان  سوي

  در راه را  مالش چرا  كردند كه  او را سرزنش  بعضي  كه شد؛ هنگامي  نازل �ابوبكر
  شد ولي  و ايذا واستهزاء گرفته  باد دشنام  به  كه  گاه و نيز آن  است  كرده  انفاق أخدا

  .كرد  پيشه  بردباري
  

��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  
او   فرمان :يعني »اند كرده  را اجابت  پروردگارشان  نداي  كه«اند  » كساني«  بهشتيان »و«

 ‡پيامبران اند و از و پذيرفته  كرده  ، اجابت فراخوانده  را بدان  ايشان  كه  را در آنچه
آنها با   در اوقات »اند نماز را برپا داشته«  اند كه  كساني  بهشتيان »و«اند  كرده  اطاعت
  يادآوري  نماز را به أخداوند  كه اين  دليل. آنها  و اركان  شروط و آداب  رعايت

زيرا نماز پيوند و   است  عبادات  انواع  نماز برترين  كه  است  گردانيد، اين  مخصوص
  كارشان«  كه  است  اين  بهشتيان  از اوصاف »و«  و پروردگارش  بنده  ميان  است  اي رابطه

  نمايد، در ميان  رخ  بر ايشان  كه  در هر كاري: يعني » است  ديگر از سر مشورت با يك
  ورزند و نه مي  شتاب  گيريها نه درتصميم  كنند پس مي  و مشورت  رايزني  خويش

  استبداد و خودرأيي  كاري  ديگر در هيچ  برخي از آنها بر  كنند لذا برخي مي  رأيي تك
  .ورزند نمي

، ) حاكم(  خليفه  ؛ مانند تعيين است  عامه  ، امور و شؤون مشاوره  حوزه  كه  بايد دانست
  و احكام)  استانداران(  و واليان  كارگزاران  ، توظيف ور آنام  و اداره  دولت  تدبير شؤون
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 : بصري  حسن. شود نيز مي  در امور خاصه  مشورت  شامل  آيه  طور، اين همين. قضاء
  ترين و شايسته  بر بهترين  كه جز اين نكردند،  ديگر مشاوره با يك  قومي  هيچ«: است  گفته

با  ص  اكرم ـ رسول  است  آمده  روايات در  كه و ـ چنان. »شدند  راهياب  امورشان
با   كردند اما در احكام مي  بود، مشورت  جنگ  به  متعلق  كه  در اموري  اصحابشان
،  ، مستحب از فرض  ـ اعم  خويش  اقسام  تمام با  نكردند زيرا احكام  مشورت  اصحابشان

  . است  رديدهمقرر گ  عزوجل  خداي  ـ از جانب  و حرام  ، مباح مكروه
  صحابه ، برگرفت  خويش  سوي را به ص  اكرم رسول  أخداوند  كه از آن  پس  ولي
استنباط   و سنت  و آنها را از كتاب  نموده  نيز با همديگر مشاوره  در احكام � كرام
  كردند، قضيه  مشاوره  باهم  آن  درباره � صحابه  كه  امري  ؛ اولين است  گفتني. كردند مي

. بودند  نفرموده  خود صراحتا چيزي  جانشيني  درباره صخدا   بود زيرا رسول  فتخال
  سرانجام  كردند، كه  و مشاوره  زني رأي  باهم  در امر ارتداد قبايل � طور صحابه  همين

  در امر ميراث �اصحاب  همچنين. شد  مصمم  با مرتدان  جنگ  به � ابوبكرصديق
  همان. كردند  مشاوره  نيز باهم  نوشي حد شراب  اجراي  و در كيفيت) جد(  پدربزرگ

كردند تا بدانجا  مي  مشورت  هم در جنگها نيز با صخدا   بعد از رسول  ايشان  طور كه
  بود، درباره  آمده  محضر ايشان  به و  شده  مشرف  اسالم  به  كه»  هرمزان«با  �عمر  كه

 � از ابوهريره  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث. كرد  مشورت»  كسري«با   جنگ
  سمحاءكم  غنياؤكمأو  خياركم  مراؤكمأ  ذا كانإ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده

  غنياؤكمأو  شراركم  أمراؤكم  ذا كانإبطنها، و  من  خير لكم  رضفظهر األ  بينكم  شوري  مركمأو
  و امراي  حكام  كه  گاه آن: ظهرها  من  خير لكم  رضاأل  فبطن  نسائكم  ليإ  موركمأو  بخالؤكم

  به  در ميانتان  و كارتان  ترينهايتان شما بخشنده  توانگران شما باشند و  هاي شما بهترين
  امراي  كه  گاه آن  ولي  بهتر است  آن  شما از شكم  براي  زمين  باشد، روي  شور و مشورت

  به  كارهايتان) عامه  توليت(و   بخيالنتان  تانباشند و توانگران شما  هاي شما بدترين
  .» بهتر است  آن  شما از روي  براي  زمين  باشد، شكم  شده  واگذاشته  زنانتان

در  »كنند مي  ، انفاق ايم داده  روزيشان  از آنچه«: كه  است  اين  بهشتيان  از اوصاف» و«
  اين  كه  كنيم مي  مالحظه. كنند مي  دقهص أخدا  و در راه  را بر نيازمندان  خير و آن  راه
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  در ميان  كه  است  كرده  معرفي  و خصوصياتي  اوصاف  را به  اسالمي  ، امت كريمه  آيه
  جمع)  شوري(  سياسي  و فريضه)  و انفاق  زكات(  اجتماعي  ، فريضه)نماز(  ديني  فريضه

  همين  به  ، نزديك» القرآن  اماحك«  در كتاب  حنفي  ابوبكر جصاص  كه  كنند چنان مي
  . است  كرده  را بيان  معني

  رسول شد زيرا  انصار نازل  درباره  كريمه  آيه  اين: كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  .گفتند  را اجابت  حق  دعوت  فراخواندند و ايشان  ايمان  سوي را به  ايشان صخدا 

  

��{��z��y��x����w�������v��u��{��z��y��x����w�������v��u��{��z��y��x����w�������v��u��{��z��y��x����w�������v��u  
  تجاوزگري  از سوي  و ستمي » تعدي  آنان  به  چون  هستند كه  كساني«  بهشتيان »و«

تجاوزگر، از  در برابر  شدن  و تسليم  دادن  نشان  زيرا ضعف »گيرند مي  رسيد، انتقام«
: است  فرموده  ، آنجاكه گردانيده  عزتمندشان  عزوجل  خداي  كه  نيست  كساني  اوصاف

{�e��d�f�gz  :»است  مؤمنان و  خدا و رسولش  از آن  تو عز  «
و   است  فضيلت تجاوز  در هنگام  كشي  انتقام  بايد بدانند كه  لذا مؤمنان» 8/ منافقون«

  به  كافران  ؛ صفات صفات  اين  بلكه  نيست  از اوصافشان  پذيري و ذلت  و خواري  ناتواني
  .باشد مي  وي  به  و جاهالن  عزوجل  خداي

و «: c��d�e�g��fz}�:  »37 /آيه«و   كريمه  آيه  اين  در ميان  كه  نستبايد دا
دو   از اين  يك هر زيرا  نيست  تعارضي  ، هيچ»كنند مي  شوند، گذشت  خشمگين  چون

  :است  دو قسم عفو بر  كه  روي  خود را دارد از آن  به  خاص  و موضع  ، مجال آيه
از   جاني  و بازگشت  اوضاع  به  بخشيدن  و آرامش  فتنه  فرونشاندن  سبب  كه  ـ عفوي 1

و  شود مي  حمل  عفو بر آن  و آيات  است  ستوده  عفوي  چنين  باشد، كه مي  جنايتش
  . است  واحده  امت  يك  ميان  در تعامل  متعارف  ، از اخالق عفو و گذشتي  چنين

 استضعاف  و به  گمراهيش در  وي  ستمگر و درازدستي  جرأتمندي  سبب  كه  ـ عفوي 2
بر   كشيدن  انتقام  لزوم  درباره  وارده  آيات  كه.  است  باشد، ناپسند و ناستوده  امت  كشيدن 

  و در هنگام  خارجي  دشمن  عليه  ، در مقاومت كشي انتقام  گونه شود و اين مي  حمل  آن
  ، از جمله بسيار است مورد روشنگر در هر دو  مثالهاي  البته.  است  واجب  حق  غصب
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  ايشان  او بر مؤاخذه  كه آن بود، با  از برادرانش ÷ عفو يوسف: مثالها در مورد عفو
بعد از   مكه  از اهل صخدا   رسول مثالها، عفو  اين  از جمله  همچنين  داشت  قدرت

خدا  لشمشير رسو  كه  هنگامي»  حارث  بن غورث« از  طور عفو ايشان  بود، همين  آن  فتح
  حال  كشيد و در اين  و از غالف  بودند گرفت  خواب در  ايشان  كه را درحالي ص

از   شمشير ايشان  زدند كه  نهيب  چنان  بر او با هيبت بيدار شدند و صخدا   رسول
و آنها را از   را فراخوانده  گاه اصحابشان را گرفتند آن شمشير خود  افتاد و ايشان  دستش
  .نمودند  عفوش  كردند و سپس  آگاه  خويش  جان  هاو علي  توطئه

 عائشه  به  ل زينب  روزي: است  روايت  ، اين مثالها در مورد انتقام  و از جمله
  كار نهي  او را از اين صخدا   داد، رسول مي  كرد و او را دشنام  عنهما روي هللا رضي 

تو   اينك: فانتصري  دونك«: فرمودند  ائشهع  به  گاه بازنايستاد آن  دادن  كردند اما از دشنام
: اهللا عنها گفت رضي  عائشه كه   است  آمده  ديگري  در روايت. »!بگير  انتقام  پس  آزادي

  دهانش  آب  كه  كوبيدم  را چنان  دادند، زينب  اجازه  من  به صخدا   رسول  چون«
  .»شد  خشك

  

����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|����ª���©��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��®��¬��«��®��¬��«��®��¬��«��®��¬��«  
سازد  مي  را روشن  حقيقت  اين  سبحان  خداي » است  مانند آن  اي ، بدي بدي  و جزاي«

  باره  دراين  برابري  بر رعايت  كردن  ، همانا بسنده كشي  در امر انتقام  عدالت  شيوه  كه
  بدي  از اينمراد « :اند گفته  مجاهد و سدي.  در انتقام  روي زياده  گرفتن  در پيش  ، نه است

  باشد، مثال اگر كسي  مقابل  طرف  و همانند تعدي  مماثل  كه  است  پاسخي  همانند، دادن
. را خوار سازد  خدا خودت: بگو در پاسخش   تو هم !سازد  خدا خوارت: تو گفت  به
درگذرد   هر كه  پس«. » بدهي  را با بيشتر از آن  سخن  يك  و جواب  تجاوز كني  كه آن بي

  از وي  نمودن در گذرد و با عفو  از ستمگرخويش  هر كس: يعني »آورد  اصالح و به 
  در پيش  با وي  منشانه  و اصالح  نيك  رفتاري ، كشي  بر انتقام  يافتن  قدرت  در هنگام

اما بايد . شود نمي  ضايع  نزد وي  پاداش  اين و » خداست  او بر عهده  پاداش«گيرد؛ 
: يعني.  است  و دنائت  پستي  نشانه  بلكه  نيست  فضايل ، از پذيري و ذلت عجز  كه  دانست
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و   حقش  ، بر گرفتن در آن  انسان  دهد كه مي  پاداش  گذشتي عفو و  بر آن  سبحان  خداي
. فرو گذارد  أخدا  رضاي  كار را براي  اين  قادر باشد ولي  از ستمگرش  كشي انتقام

كنند،  آغاز مي  ظلم  به  را كه  كساني: يعني »دارد نمي  را دوست  خدا ظالمان  راستي  به«
را   او كساني  دهند همچنين مي  كشي  را با انتقام  ظلم  پاسخ  را كه  كساني ندارد، نه  دوست

ندارد زيرا تجاوز از   گذرند، دوست از حد درمي  و در آن  كرده  تعدي  كشي در انتقام  كه
  . است  خود ظلم حد،

  

��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±������°��¯��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±������°��¯��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±������°��¯��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±������°��¯  
 ستمي  وي  در حق  ظالم  كه بعد از آن: يعني » است ديده  كه  بعد از ستمي  و هر كه«

 مورد  آنان: يعني » نيست  راهي  هيچ  آنان ؛ بر گروه  آن  گيرد پس  انتقام«  است نموده 
  عمدي  در جنايات  قصاص  گرفتن  گيرند زيرا حق قرار نمي  يا مجازات  ، مؤاخذه مالمت

)  است  رفته جنايتي  بر وي  كه  كسي(  عليه مجني  ، براي گفتن و بد  دادن  و در دشنام
؛ و در  است  ثابت غير عمد ـ مانند اتالفها ـ شرعا  در جنايات)  غرامت(  ضمان  همچنين

  .تجاوز  جواز دارد، نه  همانند و بالمثل  موارد، معامله  اين
  

��»��º��»��º��»��º��»��º��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÄ������Ã��Â��Á��À��¿��¾�������½��¼��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÄ������Ã��Â��Á��À��¿��¾�������½��¼��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÄ������Ã��Â��Á��À��¿��¾�������½��¼��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅÄ������Ã��Â��Á��À��¿��¾�������½��¼  
  مردم  به  كه  است  تنها بر كساني«  و ايراد و مجازات  مالمت » راه  كه  نيست  جز اين«

سر   ناحق  به  زمين  و در روي«و تجاوز بر آنانند   آغازگر تعدي: يعني »كنند مي  ستم

و   سلب و  و با ستمگري  كرده  تعدي  ناحق  به  دممر  و مال  بر جان: يعني »دارند بر مي

و   ظلم در برابر » گروه  آن«كنند  مي  تكبر و گردنكشي  ، بر آنان مردم  حق  غصب

  . در روز قيامت» دارند  در پيش  دردناك  عذابي«  و تجاوز خويش  گردنكشي
  

��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë  
 »درگذرد و«نزند   كشي انتقام  به  و دست  ديگران  عديبر آزار و ت» صبر كند  و هر كه«

  يافت  قدرت از او  حقش  گيري و بازپس  كشي  بر انتقام  كه ، بعد از آن از ستمگرش
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  از امور ستوده: يعني » امور است  از عزم«  داري و خويشتن  صبر و گذشت » اين اقطع«
  شود زيرا انسان مي  و ثنا مترتب  ثواب  بر آن  كه  است  سپاس  و شايسته  و سترگ
  ير شهوتو اس  داده  نشان  از خود ثبات  مندي صبر و حوصله  ، در اين خشمگين

: بعفو إال عزا اعبد  وما زاد اهللا«: است  آمده  شريف  در حديث.  است  نشده  كشي انتقام
اهللا  ولي  شاه. »افزايد نمي ، جز عزت  عفو وي  سبب به  اي بر بنده  عزوجل  خداي

و   است  رخصت  گرفتن  و انتقام  عزيمت  خويش  از حق  گذشت«: گويد مي : دهلوي
  .»درگذرند  كه مگر آن  است  الزم  قوم  ضعفاي  براي  كشي  انتقام
  درباره  آيات  اين: اند كه كرده  روايت» 41ـ  43»  آيات  نزول  سبب  و فراء در بيان  كلبي

 �داد، ابوبكر  دشنام را  از انصار وي  يكي  كه  شد زيرا هنگامي  نازل � ابوبكر صديق
  .نكشيد  انتقامي و  داشت  خود را نگاه  بعد از آن  ولي  گفت  پاسخ  نخست

  

��ç��æ��å��ä����ã��â��á��à���ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ç��æ��å��ä����ã��â��á��à���ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ç��æ��å��ä����ã��â��á��à���ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ç��æ��å��ä����ã��â��á��à���ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô
���é��è���é��è���é��è���é��è  

  او را هيچ  بعد از وي  پس«كفر   به  رضايش  سبب به »كند  را خدا گمراه  و هر كه«

  را برعهده  هدايتش  كه  نيست  برايش  كسي هيچ  أبعد از خدا: يعني » نيست  كارسازي

  و زندگي رستاخيز  كننده تكذيب  مشركان: يعني »را  و ستمكاران«دهد   گيرد و ياريش
بنگرند   زخدو  سوي به  چون: يعني »را بنگرند  عذاب  چون  ، كه بيني مي«را   از مرگ  پس

  ! نيست  كه »؟ هست«دنيا   به » برگشتن  براي  آيا راهي: گويند مي«
  

���O� �N��M��L�� KJ��I��H� � �G��F��E� �D��C��B��A���O� �N��M��L�� KJ��I��H� � �G��F��E� �D��C��B��A���O� �N��M��L�� KJ��I��H� � �G��F��E� �D��C��B��A���O� �N��M��L�� KJ��I��H� � �G��F��E� �D��C��B��A
�� �̂�]��\��[���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  

 فروتن  ، از خواري دارندشان  عرضه  دوزخ  بر آتش  چون  كه  بيني را مي  و آنان«

  متواضع و  ، فروتن است  پيوسته  آنان  به  كه  اي و زبوني  خواري  سبب به: عنيي »اند شده 

و   ، دزدانه وهراس  خوف  از شدت: يعني »نگرند مي  گشاده نيم  چشم  گوشه  به«اند  شده
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 » زيانكاران اقطع :گفتند  ايمان  و اهل«نگرند  مي  دوزخ  سوي به  ، زير چشمي ذليالنه

 »اند زده  زيان  خويش  خود و خانواده  به  روز قيامت  هستند كه  نياكس«همانا   كامل
  آن  جاودان  وعذاب  دوزخ  خود را در آتش  كه  است  اين  به  خودشان  به  زدنشان زيان

  داشته  خويش  نجات  به  اميدي  كمترين  كه آن اند، بي سپرده  عذاب  چنگال  و به  درافگنده
اند  شده  آنان  گمراهي  سبب: كه است  در اين  هايشان خانواده  به  شانزدن  باشند اما زيان

برند و  نمي  سودي  هيچ  وجود آنان باشند، از  در دوزخ  با آنان  هايشان اگر خانواده  پس
لذا با   شده  افگنده  ابدي  و حايلي  مانع  باشند، نيز ميانشان  در بهشت  هايشان اگر خانواده

  در عذابي  ستمكاران  باشيد كه  آگاه« اند رسانده  آنها زيان  يگر، بهاز همد  جدايي

  .ندارد  پاياني  هيچ  كه »پايدارند
  . است  بر سخنانشان أخداوند  از سوي  ، يا تصديقي مؤمنان  سخن  ، پايان و اين

  

��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����������� �̀�_  
،  موقف و  مقام  و در اين »دهند  را نصرت آنها  كه  نيست  دوستاني  شانبراي هللاو جز ا«

  سوي به » برايش  راهي  كند، هيچ  را خدا گمراه  و هر كه«كنند   دفع  را از آنان  عذاب
  .» نيست«  نجات

  

��e��d��c��b��a�� �̀� �_��~��}|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��e��d��c��b��a�� �̀� �_��~��}|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��e��d��c��b��a�� �̀� �_��~��}|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��e��d��c��b��a�� �̀� �_��~��}|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q
��g��f��g��f��g��f��g��f  

او،   به  ايمان  سوي به  پروردگارتان  دعوت  نداي  به: يعني »كنيد  اجابترا   پروردگارتان«
بگوييد   لبيك خواند، فرامي  آن  سوي  شما را به  كه  هر آنچه  و به  كتابها و پيامبرانش  به
  برگشتي را  آن  كه«  روز عذابي: يعني »بيايد  روزي هللا  از جانب  كه از آن  پيش«

از   خود پس  عزوجل  ، خداي كه تواند، يا اين نمي  را برگردانده  آن  كسي و هيچ » نيست
  ، يا روز مرگ قيامت روز: مراد از آن  كه. گرداند را بر نمي  ، آن نموده  حكم  آن  به  كه آن

شما   و براي«بريد   پناه آن  به  كه » نيست  پناهگاهي  شما هيچ  روز، براي  در آن«  است
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بر   را كه  عذابي  يابيد كه نمي را  منكري  روز هيچ  شما در آن: يعني » ستني  منكري  هيچ
از   انكار چيزي  نيز قدرت  خودتان را ناپسند بداند و  ، انكار كند و آن شما فرود آمده

و زبانها و   است  شده  ثبت  هايتان كارنامه در  را نداريد زيرا اعمالتان  خويش  گناهان
جز   پناهگاهي  هيچ  أخدا  دهد لذا از عذاب مي  گواهي  آن  نيز به  تانياندامها و پوستها

  .وجود ندارد  خود وي  سوي به
  

o��nm��l��k��j���i��ho��nm��l��k��j���i��ho��nm��l��k��j���i��ho��nm��l��k��j���i��h������y��x��w��v��� � � �u��t��sr��q��p��y��x��w��v��� � � �u��t��sr��q��p��y��x��w��v��� � � �u��t��sr��q��p��y��x��w��v��� � � �u��t��sr��q��p
���~��}��|{��z���~��}��|{��z���~��}��|{��z���~��}��|{��z����¢��¡¢��¡¢��¡¢��¡����¦��¥��¤��£¦��¥��¤��£¦��¥��¤��£¦��¥��¤��£������§��§��§��§  

  اعمالشان » نگهبان  آنان ما تو را بر«  حق  نداي  از اجابت »شدند  اگر رويگردان  پس«

  آنان  و مراقب ما تو را ناظر  پس  كني  محاسبه  را در برابر اعمالشان  تا آنان » نفرستاديم«

  مردم  آنها به  ابالغ مأمور  كه  پيامهايي  آن » رساني تو جز پيام  بر عهده«  ايم نگمارده
را   مأموريت  و اينو ت  نداري  بر عهده  ديگري  تكليف  ، هيچ و جز اين » نيست«  اي شده

: يعني » بچشانيم  انسان  خود به  از جانب  رحمتي  و ما چون«  اي داده  انجام  درستي به

  آن  سبب  به: يعني »شود شاد  بدان«  و غيره  ، امنيت ، توانگري مانند سالمتي  نعمتي

بال، : نييع »برسد  مصيبتي  آنان  و اگر به«گردد  و مغرور و متكبر مي  ، سرمست نعمت
از  » است  فرستاده  پيش  آنان  دستهاي  آنچه  سبب به«برسد   ، فقر، يا ترسي بيماري

و فقط از بال   كرده  فراموش نعمتها را  تمام » است  ناسپاس  انسان  گاه آن«  گناهان
  اين  ورزد پس نمي  تأمل  هيچ  آن  آمدن فرود  و سبب  كند و در علت مي  يادآوري
  كه  است  روي  آن از ،» است فرستاده پيش  آنان  دستهاي«تعبير . آشكار  است  يا ناسپاسي

  كمتر و در زنان  ، در مردان ناسپاسي  نمودهاي  البته. شود مي  انجام  با دست  بيشتر اعمال
  صدقه ! زنان  گروه  اي«: است  آمده  شريف  حديث در  كه چنان. شود مي  بيشتر ديده

  سبب  چه  به: گفت  زني  هنگام  در اين.  ام ديده  دوزخ اهل  شما را اكثريت  بدهيد زيرا من
  ناحداه  إلي  العشير، لو أحسنت  و تكفرن  الشكاية  تكثرن  ألنكن«: خدا؟ فرمودند  رسول  اي

  بسيار شكايت) از زندگي(زيرا شما : قط اخير  منك  ما رأيت  قالتا يوم  تركت  الدهر، ثم
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،  كني  عمر نيكي  تمام  از زنان  يكي  نماييد؛ اگر به مي  را ناسپاسي  شوهران كنيد و مي
  هرگز از تو هيچ  من: گويد ، مي داري  دريغ  روز از وي  را فقط يك  نيكي اين   سپس
  .»! ام نديده  خيري

  

��»��º��¹���� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬«��ª���©��¨��»��º��¹���� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬«��ª���©��¨��»��º��¹���� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬«��ª���©��¨��»��º��¹���� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬«��ª���©��¨  
و  اختيار  صاحب  تعالي  حق: يعني»  خداوند است  از آن  مينآسمانها و ز  فرمانروايي«

،  است  او داده  كه  آنچه  براي  نه  بخواهد پس  كه  هرگونه  به  در آنهاست  تصرف  مالك
: كه  است  اين  آن  و دليل  اي ، دهنده است  بازداشته  كه  آنچه  براي  و نه  است  اي بازدارنده

بخواهد،   هركس  به«: كه  است  اين  آن  و نشانه  از خلق »يندآفر بخواهد مي  هر چه«

  كه  هركس  به: يعني »بخشد پسر مي  بخواهد، فرزندان  هر كس  دختر و به  فرزندان
  كه  هر كس و به  نيست  با آنان  پسري  هيچ  كه بخشد درحالي چند مي  بخواهد، دختراني
  . نيست  با آنان  دختري  هيچ  هك حالي بخشد؛ در چند مي  بخواهد، پسراني

  

��É��È��Ç������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À¿��¾��½��¼��É��È��Ç������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À¿��¾��½��¼��É��È��Ç������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À¿��¾��½��¼��É��È��Ç������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À¿��¾��½��¼  
فرزند   هم  از خلقش  بعضي  به: يعني »كند مي  را جمع  و دختران  پسران  يا برايشان«

  پس. بخشايد مي  وي  دو ـ را به ـ هر  و پسران  دهد و دختران فرزند دختر مي  پسر و هم
را   و هركه«  است  و دختران  پسران  ميان  كردن  در اينجا، جمع ) يزوجهم(  معناي

  و بارورسازي  باروري  و فاقد قدرت  او را سترون: يعني »گرداند مي  بخواهد، عقيم

  اوست  هرآينه«  فرزند دختري  دنيا آيد و نه به  فرزند پسري  برايش  نه  گرداند كه مي

مواليد   اقسام از اين  هر قسم  سزاوار بخشودن  كه  كساني  او به: يعني »توانا  داناي
  زيرا اين  تواناست  ها، بسي تفاوت  گونه  مواليد با اين  باشند، بسيار دانا و بر بخشيدن مي

. بخشد نسلها مي  انواع بخواهد؛ از  هر چه  هر كس  به  كه  است  وي  قدرت  كمال  نشانه
و   پدران  دلهاي  ساختن  خوشحال  ، براي كريمه  آيهدر   از پسران  پيش  شايد ذكر دختران

  اعراب  جاهالنه  بر پندارهاي  ردي  مثابه به باشد؛  در تولد دختران  آنان  به  گفتن شادباش
از «: گويد مي  اسقع بن ايله  كه چنان. دانستند مي خود  براي  بزرگ  تولد دختر را باليي  كه
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دنيا آورد   از فرزند پسر، فرزند دختر به  قبل  نخست  كه  است  زن  بودن  و خجسته  يمن

��²��²��²��²+: است  و فرموده  ذكر كرده  مقدم  را بر پسران  نيز دختران  أخداوند  كه  چنان
º��¹��� � �̧ �¶��� �µ�� �́ �³º��¹��� � �̧ �¶��� �µ�� �́ �³º��¹��� � �̧ �¶��� �µ�� �́ �³º��¹��� � �̧ �¶��� �µ�� �́ در (  چون«: كه  است  آمده  شريف  در حديث. » _�³

  آب  شود و چون مي  خلق گيرد، فرزند، پسر  سبقت  زن  مرد برآب  آب )مقاربت  نگامه
  .»شود مي  گيرد، فرزند، دختر خلق  مرد سبقت  بر آب  زن

  تصريح  مواليد بشري  انواع  ، بر غالب دو آيه  در اين  قرآني  نص  كه  كنيم مي  مالحظه
  زيرا مبناي  است  نموده  سكوت  تولد فرزند خنثي  و از ذكر موارد نادر، همچون  كرده

  .شود مي  داخل  سخن  نادر نيز در عموم  و حاالت  و اكثر است  كار، بر غالب
  براي  زيرا دليلي  است  عام  مردم  تمام  در حق  آيات  اين  حكم  برآنند كه  بيشتر مفسران

  الهي  قدرت  بودن نافذ  ، بيان كريمه  آيه  هدف  كه  روي  وجود ندارد، از آن  آن  تخصيص
وجود،   اين با  ولي. باشد كند، مي  بخواهد و اراده  كه  گونه اشياء بر آن  در آفرينش

  را از انبياي  ، مثالهايي كريمه  در آيه  از چهار مورد يادشده  هر حالت  براي  مفسران
دختر يا پسر   از داشتن  باشد كه  خاطر انسانهايي  تسلي  اند تا مايه كرده  بيان ‡عظام

فقط فرزند دختر   اند كه  لسالماعليهما  لوط و شعيب: ولا  حالت  گردند؛ مثال مي  محروم
فرزند پسر، فرزند  جز  كه  است ÷ ابراهيم: دوم  حالت  مثال. فرزند پسر  داشتند نه

فرزند پسر داشتند و  چهار  اند كه صسيدنا محمد : سوم  حالت  مثال.  نداشت  دختري
،  ، رقيه زينب: ودخترانشان  و ابراهيم هللا، طاهر، عبدا قاسم: چهار فرزند دختر؛ پسرانشان

  دنيا آمدند، بجز ابراهيم  عنها به هللا رضي  اينها از خديجه  بودند و همه  و فاطمه  كلثوم ام
  اند كه  عليهماالسالم  و يحيي  عيسي: چهارم  حالت  و مثال. دنيا آمد  به  قبطيه  از ماريه  كه
  . پسريفرزند   داشتند و نه  فرزند دختري  نه
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او  خدا با  كه«  در دنيا نيست  بشري  هيچ  سزاوار شأن: يعني »را نرسد  بشري  و هيچ«

  يعني ود،ش  الهام  وي  به  كالم  كند و آن  او وحي  به  كه » وحي  گويد، جز از راه  سخن
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او   كرد كه  وحي ÷ بر مادر موسي  پروردگار متعال  كه شود؛ چنان  افگنده  وي  بر قلب
  عبارت  وحي  البته. كند  را ذبح  فرزندش  كرد كه  وحي ÷ ابراهيم  بيفگند و به  را در نيل

  وسيله  هب  انسان  قلب چيز در  يك  ، يا القاي طور پنهاني به  سرعت به  دادن خبر: از  است
  كه  شود چنان نيز مي  واسطه بي  تكلم  شامل  معني  اين  البته.  ، يا در خواب در بيداري  الهام

  أخداوند  كه  در دنيا نيست  بشري  هيچ  سزاوار شأن »يا«.  است آمده  معراج  در حديث

از  ÷ يبا موس  پروردگار متعال  كه چنان » حجابي  از فراسوي«گويد، جز   با او سخن
  كالم: كه  است  اين)  وراء حجاب  من(از   خداوند متعال مراد.  گفت  سخن  حجاب  پشت
و   مراد، پرده  شود پس نمي  او خود در آنجا ديده  شود كه مي  شنيده  از آنجايي  تعالي  حق

  حجاب«: است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان  نيست  خاليق  ميان در  معروف  حجاب
،  با ابليس  أخداوند  واسطه بي  گفتن سخن  كه  ذكر است  شايان. » است ردگار نورپرو

  .شود نمي  ناميده  وي  او براي  جانب از  وحيي
بخواهد  او  هر چه هللا  اذن به  پس«را بفرستد   اي فرشته: يعني »بفرستد  اي يا فرستاده«

  تعالي  حق  را كه  او، آنچه  و توفيق  أخداوند  فرمان  به  فرشته  آن: يعني» كند مي  وحي
: يعني » است  باحكمت  بلند مرتبه هللا  هرآينه«كند  مي  از بشر وحي  پيامبري  بخواهد به

  پس  خويش  احكام  در تمام  است  ؛ باحكمت نقص  از صفات  و برتر است  واالمرتبه
  سخن  با واسطه  گاهي ، روي  دهد از اين مي  اقتضا كند، انجام  حكمتش  را كه  آنچه
  . واسطه بي  گويد و گاهي مي

مظاهر و  اما  چيز است  يك ‡پيامبران  تمام  به  نسبت  وحي  حقيقت  كه  بايد دانست
.  است  شده ذكر  از آن  نوع  ، فقط سه كريمه  آيه  در اين  باشد، كه متعدد مي  آن  انواع

  .گرديد  نازل صخدا   د، بر رسولذكر ش  كه  وحيي  انواع  ؛ همه است  گفتني
  راستي به اگر تو: گفتند ص  اكرم رسول  به  يهوديان  بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب

  كه  چنان  نگري نمي  وي  سوي و به  گويي نمي  چرا با خداوند سخن  پس  هستي  نبي
  اشاره  حقيقت  اين  شد و به  نازل  كريمه  آيه  اين  ؟ پس گفت  سخن  با وي ÷ موسي

  . است  ننگريسته  خداوند متعال  سوي به ÷ موسي  نمود كه
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�� �̂��]��\�����[��Z��Y���XW��V��U�� �̂��]��\�����[��Z��Y���XW��V��U�� �̂��]��\�����[��Z��Y���XW��V��U�� �̂��]��\�����[��Z��Y���XW��V��U  
 هب  كه چنان: يعني » كرديم  تو وحي  سوي را به  از امر خويش  روحي  گونه و همين«
  وحي ، است از امر ما  را كه  تو قرآن  سوي به  همچنين  فرستاديم  از تو وحي  قبل  پيامبران 

كفر   مرگ آنها از  انسانها و حياتبخش  هدايت  زيرا وسيله  است»  روح»  قرآن.  فرستاديم
و «آيند  يدر م  نشاط و طراوت  به  و جانها از آن  شده  زنده  آن  وسيله قلبها به  باشد كه مي

  بودند، نه  امي صخدا   زيرا رسول » چيست  كتاب  كه  دانستي تو پيشتر نمي
از   تو قبل :يعني »؟ است  كدام  ايمان  كه  دانستي و نمي«نوشتند  مي  خواندند و نه مي

را   ايمان  تعالي  حق . شناختي را نمي  ديني  و احكام  شرايع  و تفاصيل  ايمان  معناي  نبوت
  . است  و احكام  شرايع  همه  و اساس  رأس  زيرا ايمان  ساخت  مخصوص  يادآوري  به

زيرا   نيست ص اكرم  از رسول  ايمان  حقيقت  كننده ، نفي كريمه آيه  اين  كه  بايد دانست
 شك و  آن  و صفات أخداوند  به  نيز از جهل  نبوت  به  شدن  از مبعوث  قبل ‡انبيا 

انبيا   مورد كه  در اين  متعددي  اند و روايات بوده  معصوم  حقايق  از اين  در چيزي  آوردن 
»  ايمان«؛ مراد از  گفتيم  كه چنان  بلكه  است  كند، در دست مي  تنزيه  نقيصه  را از اين ‡

  از نبوت  تو قبل: باشند، يعني مي  متكي  الهي  بر وحي  اند كه  و احكامي  در اينجا، شرايع
  است  بر آن  دليل  كريمه  ؛ آيه است  گفتني . شناختي را نمي  ديني  و احكام  شرايع  تفاصيل

  .اند نبوده  متمسك  پيشين  انبياي  از شرايع  شريعتي  نيز به  از نبوت  قبل صپيامبراكرم  كه
  آن  وسيله  به  خود را بخواهيم  از بندگان  هركه  كه  گردانيديم  را نوري  وحي  ولي«

و   بر توحيد و ايمان  اي و راهنمائي  تو، روشني  را به  قرآن  وحي: يعني » كنيم مي  يتهدا
 را خواسته  وي  هدايت  را كه  ، هركه آن  وسيله به  كه  گردانيديم  زندگي  و روشهاي  راه

 و  نور هدايت  سوي به  و گمراهي  جهالت  هاي و او را از تاريكي  كرده  ، هدايت باشيم 
  راهي سوي  تو به او قطع«  شويم مي  راهنمون  حق  دين  سوي و به  آوريم مي  بيرون  علم

  . شوي مي  و راهنمون  خواني فرامي: يعني » كني مي  هدايت«  است  اسالم  كه » راست
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 در » اوست  ، از آن است  در زمين  در آسمانها و آنچه  چهآن  كه  خدايي  همان  راه«

 »گردد خدا بازمي  سوي  كارها به  باشيد كه  آگاه«  و در بندگي  ، در آفرينش فرمانروايي
غير   سوي به  گردد نه بازمي أخداوند  سوي به  امور خاليق  ، تمام در روز قيامت: يعني
  .كند مي  ريداو  آنان  درباره  كه  اوست  پس  وي
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  ﴾زخرف   سوره ﴿
 . است  آيه) 89(  و داراي  است  كيم

  
دنيا و  از مظاهر  بعضي  اوصاف  دربرگيرنده  كه آن  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه
: زخرف. شد  ناميده»  زخرف«،  است  آخرت  آنها با نعمتهاي  و مقايسه  آن  فاني  هاي بهره

  . ستا  طال، يا آرايشها و تجمالت
  

��{��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  
  سوگند به« . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  و اين » حاء، ميم«: شود مي  خوانده

  بر اين  قرآن خود  به  أخداوند » قرارداديم  عربي  را قرآني  ما آن  هرآينه.  مبين  كتاب
  و الفاظ آن  معاني و  و نور است  و روشني  هدايت  قرآن  كند كه سوگند ياد مي  حقيقت
  تعالي  حق  كه  است  اين  هم  قرآن  و آشكار بودن  وضوح  سبب. باشد و آشكار مي  واضح

  زبان به  هر پيامبري  كتاب  شود كه مي  خاطر نشان.  است  كرده  نازل  عربي  زبان  را به  آن
  زبان  را به  ما قرآن ! عرب  گروه اي: يعني »كنيد  تعقل  باشد كه«.  است شده  نازل  قومش
و   ، آيات احكام  كرده  را درك  آن  انيرا بفهميد و مع  تا شما آن  كرديم  نازل  عربي

قرار   و فصاحت  ، بيان بالغت  درجات  در باالترين  را فراگيريد زيرا قرآن  آن  اندرزهاي
  . است  مفاهيم  و دريافت  همف  كننده و روشنگر مقاصد وتسهيل  كننده ، تبيين داشته

  كتابي  قرآن  كه  نيست  بر آن  ، دليل عربي  زبان به  قرآن  آوردن فرود  كه  اما بايد دانست
و   اسالم  بودن  بر جهاني  قرآن  زيرا نصوص  ديگران  نه  عرب  قوم  به  باشد مخصوص

زيد  ابن  جهت  ند، از ايندار  قطعي  داللت  و جن  انسان  عالم  همه  براي  آن  عموميت

+z��yz��yz��yz��y_ تفسيركرده »كنيد  تا شما تفكر و انديشه: تتفكرون  لعلكم»  را به  
  همه  براي  خطاب  تفسير، اين  رسد زيرا بنابراين مي  نظر اولي به  تفسير  و اين  است

 _z��yz��yz��yz��y+  در معناي  كه  عيسي شود اما بنا بر تفسير ابن مي  عام  و عجم  عرب
شود و  مي  اعراب به  مخصوص  ؛ خطاب»را بفهميد  آن  و معاني  تا شما احكام«: دگوي مي

  .گيرد بر نمي را در  عجم
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  نزد ما بلندقدر حكيم«محفوظ   در لوح: يعني » الكتاب  در ام  قرآن  اين  و هرآينه«

  بس  و فضلي  ، برخوردار از شرف محفوظ، بلندمرتبه  نزد ما در لوح  قرآن: يعني » است
  در آن  و تناقضي  اختالف  هيچ  كه  و استوار است  محكم  الفاظ و بياني  و داراي  عظيم

  .وجود ندارد

�����z��y��x��w��v}}�: و آيه  كريمه آيه  علما از اين � �u��t���s...�z »عبس   /
كند زيرا   مساس را  ايد قرآنوضوء، نب بي  شخص  اند كه استنباط كرده  چنين» 11ـ  16

  زمين  اهل  دارند پس مي  بزرگ  را در مال اعلي  قرآن  و از جمله  مصاحف  ، همه فرشتگان
  . است  آنان  متوجه  و خطابش  شده  آنها نازل  سوي به  قرآن  كار سزاوارترند، چراكه  اين  به
  

��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  
شما   كه اين  سبب  فقط به: يعني »هستيد  گذشته حد از  شما قومي  كه اين  صرف آيا به«

ذكر «فشاريد؛  مي  پاي  و بر آن  بوده  روي و زياده  در گزافكاري  فرورفته  قومي  مشركان

  سخن  از اين: اصفح.  كنيم نمي  هرگز چنين ! نه » داريم بازمي  كرده را از شما اعراض
كنيد؛   اعراض  از كسي  زيرا وقتي. » برگردانيدم  او روياز : عنه  صفحت«: است  اعراب

  است  اين  معني«: است گفته  كسائي .گردانيد خود را از او برمي  گردنو   روي  طرف  يك
امر   بدان  قرار گيريد و نه  مورد موعظه  بدان  تا نه  داريم را از شما بازمي  آيا پند قرآن  كه

�_f��e��df��e��df��e��df��e��d����gggg+ :بر تفسير  در تعليقي  قتاده. »شويد؟ � �� � �� � �� �   به«: گويد مي�
  از ميانشان  را رد كردند، قرآن  ، قرآن امت  اين  اوايل  كه  هنگام  اگر در آن خدا سوگند؛

  بازگشت  خويش  با رحمت  آنان  به  أشدند اما خداوند مي  شد، آنها هالك مي  برداشته
بود   خواسته  كه  مدتي  ـ يا به  سال  يستب  استمرار داد و در مدت  را بر آنان  قرآن  و نزول
  معنايي  به  سخن  در اين  قتاده«: گويد كثير مي ابن. »فراخواند  قرآن  سوي را به  ـ آنان
 بر  كه  و رحمتي  از لطف  تعالي  باري: گويد زيرا او مي  است  كرده  اشاره  و دقيق  ظريف

ـ   است  همانا قرآن  را ـ كه  رز حكيمانهخير و اند  سوي به  دارد، دعوتشان  امت  اين
 پيوسته  بودند بلكه  رويگردان  دعوت  و از اين  از حد گذشته  ، هرچند آنان فرونگذاشت
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 آن  وسيله  ، به را مقدر نموده  هدايتشان  را كه  فراخواند تا كساني  آن  سوي  آنها را به 
 را تمام  ، حجت را مقدر كرده  يو گمراه  شقاوت  كه  هم  كند و بر كساني  هدايت 
  .»نمايد 

  

��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  
  .» فرستاديم«  پيشين  امتهاي  در ميان: يعني » پيشينيان  در ميان  كه  بسيار پيامبراني  و چه«
  

��|���{��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  
 همانند »گرفتند ياستهزا م  او را به  كه آمد مگر اين نمي  نزد آنان  پيامبري  و هيچ«

 در صخدا   رسول  براي  اي و دلجوئي  تسليت  آيه  اين. تو  به  استهزا و تمسخر قومت
  . است  قومشان  با استهزاي  شدنشان روبرو

  

����������¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}  
از   را كه  مردمي: يعني » ساختيم  هالك  درازي دست  را از روي  نيرومندتر از آنان  پس«

  قوم تر و نيرومندتر بودند ـ همانند پنجه ، قوي و نيرومندي  در درازدستي  قريش  گروه
. تكرار به  بار بلكه يك  ، نه در قرآن » گذشت  پيشينيان  و مثل«  عاد و ثمود ـ نابود كرديم

  آنان  سرنوشت مانند  از سرنوشتي  ايد پس شده  آگاه  از اخبارشان  شما در قرآن: يعني
  .حذر كنيد

  

��±��°���� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±��°���� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±��°���� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±��°���� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦  
آنها را : گويند مي ا؟ قطع آفريده  كسي را چه  آسمانها و زمين: بپرسي  و اگر از آنان«

  رو در ميان كفار زياده  گروه  اگر از اين: يعني»  است  انا آفريدهد  خداوند غالب
 اقرار  شك  ؟ بدون است  دهرا آفري  باال و پايين  كهكشانهاي  اين  كسي چه: بپرسي قومت

  مشركان شوند زيرا نمي  حقيقت  و منكر اين  آنهاست  آفريننده  أخداوند  كنند كه مي
نبودند   عالم  در آفرينش  عزوجل  خداي  ، منكر يگانگي و ملحدان  مانند دهريان  قريش
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  شريك  در پرستش  تعالي  را با حق  و بتان  نيكوكار و صالح  آنها اشخاص  بلكه
 قرار  واسطه  هستي  كل  آفريننده  خود و ميان  را در ميان  پندار خود، آنان  ساختند تا به مي

و برپا   دروغين  هاي واسطه  اين  ابطال  در راستاي ص  اكرم رسول  دعوت  كه. دهند
  .توحيد بود  عقيده  داشتن

  

���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  
  زمين  يعني.  است  فرش: مهد» گردانيد  شما مهدي  را براي  زمين  ناي  كه  كسي همان«

هر   به در آنها  كه » ساخت  راههايي  شما در زمين  و براي«شما گردانيد   را آسايشگاه

  مقاصد و منافع  سوي به »يابيد  راه  باشد كه«پيماييد  مي  بخواهيد، راه  كه  و سويي  سمت
  .راهها  آن  ؛ با پيمودن خويش

  

��N��M��L���KJ��I��H��G����F��E��D��C��B��A��N��M��L���KJ��I��H��G����F��E��D��C��B��A��N��M��L���KJ��I��H��G����F��E��D��C��B��A��N��M��L���KJ��I��H��G����F��E��D��C��B��A  
  آب و  كشاورزي  براي  كه  از آب  مقداري  به: يعني » اندازه به  آبي  كه  كسي  و همان«

از مقدار  را  آب  نه  پس »فرود آورد  از آسمان«نياز داريد   خود و چهارپايانتان  نوشيدني
نگردد   ويران  و منازلتان  نابود نگشته  تر تا كشتزارهايتانبيش  كمتر فروفرستاد و نه  نيازتان

را   مرده  سرزميني  آن  وسيله  به  پس«. نابود نشويد  شدن اثر غرق و خود شما نيز در

  گردانيديم  را زنده  و علف  آب بي  ، سرزميني آب  با آن  يعني » گردانيديم  زنده

  برانگيخته  زنده  از قبرهايتان  گونه  همين: ييعن »شويد مي  آورده  بيرون  گونه همين«
  .كرد  اقامه  بر معاد، حجت  بر توحيد و هم  هم  تعالي  ، حق سان بدين. شويد مي
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��o��o��o��o  
 و  ، اصناف اقسام  همه  تعالي  حق: يعني »زوجها را آفريد  همه  كه  كسي  و همان«

. آفريد ، داده قرار  زوجيت  اصل  را براساس  شان هستي  بناي  را كه  موجوداتي  هاي گونه
طور از هر  همين آفريد و  و مادينه  را نرينه  و نباتات  او حيوانات: است  اين  معني  قولي به

  علوم  در روشني  امروزه  كه  است  گفتني. آفريد  اي نر و ماده ، زمين  از مخلوقات  صنفي
ها  شما از كشتي  و براي«.  است  گر شده جلوه  كريمه  آيه  از اعجاز اين  جديد، فرازهايي

تا بر : يعني »آنها  بر پشت سوار شويد، قرار داد تا  بر آن  را كه  آنچه  و از چهارپايان

بنشينيد و   راست«شويد؛  مي ـ سوار  ها يا چهارپايان از كشتي بر آنها ـ  كه  آنچه  پشت

  وسايل  اين  كردن  از رام  كه »را  پروردگارتان  بر آنها برنشستيد، نعمت  چون  سپس
  كسي  است  پاك: ياد كنيد وبگوييد«  است  داشته  شما در بروبحر ارزاني  براي  سواري

ما بر   و گرنه«كرد   رام ما  را براي  آن: يعني » ختما مسخر سا  را براي  مركوب  اين  كه

را   توان  كرد، ما اين نمي  ما رام  را براي  آن  أاگر خداوند: يعني » توانا نبوديم  آن
  سواري  ، وسايل از منظر قرآن  كه  ذكر است  شايان.  سازيم  خويش  را رام  آن  كه  نداشتيم

ها، قطارها،  ماشين  كه  داريم  ديگري  را ما آيهشود زي و شتر محدود نمي  كشتي  به
  اين  آيه  گيرد و آن در بر مي سيروسفر جديد را نيز  هواپيماها و مانند آنها از وسايل

��Z��Y}: است �X� �W�� VU��T��S���R��Q�z »كه. »8 /نحل  
  . گذشت  و تفسير آن  ترجمه

  

��t��s���r�������q��p��t��s���r�������q��p��t��s���r�������q��p��t��s���r�������q��p  
  پروردگارمان  سوي ما به  كه  راستي  به«: تا بگوييد  ا آفريديمشم  نعمتها را براي  آن »و«

خداوند   سوي به  بازگشت ؛ همانا سفر و گذر بزرگ  پس.  آخرت  در سراي » گرديم بازمي
  در حديث. جزا دهد  كردارش برابر كار و را در  تا هر كس  معاد است  در عالم  متعال
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سوار   سفر ـ چون  در هنگام ص خدا  رسول  كه  تاس  آمده �عمر ابن  روايت  به  شريف

���h��g���f���h��g���f���h��g���f���h��g���f+: خواندند مي  گاه و آن  گفته بار تكبير شدند ـ سه مي  خويش  مركب

n����m��l��k��j��in����m��l��k��j��in����m��l��k��j��in����m��l��k��j��i s���r�� � � � � �q��ps���r�� � � � � �q��ps���r�� � � � � �q��ps���r�� � � � � �q��p_ .إِنَّا  «: كردند دعا مي  چنين  سپس ماللَّه
ومنَ اْلعملِ ما َترَْضى اللَّهم هونْ علَينَا سَفرَنَا هذَا واطْوِ َنسأَُلك فى سَفرِنَا هذَا الِْبرَّ والتَّْقوى 

نْ وم وذُ ِبكإِنِّى أَع ملِ اللَّهى األَهيَفةُ فالَْخلَفرِ وى السف باحالص أَْنت ماللَّه هدعنَّا بع َثاءع
ما در اين سفر خواهان نيكى  !الهابار: لْمْنَقَلبِ فى الْمالِ واألَهلِالسَفرِ وَكĤبةِ الْمنَْظرِ وسوء ا

اين سفر را براى ما آسان ! بار الها. و تقوى و عملى هستيم كه باعث خشنودى تو باشد
تويى همراه ما در اين سفر، و تو ! اى اهللا. بگردان و دورى راه را براى ما نزديك كن

هاى سفر، و ديدن مناظر غم انگيز، و  از مشقت! بار الها .جانشين ما در خانواده هستى
  نزد خانواده از سفر به  و چون .»برمي تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه م

  كننده توبه: لربنا حامدون  عابدون  شاءاهللا نإ  تائبون  آيبون«: گفتند گشتند، مي بازمي  خويش
ـ عبادتگر و   ما است پروردگار  او ـ كه  براي دو اگر خدا بخواه  ايم كرده  بازگشت

ما   را براي  ديگري  ، دعاي»41/هود»  در سوره  أخداوند كه  است  گفتني. » ستايشگريم
دعا را   ، بايد آن شويم سوار مي  كشتي  به  چون  كه  است  داده آموزش ÷نوح  بر زبان

���ed��c��b}�: است دعاء  اين  و آن  بخوانيم � � � �a����i���� �h��g��� � � � �fz  تفسير   كه
  . گذشت  آن
  

��_��~��}���|�����{��zy��x��w��v��u��_��~��}���|�����{��zy��x��w��v��u��_��~��}���|�����{��zy��x��w��v��u��_��~��}���|�����{��zy��x��w��v��u  
فرشتگانند  مراد از جزء در اينجا، »قرار دادند  جزئي  از بندگانش  برايش«  مشركان »و«

  از پدرش  پنداشتند و فرزند جزئي مي  سبحان  خداي  را دختران  ايشان  زيرا مشركان
  من  تن  پاره  فاطمه: مني  ةبضع  ةفاطم«: است آمده  شريف  در حديث  كه  باشد چنان مي

  آشكارا منكر نعمتهاي زيرا او » آشكار است  ناسپاسي  بس  انسان  كه  راستي  به«. » است
و   بسيار واضح  بر بنده  أخداوند  نعمتهاي  شود و از آنجا كه بر خود مي  أخداوند

ـ   نادان  گروه  اين  كه  باشد چنان مي آشكار  بس  نيز دروغي، انكار آنها  آشكار است
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  را در ميان  بزرگ  دروغ  دادند ـ همين فرزند را  نسبت  تعالي  باري  به  كه  هنگامي
  .آوردند

  

��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  را برگزيده  شما پسران  و به  برگرفته  آفريند، خود دختراني مي  آيا از آنچه«

ـ   پندارهايتان  پسر و دختر را ـ بر طبق  از دو صنف  مفضول  جنس  تعالي  آيا حق: يعني
؟  است داده  اختصاص شما  را به  دو صنف  از اين  فاضل  و جنس  برگزيده  خودش  براي

  وي  چيز درگرو امر و اراده  و همه  مايشاء است  و فعال  او آفريننده  كه در حالي
  .؟!تنيد مي  اي احمقانه  پندارهاي  باشد؟ چه مي
  

��t����������s��r��q��p��o���n��m��l��k��j�������i��h��t����������s��r��q��p��o���n��m��l��k��j�������i��h��t����������s��r��q��p��o���n��m��l��k��j�������i��h��t����������s��r��q��p��o���n��m��l��k��j�������i��h  
 كار بردن به »شود  خبر داده  زده  مثل  رحمان  براي  تولد آنچه  به  از آنان  يكي  و چون«
  به  چون :يعني. باشد مي  و همانند پدرش  فرزند، مماثل  كه  است  روي آن در اينجا از  مثل 

خبر   اين ، از است  دنيا آمده  به  برايت  فرزند دختري  شود كه  خبر داده  از آنان  يكي
  سياه  اش چهره« :كه  گونه گردد، آن مي  نمايان  اش بر چهره  و اندوه  و اثر غم  شده  مغموم

در «  است  ودهنوزاد پسر نب  ، آن وي  جاي چرا به  و درد تولد دختر، كه  از اندوه »گردد مي

امر در   از اين  و چنان  فرورفته  در اندوه  سخت: يعني »باشد مي  از غم او پر  كه  حالي
  .خورد فرو مي را  خويش  اندوه  ولي  شده  از غم پر  كه  است  افتاده  رنج

  

��~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��~��}��|����{��z��y��x���w��v��u  
ظاهر   خصومت  فشود و او در ص مي  در زر و زيور پرورده  كه  آيا كسي«

 دادند، در  نسبت  خداوند سبحان  را به  دختران  مشركان  كه  گاه آن: يعني »گردد؟ نمي
  تا در زر و زيور پرورش  است  اين  از شأنش  دادند كه  او نسبت  را به  كسي  حقيقت

و   تخصوم  ميدان  به  باشد و چون بپردازد، عاجز مي  امور خويش  به  كه اين و از  يافته
،  قادر نيست  هم  خصم  و دفع  خويش  حجت  داشتن برپا  شود، به  كشيده  جدل و  جنگ
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 غالبا چنين  زنان  ـ كه  است  ضعيف  وي  و انديشه  داشته  نقصان  وي  عقل  كه  روي از آن
  .باشد مي  و مسلم  ، ثابت مشركان  سخن  هستند ـ لذا فساد اين 

 به  وي  و گرايش  و ميل  بر عقلش  وي  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  دليل  كريمه  آيه
  ابريشم طال و  پوشيدن  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه  همچنين.  است  و لطافت  تجمل 

  .باشد مي  حرام  مردان  و براي  مباح  زنان  براي
  

��®��¬���«��ª©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� �¡�����®��¬���«��ª©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� �¡�����®��¬���«��ª©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� �¡�����®��¬���«��ª©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� �¡���
��¯��¯��¯��¯  

 :يعني »اند رحمانند، مادينه  خداي  خود بندگان  كه  شتگانفر  شدند كه  و مدعي«
 نيز  فساد ديگري  خدايند، متضمن  دختران  فرشتگان: گفتند  كه  مشركان  سابق  سخن
  مخلوقات  فرشتگان  كه اند در حالي مادينه  فرشتگان  گويي  كه  ادعاست  اين  و آن  هست
آنها   آفرينش آيا«شوند  نمي  وصف  بودن  و خنثي  و مادگي  نري  به  هستند كه  اي نوراني

  اين  اند تا به بوده حاضر  خداوند متعال  آفرينش  آيا در هنگام: يعني »اند؟ را شاهد بوده
را   فرشتگان  آيا آفرينش: است  اين  يا معني !بدهند؟  اند، گواهي مادينه  فرشتگان  امر كه

  نوشته  زودي به اينان   گواهي  اين«اند؟  ادينهآنها م  بدهند كه  اند تا گواهي ديده

 »خواهند شد  و پرسيده«شوند   مجازات  تا در برابر آن  اعمالشان  در ديوان »خواهدشد
  . در روز قيامت  انبهت  از اين

از   جمعي :گفت  كه  است  كرده  روايت  از قتاده  كريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن
  فرشتگان  خويشاوندي  و از اين  است  كرده  خويشاوندي  خداوند با جن: ندگفت  منافقان

  .شد  نازل  در رد سخنشان  كريمه  آيه  اين  پس! !اند پديد آمده
  

��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧��¶µ�� �́�³��²�����±��°��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧��¶µ�� �́�³��²�����±��°��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧��¶µ�� �́�³��²�����±��°��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧��¶µ�� �́�³��²�����±��°  
 :كفار گفتند  يعني » پرستيديم ما آنهارا نمي  خواست مي  رحمان  اگر خداي: و گفتند«

را   فرشتگان  ؛ ما اين خواست شما مي  پنداري  رحمان  اگر خداي ! مؤمنان  اي
  است حقي   ، سخن سخن  اين  البته.  اوست  مشيت  ما به  پرستش  اين  پس  پرستيديم نمي



  

2579  

از   أخداوند  كه  است  اين  سخن  از اين  اند زيرا هدفشان را خواسته  باطلي  از آن  كه
باشد  مي  و اساس  پايه بي ا، قطع استدالل  گونه اين  كه ! است  راضي  بتان  براي  دتشانعبا

،  ديگر است بر بعضي از ممكنات   وجود بعضي  يافتن از ترجيح   عبارت  الهي  زيرا مشيت
،  وي  نواهي  در حوزه  چه باشند و  اوامر پروردگار قرار داشته  حوزه در  ممكنات  اين  چه
لزوما   باشد، اين  رفته  چيزي بر  الهي  مشيت  امر كه  اين  بد پس  باشند و چه  نيك  چه

صادر   حكم  جهالتشان  به  أ،خداوند جهت  ، از اين چيز نيست  آن  او به  رضاي  دليل
  باري  چون: كه  پندارشان  اين  پس »ندارند  امر علمي  اين  آنان به«: و فرمود  نموده
فاقد   است  ، پنداري است  امر راضي  كند، از آن  را بخواهد و اراده  چيزي  وقوع  تعالي
جز دروغگو   آنان«  است  آنان  از جهل  صرفا ناشي  بلكه  علم  پشتوانه  و بدون  دليل

  خويش  اساس بي  ناروا و حدس  و تصنع  نيرنگ با  گفتند پس  كه  در آنچه »نيستند
 را آفريده  مؤمن  هم  أخداوند  آنها بايد بدانند كه كنند،  يباف مغلطه  اند كه  خواسته

و   حق  ، او به دارد و از كافر ناخشنود است مي  را دوست  كافر را اما او مؤمن  و هم  است 
  . نيست  راضي  كفر بندگانش  كند وبه و خير امر مي  ايمان

  

�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å���Ä��Ã�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å���Ä��Ã�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å���Ä��Ã�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å���Ä��Ã����
���×��Ö��Õ��Ô���×��Ö��Õ��Ô���×��Ö��Õ��Ô���×��Ö��Õ��Ô  

 »؟ داديم  كتابي  از آن  پيش«  از مشركان  و غير آنان  مكه  اهل  به: يعني » آنان  آيا به«
  چنين  آنان  به  خطاب ، كتاب  در آن  كه  ايم داده  كتابي  از قرآن  پيش  آنان  يا مگر به: يعني

  تمسك  آن  به  پس« را بپرستيد؟  ، ديگرانأهللاشما بجز ا: است  شده  نوشته

  موضوع !خير !دهند؟ مي قرار  خويش  و دليل  كار و حجت  را مبناي  و آن »جويند؟ مي
: ندارند  و حجتي  و دليل  برهان ، هيچ  سبحان  غير خداي  و آنها در پرستش  نيست  چنين

  روشيو   و شيوه  آنها را بر عادت :يعني » يافتيم  خود را بر امتي  ما پدران: گفتند  بلكه«

 » ايم يافته  راه  آنان  و ما بر پي«بودند   رهرو شده  و بر آن  خو گرفته  آن  به  كه  يافتيم
  و هيچ  نداشته  و حجت  از دليل  گاهي تكيه  هيچ  كردند كه  امر اعتراف  اين  ، به گونه بدين
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  گمراهي  و اين كرده  پيروي  از پدرانشان  گمراهي فقط در  ندارند بلكه  در دست  اي شبهه
  .اند خوانده  هدايت  دروغ  را به

،  ابوسفيان ، مغيره  بن وليد  درباره  كريمه آيه  اين: كند مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  .شد  نازل  از قريش  دو پسر ربيعه  و شيبه  و عتبه  ابوجهل

  

�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
���V��U���V��U���V��U���V��U  

  كه مگر آن  نفرستاديم  اي از تو هشداردهنده  پيش  اي آبادي  در هيچ  گونه و بدين«

 » رويم دنباله  آنان  و ما از پي  ايم يافته  اي را بر شيوه  ما پدرانمان: گفتند  آن  متنعمان

رهرو   از متنعمان  نگفتند؛ پيشينيانشا  چنين صپيامبر ما   به  مكه  مشركان  كه چنان: يعني
  اين  به  دادن  توجه  ـ براي  تعالي  حق. گفتند  پيامبرانشان  را به  سخن  ، نيز همين شرك  راه

  و مضمون  محتوي در  انديشه  نظر و ترك  اهمال  سبب  و تنعم  زدگي رفاه  امر كه
.  ساخت  صوصمخ  يادآوري  را به  و نازپروردگان  ـ متنعمان  است  الهي  هاي رسالت
: كه اين  ، با بيان است صخدا   رسول از  اي و دلجوئي  ، تسليت آيه  اين«: گويد مي  نسفي

. »شود محدود نمي  ايشان  قوم  و به  دار است و ريشه  قديمي  آفتي  تقليد از پدران
  .باشد مي  دين  و اصول تقليد در عقايد  بطالن  ، دليل آيات  اين  همچنين

  

��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W��Y��X��W��������ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����a��`_a��`_a��`_a��`_����bbbb����cccc����f��e���df��e���df��e���df��e���d������g��g��g��g  
شما  اگر براي   حتي«: بگو  كافران  تو نيز به !صپيامبر   و اي » گفت«  آنان  به  پيامبرشان

آيا باز هم  »؟ باشم يافتيد، آورده   خود را پيرو آن  پدران  تر از آنچه كننده  هدايت
فرستاده   شما بدان  آنچه  ما به :گفتند«كنيد؟  مي  روي و دنباله  را پيروي  پدرانتان 

و   شنويم از شما مي  ، نه كنيم مي  شما عمل  رسالت  اين  به  ما نه: يعني » كافريمايد،  شده 
  .باشد  پدرانمان  شما راهنمونتر از دين  ، هرچند آيين نماييم مي  اطاعت  نه
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l���k��ji��hl���k��ji��hl���k��ji��hl���k��ji��h������p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m  
بر   شده  نازل  ، مانند عذاب فرود آورديم  برآنان  كه  ا عذابيب » گرفتيم  انتقام  ، از آنان پس«

امتها   آن » انگاران  دروغ  عاقبت  بنگر كه  پس«  آنان  ، عاد، ثمود و امثال نوح  قوم

ديد   و در معرض  هنوز موجود است  زيرا آثارشان »! است  بوده  چگونه«
  .اندوز قرار دارد  عبرت  كنندگان مشاهده

  

��r��q��r��q��r��q��r��q��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  
 »خود  قوم  و به«آزر  »خود پدر  به  ابراهيم  را كه  هنگامي« !صپيامبر   اي » و يادكن«

 اواقع: گفت« پرستيدند؛ را مي  و بتان  كرده  كوركورانه  روي تقليد و دنباله  از پدرانشان  كه

آنها را   ، نه بيزارم  بتان  از اين  من: يعني » پرستيد، بيزار و بركنارم شما مي  از آنچه  من
آنها كفر   به  بلكه  گيرم مي  خدايي  آنها را به  و نه  مكن مي  آنها دعوت  سوي به  ، نه پرستم مي

  و جمع  مفرد و تثنيه  كه  است  مصدري :»برآء«.  ستيزم آنها مي  و عليه  ورزيده  و دشمني
  به! محمد  اي ! آري.  است  قرار گرفته  صفت  جايگاه و در اينجا، در  است  يكسان  آن

  پروردگار، امام  خليل  چگونه  تا بدانند كه  كن  يادآوري را ÷ ابراهيم  سخن  اين  قومت
  دانند ـ از دين مي  وي  و آيين  خود را پيرو دين  قريش  كه  كسي  حنفا و پدر انبيا ـ يعني

  . جست  بيزاري  پدر و قومش
  

|��{|��{|��{|��{���������� �̀��_��~��}�� �̀��_��~��}�� �̀��_��~��}�� �̀��_��~��}  
 و  ربوبيت  فقط به  من: يعني »مرا آفريد  كه  كس  مگر از آن«: افزود ÷ ابراهيم

  معطوف او  سوي را تنها به  و نيايشم  و پرستش  كرده  آفريدگار خود اعتراف  پروردگاري
 »كرد خواهد  همو مرا هدايت  و البته«غير او را   نه  خوانم و فقط او را مي  دارم مي
  .گردانيد خواهد  قدم پايدار و ثابت  و حقيقت  حق  و بر جاده  خويش  دين  سوي به
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�b��a�b��a�b��a�b��a����������h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c  
 توحيد را در  كلمه ÷ ابراهيم: يعني »ماندگار كرد  خود سخني  را در پي  و او آن«

نيد گردا  ماندگاري  اند، كلمه  و احفاد وي  و نسل  همانا فرزندان  كه  خويش  عقب
مجاهد . خوانند مي  يگانگي  را به  سبحان  خداي  از ايشان  كساني  هميشه  كه طوري به

 زيرا در پي  است) هللاال ا  ال اله(  طيبه  ماندگار، همانا كلمه  كلمه: گويند مي  وقتاده
  يگانگي را به  عزوجل  خداي  طور پيوسته به  تا روز قيامت  هستند كه  كساني ÷ ابراهيم 

تا   گردانيديم  و ماندگاري  باقي  اي را كلمه  آن: يعني »بازگردند  آنان  باشد كه«پرستند  يم
بازايستند و   شرك و از  كرده  رجوع  كلمه  آن  سوي به  موحدانشان  دعوت  به  مشركانشان

  .اميدوار بود  امري  چنين  نيز به ÷ ابراهيم  البته
  

���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
��|����{��|����{��|����{��|����{  

  علل و صخويش  رسول  در برابر دعوت  مشركان  موضع  بيان  به  خداوند متعال  سپس
 »را  وپدرانشان  آنان  بلكه«: فرمايد مي  دنيا پرداخته  برخورداريهاي  به  شدنشان  فريفته

از  » ساختم برخوردار«  را با پدرانشان  از قريش صمعاصر پيامبر   گروه  اين: يعني
  پست  خواهشهاي و  شهوات  و در لجن  شده  فريفته  مهلت  اين  به  آنان  دنيا ولي  هاي بهره

  كه صمحمد : يعني »آشكار  و پيامبري«  قرآن: يعني » حق  كه تا اين«فرورفتند   خويش
  جتها و احكامبا ح  وي  ، يا رسالت است و استوار، آشكار  محكم  با معجزات  وي  رسالت

آمد،   سويشان  به  حق  چون«اما  »آمد و  سويشان به« باشد؛ توحيد مي  ، آشكاركننده حق

  حق  كبر، عناد و تجاوز، به  لذا از روي » كافريم  آن  و ما به  است  جادويي  اين: گفتند
  .كفر ورزيدند
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 صرا بر محمد   قرآن  اين  أخداوند  كه  بر اين  ضاز سر اعترا »و گفتند«

 »نشد؟  دو شهر فرو فرستاده  از آن  بزرگ  بر مردي  قرآن  چرا اين«: است  فروفرستاده
،  كتاب  اگر اين: ، سرور و برتر باشد؟ يعني و مال  خود از نظر جاه  قوم  در ميان  كه  مردي
  فروفرستاده  و طايف  دو شهر مكه  ز بزرگانا  بزرگ  بود، بايد بر مردي خدا مي  قرآن
و   فضايل  به  بودن  ، آراسته‡انبيا   معيار انتخاب  بودند كه  از آن  اما آنها غافل !شد مي

  . دنيوي و تشريفات   اعتبارات  ، نه است  معنوي  و كماالت  روحي  ارزشهاي
و   شهر؛ مكه مراد از دو: اند گفته »31ـ  32»  دو آيه  نزول  سبب  در بيان  و ديگران  قتاده

  از طايف  ثقفي مسعود  بن و عروه  از مكه  مغيره وليدبن: و مراد از دو مرد بزرگ  طايف
  . است

  

��»��º��¹�� �̧ � ¶µ�� � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬��«��ª�� �©��»��º��¹�� �̧ � ¶µ�� � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬��«��ª�� �©��»��º��¹�� �̧ � ¶µ�� � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬��«��ª�� �©��»��º��¹�� �̧ � ¶µ�� � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬��«��ª�� �©
��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���¾��½��¼��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���¾��½��¼��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���¾��½��¼��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���¾��½��¼  

  براي  استفهام »كنند؟ مي  تقسيم«را   تنبو: يعني »را  پروردگارت  رحمت  آيا آنانند كه«

را در   آنان  ما معاش«ما نيستند   رحمت  كننده  تقسيم  آنان: يعني.  است  انكار و تعجب

  را غني  را فقير و بعضي  بعضي  كه  گونه آن » ايم كرده  تقسيم  دنيا ميانشان  زندگاني
  از خلق هر كس  ما به  از سوي  آن  و سپردن  در كار نبوت  آنان  چگونه  پس  گردانيديم

را بر   آنان از  و برخي«كنند؟  نمي  ما قناعت  و قسمت  حكم  ، به بخواهيم  كه  خويش

،  ، آزادي نيرومندي ، ، رياست روزي  با بخشيدن » ايم برتر داشته  درجاتي  ديگر به برخي

از آنها   بعضي تا«: است  اين  بخشيدن  برتري  در اين  و حكمت.  و علم  عقل

گيرند   خدمت به ديگر را  برخي  از بندگان  تا برخي: يعني »ديگر را مسخر گيرند بعضي
ديگر گردند؛   برخي  زندگي  و تمشيت  يافتن  سامان  سبب  از آنان  ، برخي ترتيب  اين  و به

و   مساوي  هم چيز با  انسانها در همه  همديگر دارند زيرا اگر همه  به  كه  نيازي  دليل  به
شد  روبرو مي  و اشكال  با اخالل  شان و كاروبار زندگي  و منافع  بودند، مصالح برابر مي

در   نيكوكارش  بندگان  براي  كه  ، يا آنچه ، يا دين نبوت: يعني »پروردگار تو  و رحمت«
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دنيا   ايه و ساير بهره  اموال از »كنند مي  جمع  از آنچه«؛  نموده  آماده  آخرت  سراي

  .» است«و ماندگاتر  »بهتر«
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 همه  بود كه  آن  اگر نه: يعني »شوند  اي يگانه  امت  مردم  همه  بود كه  آن  و اگر نه«
  آن  دنيا و آرايشهاي  سوي به  رايشگ  انگيزه ـ به  بر كفر شوند و همه  اي يگانه  ، امت مردم 

كفر   خداوند رحمان  به  كه  كساني  هاي خانه  براي اقطع«گردآيند؛   ـ بر آن

  كه  ، كفار را از جايي وسيله  تا بدين » داديم مي قرار  از نقره  ورزيدند، سقفهايي مي

 و نيز«  و حقير است  ارزش بي  زيرا دنيا در نزد ما بسي  كشانيم  استدراج  دانند به نمي

ها  غرفه  و به» بر آنها باال روند  كه«  داديم قرار مي  برايشان  از نقره » نردبانهايي

 قرار«  از نقره»  درها و تختهايي  هايشان خانه  و نيز براي«بلند برآيند   وساختمانهاي

  .»زنند  بر آنها تكيه  كه  داديم مي

  بر اين  جاهل  از مردم  اگر باور بسياري«: گويد مي  آيهدو   اين  معناي  كثير در توضيح ابن
و   است  آنان  ما به  محبت  ، دليل داران سرمايه  ما براي  از سوي  مال  دادن  بود كه نمي  مبني

دنيا بر كفر   و ثروت  مال به  خاطر رسيدن ، به باوري  بر چنين  آنها با تكيه  بود كه  اگر نمي
  هاي خانه  براي ابود، قطع نمي اگر چنين  ! نواختند؛ آري كفر را مي  طبل  و همه  گرد آمده

  .»... داديم قرارمي  از نقره  دند، سقفهاييورزي ما كفر مي  به  كه  كساني
  

��U��T���S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��U��T���S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��U��T���S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��U��T���S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG  
در   بسياري  هايزر و زيور  با اينها برايشان  قطعا همراه: يعني »بسيار  و زر و زيورهايي«

ونگارها و  نقش :قولي طال و زيور و به: زخرف.  داديم مي  سقفها، درها، تختها و غير آن
  و همه«. » ساختم  ومزين  را نگارينه  منزل: الدار  زخرفت«: شود مي  گفته.  است  تجمالت

  رد و بسگي قرار مي  برداري بهره مورد  در آن  كه » دنيا نيست  زندگي  اينها جز متاع
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از : يعني » است  پرهيزگاران  آن از  نزد پروردگارت  و آخرت«  است  ارزش و بي  اندك
اند و  آورده  ايمان  خداوند يگانه  به و  پرهيز كرده  و معاصي  از شرك  كه  است  كساني  آن
 و  است  ماندگار و فنانشدني  كه  است  آخرت  اين  اند؛ پس كرده  عمل  وي  طاعت  به

  است  آمده �سعد بن سهل  روايت  به  شريف  درحديث. باشد ناپذير مي زوال  آن  نعمتهاي
 امنها كافر  ما سقي  ةبعوض  جناح  عند اهللا  الدنيا تزن  نأ لو«: فرمودند صخدا   رسول  كه

  ، او هرگز هيچ داشت مي  ارزش  اي پشه  بال  اندازه اگر دنيا در نزد خداوند به: ماء  شربة
  طبراني  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »نوشانيد نمي  آبي جرعه   را از آن  كافري

 � خطاب  كردند، عمربن» ايالء»  خويش  از زنان صخدا   رسول چون   كه  است  آمده
اثر   اند كه داده  تكيه  اي برهنه  درشت  حصيري  بر روي  ايشان  ديد كه آمد و  نزد ايشان

سرازير شد   بر چشمانش  اختيار اشك بي  مشهود بود پس  مباركشان  پهلوي بر  آن  زمختي
  دارند و شما كه  قرار دارند كه  نعمتي و ناز  و قيصر در آن  كسري !هللا يا رسول :و گفت
بودند،   داده  تكيه  كه صخدا   رسول !؟...هستيد  وي  از خلق  أخداوند  برگزيده

  گروه  آن: افزودند  ؟ سپس هستي  آيا تو در شك!  فرزند خطاب  اي«: نشستند و فرمودند
 شده  آنها داده  به  دنيايشان  آنها در زندگاني  هاي لذتها و گوارايي  هستند كه  مردمي

  كه  است  آمده  ديگري  در روايت. محرومند  آخرت  و لذت  آنها از نعمت  ، يعني» است 
  .»ما؟  از آن  باشد و آخرت  نيا از آناند  كه  نيستي  آيا راضي«: فرمودند

،  دينش از  مسلمان  انسان  بازگرداننده  از عوامل  يكي  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه
در عصر  ما  كه  است  واقعيتي  همان  و اين  برتر است  اقتصادي  كفار در وضعيت  ديدن

  پيشرفت  مشاهده  كه  بينيم را مي  ناز مسلمانا  و بسياري  كرده  را مالحظه  خود نيز آن
  . است  ساخته  ميل بي  و آيينشان  دين  به  كفار، آنها را نسبت  اقتصادي

  

��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V  
  بينش و  بوده  بهره بي  از بصيرت  هر كس: يعني »كند  تغافل  از ياد رحمان  و هر كس«

 بر«بگرداند   دل  رحمان  ، از ياد خداي كور شود و در نتيجه  قتحقي  از ديدن  اش باطني

  كه  است  كسي: اعشي . گردانيم را مسلط مي  بر او شيطاني: يعني » گماريم مي  او شيطاني
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  بيان  در تفسير آن  كه ـ چنان در اينجا  بيند اما مراد از آن و در روز مي  كور است  در شب
  آن: يعني » است  همنشين  برايش  شيطان  آن  پس«  است  باطني  بصيرت  شد ـ كوري

  امورش  او را در تمام  شود بلكه نمي و هرگز از او جدا  اوست  همراه  ، هميشه شيطان
و   افگند، اطاعت مي  بر وي  كه  هايي وسوسه  در تمام  شيطان  كند و او نيز از آن مي  دنبال
  .نمايد مي  روي دنباله

از   گفتند؛ بر هر يك  قريشيان: است گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  محات ابي ابن
 �هللاعبيدا بن ، طلحه ميان  در اين. بر او مسلط شود  را بر گماريد كه  محمد مردي  ياران

بود   قريش  در ميان � صديق ابوبكر  كه ـ درحالي  گماردند، طلحه � را بر ابوبكر صديق
  پاسخ  ؟ طلحه كني مي  دعوت  چيزي  چه  سوي مرا به: او گفت  به �بكرابو. ـ نزد او آمد

  مگر الت: گفت �ابوبكر.  كنم مي  دعوت  و عزي  الت  پرستش  سوي تو را به: داد
؟  كيست  عزي: پرسيد � ابوبكر صديق ! خداست  او از فرزندان: گفت  ؟ طلحه كيست
: نمود و گفت  خويش  مشرك  ياران  هب  روي نداد ولي   كرد و پاسخي  سكوت  طلحه
،  هنگام  در اين. ندادند  پس  كردند و جوابي  نيز سكوت  اما آنان. مرد را بدهيد  اين  پاسخ
  كه  دهم مي  گواهي !ابوبكر  برخيز اي: كرد و گفت � صديق ابوبكر  به  روي  هطلح

  گاه آن  خداست  رسول صمحمد   كه  دهم مي  و گواهي  نيست  جز معبود يگانه  خدايي
  اين  عزوجل  خداي  بود كه  همان. بلند ادا كرد  با نداي  را در محضر همه شهادت   كلمه
  .رمودف  را نازل  كريمه آيه 

  

��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  
  شياطيني: يعني »دارند باز مي  را از راه  آنان«  برگمارده  شياطين: يعني »آنها او مسلم«

؛  كنند، برگمارده مي  از ياد او تغافل  كه  از كساني  آنها را بر هر يك  عزوجل  خداي  كه
و   بازداشته  حق  راه شوند و آنها را از مي  حايل  حق  راههاي  به  رفتن  آنها و ميان  ميان
را   درستي  راه دارند و قرار  هدايت  بر طريق: كنند كه القا مي  آنان  را به  وسوسه  اين

،  وسوسه  اين  سبب كفار به: يعني »اند خود رهيافته  پندارند كه و مي«اند  دهبرگزي
  . است  درستي  روند، راه مي  را كه  اند و راهي راهيافته  پندارند كه 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  
  بوده بر او مسلط  شيطانش  از ياد ما كه  مانده  غافل  انسان  آن »نزد ما آيد  كه  گاه تا آن«

  مشرقين  و تو، فاصله  من  ميان  كاش  اي: گويد مي«خود   شيطان  در آنجا به  پس  است

شد   گفته»  مشرقين«  تغليب  از باب  كه  است  و مغرب  مشرق: » مشرقين«مراد از  »بود
  گفته»  نابوي«مادر  پدر و  و به»  قمرين»  خورشيد و ماه  ، به باب  از همين  كه  چنان

  شيطان  آن  است  و همدمي  بد همراه  و چه »! است  بدهمنشيني  چه  پس«. شود مي
  همنشيني ، با خود هر فرد مسلمان«: است  آمده  شريف  در حديث.  انسان  براي  برگمارده

  .»شود مي  جاري  وي  خون  در مجراي  بر فرزند آدم  دارد و شيطان  از جن
  

�z��y�����x��w��v�z��y�����x��w��v�z��y�����x��w��v�z��y�����x��w��v������_��~��}��|��{��_��~��}��|��{��_��~��}��|��{��_��~��}��|��{  
  سودتان«  پشيماني »و امروز هرگز«: شود مي  گفته  در روز قيامت  غافالن  آن  و براي

  به  ورزيدن بر خود در دنيا با شرك »ايد ورزيده  ستم  چرا كه« ! روزان  تيره  اي »ندهد
  كامروز، هرگز اشترا: يعني »هستيد  مشترك  شما در عذاب  در حقيقت«  سبحان  خداي

  در آن  مصيبت  چون  كه دنيا  حال  بخشد، برخالف نمي  شما سودي  به  عذاب شما در
بال :  طابت  ذا عمتإ  ةالبلي« :اند گفته  كه  گردد چنان مي  آسان  هم  آن  شود، تحمل  عام

  .»شود گردد، گوارا مي  همگاني  چون
  

���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��`  
  تواني مي  را راه  ، يا كوران نوانيرا بش  كران  تواني مي« !صمحمد   اي »ا توآي  پس«

 كفر  آنان  نشو كه  امر دلتنگ  از اين  پس  كار قادر نيستي  تو بر اين: يعني »نمود

  تواني مي آيا تو »و«  كردنشان هدايت  ، نه است  پيام  بر تو فقط ابالغ  اند بلكه ورزيده
  تواني نمي  هدايت  البته »؟ است  آشكاري  در گمراهي  همواره  را كه  سيك«  كني  هدايت

،  اي آورده  همراه را به  آنچه  هستند كه  ناشنواياني  منزله  كفار به  گروه  اين ! آري. كرد
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  در گمراهي  افراطشان سبب  بينند، به را نمي  آن  هستند كه  نابيناياني  منزله شنوند و به  نمي
  . در آنان  جهالت  گيري و جاي  كنو تم
  آن كه   بود زيرا در حالي  معكوس  ، نسبتيصخدا   رسولو   آنان  ميان  نسبت ! باري

  كردند، آنان مي  بليغ  و كوشش  ، سعي ايمان  سوي خود به  ، در دعوتص  حضرت
را  بيشتري   فرودهاي  شان و لجاجت  و غفلت  گمراهي  در جهت  ، پيوسته برعكس

  بودكه  نيز اين  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب. نمودند مي  روي زياده  و در آن  پيموده مي
جز   كردند اما قومشان و رنجور مي  خسته  قومشان  خود را در دعوت صخدا   رسول

  .نمود  را دلجوئي ص  حضرت  آن  عزوجل  خداي  افزودند پس نمي  خويش  بر گمراهي
  

�q��p��o��n��m��l�q��p��o��n��m��l�q��p��o��n��m��l�q��p��o��n��m��l������r��r��r��r  
فرود   عذاب  آنان  به  كه از آن  پيش » اگر ما تو را از دنيا ببريم« صما  رسول  اي » پس«

، هرچند  يا در دنيا و يا در آخرت » كشيم مي  انتقام  از آنان ا، قطع صورت  در آن«آيد 
  . باشي  بقا شتافته  سراي و به  بربسته  تو از دنيا رخت

  

��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  
  نشان«  از مرگت  قبل »تو  به«  دنيوي  از عذاب » ايم داده  وعده  آنان  را به  يا اگر آنچه«

را   ، آنان باشيم  خواسته  كه  و هرگاه » تواناييم  بر آنان اما قطع  ، در هر صورت دهيم
  ايدنيا ـ در روز بدر ـ بر  را در همين  آنان  عذاب  عزوجل  خداي  البته.  كنيم مي  عذاب

  .مسلط گردانيد آنها را بر  ، ايشان خويش  رسول  داد و در حيات  نشان صپيامبر خود
  

��¥���¤��£��¢��¡���~���}���|��{��¥���¤��£��¢��¡���~���}���|��{��¥���¤��£��¢��¡���~���}���|��{��¥���¤��£��¢��¡���~���}���|��{  
  آن  چند كساني هر » در زن  چنگ«  از قرآن » است  شده  تو وحي  سوي به  آنچه  به  پس«

  اي كجي  هيچ  كه » داري رارق  راست  تو بر راه  هرآينه«كنند   انگارند و تكذيب  را دروغ
  . نيست  در آن
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��®��¬��«���ª©�� �̈���§��¦��®��¬��«���ª©�� �̈���§��¦��®��¬��«���ª©�� �̈���§��¦��®��¬��«���ª©�� �̈���§��¦  
تو   براي  قرآن: يعني » است  تو ذكري  قوم  تو و براي  براي«  قرآن: يعني » آن  و هرآينه«

تو نيز   زبان  كه  زبانشان  به  زيرا قرآن  است  بزرگي  ، شرف از قريش  قومت  و براي

  تحقيق به: ( ��µ��´ z¶�±�����³����²}�: آيه  است  و نظير آن.  شده  ، نازل هست
  در حديث. »10/انبياء«)  ذكر شماست  در آن  كه  كرديم  را نازل  شما كتابي  سوي ما به  كه

امر   اين اقطع«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول � معاويه  روايت  به  شريف
  كه كند جز اين نمي  كشمكش با آنها در آن   كسي،  است  در قريش)  خالفت  يعني(

را برپا   دين )قريش(  كه  گاه آن گند تااف مي  در آتش  اش او را بر چهره  خداوند متعال
  كه  توست  تو و قوم  براي  اي يادآوري  قرآن: است  اين  آيه  معناي: قولي به. »دارند

 خواهيد  پرسيده  زودي و به«كنيد  مي  عمل  بدانو   ياد آورده را به  امور دين  آن  وسيله به

  احكام  از اقامه  زودي  يا به.  است شما قرار داده  براي  أخداوند  كه  شرفي  از اين »شد
  قرطبي.  قرار خواهيد گرفت  ، مورد پرسش است  بر شما الزم  كه  آن  به  و عمل  قرآن
  بزرگي  كند، شرف  عمل  آن  به  كه  ركسيه  براي  قرآن  كه  است  آن  صحيح«: گويد مي

  نقل  شريف  حديث  به  وي  گاه آن  از غير ايشان  باشد چه  از قريش  كس  آن  ، چه است
  اي از سفر جنگي صخدا   رسول: فرمود  كند كه مي استناد كعباس از ابن  شده

  ، اشتري ةيا فاطم«: ودندفرم  وي  و به  عنها را فراخوانده هللا رضي  فاطمه  برگشتند، سپس
  خود را از خداوند متعال  نفس ! فاطمه  اي: اشيئ  اهللا  من  عنك  غنيأال   نيإ، ف اهللا  من  نفسك

  حضرت  آن. »كرد  توانم نمي  را از تو دفع  او، چيزي  از جانب  زيرا من  كن  خريداري
ما «: فرمودند  كردند، سپس  منيز اعال  خويش  بيت و اهل  زنان  را به  سخن مانند اين  ص

،  متيبأ  الناس  وليأب  ، و ال قريش المتقون  متيأب  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي بنوهاشم 
  متيأب  الناس  وليأ  نإ،  متيأب  الناس  وليأنصار باأل ، وال المتقون  متيأب  الناس وليأ  نإ

  رجل  من  نتمأنما إ.  المتقون  متيأب  الناس  وليأ  نإ،  متيأب  الناس  وليأب  الموالي ، وال المتقون
  مردم  سزاوارترين  هاشم بني: ال بالتقويإ  حد فضلأ  حد عليأل  ، ليس الصاع  كجمام  ةوامرأ

  قريش  ، پرهيزگارانند و نه من  امت  به  مردم  سزاوارترين انيستند، قطع  من  امت  به
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پرهيزگارانند و   من  امت  به  مردم  سزاوارترين  گمان اند، بي من  تام  به  مردم  سزاوارترين
  من  امت  به  مردم  سزاوارترين ااند، قطع من  امت  به  مردم  سزاوارترين انصار  نه

اند،  من  امت  به  مردم  سزاوارترين) عجم(  از بند بردگي  آزادشدگان  پرهيزگارانند و نه
)  در اصل(  شما همه  كه  نيست  جز اين. پرهيزگارانند  من  امت  هب  مردم  سزاوارترين اقطع
 باال  بر سر آن  پيمانه  بعد از پر شدن  كه  ايد و همانند آنچه شده  آفريده  مرد و زن  يكاز 
 تقوي  جز به  اي و برتري  فضيلت  هيچ  را بر كسي  ، كسي)برابريد  باهم  همه(ايستد  مي

  .» نيست 
  

²��±��°��¯²��±��°��¯²��±��°��¯²��±��°��¯����������½��¼��»��º��¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶����µ�� �́�³  
 ، رحمان  خداي  جاي ، جويا شو؛ آيا به ايم از تو فرستاده  پيش  ما كه  و از پيامبران«

خدا   رسول  ، پرسيدن مراد آيه» ؟ ايم قرارگيرند، مقرر داشته  مورد پرستش  را كه  خداياني
  ايشان با ص  رتحض  آن  كه  ، هنگامي اسراء است  در شب ‡از پيامبران ص

  رسالت را به  ايشان  كه  پيامبراني  از امتهاي: است  اين  معني  قولي به. كنند مي  مالقات
؟ آيا  ايم كرده  حكم  بتان  پرستش  ، به از اديان  آيا ما در ديني: كه  بپرس  بوديم  برانگيخته

 ‡پيامبران  اجماع  استشهاد به،  هدف. ؟ ايم داده  ها اجازه امت  از آن  يكي  كار را به  اين
  و نشان  داشته  داللت توحيد  و قدامت  بر اصالت  كه  ، حقيقتي توحيد است  بر عقيده

  . نيست  نودرآمدي  ، عقيده عقيده  اين  دهد كه مي
  

��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾  
، » آيات« مراد از » او فرستاديمو مال   فرعون  سوي خود به  را با آيات  و همانا موسي«

و مراد   گذشت »101/اسراء«  آنها در سوره  بيان  كه  است  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات
. ـ اند  اسرائيل ها و بني از قبطي  ـ اعم  فرعون  رعاياي  و همگي  اشراف: در اينجا» مال«از 

بر توحيد و  ÷ موسي  دعوت  استشهاد به در اينجا،  داستان  اين  از بيان  هدف
  كه  است  در برابر مخالفتها و آزارهايي صازپيامبر   ، دلجويي حال  و در عين  يكتاپرستي
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 » پروردگار عالميانم  فرستاده  همانا من« ÷ موسي»  گفت پس«بينند  مي  خويش  از قوم
  . است  فرستاده  رسالت شما به  سوي مرا به  كه
  

�Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ë�Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ë�Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ë�Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ë������Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ  
 استهزا  از روي »زدند  بر آنها خنده  آنان  آورد، بناگاه  ما را برايشان  آيات  چون  پس«

  .و تمسخر
  

��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  
 :يعني »بزرگتر بود  از نظير آن  آن  كه مگر اين  نموديم نمي  آنان  به  اي نشانه  و ما هيچ«

 ماقبلش  تر از معجزه ، بزرگتر و با شكوه و معجزاتش ÷موسي  هاي از نشانه  هريك
  معني ديگر  قولي به. بود  نيز در حد خود بزرگ  قبلي  و نشانه  معجزه  كه بود، با وجود آن 

  ضميمه  اول  به  دوم  نشانه  چون  بود كه  اي گونه به ÷ موسي  هاي نشانه: است  اين
: يعني » كرديم  گرفتارشان  عذاب  و به«. افزود يم  آن  و روشني  شد، بر وضوح مي
و   قحطي  چون  انگاشتند، عذابهايي  ها را دروغ و نشانه  آيات  آنها اين  كه اين  سبب به

  سوي  ازكفر به »آيند  راه  تا مگر به«  كرديم  را گريبانگير آنان  ملخ  سيل  و هجوم  طوفان
  .نيامدند  راه  و به وجود، بازنگشتند  اما با اين.  ايمان

  

��[��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   ساحران ناميدند و را ساحر مي  آنها دانشمندان» ساحر  اي: گفتند« ÷موسي » و به«

 » مابخوان  براي  با تو عهد كرده  آنچه  را به  پروردگارت«. كردند مي  و احترام  تعظيم
مفاد   بر طبق  ـ كه  اي داده با خود خبر  مورد عهد پروردگارتما در   به  كه  آنچه  به: يعني

زيرا ما «  ما بخوان  گرداند ـ او را براي مي را از ما دور  ، عذاب آوريم  ، اگر ما ايمان آن

: يعني. شد  و باورمند خواهيم  ، مؤمن اي آورده  كه  آنچه  و به  در آينده » راهيافتگانيم
  .شود  از ما برطرف  تا عذاب  تو دعا كني  كه  است  ينما ا  آوردن  شرط ايمان
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��c��b��a������ �̀�_��� �̂�������������]��\��c��b��a������ �̀�_��� �̂�������������]��\��c��b��a������ �̀�_��� �̂�������������]��\��c��b��a������ �̀�_��� �̂�������������]��\  
  چنين  تقدير سخن »عهد شكستند  آنان  ، بناگاه برداشتيم  را از آنان  عذاب  چون  پس«

را   عذاب او،  اثر دعاي دعا كرد و بر  پروردگار خويش  بارگاه  به ÷ موسي  گاه آن: است
  كردند و عهدي شكني شد، پيمان  برداشته  از آنان  عذاب  چون  پس  كرديم  برطرف  از آنان
  .بودند، شكستند  داده ÷موسي  به  را كه

  

��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
��v��u��v��u��v��u��v��u  

 ÷موسي  سوي به  قومش  از گرايش  فرعون »خود ندا در داد  قوم  در ميان  و فرعون«
را   اي يا منادي. در داد ندا  بلند در ميانشان  آنها را گرد آورد و با صدايي  شد پس  بيمناك

 مصر و  آيا فرمانروايي ! من  قوم  اي: گفت«: ندا در دهد  چنين  دستور داد تا در ميانشان

 » نيست  من  از آن  است  روان«  من  از زير كاخهاي: يعني » از زير من  نهرها كه  اين
  كه  نيست  مخالفي  و هيچ كند نمي  كشمكش  آنها با من  در تملك  كس هيچ  كه طوري به

  هاي شاخه  و مهمترين  است  نيل  رودهاي» انهار«مراد ار . كند؟  در آنها مخالفت  با من
و »  تنيس«و رود » دمياط«، رود » طولون« ، رود» ملك«رود : بودند از  عبارت  رود نيل

» رشيد«و رود » دمياط«رود   و آن  مشهور است ها رودخانه  از اين  دو شاخه  اكنون هم
اقتدار و   همه اين »بينيد؟ مگر نمي  پس«دهند  مي  راتشكيل  نيل  دو دلتاي هر  باشد كه مي

؛  و در مقابل  من  قدر و منزلت  و بزرگي  و مكنت  ملك  نيرومندي به  مرا؟ تا از آن  شكوه
  .ببريد؟  پي  با من  از مقاومت  موسي  و ناتواني  ضعف  به
  

��b��a�� �̀�_��������~��}��|��{��z���y��x��w��b��a�� �̀�_��������~��}��|��{��z���y��x��w��b��a�� �̀�_��������~��}��|��{��z���y��x��w��b��a�� �̀�_��������~��}��|��{��z���y��x��w  
 و  ضعيف  كه ÷ از موسي  من  بلكه: يعني » او خوار است  كه  كسي از اين  من  بلكه«

  كه  نيست  و نزديك«ندارد   و شكوهي  عزت  و هيچ  مقدار و خوار و فقير است بي
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  زبان لكنت  بيان » بهترم«  است  لكنتي  در زبانش  كه  روي  را، از آن  سخن »بگويد  واضح
  . گذشت »27 /طه»  در سوره ÷ موسي

  

��n��m��l��k���j�����i��h��g����f��e��d��c��n��m��l��k���j�����i��h��g����f��e��d��c��n��m��l��k���j�����i��h��g����f��e��d��c��n��m��l��k���j�����i��h��g����f��e��d��c  
  شخص ÷ اگر موسي: يعني »نشد؟  بر او فرود آورده  زرين  چرا دستبندهايي  پس«

نمايانگر متأثر   فرعون  سخن  اين !؟ نيست  از زر آراسته  دهاييدستبن  ، چرا به است  بزرگي
  پادشاهي به  چون  بود كه  چنين  شاهان  زيرا عادت  است  شاهان  از عادت  بودنش

  پوشانيدند تا اين مي  بر آنان  زرين  شدند، دستبندها و طوقي مي  گذاري رسيدند و تاج مي
  شده  پيوست  فرشتگان او  يا چرا همراه«. باشد  آنان  و رياست  سياست  نشانهامر 

  و همراه  آينده  پياپي  فرشتگان  تا اين  راستگوست  خويش  اگر او در ادعاي »اند؟ نيامده
بود   گونه دهند؟ بدين  گواهي  نبوت به  نمايند و برايش  ياري  ، او را بر كارش با وي  شده

  البد بايد بر شكل ‡پيامبران  كرد كه را القا  گمانو   وهم  اين  قومش  ، به ملعون  آن  كه
  شان و همراهي  زده  حلقه  گرداگرد ايشان نيز  ستمگر باشند و فرشتگان  شاهان  و شمايل

  !.!كنند
  

��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  
را   آنان  فرعون: يعني »كردند  را و از او اطاعت  خويش  قوم  عقل  ساخت  سبك  پس«

نيز   و آنان  واداشت  و ناداني  جهل  سبكي  ، به اش و فريبنده  بازانه نيرنگ  سخنان  با اين
  هرآينه« كردند  را تكذيب ÷ را پذيرفتند و موسي  و سخنش  كرده  او را اطاعت  فرمان

  .بودند  خارج أخداوند  آنها از دين: يعني »بودند  فاسق  آنها قومي
از   شدنشان تهي  كند؛ و آن را آشكار مي  از فرعون  آنان  اطاعت  ، علت كريمه  آيه  اين

  در تحميل  ستمگران  همه  روش  اين  البته.  است  فرعون  و خرد بر اثر نيرنگ  انديشه
  كنند و با انواع مي  تهي  و خرد و انديشه  را از عقل  مردم  كه  است  خويش  فرمانروايي

  .گردانند مي دور  را از حقايق  ، آنان ذهني  وشوي و شست  تبليغات
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��~��}��|��{��z���y��x��~��}��|��{��z���y��x��~��}��|��{��z���y��x��~��}��|��{��z���y��x  
  انتقام  از آنان«و عناد   با افراط خود در عصيان »درآوردند  خشم  ما را به  و چون«

  به  شريف  در حديث.  سرخ  در درياي » كرديم  يكجا غرق  را همه  و آنان  گرفتيم
  تبارك  خداي  چون«: فرمودند صدا خ  رسول  كه  است  آمده �عامر  بن  عقبه  روايت
 بر  بنده  آن  كه دهد در حالي خواهد مي مي  را كه  هر چه  بنده  به  كه  را ديدي  وتعالي
  آن  براي  تعالي  حق  از سوي  امر استدراجي  اين  كه بدان  پس  پايدار است  خويش  گناهان

���x�x�x�x������|��{��z+: كردند  را تالوت  آيه  اين  گاه آن.  است  بنده �y��|��{��z�� �y��|��{��z�� �y��|��{��z�� �y

}}}}_ «.  
  

��¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡������¤��£��¢��¡����  
  به  كه  كفاري  ، براي عذاب  را در استحقاق  فرعونيان: يعني » را پيشرو گردانيديم  و آنان«

: يعني » آيندگان  براي  و مثلي«  كنند، مقتدا و پيشوا گردانيديم مي  عمل  آنان  مانند عمل
  آوري شگفت  داستان را  يا آنان.  گردانيديم  آيندگان  براي  پند و عبرتي  را مايه  آنان

  .زنند مي  مثل  آن  به  آيندگان  كه  گردانيديم
  

��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥  
جز  به او  كه  باره  در اين » پسر مريم  به«  كافران  از سوي »شد  زده  مثل  كه  و هنگامي«

: يعني »دارند برمي  بانگ  سخن  تو از آن  قوم  بناگاه«  قرار گرفت  مورد پرستش  أخدا
  .كنند پا مي به  ، شور و هلهله مثل  اين  زدن  به  خوشحالي  از روي
  رسول با  زبعري ابن  مجادله  درباره  كريمه آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران

��t��s��r}:  »98/ انبياء »  مباركه  آيه  كه  گاه شد زيرا آن  نازل صخدا 

y��x� �w� � �v� �u�z  :»پرستيد، هيزم خداوند مي  جاي به  كه  شما و آنچه  
  كه  پروردگار كعبه  سوگند به: گفت صخدا   رسول  به  زبعري  شد، ابن  نازل» ايد جهنم

را   ، فرشتگان را، يهود عزير را و بنو مليح  مسيح  آيا نصاري ! يافتم  بر تو غلبه  در حجت
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  نيز هيزم  و عزيز و فرشتگان  مسيح  كه  است  معني  بدين  آيه  اين  د؟ پسپرستن نمي
  نيز بانگ مكه   شد و مشركان  شادمان  سخت  سخنش  از اين  زبعري  ابن !اند؟ جهنم

}�: فرمود  را نازل» 101/انبياء»  و آيه  كريمه آيه  اين  متعادل  خداي  پس. برداشتند  شادي

� �¸� �¶� �µ�� � � �´��³¼��»� �º�� � �¹z  :»ما در  از  كه  همانا كساني
  .»اند شده  دور داشته  دوزخ  از آتش  ، آنان است  مقرر شده  نيكي  حقشان

  شان مجادله در كفر و عناد و  قريش  و ستيزه  از لجاجت  ديگري  ، نمايانگر نوع آيه  اين
  :بود از  عبارت  ، كه گذشت  قبل  در آيات  ديگر از كفرياتشان  و چهار نوع  نارواست  به
  .قرار دادند) فرزند(جزء   از بندگانش  تعالي  حق  ـ آنها براي1
  .رحمانند، دختر خواندند  خداي  بندگان  را كه  ـ آنها فرشتگان2
  . كرديم نمي  را پرستش  ما بتان  خواست اگر خدا نمي: ـ آنها گفتند3
  . است  نشده  ، نازل يا طايف  دو شهر مكه  رگاناز بز  بر يكي  قرآن  چرا اين: ـ آنها گفتند4
  

���Â��Á����À��¿��¾��½¼�����»��º��¹�� �̧�¶µ��� �́�³���²��±���Â��Á����À��¿��¾��½¼�����»��º��¹�� �̧�¶µ��� �́�³���²��±���Â��Á����À��¿��¾��½¼�����»��º��¹�� �̧�¶µ��� �́�³���²��±���Â��Á����À��¿��¾��½¼�����»��º��¹�� �̧�¶µ��� �́�³���²��±  
نزد  در »ما بهترند  آيا خدايان: و گفتند«كردند   مجادله صبا پيامبر   مشركان  همچنين

  ر كسيه الزوم  باشد كه  صورت  بدين  اگر قضيه: يعني »؟ يا عيسي« !صمحمد   تو اي
  ، ما نيز به صورت وارد شود، در اين  دوزخ  آتش  رد، بهقرار گي  جز خدا مورد پرستش  كه
  آن« ! هستيم  باشند، راضي  همراه  در جهنم  و عزير و فرشتگان  ما با عيسي  خدايان  كه اين

را  ÷ نامربوط در مورد عيسي مثل   آن: يعني »تو نزدند  براي  جدل  را جز از راه  مثل
دانند  كنند زيرا آنها مي  و مجادله  ناروا ستيزه  با تو به  كه نخاطر اي تو نزدند مگر به  براي

، »98/انبياء«)  جهنم  حصب  اهللا  دون  من  و ـ ما ـ تعبدون  انكم: (در آيه» ما»  حرف  كه
  شامل  د و نهشو مي  عيسي  شامل  نه  كريمه  ، آيه رود بنابراين كار مي  غير عقال به  براي

نيز نبودند زيرا   حق  خود، خواهان  جدال ديگر، آنها با اين  از سوي. عزير و فرشتگان
  كه ، چرا است  هايشان سفسطه  غير از اين  چيز ديگري ÷در مورد عيسي  حقيقت
كرد و   سفارش  آن  به  سخن  را نيز با اين  خويش  توحيد را آورد و قوم  عقيده ÷ عيسي
  مردمي  آنان  بلكه«. »/72 مائده» « است  اي خداوند يگانه خداوند پروردگار ما،«: فرمود



  

2596  

  ، بسيار سرسخت و خصومت  جو و در دشمني آنهابسيار ستيزه: خصمون »جويند  ستيزه
  .رو اند و زياده

  ما ضل« :فرمودند ص خدا  رسول  كه  است  آمده �امامه ابي  روايت  به  شريف  در حديث
  قومي  هيچ: ةياآل  هذه ص هللا  تال رسول  ، ثم الجدلا ال أورثوإ  كانوا عليه  د هديبع  قوم

  در آنان  جويي  و ستيزه  جدل  كه نشدند مگر اين  بودند، گمراه  بر آن  كه  بعد از هدايتي
  .»كردند  را تالوت  كريمه  آيه  اين صخدا   رسول  سپس. شد  جانشين

  

�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������Í���Ì��Ë��Ê��Í���Ì��Ë��Ê��Í���Ì��Ë��Ê��Í���Ì��Ë��Ê  
  كه  است  اي بنده ÷ عيسي: يعني » ، نيست ايم كرده  انعام  وي بر  كه  اي جز بنده  عيسي«

 »و«  و اعزاز قرار داديم  و او را مورد اكرام  داشته  ، گراميش بر وي  نبوت  ما با انعام

  وعبرتي  نشانه: يعني » مثلي  اسرائيل بني  او را براي«: كه  مگر كسي  نيست ÷عيسي

پدر   بدون ÷ ببرند زيرا عيسي  پي  سبحان  خداي  قدرت  او، به  وسيله  به  كه » ساختيم«
را ـ   مادرزاد وهر بيماري  كرد و كور و پيس مي  را زنده  او مردگان  دنيا آمد همچنين  به
  .بخشيد ـ شفا مي  الهي  اذن  به
  

���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  
شما   جانشين  كه  زمين  در روي  شما فرشتگاني  جاي  به  ، البته يمو اگر بخواه«

شما   جاي و به  ، شما را نابود كرده خواستيم اگر مي: يعني » آوريم پديد مي گردند،
شما   جانشين  را آباد كنند و در آن  آن  كه  آورديم پديد مي  زمين  را در روي  فرشتگاني

اما   است  آور و عجيب شگفت ÷ عيسي  ند حالهرچ  بدانيد كه: يعني .باشند
  . نيز تواناست  تر از آن عجيب  بر آفرينش أخداوند
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��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  
از  ÷عيسي  نزول: يعني » است  قيامت  براي  اي نشانه« ÷عيسي: يعني »و همانا او«

، از  نزول  اين شود زيرا مي  شناخته  با آن  قيامت  كه  است  هايي نشانه  ، از جمله آسمان
. آورد فرود مي  آسمان او را از  قيامت  از برپايي  قبل  سبحان  و خداي  است  قيامت  عالئم
  ؛ احاديث ذكر است  شايان. باشد مي  قيامت  هاي نيز از ديگر نشانه  دجال  خروج  كه چنان
  امامي  عنوان  به  ـ كه  از روز قيامت  قبل  از آسمان ÷ عيسي  آمدن فرود  در باره  وارده
  به  ذيل  شريف  حديث  باشد از جمله متواتر مي آيد ـ فرود مي  دادستان  و داوري  عادل

  مسيح  كه  در اثنايي... «: فرمودند  كه  است صخدا   از رسول  مسلم  صحيح  روايت
فرستد و او در  را فرومي  يممر بن مسيح  متعال خداوند  ، بناگاه است  ظهور نموده  دجال
  به  شده  رنگ  دو جامه  كه آيد در حالي فرود مي  دمشق  جامع  سپيد شرق  مناره  محل
و   است  نهاده  دو فرشته  را بر بالهاي  خويش  دست  و دو كف  و زعفران پوشيده  ورس
  به  د، آبرا بردار  آن  چكد و چون مي  آب  قطرات  را فرود آورد، از آن  سرش  چون
  دم  بوي  را نرسد كه  كافري  هيچ  لغزد پس مي فرو  از آن مرواريد  درشت  هاي دانه  شكل
  اوست  برد نگاه  او تا نهايت  نفوذ دم  ميرد و نهايت مي  كه اين را دريابد مگر ÷ عيسي

  شقتل  يابد و به درمي» لدا  باب«او را در   جويد تا سرانجام مي را  دجال  گاه آن
  .»...رساند مي

خود   به  اي و شبهه  شك  هيچ  قيامت  در وقوع: يعني »ترديد نكنيد  زنهار در آن  پس«

  پيروي  و ازمن«  است  آمدني  ناخواه خواه  نينگاريد زيرا قيامت  را دروغ  ندهيد و آن  راه

  اين«؛  دهم مي  نـ فرما  شرك  و نفي  پرستي ـ از يگانه  آن  شما را به  كه  در آنچه» كنيد

  آن  سوي  را به و شما  كنم امر مي  آن  شما را به  من  كه  آنچه: يعني » راست  راه  است
  .رساند مي  حق  شما را به  كه  است  پايدار و مستقيمي  ، تنها راه خوانم مي
  

��U���T���S���R�����Q��PO���N��M��U���T���S���R�����Q��PO���N��M��U���T���S���R�����Q��PO���N��M��U���T���S���R�����Q��PO���N��M  
  شما را نزند و به  راه  شيطان  كه !الحذر: نييع »در برد  به  را از راه شما  و مبادا شيطان«

نسازد و شما را از   تان افگند؛ فريفته فرو مي  در دلهايتان  كه  هايي ها و شبهه وسوسه
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شما  با  او دشمني: يعني » آشكار است  شما دشمني  زيرا او براي«باز ندارد   من  پيروي
  .ندارد  پروا و ابايي  هيچ  آن  كردن  كند و از نمايان نمي  را پنهان

  

��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W��V��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W��V��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W��V��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W��V
h���gh���gh���gh���g  

  را كه  الهي  واضح  و شريعت  و احكام  روشن  معجزات: يعني » بينات  عيسي  و چون«

شما   براي: يعني » آوردم  شما حكمت  براي  راستي  به: آورد، گفت«  است  همانا انجيل
بر   كه  ام آورده را  شما پيامي  به  من: است  اين  معني  قولي به.  ا آوردمر  ، يا انجيل نبوت

از   شما بعضي  براي و تا«دارد  و ناپسند باز مي  و از امور زشت  ترغيب  امور پسنديده

  روشن«  دنيوي  نه ، و امور ديني  تورات  از احكام »كنيد مي  اختالف  در آن  را كه  آنچه

  اطاعت  و از من«بپرهيزيد   وي  هاي از نافرماني: يعني »خدا پروا داريد ، از ، پس سازم

  كثير گفته ابن.  كنم ـ امر مي  شرع  ـ از توحيد و احكام  آن  شما را به  كه  در آنچه »كنيد
  نيكو است  را، معنايي  امور دنيوي  نه را آورد  امور ديني ÷ عيسي  كه  معني  اين«: است

در  ص، رسول خدا جهت  همين  اند به نشده  كار دنيا مبعوث  بيان  براي ‡زيرا انبيا 
،  است  شده  عنهما نقل هللا رضي  عائشه و  انس  روايت  به  كه  ذيل  شريف  حديث
  .»داناتريد  امور دنيايتان  شما به: مور دنياكمأب  علمأ  نتمأ«: اند فرموده

  

��s���r��q��p��on���m��l������k��j��i��s���r��q��p��on���m��l������k��j��i��s���r��q��p��on���m��l������k��j��i��s���r��q��p��on���m��l������k��j��i  
: فرمود دستور داد،  در آن  خويش  اطاعت  را به  مردم  كه  آنچه  در بيان ÷ عيسي  سپس

 »او را بپرستيد  پس  و پروردگار شماست  پروردگار من  كه  ، خداست در حقيقت«
  اطاعت  ، از من تعالي حق  و عبوديت  احكام  به  توحيد و عمل  شما بايد در عقيده: يعني
  به  و عمل يگانگي  به  عزوجل  خداي  فقط عبادت: يعني » راست  اهر  است  اين«كنيد 
  . و بس  است  و درست  راست  ، راه وي  و احكام  شرايع
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�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xw��v��u��t�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xw��v��u��t�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xw��v��u��t�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xw��v��u��t  
  متحزب  هم با  اند كه گروههايي: احزاب »كردند  اختالف  از ميانشان  احزاب  پس«

  آنان سوي  به ÷ عيسي  كه  يهود و نصاري  از ميان  هايي روهگ: يعني. اند شده  وهمدست
  عذاب  كلمه: ويل » ويل  پس«كردند   اختالف  در كار دين  هم بود، با  شده  فرستاده

  گفتني.  كننده اختالف  هاي گروه  از اين »كردند  ستم  باد كه  بر كساني«: واي  ، يعني است
  وي  و شرايع  احكام  و به  ورزيده  شرك  عزوجل  خداي  هب  هستند كه  كساني  ؛ آنان است
  عذاب  كه  از روزي: يعني »دردناك  روزي از عذاب«  بر آنان  واي ! آري. اند نكرده  عمل

  .باشد مي روز قيامت   ، كه است  دردناك  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  
.  است  و مفيد نفي  انكاري  استفهام  حرف: هل.  باحزا  گروه  اين »كشند آيا انتظار مي«

 آنان  كه آيد در حالي  سراغشان  به  بناگاه  را كه  جز قيامت«كشند  انتظار نمي: يعني

  .باشند امور دنيا مي  سرگرم  كه  جهت  برند بدان بسر  و هنوز در غفلت »باشند  ناآگاه 
  

��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  
  بعضي روز،  در آن«  است  و رفيق  دوست  معناي  ؛ به خليل  جمع: ءاخال » دوستان«

و   دوست در دنيا با همديگر بسيار  كه  و رفيقاني  دوستان: يعني »ديگرند  بعضي  دشمن
در دنيا با   راكه  اموري  شوند زيرا آن مي  دشمن  با هم  اند، در روز قيامت بوده  مشفق

يابند،  مي  خويش  عذاب  كردند، اسباب مي  و رفاقت  دوستي  ديگر بر محور آن يك
 » مگر پرهيزگاران«  است  استوار بوده  معصيت  در دنيا، بر پايه  آنان  دوستي  كه آن  سبب به

در   كه  يكديگرند چنان  دوست  ، در دنيا و آخرت گان و تقواپيشه  زيرا پرهيزگاران
  لو أن«: فرمودند صخدا   رسول  كه  ستا  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
بينهما،   ةالقيام  يوم  تعالي  اهللا  ، لجمع بالمغرب خرواآل  ، أحدهما بالمشرق اهللا  تحابا في  رجلين

  دوستي  با هم  عزوجل  خداي  رضاي  در راه  اگر دو شخص: في  أحببته  لذيا هذا: يقول
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روز  أخداوند  گمان ، بي در مغرب  ديگري باشد و  كنند و يكي از آنها در مشرق
  او را در رضاي  كه  است  كسي  همان  اين: فرمايد مي آورد، گرد مي  دو را با هم  آن  قيامت

  .» داشتي مي  دوست  من
  جمحي  خلف بن اميه  درباره  كريمه آيه  اين: است  كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  نقاش

 صخدا  رسول با  بودند و عقبه  بسيار دوست  با هم  شد كه  معيط نازل ابي  بن و عقبه
  و صائبي  برگشته  خويش  معيط از دين ابي بن عقبه: گفتند  قريشيان  پس.  داشت  همنشيني

باد اگر نزد محمد   حرام  رويت بر  رويم  ديدن: گفت  وي  به  رفيقش  و اميه  است  شده
خدا   رسول  پس. كرد  چنين  ملعون و عقبه  ! ازينيند  دهان  آب  وي  و در چهره  نروي
نيز در   اميه. بند كشيدند و كشتند او را بكشند و در روز بدر اورا به   نذر كردند كه ص

  .گرديد  نازل  آنان  درباره  كريمه  آيه  شد و اين  كشته  معركه
  

��|��{���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  
 در  سخن  اين »شويد مي  اندوهگين  و نه  بر شماست  بيمي  نهامروز  ! من  بندگان  اي«

 خاطر كسب و به  أخدا  در راه  شود كه مي  گفته  گاني تقوا پيشه  آن  ، به روز قيامت
  ايشان  به  سخن  اين  كه  بودند و هنگامي  برقرار كرده  پيوند دوستي  ، با هم وي  رضاي 

  .شود مي  برطرف  رود و اندوهشان مي  از بين  و هراسشان  شود، ترس مي  گفته
  

��£��¢��¡������~��}��£��¢��¡������~��}��£��¢��¡������~��}��£��¢��¡������~��}  
 :جمله  مخاطب: يعني »بودند  و تسليم  آورده  ما ايمان  آيات  به  كه  كساني  همان«

+� �w���v���u��t��w���v���u��t��w���v���u��t��w���v���u��t..._ پذير  تسليم  ، فقط مؤمنان آن  مخاطب  نيستند بلكه  بندگان  همه
  .باشند مي  مخلص

  

��©�� �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤  
  زنان»  أزواجكم« مراد از »درآييد  بهشت  به  شما و همسرانتان«: شود مي  گفته  نانآ  به

مراد : ديگر  قولي  به .از مؤمنانند  ايشان  همدم  مراد همنشينان: قولي به. ايشانند  مؤمن
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از   واعزاز و با برخورداري  با اكرام: يعني » شادمانه«اند   از حورعين  ايشان  همسران
، از آواز  در بهشت: است  اين)  تحبرون(  معناي: قولي به. درآييد  بهشت  به ها نعمت
  .شويد ، متلذذ و برخوردار مي خوش  هاي خواني

  

���»��º��¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²��� ±°�� �̄ �®��¬��«��ª���»��º��¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²��� ±°�� �̄ �®��¬��«��ª���»��º��¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²��� ±°�� �̄ �®��¬��«��ª���»��º��¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²��� ±°�� �̄ �®��¬��«��ª
��½��¼��½��¼��½��¼��½��¼  

در   برايشان »و«  بهشتي  از غذاهاي »گردانند مي  و دراز از زر برآنان  پهن  هايي سيني«

و درآنجا «گردانند  مي  از طال بر ايشان » هايي كوزه«در   كه  است  هايي نوشابه  شتبه

  گوناگون  از انواع » برد، هست  آنها لذت  از ديدن  را بخواهد و ديدگان  دلها آن  آنچه
چشمها  ، است  آن  به  رسيدن  دلها در هواي  كه  ها و مانند آنها از هر چيزي غذاها، نوشابه

  در آن و شما«آيد  مي  طرب  آنها به  برد و گوشها از شنيدن مي  آنها لذت  دناز دي

ها  غذاها ونوشيدني  در بهشت ! آري. آييد مي  بيرون  از آن  ميريد و نه مي  نه »جاودانيد
  در دنيا حرام  طال و نقره  ظروف  شود اما استعمال مي  طال تقديم  با ظروف  بهشتيان  براي
  رسول  كه  است  آمده  و مسلم  خاريب  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان.  است
ننوشيد و در   نقره طال و  و ديبا را نپوشيد و در ظروف  ابريشم«: فرمودند صخدا

و در   كافران  براي در دنيا  طال و نقره  غذا نخوريد زيرا ظروف  طال و نقره  هاي سيني
  عنها آمده هللا رضي  سلمه ام  روايت  به  ديگري  ريفش  در حديث. » شماست  براي  آخرت
را در   جهنم  آتش  كه  نيست  نوشد، جز اين مي  طال و نقره  در ظروف  كه  كسي«: است
  ـ مقتضي  خالفي  هيچ  ـ بي  دو حديث  اين  كه. » است  فروريخته  خويش  شكم

  .اند تحريم
  

��Ã��Â��Á��À��¿��¾��Ã��Â��Á��À��¿��¾��Ã��Â��Á��À��¿��¾��Ã��Â��Á��À��¿��¾������Å��Ä��Å��Ä��Å��Ä��Å��Ä  
  كه چنان  پس »يافتيد  كرديد، ميراث مي  آنچه  پاداش  به  كه  بهشتي  همان  است  و اين«

  دنيا انجام در  كه  اي شايسته  اعمال  سبب  نيز به  بهشت  رسد، اين مي  وارث  به  ميراث
ـ   دوزخيان از  هريك«: است  آمده  شريف  در حديث.  است  شما رسيده  داديد، به مي
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  را در بهشت  خويش  شود ـ منزل  برانگيخته  در وجود وي  دريغدرد و   كه اين  براي
  بودم مي  از متقيان كرد، مي  اگر خداوند مرا هدايت: گويد مي) حسرت  به(  گاه بيند آن مي

  اگر خداي: گويد مي  بيند سپس مي  را از دوزخ  خويش  منزل  بهشت  از اهل  و هر يك
  همچنين. » است  شكري  برايش  اين  پس.  نبوديم  يافته  كرد، ما راه نمي  هدايتمان  عزوجل

  و منزلي  در بهشت  منزلي  كه اين مگر  نيست  كسي  هيچ«: است  آمده  شريف  در حديث
از كافر   برد و مؤمن مي  ميراث  دوزخ در  را از وي  مؤمن  كافر منزل  دارد پس  در دوزخ

���À+: تعالي  باري  فرموده يرتفس  است  و اين  را در بهشت  وي  منزل �¿� �¾��À� �¿� �¾��À� �¿� �¾��À� �¿� �¾

��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á����ÄÄÄÄ_  «.  
  

É��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��Æ�����������Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê  
بجز   بهشت در  شما بهشتيان  براي: يعني » بسيار است  هايي شما ميوه  در آنجا براي«

از آنها   كه«  است  گوناگون  و اصناف  بسيار با انواع  هايي ها ـ ميوه غذاها و نوشيدني

بسيار و   چنان  طرف  خوريد زيرا از يك از آنها را مي  عضيب: يعني »خوريد مي
شود،  مي  خورده  ديگر، هر آنچه  شود و از سوي نمي  كم  از آنها چيزي  اند كه هميشگي

  .گردد مي  آماده  آن  عوض  درنگ بي
  

��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  
و  »ماندگارند  دوزخ  در عذاب«  كفري  رايمج  مرتكبان: يعني » ، مجرمان گمان بي«

  از آنان«  اي لحظه  اندك»  عذاب»  اين  همچنين. شود نمي  قطع  از آنان  طور ابدي به  عذاب

آنجا  و آنها در«كنند   استراحت  يابند و لختي  آسايش  تا از آن »يابد نمي  تخفيف

باشد  مي  و نااميدي  يأس  از شدت  ناشي  اندوه  و آن  است  از ابالس: مبلسون »نوميدند
  . است  همراه  با آن  و خاموشي  سكوت اعادت  كه
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U��T��S���������R���Q��P��OU��T��S���������R���Q��P��OU��T��S���������R���Q��P��OU��T��S���������R���Q��P��O  
بر   افزون  هم  و نه  نكرديم  عذاب  گناه را بي  ما مجرمان: يعني » نكرديم  ستم  و ما برآنان«

  كه  گناهاني  سبب ، به خويش  در حق »خود ستمكار بودند  بلكه«آنند   مستحق  كه  عذابي
  .دادند  انجام

  

����������_�� �̂�������]��\��[Z��Y����X��W��V��_�� �̂�������]��\��[Z��Y����X��W��V��_�� �̂�������]��\��[Z��Y����X��W��V��_�� �̂�������]��\��[Z��Y����X��W��V  
و  خازن(  ، مالك در دوزخ  دوزخي  مجرمان: يعني » مالك  اي: و ندا در دهند كه«

و   مرگ  به »كند  بر ما حكم  پروردگارت: بگو«دهند؛  ندا مي  را چنين  دوزخ)  نگهبان
  خداي ، به دوزخ)  و نگهبان  خازن(  مالك  وسيله  آنها به  پس. مايدن  كار ما را يكسره

. شوند  راحت  را بميراند تا از عذاب  آنان  شوند تا از او بخواهد كه مي  متوسل  سبحان
  خازن: اند  گفته  محققان . است  بهشت  خازن  نام»  رضوان«و   دوزخ  خازن  ، نام» مالك«

و   است  اي و وابستگي  ، علقه دارايي و  ملك  ناميدند؛ كه»  مالك»  روي  را از آن  دوزخ
  به  بهشت  خازن  نامگذاري  دليل  كه  چنان باشد مي  دوزخ  ورود به  خود، از اسباب  تعلق

و   و سعادت  راحت  هر نوع  ، سببأخداوند حكم  رضا به: كه  است  اين»  رضوان«
  .باشد مي  و فالح  صالح  گونه همه

طور  به  در عذاب »همانا شما ماندگاريد«  مجرمان  به »دهد مي  پاسخ«  دوزخ  مالك
  . نيست  نجاتي  ـ از دوزخ  يا غير آن  و شما را ـ با مرگ  هميشه

  

��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  سوي  را به  پيامبر خويش: يعني » آورديم  را برايتان  حق«!  مكه  اهل  اي »اقطع«

كرد؛  دعوت  حق  سوي  و پيامبر ما شما را به  فرود آورديم  و بر شما كتاب  فرستاديم
نيز   كريمه  آيه  يا اين. پذيريد را نمي  و آن »هستيد  را ناخواهان  بيشتر شما حق  ليكن«

شما   را به  دنيا حق در  ما فرشتگان: يعني.  است  دوزخ  نگهبان  فرشته  سخنان  حكايت
  .را نپذيرفتيد  شما آن  ولي  كرديم  بيان  مجرمان
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��m��l��k������j��i��h��m��l��k������j��i��h��m��l��k������j��i��h��m��l��k������j��i��h  
  اي توطئه و  نيرنگ  به ص پيامبراكرم  آيا عليه: يعني »اند؟ ورزيده  ابرام  آيا بر كاري«

  ناخوش  اند وفقط به داده  را سازمان  و آن  كرده  جزم  آن را بر  خويش  ، عزم گشته  مصمم
،  و مجازاتشان  و در نابودي » ورزيم مي  ما نيز ابرام«اند؟  نكرده  بسنده  وي  داشتن

  . سنجيم مي  استوار برايشان  تدبيري
  قريش  سران  كه  اي توطئه  درباره  آيه  اين: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  .شد  انديشيدند، نازل  در دارالندوه ص  اكرم  رسول  جان  عليه

  

o��no��no��no��n������������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  
  مشركان  را كه  رازهايي: يعني »؟ شنويم را نمي  ما راز و نجوايشان  پندارند كه آيا مي«

  كه  نجواهايي ها و كنند و درگوشي مي  مطرح  با هم  خلوت  و در مكانهاي  طور پنهاني  به
ما   و فرستادگان«رازهارا   آن  دانيم مي و » شنويم چرا؛ مي«نمايند؟  مي  خويش  در ميان

  هستند، نيز تمام  موظف  بديشان  كه  اي نويسنده  فرشتگان: يعني »نويسند مي  آنان  پيش
  .نويسند را مي  گفتار و كردارشان

  كرده  روايت  كريمه آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  قرظي  كعب  از محمدبن  جريرطبري ابن
  قريشي بودند، دو نفر آنها  نشسته  آن  هاي و پرده  كعبه  نفر در بين  هس: گفت  كه  است

  از آن  اثنا يكي  در اين. بود  قريشي  تن و يك  ، يا دو نفر آنها ثقفي ثقفي  تن بودند و يك
  وي  پاسخ در  شنود؟ ديگري ما را مي  خداوند سخنان  كنيد كه  آيا فكر مي: گفت  ميان

  بدين !شنود نمي بگوييد،  سخن  شنود و اگر آهسته بگوييد مي  ناگر بلند سخ: گفت
  .گردانيد  را نازل  كريمه  آيه  اين  متعال  خداي  سبب

  

��c��b������a�� �̀�_��~������}��|��{��c��b������a�� �̀�_��~������}��|��{��c��b������a�� �̀�_��~������}��|��{��c��b������a�� �̀�_��~������}��|��{  
نخستين   بود، من  فرزندي  رحمان  خداي  براي  اگر بر فرض« !صمحمد   اي »بگو«

شما   را كه  اي فرزند پنداري  اين  ، من صورت  در آن: يعني » بودم  پرستندگان 
  و مسلم  ثابت  ولي  پرستيدم مي  پدرش  تعظيم  عنوان دهيد، به مي  نسبت  أخداوند به
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  معني يا. باشد  داشته  او فرزندي  كه  است  ندارد و مستحيل  فرزندي  تعالي  باري  كه  است
  من  هم باشد، باز  داشته  فرزندي  حانسب  خداي  باشد كه  بر آن  اگر فرض: است  اين

  . هستم  فرمانبردار از بندگانش  اي بنده  زيرا من  پرستم را مي  سبحان  خداي
  

��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  
  دروغي  از اين: يعني »گويند مي  ، از آنچه عرش  ، صاحب پروردگار آسمانها و زمين«

  وي  جناب سزاوار  نسبت  بندند و هرگز اين افترا مي  فرزند بر وي  در مورد داشتن  كه
  است  اي آفريده :عرش.  مبراست  بهتان  از اين  وي  قدسي  و ساحت » است  منزه«؛  نيست
  . داناتر است  آن  كيفيت  باشد و خدا به بزرگتر مي  از آسمانها و زمين  كه  عظيم

  

��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  
 تا در  را رهاكن  آنان: يعني »كنند  و بازيگوشي  تا ژاژخايي  را رهاكن  آنان  پس«

  ديدار آن  تا به«باشند   سرگرم  خويش  فرو روند و در دنياي  خويش  هاي گويي بيهوده

  زودي و به  است  روز، روز قيامت  و آن »شوند، برسند مي  داده  وعده  بدان  كه  روزشان
خواهد   چگونه روز،  در آن  و منوالشان  حال  و سرانجام  وشتسرن  كه  خواهند دانست

  .!بود
  

��£����¢��¡��������~}�������|��{�������z��y��x��w��v��£����¢��¡��������~}�������|��{�������z��y��x��w��v��£����¢��¡��������~}�������|��{�������z��y��x��w��v��£����¢��¡��������~}�������|��{�������z��y��x��w��v  
 تعالي  باري: يعني » خداست  در زمين  و هم  خداست  در آسمان  هم  كه  و اوست«

او : يا . است  بود زمينيانمع  در زمين  و هم  در آسمانها معبود آسمانيان  هم  كه  است  ذاتي
  آن  در معناي  قتاده.  در زمين  و هم  است  عبادت  و شايسته  مستحق  در آسمان  هم
  با الوهيت  تعالي  حق  البته. » در زمين  شود و هم مي  پرستش  در آسمان  او هم«: گويد مي

  مستقر باشد چنان آنها در  كه  اين  نه  ، بر آنها مسلط است در آسمانها و زمين  و ربوبيت
  بر اين  داليل  ترين روشن از  كريمه  آيه  اين«: گويد در تفسير كبير مي  رازي  امام  كه

  بيان  كريمه  آيه  زيرا او در اين ؛ مستقر نيست  در آسمان  خداوند متعال  كه  است  حقيقت
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  زمين  سوي  به  نسبتش  ، همچون الوهيت در امر  آسمان  سوي  به  نسبتش  كه  است  داشته
  واجب  گونه همين  ؛ پس مستقر نيست  و درآن  است  زمين  او خداي  هرگاه  پس  است
  الوهيت  نيز مستقر نباشد زيرا نسبت  ـ در آسمان  است  آسمان  خداي  او ـ كه  كه  است
   .)1(» است  متساوي  ، نسبتي زمين و  از آسمان  يك هر  به  وي

  
،  دو وصف  و اين  و بسيار داناست  او بسيار با حكمت: يعني » عليم  حكيم  و هموست«

  .اند عبادت  براي  وي  استحقاق  خود دو دليل
  

¦���¥��¤¦���¥��¤¦���¥��¤¦���¥��¤�����̈�§�̈�§�̈�§�̈�§����©©©©����«��ª«��ª«��ª«��ª����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±������²��²��²��²  
  در ميان  و آنچه  آسمانها و زمين  فرمانروايي  كه  كسي  است  و بسيار با بركت«

  است  عبارت _��ª«��ª«��ª«��ª»+: مراد از.  خير است  اريبسي: بركت » اوست  از آن  آنهاست
وجود دارد   و جانداران  از فضا و هوا و موجودات  آسمانها و زمين  در ميان  كه  آنچه: از
 او  سوي  و به  اوست  پيش«  قيامت  برپايي  از وقت  آگاهي: يعني » قيامت  وعلم«

ـ از خير يا شرـ   است  آن  مستحق  كه  آنچه  را به  او هر كس  پس »شويد مي  برگردانيده
  .دهد جزا مي

  
  

                                                           
 ،بلكه خداوند سبحان بر روي عرشش در آسمان مي باشد اين تفسير صحيح نيست، - 1

  dddd  eeee  ffff ﴿: مانند سيار زيادي مويد اين امر مي باشد،بآنچنانكه آيات واحاديث 

gggg﴾  وهمچنين حديث وارد شده از پيامبر كه از آن دختري كه به دست  ،16:الملك

سپس  ،در آسمان : دختر بچه گفت  ،خداوند كجاست: يهودي كشته شده بود سوال كرد 

  . پيامبر حكم به اسالم آن دختر بچه كرد

خداوند سبحان، پروردگار و معبود مخلوقاتش در : ين است تفسير صحيح اين آيه چن

 .آسمان وپروردگار و معبود مخلوقاتش در زمين است
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��Á��À��¿��¾��½����¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Á��À��¿��¾��½����¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Á��À��¿��¾��½����¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Á��À��¿��¾��½����¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³  
 :يعني »نيستند  شفاعت  خوانند، داراي مي  پرستش  جز او به به  كافران  كه  و كساني«

 أدخداون گيرند، نزد مي قرار  مورد پرستش  سبحان  جز خداي به  كه  كساني  و همه  بتان
آنها نزد   مورد كه  آنها در اين  پندار پرستشگران  برخوردار نيستند پس  شفاعت  از حق

  به  كه  كساني  مگر آن«  است  نادرست  كنند، پنداري مي  شفاعت  برايشان أخداوند

  كه  در حالي«باشند   داده  توحيد گواهي  كلمه  به: يعني »باشند   داده  گواهي  حق

  كه  اي توحيد، بر گواهي  كلمه  به  دهندگان گواهي  آن  كه  در حالي: ييعن »دانند مي
  كه  باشند؛ در صورتي مي برخوردار  شفاعت  دارند، از حق  و آگاهي  اند، علم داده

  .دهد  شفاعت  اذن  برايشان  و تعالي  خداوند تبارك
  

��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â  
: يعني »اهللا: خواهند گفت ا؟ مسلم آنها را آفريده  كسي چه: بپرسي  و اگر از آنان«

كردند و  مي  ، اقرار و اعتراف است أاهللا  شان آفريننده  كه  حقيقت  اين  به  مكه  مشركان
  پس: يعني »شوند؟ مي  از كجا بازگردانيده  پس«قادر نبودند   حقيقت  انكار اين  به

شوند  مي  برگردانيده  ديگران  عبادت  سوي  به  أهللا  و از عبادت  رفته  بيراهه  به  چگونه
  اين  كه  نيست  شكي گردند؟ برمي  عبادت  ، از اين اعترافي  با وجود چنين  و چگونه

  .باشد مي  خرديشان و بي  جهل  ، نمايانگر منتهاي كارشان
  

��Ó��Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ó��Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ó��Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ó��Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ì  
 صمحمد  سخن  اين  علم: يعني »او  سخن  اين«: و نيز علم  قيامت  و آگاهي  علم »و«

هستند   قومي«  اي فرستاده  سويشان  تو مرا به  كه » اينان  هرآينه !پروردگارا«: گويد مي  كه

پيامبر   شكايت ،أخداوند: يعني.  است أنزد خداوند» آورند نمي  ايمان  كه
بر كفر را   عنادشان و  و پافشاري  از دعوت  قومش  در مورد رويگرداني صخويش

  . نيست  بر او مخفي  پيامبرش  سخن  شنود و اين مي
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Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��ÔÛ��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��ÔÛ��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��ÔÛ��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô������������  
 از  آن  تو را به  كه  گويند و از آنچه مي  از آنچه: يعني » كن  اعراض  از آنان  پس«

  كسي  در گذشتن  و درگذر؛ بسان  كن  كنند، اعراض مي  ـ متهم  بودن  و كاهن  جادوگري
خود   و بر دعوت  باشي  راضي  از كارشان  كه اين  ، نه است  كشيدن  انتقام در صدد  كه

با   كار من :يعني » سالم: و بگو«ما در رسد   فرمان  كه  تا سپس  كن  و پايداري  شكيبايي
در   را كه  ناميموني  فرجام »بدانند  زودا كه  پس«  است  و متاركه  مسالمت  شما تا مدتي

كفار   براي  عزوجل  خداي  از سوي  بزرگ  تهديدي  اين  كه  است  گفتني.  است  انتظارشان
  . آنهاست بر  و مسلمين  اسالم  پيروزي  به  ضمني  اي و وعده
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  ﴾دخان   سوره ﴿
  . است  آيه) 59(  و داراي  است  كيم

  
در   صمبر پيا  زمان  مشركان  ناميدند كه»  دخان»  روي  را از آن  سوره  اين :تسميه  وجه

  رمق بي  چنان را  گرسنه  شخص  شوند كه تهديد مي  اي و خشكسالي  قحطي  به  آن
،  سوره  اين  همچنين .بيند را مي  در فضا دودي  ، گويي گرسنگي  از شدت  گرداند كه مي

  ، كه روز است  چهل  مدت به  در آسمان  ظهور دودي  به  بعدي  تهديد نسلهاي  متضمن
  .باشد مي  قيامت  هاي از نشانه  اي دود، نشانه  ظهور اين
  نزديك و  كوتاه  و با فواصل  و معاد است  توحيد، نبوت  اصل  سه  ، بيان سوره  محور اين

بر   كه  است  اي كوبنده  هاي پتك  خود، گويي  دهنده  تكان  و تصاوير و تابلوهاي  هم به
  .آيد مي فرود  و بسته  غافل  قلبهاي

  

��B��A��B��A��B��A��B��A��E��D��C��E��D��C��E��D��C��E��D��C  
.  است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  و اين.  با مد در ميم » حاء، ميم«: شود مي  خوانده

  تمام  و براي  است  خود واضح  كه  قرآني  سوگند به  يعني » مبين  كتاب  سوگند به«
  قبل  هاي ، درسوره آيه  تفسير نظير اين. دارد  روشني  نيز بيان  و دنيوي  ديني  نيازمنديهاي
  . نيز گذشت

  

��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  
و  » مبارك  در شبي«را   قرآن: يعني »را  ما آن«: كه  است  اين  قبل  در آيه  قسم  جواب

  يا در آن.  است  شده آغاز  در آن  قرآن  و نزول  قدر است  شب  كه » كرديم  نازل«  فرخنده
.  است شده  نازل»  العزه بيت« دنيا در  آسمان  محفوظ به  ز لوحا  طور كامل به  ، قرآن شب
و   ديني  منافع  سبب  قرآن  نزول  كه  است  آن  دليل  قدر به  شب  گي و فرخنده  بركت  البته

. گردد مي  شود و دعا مستجاب مي  نازل  ، خير و بركت شب  در آن  كه  چنان  است  دنيوي
، بشر را از  آن  وسيله  تا به  كرديم  نازل را  قرآن: يعني » وديمب  دهنده ما بيم  هرآينه«
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 تماما در شب  قرآن: گويد مي  قتاده.  دهيم و هشدار  ، بيم و معاصي  در شرك  فروافتادن
  در آسمان  كه»  العزه بيت»  ، به محفوظ است  لوح  كه) مادر  كتاب(  الكتاب قدر از ام 

، در روز و  سال  وسه بيست  مدت  را در طول  آن  سبحان  يخدا  شد سپس  نازل  دنياست
  .آورد فرود صمحمد  حضرت  بر پيامبر خويش  شب

  

���U��T��S�����R��Q��P���U��T��S�����R��Q��P���U��T��S�����R��Q��P���U��T��S�����R��Q��P  
يابد،  مي  فيصله: يفرق »يابد مي  فيصله  هر كار استواري«قدر   در شب: يعني » در آن«

  ، از آن است و استوار  محكم از كار  عبارت: أمرحكيم. شود مي  گردد و نوشته مي  بيان
از   دهد ـ اعم مي  بعد روي  در يكسال  را كه  هر چه  شب  در آن  سبحان  خداي  كه  روي

اند  گفته  چنين. نويسد مي را  ـ همه  و فقر، خير و شر و غيره  ، توانگري و مرگ  زندگي
: كه  است  قدر اين  بدر ش  قرآن  نزول  و مناسبت  حكمت  البته.  و حسن  مجاهد، قتاده

هر   كه  است  نيز شبي  شب  اين باشد و آميز مي  امور حكمت  ترين از شريف  قرآن  نزول
  كه  است  گفته  هر كه«: گويد مي كثير ابن. يابد مي  فيصله  در آن  امر استوار و محكمي

بر   قرآن  نصزيرا   است  دورمانده  آن  از طلب ا، قطع است  شعبان  نيمه  قدر، شب  شب
  .»باشد مي در رمضان   شب  اين  دارد كه  امر صراحت  اين
  

��]��\��������[��Z��YX��W��V��]��\��������[��Z��YX��W��V��]��\��������[��Z��YX��W��V��]��\��������[��Z��YX��W��V  
  متضمن  آورد كه فرود  را درحالي  قرآن  سبحان  خداي: يعني »از نزد ما  است  امري«

 » ديمبو  فرستنده ما  هرآينه«.  است  وحي  معني  در اينجا به: أمر.  اوست  و شريعت  وحي
  سوي  به ‡پيامبران  فرستادن  كه  كرديم  هشدارها را نازل  اين  جهت  ما بدين: يعني

را  ص خاتم پيامبر  و از جمله  پيامبران  كه  ماييم  اين  پس  ماست  ، سنت بندگان
  . فرستاديم
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��f��e���d���c����b��a �̀�_��^��f��e���d���c����b��a �̀�_��^��f��e���d���c����b��a �̀�_��^��f��e���d���c����b��a �̀�_��^  
بشر،   سوي  به ‡پيامبران  تادنما با فرس: يعني » پروردگار توست  از سوي  رحمتي«

  أخداوند » داناست  او شنواي  گمان بي«  آنها بوديم بر  رحمت  فرستنده  در واقع
  ، داناست است  مورد نيازشان  كه  آنچه  و به  احوالشان  و به  است  بندگان  سخنان  شنواي

خود   از سوي  رحمتي  وانعن  را به ‡پيامبران  بود كه  نيازهايشان  همين  به  با توجه  پس
  .فرستاد  سويشان به
  

��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  
 اين  به »داريد  اگر يقين  دو است  آن  ميان  و آنچه  است  پروردگار آسمانها و زمين«
  .داشتند  اقرار و اعتراف  حقيقت  اين  به  مكه  ، مشركان گفتيم  كه و چنان.  حقيقت 

  

t��s���r��qt��s���r��qt��s���r��qt��s���r��q����������|��{��z��y�������x��wv��u��|��{��z��y�������x��wv��u��|��{��z��y�������x��wv��u��|��{��z��y�������x��wv��u  
  اثبات  به ، كريمه  آيه  در اين  تعالي  حق  ، اكنون)7(  در آيه  خويش  ربوبيت  بعد از اثبات

و  كند مي  ، او زنده جز او نيست  خدايي«: پردازد مي  خويش  و قدرت  وحدانيت

  .»ميراند مي

 اين  گذارد تا به ، تأكيد ميبشر  براي  خويش  بار ديگر مخصوصا بر ربوبيت يك  سپس
 :ديگران  نه  است  و سزاوار پرستش  فقط او شايسته  باشد كه  داده  توجه  حقيقت 

  .» شماست  پيشين  پروردگار شما و پروردگار پدران«

  

��b�����a�� �̀�_��~��}��b�����a�� �̀�_��~��}��b�����a�� �̀�_��~��}��b�����a�� �̀�_��~��}  
  بازي« .توحيد و رستاخيز  در باره »هستند  در شكي«  كافران: يعني »، آنها نه  ولي«

  مخلوقات ساير  و آفريننده  آنان  آفريننده أخداوند  كه  اقرار خويش  در اين »كنند مي
  . و تمسخر است  و بازي  با غفلت  ، آميخته اقرارشان  اين: يعني.  است
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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  
  نمايان  دودي  آسمان  را كه  روزي«  آنان  براي صمحمد   اي » منتظر باش  پس«

 باقي  روز در زمين  چهل  كه  است  قيامت  هاي دود از نشانه  اين: قولي  به »دآور برمي
خورشيد   ، انرژي كار جهان در پايان  كنند كه عصرجديد نيز تأكيد مي  علماي. ماند مي 

فضا را   كه شود در فضا ظاهر مي  ، مانند دودي يا غير آن  و غبار اتمي  شده  ضعيف
نيز  ص  اكرم  رسول  آيد و در احاديث بعد مي  در آيه  كه د ـ چناندو  اين. كند مي  تاريك

  . ـ فراگير است  است  آمده
از   كنايه ، و آن  است  و گذشته  داده  رخ  كه  بوده  اي دود، پديده  ظهور اين: ديگر  قولي به

  مانچش  كه  طوري  شد به  نازل  بر قريش ص  اكرم رسول  براثر دعاي  بود كه  اي قحطي
و   سياه را  و زمين  آسمان  ميان  بود كه  و تار شده  تيره  چنان  آنها از فرط گرسنگي

از   كريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  و ديگران  و مسلم  بخاري  روايت. ديدند دودآلود مي
  كرده  نافرماني را صخدا   رسول  قريش  چون: است  معني  نيز مؤيد اين �مسعود ابن

  كار عناد و ستيزه گراييدند و  سستي  به  اسالم  ورزيدند و در پذيرش  دشمني  يشانو با ا
  اللهم«: دعا كردند  چنين ص  حضرت  دشوار آمد، آن  سخت صخدا   بر رسول  آنان

  ـ مانند سالهاي  قحطي  سال هفت  به  مرا بر آنان !بارخدايا: يوسف  كسبع  بسبع  عليهم  عنيأ
و   گرفتار قحطي  ، قريشص  حضرت  آن  بر اثر دعاي  پس. » كن  ـ ياري  يوسف

  استخوانها را نيز خوردند و اثر اين  گرسنگي از فرط  شدند تا بدانجا كه  سختي  دشواري
و   آسمان  ، ميان نگريست مي  آسمان  سوي  به  انسان  چون  شديد بود كه  چنان  گرسنگي

���e��d+: فرمود  نازل  خداوند متعال  د پسدي مي  دود، سياه  شكل  را به  زمين �c��e��d� �c��e��d� �c��e��d� �c

� �h� �g� �f� �h� �g� �f� �h� �g� �f� �h� �g� �f... _. صخدا   نزد رسول  آنان  بال بود كه  اين  در بحبوحه  پس 
  زيرا مضر از قحطي  بخواه  مضر باران  قبيله  از خداوند براي !هللا يا رسول: آمدند و گفتند

  .شد  نازل  طلبيدند و باران  باران  برايشان صخدا   رسول  گاه آن !رسيدند  هالكت  به
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��p��o��n��m��lk���j��p��o��n��m��lk���j��p��o��n��m��lk���j��p��o��n��m��lk���j  
 بر  و از هر جهت  را در بر گرفته  مردم  دود همه  آن: يعني »گيرد را فرومي  مردم  كه«

در   شدن گرفتار  آنها در هنگام: يعني » دردناك  عذاب  است  اين«كند  مي  احاطه  آنان
  برايشان را  سخن  اين  أيا خداوند ! دردناك  است  عذابي  اين: گويند مي  قحطي

  نتيجه  چنين  و در پايان  كرده  را نقل»  دخان»  درباره  مختلف  كثير آراي  ابن. گويد مي
  از وقوع  را قبل  ما بايد ظهور آن  كه  است  هايي از نشانه»  دخان»  كه  قول  اين: گيرد مي

  كند از آن مي  نقل را  احاديثي  باره  ر ايناو د  سپس.  تر است ، قوي انتظار بكشيم  قيامت
  رسول: فرمود  كه است � اسيد غفاري بن حذيفه  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله
  قيامت  درباره  مذاكره  ما مشغول  كه  آمدند و درحالي بر ما فرود  از عرفه صخدا 
  :رانبينيد  نشانه  ده شما  كه  گاه شود تا آن برپا نمي  قيامت«: ، فرمودند بوديم

  . آن  خورشيد را از مغرب  ـ طلوع 1
  . ـ ظهور دخان 2
  . االرض  ـ ظهور دابه 3
  . و مأجوج  يأجوج  ـ خروج 4
  .)عليهماالسالم(  مريم  بن عيسي  ـ نزول 5
  . دجال  ـ خروج 6
  . در مشرق  خسوفي: خسوف  سه  ـ وقوع 7
  . در مغرب  ـ خسوفي 8
  . العرب  هدر جزير  ـ خسوفي 9

  جا كه ميراند و هر را مي  مردم  آيد و همه مي  بيرون  عدن  از قعر سرزمين  كه  ـ آتشي 10
  همراهشان در ظهر بخوابند،  گذراند و هر جا كه مي  شب  بگذرانند، با آنان  شب
  اي دچار عارضه دود،  از آن  مؤمن... «: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »باشد مي
و   باد كرده  وي  ، بدن در اثر آن  گيرد كه فرو مي  شود اما كافر را چنان مي  زكام  بيهش

  .»...شود مي  متورم
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��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  
را از ما دور كني   اگر عذاب  كه » را از ما دور كن  عذاب  اين !پروردگارا: گويند مي«

 ص  اكرم رسول نزد  قريش  مشركان  كه  ستا  شده  روايت » شويم مي  ما مؤمن  هرآينه« 
مراد از .  شويم مي  مسلمان را از ما دور گرداند، ما  عذاب  اگر خداوند اين: دو گفتن  آمده

  .ديدند مي دود را  اين  آن  سبب  به  بود كه  اي ؛ گرسنگي عذاب
  

������~��}��|��{���z��y��x������~��}��|��{���z��y��x������~��}��|��{���z��y��x������~��}��|��{���z��y��x  
  كه آن  حال »و«؛  است فرود آمده  بر سر آنان  كه  از عذابي» گيرند پند مي  چگونه  آنان«

  نيازمند آن  را از كار دين  هر آنچه  كه »؟ است  روشنگر آمده  پيامبري  آنان  براي  يقين به«
  .كند؟ مي  بيان  هستند، برايشان

  

��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��§��¦��¥��¤��£��¢��¡  
 تعليم او: ندو گفت«گردانيدند   روي صاز پيامبر : يعني »برتافتند  ، از او روي پس«

  پس . است  و او ديوانه  داده  او تعليم  را به  قرآن  بشري: يعني » است  ديوانه  اي يافته 
كجا بر  شوند و از ، متذكر مي اي ياوه  پندارها و سخنان  چنين  با وصف  آنان  چگونه
  !آيند؟ مي  سرعقل

  

��°�� �̄���®���¬«��ª����������©��¨��°�� �̄���®���¬«��ª����������©��¨��°�� �̄���®���¬«��ª����������©��¨��°�� �̄���®���¬«��ª����������©��¨  
 پيامبر  دعاي  سبب  به  زودي  ما به: يعني » كنيم دور مي  يرا اندك  عذاب  ما اين«

 ، اندك  زمان  و اين  كنيم دور مي  را از شما مشركان  عذاب  زماني  اندك صخويش
  شركي  سوي  به »گرديد باز مي  شما در حقيقت  ولي«  است  از عمرتان  مانده باقي  مدت

كفر و  شد؛ به دور  از آنان  عذاب  كه مجرد اين  به شد زيرا  هم  و چنين. ايد بوده  بر آن  كه
  .بازگشتند  عناد خويش
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�� �̧��¶�������µ�� �́�³��²��±�� �̧��¶�������µ�� �́�³��²��±�� �̧��¶�������µ�� �́�³��²��±�� �̧��¶�������µ�� �́�³��²��±  
 ، ما گيريم مي فرو«  و با قوت  سختي  به: يعني » بزرگ  گرفتني را به  آنان  كه  روزي«

  مكه  مشركان  زيرا چون  روز، روز بدر است  مراد از اين: شده  گفته » ايم گيرنده  انتقام
از   عزوجل  و كفر بازگشتند؛ خداي  تكذيب  راه  به ا، مجدد عذاب  شدن  بعد از برطرف

: گويد مي ك عباس ابن.  است دوزخ   مراد عذاب: ديگر  قولي به.  گرفت  در بدر انتقام  آنان
  كه  ويمگ مي  اما من  ستروز بدر ا)  الكبري بطشه(مراد از   كه  است  مسعود اين نظر ابن«

  . است  داده  را ترجيح ك عباس ابن  كثير نيز قول ابن .» است  روز، روز قيامت  مراد از اين
  

��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  
 » آزموديم را  فرعون  قوم«كافر   گروه  از اين  پيش: يعني » از آنان  ما پيش  يقين و به«

  شريعت  سوي به را  ما آنان  و پيامبران  رستاديمف  آنان  سوي  را به  خويش  پيامبران: يعني
  را از روي  ما ارزاق :است  يا مراد اين. كردند  را تكذيب  ما فراخواندند اما آنها ايشان

كردند   و تجاوز پيشه  برداشته  طغيان  اما آنها سر به  داديم  توسعه  فرعون  بر قوم  آزمايش
،  گرامي  عزوجل  نزد خداي  هم  كه ÷ موسي: يعني »آمد  برايشان  گرامي  و پيامبري«

  : گفت  آنان  به » كه«بود   گرامي در ذاتش  و هم  گرامي  خويش  قوم  در ميان  هم
  

Í��Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ������Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ������Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ������Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë���Ê��É��ÈÇ��Æ������Å��Ä��Ã  
  من  بفرستيد و آنها را به  من  را همراه اسرائيل بني: يعني »بسپاريد  من  خدا را به  بندگان«

بر  » هستم  امين  شما پيامبري  براي  من زيرا«كنيد   رهايشان  و شكنجه  از عذاب  سپرده
  . نيستم  متهم  خيانت  به  پس  كنم مي  شما ابالغ  به  كه  و بر آنچه  پروردگارم  رسالت

  

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  
  كه اين  ورزيد؛ بهن  تكبر و گردنكشي  أبر خداوند: يعني »نجوييد  و بر خدا برتري«

  برهاني  آورنده  من  هرآينه«برتر بپنداريد   پيامبرانش  و پيروي  وي  خود را از طاعت
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آشكار   برهان  ، اين نيست  بر انكار آن  راهي  شما را هيچ  كه»  شما هستم  آشكار براي
  . من  گانه نه  عصا، يد بيضا و ساير معجزات  معجزه: از  است  عبارت

  

����������L��L��L��L��R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M  
 مرا سنگباران  كه از اين  برم مي  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  به  من  و هرآينه«

 او از  كشند پس با سنگسار او را مي  بودند كه  را تهديد كرده ÷ آنها موسي »كنيد 
  .برد  پناه  منان  خداي  به  آزارشان

  

��X��W��V��U������T��S��X��W��V��U������T��S��X��W��V��U������T��S��X��W��V��U������T��S  
 اگر مرا تصديق: يعني »گيريد  كناره  از من  آوريد پس نمي  ايمان  من  و اگر به«
  متعرض  مرا واگذاريد و با آزار و اذيت  نماييد؛ پس اقرار نمي  من  نبوت  كنيد و به نمي 

  .كند  و شما داوري  من  ميان  أخداوند  كه  گاه نشويد تا آن  من

� �
��d��������c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z���Y��d��������c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z���Y��d��������c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z���Y��d��������c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z���Y��e��e��e��e  

و  »هستند  مجرم  قومي  اينان: ندا در داد كه  پروردگارش  درگاه  به« ÷ موسي»  پس«
و   اجازه  بدون را  اسرائيل داد تا بني  او فرمان  به  خداوند متعال  بود كه  هنگام  در اين

  اين  و به» ببر را شبانه  بندگانم: گفتيم  پس«ببرد؛   بيرون  ، از ميانشان فرعون  مشورت

زيرا شما مورد «ببر؛   آنها را شبانه ! آري.  كرديم  را اجابت ÷ موسي  ، دعاي ترتيب

  و لشكريانش  فرعون كه   ام داده  سازمان  تدبيري  چنان  من: يعني »شويد مي  واقع  تعقيب
  . كنم مي  را غرق  و كسانش  و فرعون  داده  شما را نجات  گاه كنند آن  شما را دنبال

  

��g��f��g��f��g��f��g��f����������m��l��k����j��ih��m��l��k����j��ih��m��l��k����j��ih��m��l��k����j��ih  
سر   پشت«  و باز است  و گشاده  حركت و بي  ساكن: يعني » است  آرام  و دريا را كه«

واگذار و با  دارد، قرار  از آن  بعد از گذشتنت  كه  شكلي  دريا را بر همان: يعني »بگذار
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  بود كه  جهت  انبد  اين. آيد  هم به  واپس  آن  شده  خشك  هاي راه  كه  نزن  بر آن  عصايت
را با   تا آن  خواست ÷ موسي گذشتند،  سرخ  از درياي  اسرائيل و بني ÷موسي  چون

  و فرعون  آنان  برگردد تا ميان  خويش اصلي   حال به ادريا مجدد  بزند كه  خويش  عصاي
او   هب  أبرسند اما خداوند  آنان  نتوانند به و لشكريانش   ، فرعون شود و در نتيجه  حايل

تصور   به  بگذارد تا فرعون  حالش  به  و ساكن  طور آرميده دريا را همان  دستور داد كه
  آن  مجاهد در معناي. درآيد و گرفتار بال شود دريا  ، به است  دريا خشك  كه اين
با   و قومش  گذار تا فرعون  باقي  آن  شده خشك  هاي راه با  دريا را همچنان«: گويد مي

  هم  ما دريا را به  گاه وارد شدند آن  آن  آنها به  همه  چون شوند و  وارد آن  اطمينان
  سبحان  خداي »هستند  شدني  غرق  سپاهي  زيرا آنان«. »شوند  غرق  همه  كه  آوريم مي
  .برود  از بين  گيرد و اضطرابش  آرام  داد تا دلش ÷ موسي خبر را به  اين
  

��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��w�������������v��u��w�������������v��u��w�������������v��u��w�������������v��u  
 غرق  فرعونيان  آن »گذاشتند  بعد از خود برجاي  ساراني بسيار باغها و چشمه  چه«
  . آراسته  و تاالرهاي »نيكو  هاي و كشتزارها و جايگاه«  شده 

  

��|��{��z��y���x��|��{��z��y���x��|��{��z��y���x��|��{��z��y���x  
  وخرم  خوش  در آن  كه«  اي گسترده  و مكنت  رفاه  و اسباب  اموال: يعني » و نعمتي«

  انواع از  كه  است  كسي: فاكه. بردند سر مي و ناز و انبساط به  و در آسايش »بودند
: قرائتي به. باشد ها برخوردار مي ميوه  از انواع  كه  كسي  ، چون مند است ها بهره لذت

  وگردنكش  ، مغرور و سرمست نعمت  در آن  فرعونيان: ، يعني شده  خوانده » فكهين«
  .بودند
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��~}��~}��~}��~}���b��a�� �̀�_���b��a�� �̀�_���b��a�� �̀�_���b��a�� �̀�_  
 » داديم  ديگر ميراث  مردمي  و آنها را به«ما   و درگرفت  كار عذاب »بود  چنين  اين«

  سلب  آنان را از  و برخورداري  و خرمي  نعمت  همه  و آن  رسانديم  هالكتشان  به: يعني
  . گذاشتيم  باقي  اسرائيل بني  و آنها را به  كرده

  

�������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  
  اي كار شايسته  زمين  زيرا آنها بر روي »نكردند  گريه  بر آنان  و زمين  آسمان  پس«

 و  نيك  عمل  ديگر، هيچ  بگريد و از سوي  بر آنان  آن  سبب  به  زمين  كردند كه نمي
  لذا نه ريدبگ  برآنان  آن  سبب  به  آسمان  بود كه  نيز باال نرفته  آسمان  به  برايشان  اي پاكيزه

  و بزرگي  مهم  شخص  و چون.  زمين  مردم  گريستند و نه  برآنان)  فرشتگان(  آسمان  اهل
السماء   عليه  بكت« :گويند مي  وي  درگذشت  بزرگسازي  در توصيف  بميرد، اعراب

بر او گريستند و  و باد  و زمين  آسمان: الشمس  له  وأظلمت  الريح  ، وبكته رضواأل

  مؤمن  ما من«: است  آمده  شريف  در حديث. »شد  تاريك  وي  بر درگذشت خورشيد
در   كه  نيست  مؤمني  هيچ: رضالسماء واأل  عليه  ال بكتإ  فيها بواكيه  غابت  غربته  في  مات

بر او   و زمين  آسمان  كه غايبند ـ بميرد؛ مگر اين  وي  گريندگان  ـ آنجا كه  غربت
،  السماء بابان  في  ال ولهإعبد   ما من«: است  آمده  شريف  حديث در  همچنين. »گريند مي

  هيچ: وبكيا عليه  فقداه  ذا ماتإ، ف وكالمه  عمله  منه  يدخل  وباب  رزقه  منه  يخرج  باب
  وي  روزي  از آن  كه  دري: دو در است  در آسمان  برايش  كه مگر اين  نيست  اي بنده

دو   بميرد؛ آن  چون  شود پس مي  داخل  وي  و سخن  عمل  از آن  كه  آيد و دري مي  بيرون
را   كريمه آيه  اين صخدا   رسول  سپس. »گريند كنند و بر او مي مي  را گم  در، وي
  .اند مؤمن  مراد، بندگان  آيد كه برمي  حديث  از سياق و. كردند  تالوت

 بر او بامداد  چهل  و زمين  آسمان  كه اين ميرد، جز نمي  مؤمني  هيچ« : گويد مجاهد مي
  تعجب آيا: گريد؟ گفت مي  آيا زمين: از مجاهد پرسيدم: گويد مي  راوي. گريند مي
كرد، نگريد؟ و  مي آباد  خويش  و سجده  را با ركوع  آن  كه  اي بر بنده  ؟ چرا زمين كني مي
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  مانند آواز زنبور عسل  اي زمزمه ، در آسمان  وي  تكبير و تسبيح  كه  اي بر بنده  چرا آسمان
  .»، نگريد؟ داشت

، بر  نيست  و اندوهي  تأسف  هيچ  و قومش  فرعون  بر نابودي  كه  است  اين  مراد آيه  پس
و صعود   عروج  و محل  از زمين  نماز خواندنشان  ، جاي با مرگشان  كه  مؤمنان  خالف

كافر : باشد كه  اين  آيه دارد مراد  احتمال  نينهمچ. گريد مي  ، برايشان از آسمان  اعمالشان
بيند زيرا  نمي  خود بزرگ  نفس  اندازه  چيز را در دنيا به  و مغرور و متكبر، هيچ  گردنكش

  از اين  كريمه  آيه  در اين  أخداوند لذا  است  وي  چيز در چشم  بزرگترين  وي  نفس
  نابود شدند و هيچ  و فرعونيان  نند فرعونما  گردنكشي  كافران  دهد كه خبر مي  واقعيت
  .بود  كه  است  همچنان بار دنيا كار و  نيفتاد بلكه  هم  اتفاقي

 بر  طور عاجل به  عذاب  تأخير افتد بلكه  به  از آنان  عذاب  كه »نبودند  يافته  و مهلت«
  .در كفر  عناد و افراطشان  شدت  سبب شد، به  فرستاده  آنان

  

r��qponmlr��qponmlr��qponmlr��qponml������|��{zyxw��vuts��|��{zyxw��vuts��|��{zyxw��vuts��|��{zyxw��vuts  
 رساندن  هالكت  با به » آور رهانيديم  خفت  را از عذاب  اسرائيل بني  راستي  و به«
  اي شكنجه و  و در عذاب  ، خوار و ذليل دشمن  آن  زيرا آنها در بند بردگي  ايشان  دشمن 

  پسرشان  فرزندان  شد و فرعونيان مي  تحميل  بر آنان  شاقه  داشتند، كارهاي قرار  سخت
  فرعون  را از چنگ  ايشان :يعني » از فرعون«داشتند؛  مي  نگه  را زنده  و زنانشان  را كشته

و خود   فرازي  و گردن  سركشي او در: يعني »بود  از افراطكاران  متكبري  كه«  رهانيديم
، از  وي  هاي نافرماني  و ارتكاب  بزرگ خداوند  و در كفر به  خواه ، بسيار افزون بيني بزرگ

  .بود  روان و زياده  تجاوزكاران
  

��¤��£���¢�����¡�������~��}��¤��£���¢�����¡�������~��}��¤��£���¢�����¡�������~��}��¤��£���¢�����¡�������~��}  
  و آگاهي  را ـ با علم  ايشان: يعني » برگزيديم  بر جهانيان  را دانسته  اسرائيل بني او قطع«

  برتري  و رمز اين  برگزيديم  زمانشان  هستند ـ بر مردم  گزينش  سزاوار اين  امر كه  اين  به
  در راه ÷موسي با  و صبر و پايداريشان  ر ميانشاند ‡وجود پيامبران  ، بسياري انايش
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  عزوجل  ساختند، خداي  را دگرگون  اوصاف  آنها اين  كه  بود، أما وقتي  و دعوت  دين
  حضيض  ، به خلق  ترين برگزيده  كرد و آنها را از اوجگاه  دگرگون  آنان را بر  وضع  هم

  .ا نگونسار نمودآنه  منفورترين
  

��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  
  آشكار بود، به  آزموني  در آن  را كه  آنچه« ÷ موسي  از معجزات: يعني » و از آيات«

  شكافتن ، از غرق  دادنشان  نجات  البته. كنند مي  عمل  چگونه  كه  تا بنگريم » داديم  آنان
ها و  نشانه  اين  ، از جمله برايشان  و سلوي  من  آوردن ابر و فرود  ساختن  بان دريا، سايه
  .بود  معجزات

  

��»����º��¹���� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»����º��¹���� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»����º��¹���� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»����º��¹���� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±��°�� �̄�®  
  نخستين  مرگ  كار جز همين  عاقبت: گويند مي«  كفار قريش: يعني » گروه  اين  هرآينه«

 » نيستيم  شدني هزند و ما«  برانگيختني  و نه  است  اي زندگي  ، نه و بعد از آن » ما نيست
  . بعد از مرگمان

  

��Á��À���������������¿����¾����½��¼��Á��À���������������¿����¾����½��¼��Á��À���������������¿����¾����½��¼��Á��À���������������¿����¾����½��¼  
  زندگي  بعد از مرگ  كه در اين »اگر راستگو هستيد«: مؤمنان  به  گويند مشركان مي

دنيا  به  را بعد از مرگشان  آنان: يعني »ما را بازآوريد  پدران  پس«  است  مجددي
زيرا معاد   است  اساس و بي  باطل  فاسد و حجتي  اي ؛ شبهه نانآ  شبهه  اين  البته. برگردانيد

  .دنيا  در اين  نه  است  در روز قيامت
  همين در  أخواستند تا خداوند صخدا   از رسول  كفار قريش  كه  است  شده  روايت

  وي گرداند تا با  را زنده  كالب بن قصي  برانگيزد و بزرگشان  را برايشان  دنيا مردگان
  متعال كنند اما خداوند  رستاخيز مشورت  و صحت صمحمد   نبوت  صحت  درباره

  .را رد كرد  آنان  خواسته  اين
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��Ð���Ï����������Î��Í��ÌË��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ð���Ï����������Î��Í��ÌË��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ð���Ï����������Î��Í��ÌË��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ð���Ï����������Î��Í��ÌË��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â  
  قدرت و  و مكنت  در نيرومندي  قريش  آيا قوم: يعني » تبع  بهترند يا قوم  آيا آنان«

. شد مسلط  و بر مردم  گشت  دور دنيا را با لشكريانش  كه  حميري  تبع  برترند يا قوم
و   قحطاني  ، عرب حميري  تبع  اند و قوم عدناني  ، عرب قريش  شود كه مي  خاطر نشان

از   شماري  لقب » تبع«. داشتند  بزرگي  و مجد و شكوه  عميق  و مدنيتي  دولت  قحطانيان
  .بود  ميالدي  و پنجم  چهارم  ر قرند  جنوبي  عربستان  حميري  شاهان
اند  يمن  شاهان  مراد از آن  بلكه  واحد نيست  شخص  ، يك مراد از تبع«: گويد مي  قرطبي

  شاه  لقب»  كسري« ، مسلمين  بزرگ  لقب»  خليفه»  كه  بود چنان»  تبع»  شاهانشان  زيرا لقب
آيد  بر مي  نچني  از آيات اظاهر اما: دافزاي مي  سپس.  است  روم  شاه  لقب» قيصر«و   فارس

، بيشتر از  اعراب  كه  است  تبابعه  از شاهان  ناظر بر يكي  أخداوند  سخن  اين  كه
 كعباس ابن  روايت  به  شريف  حديث در  كه  شناختند چنان مي  اسم  اين  او را به  ديگران

. »شد  هيد زيرا او مسلمانند  دشنام را  تبع: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده
قصد   بود كه  يمن  جهانگشاي»  ابوكرب«  ـ همان  اعلم هللاـ وا  تبع  اين: افزايد مي  قرطبي

  گرديد و از قصد خويش  حادي  دچار بيماري  در راه  كند ولي  را ويران  كرد تا آن  كعبه
  به  كه پوشانيد و بعد از آن  يا پيراهن  را پرده  كعبه بار،  نخستين  و براي  گشته  منصرف

،  مدينه  او خبر دادند كه  سازد، به  را ويران  آن تا  كرد و قصد داشت  حمله  مدينه
  نيز دست  از مدينه  پس  است» صاحمد»  وي  نام  خواهد بود كه  پيامبري  گاه هجرت
  .» برداشت

مانند  عاد و ثمود و  چون »بودند؟  از آنان  پيش  كه  كساني«بهترند، يا   آيا قريش »و«

  گروهي  ساختن  هالك  پس »بودند  آنها مجرم  چرا كه  كرديم  آنها را هالك«؛  آنان
ـ   بودنشان  مجرم  سبب تر از آنانند ـ به پايين  بس  و شوكت  در قدرت  كه  مانند قريش

  . است  سهل أبر خداوند  اولي  طريق به
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را  ؛ آنها ايم نيافريده  بازي  ، به دو است  آن  ميان  را كه  را و آنچه  و آسمانها و زمين«

 ، براي آنهاست  در ميان  را كه  و آنچه  آسمانها و زمين: يعني » ايم نيافريده  حق  به جز
 بر وجود و  هد روشنيو شوا  تا داليل  ايم آفريده  حق  ساختن  و نمايان  برپاداشتن 

 جز فاني  هدفي  خلق  نبود و آفرينش  در ميان  اگر رستاخيزي  ما باشند پس  وحدانيت
 از  أنبود و خداوند  بيش  گونه و بازي  عبث  امر، كاري  ؛ اين آنها نداشت  ساختن 

  است  نچني كار اين  كه »دانند نمي«مشركانند   كه » بيشترشان  وليكن«  برتر است  بازيگري
  .باشد برخوردار مي  عميق  بس  اي و فلسفه  ما از هدف  و آفرينش

  

��������������F��E���D��C��B���A��F��E���D��C��B���A��F��E���D��C��B���A��F��E���D��C��B���A  
  است  ، ميعادي روز قيامت: يعني » آنهاست  ، موعد همگي ، روز جداسازي در حقيقت«

  . است  شده  قرار داده  از مبطل  نيكوكار از بدكار و محق  جداساختن  براي  كه
  

��I��H��G��I��H��G��I��H��G��I��H��G����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  
روز،   در آن: يعني» نكند  را دفع  ديگر چيزي  از دوست  دوستي  هيچ  كه  روزي  همان«

را   آسيبي  از آنان  برساند و نه  نفعي  گونه هيچ  نزديكانش  تواند به مي  نه  و قريبي  قوم  هيچ
، پسر  سرور، برده دارد؛ مانند  ياريبس  مشترك  معاني  كه  است  اي كلمه: مولي. كند  دفع

  نه: يعني »شوند مي  ياري  آنان  و نه«.  و دوست  ، خويشاوند، نزديك عمو، ياور، همپيمان
  .شوند مي  باز داشته أخدا  روز، از عذاب  آنها در آن

  

���[����Z������Y������X������W���VU��T��S��R���[����Z������Y������X������W���VU��T��S��R���[����Z������Y������X������W���VU��T��S��R���[����Z������Y������X������W���VU��T��S��R  
او  بر  أخداوند  كه  كسي  ليكن: يعني » ستا  كرده  خدا بر او رحم  را كه  مگر كسي«

 اقطع  كس  باشد؛ آن  كرده  ـ رحم  وي  در حق  شفاعت  يا قبول  از وي  ـ با درگذشت
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  باري :يعني » عزيز مهربان  همان  اوست  زيرا كه«كند  پيدا مي  شود و نجات يم  ياري
  ياري  به تواند نمي  كس  ند، هيچك  را اراده  كسي  اگر عذاب  كه  است  غالبي  همان  تعالي

  . است  مهربان  مؤمنش  بندگان  ، او به حال  در عين  بشتابد ولي  وي
  

��b��a�� �̀��_������� �̂�]��\��b��a�� �̀��_������� �̂�]��\��b��a�� �̀��_������� �̂�]��\��b��a�� �̀��_������� �̂�]��\  
. دارد  بسياري  گناه  كه  است  كسي: أثيم » است  پيشه  گناه  خوراك  زقوم  همانا درخت«

  عصري در هر  مجرم  از ملحدان  امثالشانو   ، يارانش مانند ابوجهل  كفاري  مراد از آن
  كه  است  درختي :زقوم. كند مي  داللت  معني  اين ، بر آيه  و مابعد اين  هستند زيرا ماقبل

  چون  ، كه است  ناميده » ملعونه  شجره»  نام  را به  و آن  آفريده  را در جهنم  آن  أخداوند
  .خورند مي  برند و از آن مي  پناه  آن  سوي  شوند، به  گرسنه  دوزخيان
  كند كه مي  روايت  مالك از ابي  و مابعد آن) 43(  آيه  نزول  سبب  منصور در بيان سعيدبن

  زقوم: تزقموا: گفت مي  گاه آن  آميخت مي  هم  آورد و به را مي  خرما و كره  ابوجهل: گفت
  كريمه آيه   اين  پس !دهد مي  شما وعده  محمد به  كه  است  زقومي  همان  بخوريد و اين

  .شد  نازل
  

����������g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c  
و .  است  قطران  ، يا مايع روغن  نشين درد و ته: مهل »جوشد ها مي در شكم  همانند مهل«

  . است  گداخته  مس: قولي به
  

��j��i��������h��j��i��������h��j��i��������h��j��i��������h  
  . است  و جوشان  بسيار داغ  آب: حميم»  حميم  همانند جوشش«
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n��m��l��kn��m��l��kn��m��l��kn��m��l��k����������p����o��p����o��p����o��p����o  
  اين: شود مي  گفته  دوزخ  نگهبان  فرشتگان  به: يعني »بكشانيد  سختي  او را بگيريد و به«

وسط و   به: يعني » دوزخ  ميانه  سوي  به«را بگيريد و او را بكشانيد، يا برداريد؛   مجرم
  . مركز آن

  

��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  
 :است  آمده  در روايات» فرو ريزيد  جوشان  آب  از عذاب  فراز سرش بر  گاه آن«

بر   سپس شود، مي  شكافته  دماغش  كه طوري  كوبند به مي  از آهن  بر او با گرزي  فرشتگان
  ، پاك است  وي  در شكم  را كه  آنچه  همه  آب  ريزند و آن مي  جوشان  آب  سرش

  .روبد سوزاند و مي مي
  

��~��}����|��{��������z��y��~��}����|��{��������z��y��~��}����|��{��������z��y��~��}����|��{��������z��y  
 »تو  كه بچش«: بگوييد  مجرم  آن  به  و توبيخ  و سركوب  سرزنش  از روي ! شتگانفر  اي

خود عزيز،   زعم  به  كه آن  اي: يعني » در هستيق  بزرگوار گرامي  همان«  خودت  خيال  به
  . را بچش  عذاب  ـ اينك  پنداشتي در دنيا مي  كه ـ چنان  هستي  بزرگوار و گرامي

  كند كه مي  روايت  از عكرمه  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  يشخو  در مغازي  أموي
  خداوند متعال« :او گفتند  به  و خطاب  كرده  مالقات  با ابوجهل صخدا   رسول: گفت

�h��g��f��e}�: تو بگويم  به  كه  دستور داده  من  به �d��c�� �b� �az سزاوارتر : يعني
  رسول  خود را از دست  ، دست ملعون  آن  ولي ...! بپيوندي  حق  راه  به  كه  است  آن  برايت
  يعني(  رفيقت  و نه  بكني  كاري  من  به  تواني مي تو  نه: كشيد و گفت ص  اكرم

بطحا و عزيز و   أهل  در ميان  كس  قدرتمندترين  من  كه  داني مي  ، تو خود نيك)خداوند
  سخن  گردانيد و او را با اين  هالك ر روز بدراو را د  أخداوند  پس.  بزرگوار هستم
: فرمود  و نازل  گذاشت  برجاي  برايش را  ابدي  و نفرت  و ننگ  كرده  خوار و زبون
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+z��yz��yz��yz��y����}��� �|��{}��� �|��{}��� �|��{}��� �|��{_� �� �� �� عزيز بزرگوار   تو همان  كه  رابچش  عذاب  اينك(: �
  ).! هستي

  

b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_������e����d��c��e����d��c��e����d��c��e����d��c  
  كه  هنگامي »كرديد ترديد مي  آن  درباره  كه  است  چيزي  همان«  عذاب » اين  هرآينه«

  .در دنيا بوديد
  

��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f  
از   آن  صاحب  كه  ، جايي برين  در بهشت »هستند  امن  در مقامي  پرهيزگاران  راستي به«

  . خاطر است و آسوده  ها ايمن هراسها، غمها و نگراني  تمام
  

u��t��s��r��q��p��o����n��m��lu��t��s��r��q��p��o����n��m��lu��t��s��r��q��p��o����n��m��lu��t��s��r��q��p��o����n��m��l������������  
 »پوشند ستبر مي  و ديباي  نازك  سارها، از پرنيان باغها و كنار چشمه  در ميان«

 همديگر  روي روبه«  است  ستبر و درشت  ابريشم: و استبرق  نازك  ابريشم: سندس

ديگر  يك  روي ، روبه فاخر خود در بهشت  هاي و جايگاه  در مجالس: يعني »اند نشسته
  .بگيرند  ، بيشتر انس كنند تا با هم مي  هديگر نگا يك  و به  نشسته

  

��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v  
  ايشان: يعني » گردانيم ، همسر مي چشم درشت  و آنها را با حوريان  است  چنين ! آري«

  ، مورد اكرام ايم گردانيده  حالل  آنها را برايشان  كه  حور عين  زنان  ساختن  را با همدم
  بخواهد، برايش  كه  هر تعداد از حور عين  از آنان  يكهر   كه  طوري  ، به دهيم قرار مي

حور از : قولي به.  است  بدن  سيمين  سپيدفام  زن  معناي  حوراء، به  جمع: حور.  است  آماده
  كه: عين.  است  شده  گرفته ) آن سياهي  در شدت  چشم  سفيدي  شدت  ـ يعني  حورالعين(

حور را از «: گويد مجاهد مي. باشد مي  چشم درشت  زنان  يمعن  ، به است» عيناء»  مفرد آن
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آنها،   رنگ  و صفا و شادابي  و سپيدي  زيبايي در  انسان  چشم  حور ناميدند كه  روي  آن
  .»شود مي  ماند و خيره مي  سرگشته

مهور  المسجد  من  ةالقمام  خراجإ«: است  آمده  شريف  در حديث: بهشتي  اما مهر حوران
در . » است  حور عين  از مسجد، مهرهاي  و آشغال  خاكروبه  كردن  بيرون: ر العينالحو

: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � أنس  روايت  به  ديگري  شريف  حديث
. » است  حورعين  مساجد، مهرهاي  جارو كردن: المساجد مهور الحور العين  كنس«

: الخبز  التمر، وفلق  قبضات  مهور الحور العين«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  انفاق  أخدا  در راه  ، كه» است  نان  هاي خرما و پاره  هاي ؛ مشت حورعين  مهرهاي

  . است  اينها جزء مهر حور عين  هر سه: كه  گفت  توان مي  پس. شود مي
  

��¡�����~������}��|��{��¡�����~������}��|��{��¡�����~������}��|��{��¡�����~������}��|��{  
 از اين  در حالي: يعني »طلبند خاطر مي  هبخواهند، آسود  را كه  اي در آنجا هر ميوه«
 ديگر ايمنند  و بيماريها و دردهاي  معده  از تخمه  گردند كه ها برخوردار مي ميوه 

خاطر  كامال آسوده  نعمت  شدن  و از قطع  شيطان  ، آسيب ، رنج از مرگ  بهشتيان  همچنين
  .باشند مي
  

��®���¬��«�����ª��© �̈�§��¦������¥��¤��£��¢��®���¬��«�����ª��© �̈�§��¦������¥��¤��£��¢��®���¬��«�����ª��© �̈�§��¦������¥��¤��£��¢��®���¬��«�����ª��© �̈�§��¦������¥��¤��£��¢  
هرگز   در بهشت  مؤمنان: يعني »چشند را نمي  مرگ  ، طعم نخستين  در آنجا جز مرگ«

و آنها «رسيد   پايان  و به  بودند، گذشت  در دنيا چشيده  كه  را هم  مرگي  ميرند و آن نمي

برگردانيد   مؤمنان را از  دوزخ  عذاب  تعالي  حق: يعني » داشت  نگاه  دوزخ  را از عذاب
  مرگ  جز همان  ديگري  مرگ: گفتند  كه  از كفاري  نه  داشت  نگاه  را از آن  و ايشان
  با عذابهايي  در دوزخ  زيرا آنان ! شويم نمي  ما وجود ندارد و ما هرگز برانگيخته  نخستين

و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث.  تر است بسيار سخت  از مرگ  شوند كه روبرو مي
،  أملح  كبش   ةصور  في  بالموت  يؤتي« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  مسلم
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النار   ، و يا أهل موت خلود فال !ةالجن  يا أهل: يقال  ، ثم يذبح  والنار، ثم  ةالجن  بين  فيوقف
  شود و در ميان مي  آورده)  ابلق(سفيد  و  سياه  قوچي  در صورت  مرگ:  موت خلود فال

: شود مي  ندا در داده  چنين  گردد، سپس مي  ذبح  گاه آن شود مي  ر دادهقرا  بهشت و دوزخ
  جاودانگي!  دوزخ  اهل  و اي.  در كار نيست  و مرگي  است جاودانگي  ! بهشت  اهل  اي

  .» در كار نيست  و مرگي  است
  

�� �̧�¶������µ���� �́�³��²±��°���¯�� �̧�¶������µ���� �́�³��²±��°���¯�� �̧�¶������µ���� �́�³��²±��°���¯�� �̧�¶������µ���� �́�³��²±��°���¯  
 در بهشت  جاودانه  نعمت  همه  اين :يعني »پروردگار تو  از جانب  است  فضلي  اين«
را   نعمت  همه  اين  أيا خداوند.  است  تعالي  باري  از جانب  و بخششي  ماندگار، فضل 

  ارزاني  ايشان  ، به استحقاقشان  سبب  به  و نه  خويش  از جانب  عطا و فضلي  عنوان  به
  همان  است  اين«  ستطلبكار ني  سبحان  از خداي  چيزي  زيرا بنده  است  داشته

و   نبوده متصور  رستگاري  براي  اي ، ديگر حد و اندازه بعد از آن  كه » بزرگ  رستگاري
  .باشد مي  حد نهايي  خود، به  در بزرگي  رستگاري  اين
  

��¾��½��¼������»��º��¹��¾��½��¼������»��º��¹��¾��½��¼������»��º��¹��¾��½��¼������»��º��¹  
 :يعني »ندپند پذير  ، باشد كه گردانيديم  تو آسان  زبان  را به  قرآن  كه  نيست  جز اين«

 را بر  و آن  ايم كرده  ، نازل نيز هست  اعراب  بانز  تو كه  زبان  را به  ما قرآن !پيامبر  اي
  و به  گرفته  را بفهمند و پند و عبرت  آن  قومت  ، باشد كه ايم ساخته  و روان  ها آسان فهم

  .كنند  ، عمل است  در آن  كه  آنچه
  

Â��Á�������À��¿Â��Á�������À��¿Â��Á�������À��¿Â��Á�������À��¿������������  
و  أخدا با  بر كفر و ستيزه  آنان  چنانچه: يعني »نيز منتظرند  آنان  كه  باشمنتظر   پس«

زيرا   ايم داده  تو وعده  به  كه  باش  بر آنان  اي دهند، تو منتظر پيروزي  ادامه ص رسولش
  .بر تو هستند  ناميمون  از حوادث  يا غير آن  نيز منتظر مرگت  آنان
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  ﴾جاثيه   سوره ﴿
  . است  آيه) 37(  دارايو   است  كيم

  

  ، كه است  گرفته »28  /آيه«�z¤��¥��¦��§}�: خود را از آيه  نام  سوره  اين :تسميه  وجه
  .آيد خود مي  در جاي  تفسير آن

در   مشركان  روش  ، بيان شد و محور آن  نازل»  دخان»  بعد از سوره»  جاثيه»  سوره
در   آنان با  قرآن  رويارويي  ، چگونگي ر مقابلو د  قرآني  ها و آيات با حجت  رويارويي

  .باشد مي  كارشان  فرجام  و بيان  درمانشان  جهت
  

��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  
آغاز تفسير  ها، در آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن » حاء، ميم«: شود مي  خوانده
  . گذشت»  بقره»  سوره

 » است  با حكمت  خداوند غالب  از جانب«  قرآن  اين: يعني » تابك  اين  فرو فرستادن«
  .باشد مي  و حكيم  فرزانه  پيروزمند و در صنعش  در ملكش  كه  خداوندي

  

��P��O��N��M�������L��K��J��P��O��N��M�������L��K��J��P��O��N��M�������L��K��J��P��O��N��M�������L��K��J  
آسمانها  در خود: يعني » است  هايي نشانه  مؤمنان  ، براي در آسمانها و زمين  گمان بي«

  اسماء و افعال ، و صفات أ، بر وجود خداوند آسمانها و زمين  رينش، يا در آف و زمين
  . است  روشني  هاي ، نشانه وي

  

��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  
تا   گرفته  ؛ از خاك شما بر اطوار مختلفه  در آفرينش: يعني » خودتان  و در آفرينش«

  ، همچنان تان انساني] طور[  به  ساختنتان  و نهايتا متكامل  مضغه  ، سپس علقه  ، سپس نطفه
در   أخداوند  كه  اي رواني و  بدني  عجيب  اعضا و در نيروهاي  و تركيب  در تشكيل

: يعني »گرداند مي  پراكنده  جنبندگان  از انواع  كه  و در آنچه«  است  شما قرار داده
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  مختلف  و جانوران  زنده  وداتموج  از انواع  تعالي  حق  كه  آنچه  در آفرينش  همچنين
و در   گرمسير، سردسير و معتدل  از مناطق  پراكند؛ اعم مي  زمين  در نواحي  النوع

  مناسب  جانداراني  در آن  كه  زمين از  و در هر جايي  و خشك  مرطوب  هاي سرزمين
ارند، د  يقين  كه  مردمي  براي«: است  آفريده  آن  ، جو و محيط طبيعي ، خاك آب

  آفريننده  آن  و حكمت  بر قدرت  كه  است  بسيار آشكاري  داليل: يعني » است  هايي نشانه
  و تأمل  باشند، با مشاهده مي  حق  پذيراي  كه  يقين اهل  كه طوري  كنند به مي  داللت  عظيم

  .برند مي  همتا، پي بي  آفريننده  وجود و وحدانيت و به  گرفته  در آنها، عبرت
  

�������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�� �̀�_�� �̂�]��\��[
��o��n��o��n��o��n��o��n  

آنها   تفاوت ديگر، يا در يك  آنها از پي  در امر آمدن: يعني »و روز  شب  و در اختالف«
  است  هايي ها وعبرت نيز نشانه  و ظلمت  ، گرما و سرما و روشنايي و كوتاهي  در درازي

  است  باران: اينجا در  مراد از رزق » فرود آورده  از آسمان  ز رزقخدا ا  و در آنچه«
  آنها روزي  وسيله را به  بندگان  أخداوند  كه  است  چيزهايي  همه  سبب  زيرا باران

 ، بيرون زمين  ساختن  زنده » است  گردانيده  را زنده  ، زمين آن  وسيله  به  پس«دهد  مي

ها  از سبزي  آن  بودن  از خالي  پس :يعني » آن  از مرگ  پس«  تاس  آن  هاي رستني  آوردن 

  از جهتي  وزند و گاهي مي  جهت  از يك  گاهي  كه »بادها  و در گردش«ها  و رستني

  كه  مردمي  براي«آور   زيان  اندو گاهي  نافع  سرد، گاهي  اند و گاهي  گرم  ديگر، گاهي

  داللت أخداوند  و قدرت  وحدانيت بر  كه  زرگب » است  هايي ورزند، نشانه خرد مي
  برتري  خردهاي  داراي  كه  كساني  فقط براي  و عناد بلكه  جهل  اهل  براي  كنند اما نه مي

  .برند نمي  نفعي معاند، هرگز از آنها  جاهالن  اند پس
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��}��|��{��z������y��x��w��vu��t���s��r��q��p��}��|��{��z������y��x��w��vu��t���s��r��q��p��}��|��{��z������y��x��w��vu��t���s��r��q��p��}��|��{��z������y��x��w��vu��t���s��r��q��p  
خداوند   ها و برهانهاي ذكر شد؛ همانا حجت  كه  آياتي  اين: يعني »هللا  آيات  است  اين«

 تو بر  حق  را به  آن  كه«  است  عظيم  و در قرآن  وي  هستي  در كتاب  عزوجل

  آنچه و  ، راستگو هستيم آوريم فرود مي  تو از قرآن بر  كه  ما در آنچه: يعني » خوانيم مي
  سخن  كدام  او به  بعد از خدا و آيات  پس«  است  حق  ، متضمن خوانيم بر تو مي  كه

آنها ديگر  ، وي  و بعد از آيات  أخداوند  بعد از سخن: يعني »خواهند آورد؟  ايمان
  است  راستان  راستگوترين أخداوند  كه  معني  اين  دارند؟ به باور مي  سخن  كدامين  به

  را تصديق  كسي چه  ديگر سخن نند؛نك  او را تصديق  ، سخن كفار كوردل  اگر اين  پس
  را تصديق  كسي چه  نكنند؛ ديگر كتاب  او را تصديق  كتاب  خواهند كرد؟ و اگر آيات

�X�Y�Z}: فرمايد مي» زمر»  از سوره) 23( در آيه  خداوند متعال  كه كنند؟ چنان مي
[z  :»را فرود آورده  سخن  نيكوترين كه  خداوند است «.  

را بر   دليل  ، شش آيه  سه  در اين  أخداوند«: گويد مي»  جاللين»  در شرح»  صاوي«
را   دوم  ، آيه) للمؤمنين( :را با  نخست  و آيه  خود ذكر نموده  و وحدانيت  وجود، قدرت

  تغاير و تمايز ميان  وجه.  است  آورده  پايان  به)  يعقلون: (را با  سوم  و آيه)  يوقنون: (با
  كه و اين  در آسمانها و زمين  انسان  وقتي: كه  است  در اين  آيات  اين  شبخ پايان  جمالت

  ايمان  تأمل  بر اثر اين  شك كند؛ بي  و تأمل  ، انديشه است  اي ناگزير آنها را آفريننده
  خود انديشه  در آفرينش  باشد و چون مي  متناسب  با آن)  للمؤمنين(  جمله  آورد پس مي

  با آن)  يوقنون(  جمله  گردد پس مي  يقين  اهل افزايد و از مي  بر ايمانش  لتأم  كند، اين
  به  كند، عقلش  بنگرد و انديشه  ها نيك رويدادها و نشانه در ساير  دارد و چون  تناسب
. »دارد  تناسب  با آن)  يعقلون(  جمله  يابد پس مي  استحكام  و عملش  رسيده  كمال

  به  شريف  ؛ از حالي و تكاملي  ارتقائي  تعابير، خود بيانگر روندي  اين«: گويد كثير مي ابن
  گانه شش  نيز در تفسير كبير، داليل  رازي  امام. »باشد مي  تر وبرتر از آن شريف  حالي

  بيان  رشته  به  بديع  نحوي  را به  آيات  در اين  عزوجل  خداي  و وحدانيت  وجود، قدرت
  . آنها نيست  طرح  مختصر مجال  اين باشد و در مي  مطالعه در خور  كه  كشيده
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��r���q��p��o��nm��l������k��j���i��h��g��f��e����d��c��b���a�� �̀�_��~��r���q��p��o��nm��l������k��j���i��h��g��f��e����d��c��b���a�� �̀�_��~��r���q��p��o��nm��l������k��j���i��h��g��f��e����d��c��b���a�� �̀�_��~��r���q��p��o��nm��l������k��j���i��h��g��f��e����d��c��b���a�� �̀�_��~  
  گنهكاري بسيار  بر هر بسيار دروغگوي  واي: يعني » اي پيشه  گناه  بر هر دروغزن  واي«

: يعني »ورزد مي  سماجت  شنود سپس يشود، م مي  بر او خوانده  خدا را كه  آيات  كه«
  پايبندي ، قرارداشته  بر آن  كه  باطلي  و بر شيوه  مانده  باقي  مصرانه  بر كفر خويش

او بر : يعني»  مستكبرانه« گيرد شنود، پند نمي مي أخدا  از كالم  كه  ورزد و از آنچه مي
  گردن  حق  به  امر كه  اين را از خود  ورزد كه و اصرار مي  سماجت  درحالي  كفر خويش

  وي  آفريننده  پروردگار متعال  از كالم  عبارت  كه  بيند، حقي نهد، بزرگتر و برتر مي
آنها را   گويي  كه چنان«.  برتر است  اش و سلطه  متعالي  نامش  كه  باشد، پروردگاري مي

  حال  ، شبيه آيات  اين  به  اتالتف  در عدم  پيشه  گناه  دروغزن  آن  حال: يعني » است  نشنيده

او   به: يعني » ده  مژده  دردناك  عذابي  را به او  پس«  است  آنها را نشنيده  كه  است  كسي
  استماع  اصرار و استكبار و عدم  جزاي  عنوان نزد خداوند قهار ـ به  برايش  كه  ده خبر
  . است  دردناك  سخت  ـ عذابي  آيات  اين  به  وي

  كه شد  نازل  حارث نضربن  درباره  كريمه آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  نمفسرا
اما . نشنوند را  كرد تا قرآن مي  آنها مشغول  را به  پراكند و مردم را مي  عجم  داستانهاي

از  دارد و مي باز  را از مردم  و آن  را بسته  دين  راه  كه  هر كسي  درباره  كريمه  آيه  حكم
  . است  ورزد، عام تكبر مي  تعالي  حق  هدايت  پذيرش

  

�����~���}��|��{��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  
  ازعلم  چيزي: يعني »شود  ما آگاه  از آيات  بر چيزي«  پيشه  گناه  دروغزن  آن » و چون«

  آيات: نييع »گيرد مي تمسخر به«را   الهي  آيات: يعني »آنها را«برسد   وي  به  الهي  آيات
  اي دهد و معاني خود قرار مي  ريشخند و تمسخر و ابراز شگفتي  براي  را موضوعي  الهي

. گرداند مي  ريشخند و تمسخر خويش  اند، دستاويز اين  بدانها پرداخته  آيات  اين  را كه
  وجهلاب: كه  كرديم  را نقل  مورد روايتي  اين در»  دخان»  از سوره) 43(  در آيه  كه چنان

بخوريد زيرا محمد   زقوم  از اين: گفت  يارانش  به  گاه و آن  خواست  خرما و كره  مقداري
  او شما را از آن  كه  است  زقومي  همان  دهد و اين نمي  را وعده  شما جز شهد و عسل  به
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  عذابي«: آنها گذشت  اوصاف  كه  پيشه پرداز بهتان دروغ » گروه  اين« !ترساند مي

  از شنيدن آيات  بر كفر و استكبارشان  پافشاريشان  سبب  به » خواهند داشت  ركنندهخوا
و   خواركننده  است  عذابي: مهين  عذاب.  آن  گرفتن تمسخر  و به  أخداوند

و   تهديدها، بر حرمت  گونه اين  طرح  از راه  عزوجل  خداي ، سان بدين. بار فضيحت
  .گذارد تمسخر و استهزا قرار گيرد، تأكيد مي  در معرض  كه اين از  خويش  كتاب  قدسيت

 ص خدا  رسول« :فرمود  كه  است  آمده كعمر از ابن  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
  مبادا دشمن  كه آن  بيم كردند؛ از  شود، نهي  مسافرت  دشمن  سرزمين  به  با قرآن  كه از اين

  .»كند  اهانت  آن  به
  

��¥��¤£��¢��¡��¥��¤£��¢��¡��¥��¤£��¢��¡��¥��¤£��¢��¡�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°�� �̄�®��¬���«����ª��©�� �̈�§���¦�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°�� �̄�®��¬���«����ª��©�� �̈�§���¦�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°�� �̄�®��¬���«����ª��©�� �̈�§���¦�� �̧�¶��µ�� �́�³²��±��°�� �̄�®��¬���«����ª��©�� �̈�§���¦  
  آنها به  و عزت  افتخار و شرف  سر احساس  در پشت: يعني»  سر آنهاست  پشت  دوزخ«

  در پشت  جهنم  باشند كه  داشته  آنها بايد يقين  دارد پس قرار  ؛ جهنم دنيا و تكبر از حق
  دوزخ: است  اين  ، معني قولي به.  واهد يافترا در خ  آنان  زودي  و به  است  سرشان

روند  مي  پيش  آن  سوي  و به  است  دوزخ  سوي  زيرا رويكرد آنها به  آنهاست  پيشاپيش
رساند؛  نمي  آنان  به  سودي  گونه را و هيچ  الهي  از عذاب  چيزي » كند از آنان نمي  و دفع«

 هللابجز ا  كه  دوستاني  و نه«واوالد   د از اموالان آورده  دست  و به »اند كرده  كسب  آنچه«

  جاي  و آنها را به  خود گرفته  براي  كه  و خداياني  بتان  همچنين: يعني »اند گرفته
  به  نفعي  را دارند، هيچ  زياني  دفع سود و  پرستند و از آنها اميد رساندن مي أخداوند

سر يا   پشت  كه  در جهنمي»  داشت ندخواه  بزرگ  عذابي  و آنان«رساند  نمي  آنان
  . آنهاست  پيشاپيش

  

���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  
رهنمود و  ؛ همانا گذشت  سوره  در اين  ذكر آن  كه  آياتي  اين: يعني » است  هدايتي  اين«

  را در آن  آنچه  كه  كساني  براي  ، يعني عظيم  قرآن  به  راهيافتگان  براي  است  هدايتي
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كافر شدند، «  قرآن  به: يعني » پروردگارشان  آيات  به  كه  و كساني«پذيرند  ، مي است

  . است  عذاب  ترين سخت: رجز » است  از رجز دردناك  عذابي  برايشان
  

��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ  
آفريد   اي گونه را به  آن: يعني» سخر كردشما م  دريا را براي  كه  است كسي  خدا همان«

بر فراز   گردانيد؛ با سوار شدن  خويش  را رام  يابيد و آن  تمكن  شما بتوانيد بر آن  كه
تا «  است  شما آموخته  آنها را به  او ساختن  كه  ها و درياپيماهايي در كشتي  آن  امواج

  به  دادنش  و ياري  اذن  به ها ا كشتيت: يعني »شوند  روان  فرمانش  به  ها در آن كشتي

او   وتا از فضل«روند   پيش و به  آنها، بستر دريا را شگافته  درآوردن  حركت  شما در به

،  گوهر از آن در و  آوردن  در دريا و بيرون  ، فرو رفتن با تجارت »كنيد  روزي  طلب
  به  تعالي حق  را كه  هايي نعمت» بگزاريد  سپاس  و باشد كه«ها  و غير اين  ماهي صيد
  .دارد مي  دريا، بر شما ارزاني  ساختن  رام  اين  سبب

  

���ç��æ��å��ä��ã��â������á��àß��Þ�����Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö���ç��æ��å��ä��ã��â������á��àß��Þ�����Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö���ç��æ��å��ä��ã��â������á��àß��Þ�����Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö���ç��æ��å��ä��ã��â������á��àß��Þ�����Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö  
يكجا   كرد، همه  سود شما رام  به  است  را در زمين  را در آسمانها و آنچه  و آنچه«

 و  در آسمانها از خورشيد و ماه  تعالي  حق  را كه  نچهآ  همه: يعني » اوست  آورده پديد
درياها  ها و از كوه  در زمين  را كه  آنچه  و همه  است  و ابر و باد آفريده  و باران  ستارگان

  گردانيده  رام مسخر و  بندگانش  ، براي است  سودآور ديگر آفريده  و جويبارها و اشياي
  وي  و بخشايش  نعمت  عنوان  باشد؛ به مي  بندگانش  به  وي  از جانب  اينها رحمتي  و همه

فكر و   وسيله  و به »انديشند مي  كه  گروهي  براي«  ساختن  رام » در اين  گمان بي«

  كه  اما كساني » است  هايي نشانه« رسند توحيد مي  ها، به نشانه  اين  به  و راهيابي  انديشه
  .شوند نمي  ها نيز راهياب نشانه  اين  كنند؛ به تفكر نمي
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 اميد ندارند هللا  روزهاي  به  كه  تا از كساني: اند بگو آورده  ايمان  كه  كساني  به«

  دشمنانش را بر  الهي  و رخدادهاي  وقايع  كه  از كساني: بگو  مؤمنان  به  يعني »درگذرند
  گذشته  هاي امت بر  أخداوند  عذاب  همچون  از عذابي  دارند و بر خويشتن نمي  توقع

  ، عنايت ندارند و بنابراين  ايمان  تعالي  باري  به  آنان  كه  روي  ندارند، درگذرند، از آن  بيم
  از آنان ! آري. برند نمي نيز انتظار  دوستانش  را براي  تعالي  باري  از سوي  پيروزي

مراد  »كند  مجازات  رشانكار وكردا حسب  را به  از آنان  تا خداوند قومي«گذرند؛ در
را   ايشان أشدند تا خداوند  داده  از كفار فرمان  درگذشت  به  مؤمنانند كه: قوم  از اين

  كارهاي  اين  از جمله  دهد، كه  پاداش اند، كرده  كه  نيكي  در برابر كارهاي  در قيامت
و   خشم  با فروخوردن  از آنان  پوشيدن  چشم بر آزار كفار و  و شكيبايي ، صبر نيك

  أتا خداوند: است  چنين  ديگر، معني  قولي به . است  آنان  ها از سوي ناخوشي  تحمل
  تعالي  باري  گويي. اند، جزا دهد كرده  كه  وبديهايي  گناهان  آن  كفار را بر حسب

بايد جزا   كه را چنان  ما آنان  بدهيد پس ارا تمام  زايشانج توانيد شما نمي: فرمايد مي
در دنيا درگذريد، بدانيد   اگر شما از آنان  يعني«: گويد مي  آن كثير در معني ابن.  دهيم مي
  .»دهد جزا مي  بدشان  در برابر اعمال  آنها را در آخرت اقطع أخداوند  كه

 روايت ك عباس از ابن  كريمه  آيه  زولن  سبب  در بيان  و قشيري  نيشاپوري  واحدي
پيرو   و دو گروه  ابي بن هللاو عبدا � خطاب  عمربن  درباره  كريمه  آيه: فرمود  اند كه كرده 

  سر چاهي بر  مصطلق بني  در غزوه  مسلمانان  سپاه: بود كه  گونه شد؛ ماجرا اين  آنها نازل
دير   بياورد، غالم  را فرستاد تا آب  غالمش  ابي نب هللابود، عبدا  فرود آمده»  مريسيع»  نام به

  غالم: بود؟ او گفت  چه  تندير كرد  علت: از او پرسيد  ابي آمد ابن  نزد وي  كرد و چون
  بكشد تا مشكهاي  آب  دهد كه نمي  را اجازه  و كسي  است  نشسته  چاه  عمر بر دهانه

  ابي عبداهللا بن !پر نكند عمر را نيز  مواليش  ابوبكر پر نشود و مشك  پيامبر و مشك
: يأكلك  كلبك  سمن« :اند  گفته  كه ؛ مگر چنان نيست  گروه  اين  ما و مثل  مثل: گفت

را   رسيد و او شمشيرش �عمر  به  سخن  اين  پس. »!تا تو را بخورد  كن  را فربه  سگت
. شد  نازل  كريمه  آيه  اين ه بود ك  كند، همان  حركت  ابي قصد عبداهللا بن  تا به  بر گرفت
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عازوراء   بن فنحاص  بنام  اي يهودي  درباره  كريمه آيه  اين«: است  آمده  ديگري  در روايت

���º��¹��¸��¶��µ´}�: آيه  از نزول ، بعد يهودي  شد زيرا آن  نازل �عمر  و در باره

»z را شنيد،   وي  سخن �عمر  و چون!  است  پروردگار محمد نيازمند شده: گفت
  نازل  كريمه آيه  اين  گاه آن. آمد  بيرون  وي  كرد ودر طلب  گردنش  را حمايل  شمشيرش

 !عمر  اي: او آمد، فرمودند  فرستادند و چون �عمر در پي صخدا   رسول  پس. شد
  .»...بگذار را بر زمين   شمشيرت

اما .  است  شده  نازل  مصطلق يبن  يا در غزوه  در مدينه  ، چراكه نيست  منسوخ  كريمه  آيه
  ، به كتاب  واهل  مشركان  قلوب  تأليف  براي  مسلمانان  كه  حكم  اين«: گويد كثير مي ابن

آنها بر   كه آن بعد از بود اما  اسالم  ابتداي  مأمور بودند، مربوط به  از آنان  عفو و گذشت
  .»جهاد مأمور كرد ا بهر  مؤمنان  أاصرار ورزيدند؛ خداوند  كفر و عناد خويش

  

��]��\��[��Z��Y��XW��V��U���TS��R��Q��P��]��\��[��Z��Y��XW��V��U���TS��R��Q��P��]��\��[��Z��Y��XW��V��U���TS��R��Q��P��]��\��[��Z��Y��XW��V��U���TS��R��Q��P  
 باشد،  زيانش  كند، به  بدي  و هر كه  سود خود اوست  كند، به  شايسته  كاري  هر كه«

 و او »شويد مي  برگردانيده  پروردگارتان  سوي  به«  با اعمالتان  در روز قيامت » سپس
  .دهد ميجزا   شما را در برابر اعمالتان

  

��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�� �̀��_��^  
را   در دين  و دانش  فهم: يعني » و حكم«  تورات: يعني » ، كتاب اسرائيل بني  به  يقين و به«

  و فصل  حل و  مردم  در ميان  شان و فرمانروايي  حكومت  دو؛ زمينه  با اين  ، كه داديم
را   بسياري  ميانشان و از»  داديم  نبوت«آنها   نيز به »و«گرديد ميسر   برايشان  آنان  دعاوي

: يعني » كرديم  روزيشان  پاكيزه  و از چيزهاي«  برانگيختيم  و رسالت  نبوت  به
و   ترنجبين(  وسلوي  من  كه  كرديم  حالل  و گوارا را برايشان  بخش لذت  هاي نعمت

  اي گونه  به»  داديم  فضيلت«  زمانشان » بر جهانيان را  و آنان«بود   جمله  از آن)  بلدرچين
  نزول  ؛ چون بوديم  نكرده  ارزاني ديگران  به  كه  داشتيم  ارزاني  نعمتهايي  آنان  به  كه

  .... آن  دريا و امثال  ، شكافتن تورات
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،  حرام و  حالل  در بيان: يعني » عطا كرديم  آنان  به  روشني  هاي ، نشانه و در امر دين«
  و روشن آشكار  يا مراد؛ معجزات.  كرديم عطا  روشني  و احكام  شرايع  اسرائيل  بني  به

،  اهد نبوتشانشو و ص  اكرم  رسول  بعثت  درباره  آنان  به: است  اين  معني  قولي به.  است
  علم  برايشان  كه آن نكردند مگر بعد از  و اختالف«  عطا كرديم  روشني  و آگاهي  علم

  از بين  موجب  را كه  اما آنها علم  آن  معاني  ساختن  و روشن  دين  در مورد بيان »آمد
  ز رويا  هم  آن«گردانيدند   اختالف  و پديد آوردن  ثبوت  ، وسيله است  اختالف  رفتن

و حسد و   رشك  روي و از  رياست  در طلب »خود  در ميان  كه  و رقابتي  تعدي

  در آن  كه  آنچه  درباره  آنان  ميان  روز قيامت  پروردگارت  گمان داشتند، بي«  دشمني

  اش نيكوكاري  قبال نيكوكار را در  پس »كند مي  فيصله«  از كار دين »كردند مي  اختالف
متمايز   باطل  را از اهل  حق  دهد و اهل جزا مي  اش در برابر بدكاري و بدكار را

  .گرداند مي
را بر   نعمت  شش ا، مجموع دو آيه  در اين  أ؛ خداوند كنيم مي  مالحظه  كه چنان
  . است  برشمرده  اسرائيل بني
  

��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  
تو را بر : يعني » قرار داديم  از امر دين  بر شريعتي« !صمحمد   اي »تو را  سپس«

اصل . رساند مي  حقت  به  كه  قرار داديم  از كار دين  روشني  وروش و راه  برنامه
زيرا  شد  گرفته  عاريت  دين  براي  واژه  اين  ، سپس آبشخور است  معناي  به ،» شريعت« 

  سار زالل چشمه ، از است  انها و روانهايشانج  و طراوت  حيات  سبب  را كه  آنچه  مردم
  عمل  شريعتت  احكام ، به امتت  در ميان: يعني » كن  را پيروي  آن  پس«گيرند  بر مي  دين

را و   عزوجل  خداي  يگانگي »دانند نمي  كه  كساني  ها و خواهشهاي و از هوس«  كن
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و   ، كفار قريش آنان  كه » نكن  پيروي«را   بندگانش  براي  وي  و احكام  دانند قوانين نمي
  .موافقانشانند

  

wvuwvuwvuwvu����¥¤£¢¡�~}|{zyx¥¤£¢¡�~}|{zyx¥¤£¢¡�~}|{zyx¥¤£¢¡�~}|{zyx������§������¦��§������¦��§������¦��§������¦  
را  عذابي از  چيزي  آنان: يعني »كنند نمي  را در برابر خدا از تو دفع  چيزي  آنان اقطع«

  پيروي  از هوسهايشان  كه  باشد ـ در صورتي  داشته  را بر تو اراده  آن  أخداوند  كه
  سبب  به »ديگرند  بعضي  دوستان  بعضي  و همانا ستمگران«دارند  ز تو باز نميـ ا  كني

و كارساز   دهنده ياري :يعني » متقيان  و خدا ولي«دارند   با همديگر در ظلم  كه  مشاركتي
  .پرهيزند مي  معاصي و  از شرك  اند كه كساني  مراد از متقيان » است«  آنان

  

�°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨����  
و   بايد از شرايع: كه  باره  در اين  مردم  براي  بر زبانت  عام  اعالم  اين: يعني » اين«

  است  دين  كارساز پيروان أخداوند: امر كه  كنند و اين  پيروي  الهي  هاي نظامنامه
برهانها و : يعني » است  وريهايي ديده  مردم  براي«: ما  مقدس  شريعت  خود اين  همچنين

دانند  بينند و مي مي  را در پرتوآن  شان ديني  و نيازهاي  احكام  كه  است  بخشي بينش  لدالي
از  » است  و رحمتي« رساند مي  بهشت  را به  كنندگان عمل  كه  است»  و رهنمودي«

  كه  گروهي  براي: يعني »يقينند  اهل  كه  قومي  براي«  در آخرت  عزوجل  خداي  جانب
  و تزلزل  ، در شك شبهات  دارند و از پراكندن  يقين  حق  به  كه  است  اين  از شأنشان

  .افتند نمي
  

��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��±
��Ä��Ã��Â���Á��À¿��Ä��Ã��Â���Á��À¿��Ä��Ã��Â���Á��À¿��Ä��Ã��Â���Á��À¿  

 جمع  را با هم  كفر و معاصي: يعني »اند بد شده  كارهاي  مرتكب  كه  آيا كساني«

 و كارهاي  آورده  ايمان  كه  دهيم قرار مي  را مانند كساني  نآنا  اند كه پنداشته«اند  كرده 
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ـ و   وگناهان  جرايم  ـ با وجود ارتكاب  بدكرداران  آيا در ميان: يعني »اند؟ كرده  شايسته 
  عمل  يكسان آنها  و با همه  شويم مي  قايل  ، برابري عقيده  درست  نيكوكرداران  ميان
  و سراي دنيا  در سراي »باشد؟  يكسان  و مرگشان  ندگيز  كه  طوري به«؟  كنيم مي

  شقاوت  اهل  ، با حال در آخرت  سعادت  اهل  آنها برابر نيستند زيرا حال !؟ هرگز آخرت
  برابر باشد و حتي  با هم  در دنيا گاهي  دو گروه  حال  است  ممكن: يعني.  نيست  كيي

ور باشند اما اگر  بهره  هم  بيشتري  هاي ا از نعمتدر دني  پيشگان  و گناه  بدكرداران  گاهي
  نپنداريد كه  پس  است  امر دور از عدالت  برابر باشند، اين  نيز با هم  آنها در آخرت

  پندارند ما با نيكان مي  كه »كنند مي  بد حكم  چه«پيدا خواهد كرد   واقعيت  چيزي  چنين
  . كنيم مي  لطور برابر عم به  در دنيا و آخرت  و بدان

 و ابوعبيده  ، حمزه علي  درباره  كريمه  آيه  اين: است  گفته  نزول  سبب  در بيان  كلبي
  اين شد زيرا  نازل  عتبه  و وليدبن  ، شيبه عتبه: نامهاي  به  از مشركان  تن  و سه �  جراح 

قرار   و حقيقت  از حق  شما بر چيزي  خدا سوگند كه  به: گفتند  مؤمنان  آن  به  مشركان
شما   حال ما از  حال  باشد، بدانيد كه  گوييد حق شما مي  كه  ، آنچه نداريد و اگر بر فرض

.  شما بهتر است  در دنيا از حال  اكنون ما هم  حال  كه  نيز بهتر خواهد بود چنان  در آخرت
: كرد كه  روشن را  حقيقت  را رد كرد و اين  مشركان  سخن  اين  خداوند متعال  پس

  .باشد برابر  در آخرت  كافر عاصي  ، با حال مطيع  مؤمن  حال  نيست  ممكن
  

Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅË��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅË��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��������Î��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��Ì������������ÏÏÏÏ���������������Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð  
  در ميان  عدالت  مقتضي  كه  حقي » است  آفريده  حق  را به  و خدا آسمانها و زمين«

  جزا داده  است  كرده  عمل  آنچه  حسب  به  ، هر كس و تا سرانجام«  است  بندگان

  وسيله  را به  تا خلق  است  آفريده  آن  را براي  آسمانها و زمين  تعالي  حق: يعني »شود
و   از گناهان  كه  آنچه  بر حسب  گردد و تا هر كس  رهنمون  خويش  بر قدرت آنها

را با   و مؤمن كافر  أخداوند اقطع  بدانيد كه  شود پس  داده ؛ جزا است  كرده  طاعات
 بر  ، يا افزودن از ثواب  با كاستن» گيرند قرار نمي  مورد ستم  و آنان«سازد  برابر نمي  هم

  . عذابشان
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  نيكان  بودن  يكسان  در مورد عدم  قبل  در آيه  پيشين  بر اعالم  دليلي  ، بسان كريمه  آيه  اين
  . است  و بدان

  

D���C��B��AD���C��B��AD���C��B��AD���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��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
��Z��Y���X��WV��U��T��Z��Y���X��WV��U��T��Z��Y���X��WV��U��T��Z��Y���X��WV��U��T  

: است  از آيه  بخش  اين  مربوط به  اول  نزول  دارد، سبب  نزول  دو سبب  كريمه  آيه  اين

+D���C��B��AD���C��B��AD���C��B��AD���C��B��A��������� �E��E��E��E..._ چنين  آنان  شد زيرا شيوه  نازل  قريش  درباره: قولي به  كه  
را   از آن  بهتري خود ـ چيز  ظن  ـ به  نچو  پرستيدند، سپس را مي  سنگي  مدتي  بود كه

  اين: ديگر  قولي به .پرستيدند چيز ديگر را مي  و آن  دور افگنده  را به  يافتند، سنگ مي
شد   ـ نازل  حق  دين  تمسخركنندگان از  ـ يكي  سهمي  قيس بن حارث  درباره  از آيه  بخش

  .تيدپرس مي ، داشت  تمايل  بدان  را نفسش  هر چه  كه
 » داده قرار خود  را خداي  خويش  هوس  را كه  كسي« صپيامبر   اي » آيا ديدي  پس«

  دنبال  فقط به و  گرفته  خويش  را دين  خويش  نفس  و خواهش  هوس  كه  كسي: يعني
دهد  مي  بنماياند، انجام  نيك  وي  به  نفسش  را كه  هر چه  پس  است  خويش  نفس  هواي

و   أخداوند  محبت  كه آن بي گذارد، بنماياند، فرو مي  زشت  وي  به  كهرا   و هر چه
  بدهد؟ يا مراد اين  اهميتي  الهي  و غضب  نفرت  باشد، يا به  نظر داشته او را مد  رضاي
پرستد مانند  ورزد، مي مي  هوس  بدان پندارد يا مي  نيك  را كه  چيزي  كافر همان: است

 » گردانيده  او را گمراه  وي  دانايي و خدا با وجود«  يرهو غ  ، چوب سنگ  پرستش
باز   را از گمراهي  و هدايت  داناست و  آگاه  حقيقت  به  كسي  چنين  كه با آن: يعني

را   ، حق خويش  نفس  شهوت از  پيروي  سبب  وجود، به  با اين  شناسد ولي مي
  او را بدان أخداوند: است  اين  يا معني. زند وپا مي دست  و در گمراهي  فروگذاشته

و   و بر گوش«  است  كرده  ، گمراه داشته  علم  گمراهي  براي  سزاوار بودنش  به  كه  جهت

را نشنود و بر   اي تا پند و موعظه  مهر زده  بر گوشش أخداوند: يعني » مهر زده  دلش

  نهاده  پرده  اش و بر ديده« باورمند نشود  آن  نكند و به  را درك  تا هدايت  مهر زده  دلش

  بعد از گمراه: يعني »از خدا  آيا پس«ندهد   را نبيند و تشخيص  درست  تا راه » است
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  به »گيريد؟ خواهد كرد؟ آيا پند نمي  هدايتش  كسي  چه«او را   أخداوند  ساختن
  .بدانيد؟ را  حال  آموز تا حقيقت عبرت  پندي

�M���L��K+: است  از آيه  بخش  اين  مربوط به  دوم  نزول  سبب �JM�� �L��K� �JM�� �L��K� �JM�� �L��K� �J ..._ درباره  كه  
اثنا   در اين كردند؛ مي  طواف  كعبه  خانه  به  مغيره او و وليدبن  شد زيرا شبي  نازل  ابوجهل

خدا   به: گفت وليد  به  وگو پرداختند، ابوجهل گفت  به صخدا   رسول  درباره  با هم
  وليد بر آشفت.  راستگواست  نبوت  در ادعاي صمحمد   كه  دانم مي  خوب  سوگند؛ من

؟  است  گشته  باور رهنمون  اين  تو را به  چيزي  مگر چه ! باش  ساكت: او گفت  و به
،  ناميديم مي»  امين  تگويراس« اش  ما او را در كودكي!  أباعبدشمس  اي: گفت  ابوجهل

  به !؟ ناميم و دروغگو مي  كذابرا  ، او است  رسيده  كمال  به  و رشدش  عقل  كه  اكنون
،  صورت  در اين  پس: وليد گفت!  او راستگو است  دانم مي  خوب  من  خدا سوگند كه

؟  آوري نمي  او ايمان  به و  اي كرده  دارد، چرا درنگ بازمي  وي  تو را از تصديق  چيزي  چه
خواهند كرد   تبصره  ينچن  من  درباره  قريش  ، دختران صورت  آن زيرا در: گفت  ابوجهل

  نازل  كريمه  آيه  بود كه  همان ...! ام كرده  پيروي  ابوطالب  ، از يتيم ناني  پاره خاطر  به  من  كه
  .شد

از   يكي :به  تبعا لما جئت  هواه  يكون  حتي  حدكمأ  ال يؤمن«: است  آمده  شريف  در حديث
. » ام را آورده  آن  من  نباشد كه  چيزي  پيرو آن  نفسش  هواي  كه  گاه ندارد تا آن  شما ايمان

خدا   از رسول: گفت  كه  است  آمده � ابوامامه  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
در زير :  الهوي  من  اهللا  ليإ  أبغض  لهإالسماء   ما عبد تحت«: فرمودند  كه  شنيدم ص

  قرار نگرفته  مورد پرستش باشد،  فسن  نزد خداوند منفورتر از هواي  كه  ، الهي آسمان
  .» است

  

��r��q���p��o�����n��ml���k��j��i��h��gf��e������d��c��b��a��� �̀�_������ �̂��]��\��[��r��q���p��o�����n��ml���k��j��i��h��gf��e������d��c��b��a��� �̀�_������ �̂��]��\��[��r��q���p��o�����n��ml���k��j��i��h��gf��e������d��c��b��a��� �̀�_������ �̂��]��\��[��r��q���p��o�����n��ml���k��j��i��h��gf��e������d��c��b��a��� �̀�_������ �̂��]��\��[  
 در كار  ، چيز ديگري دنيايمان  غير از زندگي«منكر رستاخيز   مشركان »و گفتند«

  نيست ، قرار داريم  در آن  ما كه  جهاني  اين  زندگي  ، جز همين زندگي: يعني » نيست

و   مربوط است ما  جهان  اين  فقط به  و زندگي  مرگ: يعني»  شويم مي  و زنده  ميريم مي«
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ما در دنيا : است  اين  معني  قولي به.  نيست  ديگري  زندگي  ، هيچ زندگي  سر اين  پشت
  ميرند و باز فرزندانشان يم آنها  كنند، سپس مي  زندگي  در آن  ، باز فرزندانمان ميريم مي

جز دهر ما   و چيزي«كند  مي پيدا  ادامه  تسلسل  طور اين كنند و همين مي  زندگي  در آن

ما را   ، چيز ديگري زمانه  گذشت جز گذر روزها و شبها و: يعني »كند نمي  را هالك
امر   اين  به  آنان« ... روحي  قبض  و نه  است الموتي ملك  دنيا نه  كند لذا در اين نمي  هالك

  به  آنكه اند، بي و ترديد نگفته  شك  جز از روي را  سخن  اين: يعني »ندارند  دانشي  هيچ

  چيزي  آن  نهايت: يعني »سپرند نمي  جز گمان  آنان« باشند  داشته  علمي  ، هيچ حقيقت
اند،   متكي  خويش  آنها فقط بر پندارهاي ! و بس  پندار است و  ، گمان است  نزد آنان  كه
  . و يقين  بر علم  نه

  اهل :فرمود  كند كه مي  روايت � از ابوهريره  كريمه آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن
 !كند مي  و روز هالك  ما را گذر شب  كه  نيست  جز اين: گفتند مي  جاهليت

  .فرمود  را نازل  كريمه  آيه  اين  أخداوند پس
  

x��w��v��u���t��sx��w��v��u���t��sx��w��v��u���t��sx��w��v��u���t��s����������y��y��y��y������c��b��a��� �̀��_��~��}��|����{��z��c��b��a��� �̀��_��~��}��|����{��z��c��b��a��� �̀��_��~��}��|����{��z��c��b��a��� �̀��_��~��}��|����{��z  
آشكار   درك ، از مرگ  پس  از زندگي  كه  اي قرآني  آيات: يعني »ما  بينات  آيات  و چون«

  جز اين  همواره  آنان  شود، شبهه  خوانده  برآنان«دهند؛  مي  دست  به  روشني  و داللت

را   و آنان در دنيا »ما را باز آوريد  گوييد، پدران مي  اگر راست: گويند مي  كه  نيست
  .كنيد  زنده  از مرگشان  پس

  

f��e��df��e��df��e��df��e��d����n��m����l��k��j��i���h��gn��m����l��k��j��i���h��gn��m����l��k��j��i���h��gn��m����l��k��j��i���h��g������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  
سر  به  در هنگام »ميراند باز مي«در دنيا : يعني »كند مي  شما را زنده  كه  خداست: بگو«

و   برانگيختن با »آورد ز رستاخيز گرد ميرو  سوي شما را به  گاه آن«  هايتان اجل  رسيدن

روز   به  گردآوردنتان در: يعني » در آن  شكي«  حساب  موقف  سوي  به  حشر و نشرتان

  شدن  در زنده  روي  اين را، از  حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي  نيست«  قيامت
  حاتم أبي جرير و ابن ابن  يتروا به  قدسي  شريف  در حديث. كنند مي  ، شك بعد از مرگ
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ما را   كه  نيست  اين جز: گفتند مي  جاهليت  اهل«: فرمود  كه  است  آمده � از ابوهريره

������+: فرمود  نازل  در كتابش  أخداوند پس  !گرداند مي  و روز هالك  شب �̂ � �]� �\� �[������ �̂ � �]� �\� �[������ �̂ � �]� �\� �[������ �̂ � �]� �\� �[

f��e��� � � �d��c��b��a��� �̀ �_f��e��� � � �d��c��b��a��� �̀ �_f��e��� � � �d��c��b��a��� �̀ �_f��e��� � � �d��c��b��a��� �̀ الدهر، وأنا   ، يسب آدم  ابن  يؤذيني«: و فرمود.  _ ..._�
و روزگار را   كند؛ زمانه مرا اذيت مي  فرزند آدم :والنهار  الليل  أقلب مر،األ  الدهر، بيدي

  و شب  است  من  بالكيف  دست  ، كار به روزگار منم  آفريننده  كه دهد در حالي مي  دشنام
  .1» گردانم مي  روز را پياپي و

  كه بودند  از اعراب  گروهي  آنان.  مشربان  ار دهريبر پند  است  ردي  كريمه  آيه  اين
 !كند مي  ما را هالك  زمانه  و روز و چرخش  شب  گذشت  كه  نيست  جز اين: گفتند مي

،  از اعراب  گروه  جز اين  ولي. دادند مي  نسبت  زمانه  را به  مرگو   ، زندگي گونه بدين
بيشتر : اند جمله  از آن  اند، كه كرده  دار همراهيپن  در اين  نيز با آنان  ديگري  هاي گروه

و   زندگي  آنان  آنجا كه عصرها و نسلها، از  همه  و خداناباوران  و ملحدان  دهري  فالسفه
  پس  است  استمرار داشته  سال ميليونها  دهند كه مي  نسبت  تطوري  را به  آن  اشكال  تنوع

وجود ندارد و كار   ابداعگر خالقي مدبر  نيروي  ائناتك  سر اين  ، در پشت پندار آنان  به
  دايره  هر چه  البته! !باشد  محض  تصادفي ، جهان  پيدايش  رود كه حد فراتر نمي  از اين
بشر پديدار   براي  هستي  از اسرار نظم  بيشتري  كند و زواياي پيدا مي  توسعه  تجربي  علوم

 در  بنياد افكارشان بي  دارد و بناي بر مي  بيشتر ترك  عده  اين  پندارهاي  گردد، سقف مي
  .ريزد فرومي  هم

  اسالم  به  هرچند خود منتسب  نيز وجود دارند كه  ديگر از فالسفه  ، برخي ميان  در اين
  امر كه  اين از  كنند، گويي مي  همراهي  گروه  خود با اين  علمي  هاي در نوشته  هستند ولي

  اين: گويند مي بسا شوند و چه مي  دهند، خجل  نسبت  آفريدگار مبدعي  را به  آفرينش
  آيا طبيعت  شود كه  سؤال  و اگر از آنان ! است  كرده  و ابداع  آفريده  كه  است  طبيعت

  همچنانند كه  آنان ندارند پس  پاسخي  ؟ آنها هيچ است  فكر و انديشه  د دارايخو

�+: است  فرموده  أخداوند �i��h��i��h��i��h��i��hq���p��o�� � � �n� � ml�� �k��jq���p��o�� � � �n� � ml�� �k��jq���p��o�� � � �n� � ml�� �k��jq���p��o�� � � �n� � ml�� �k��j_ : )امر هيچ  اين  به  آنان  

                                                           
 . است  نيز آمده  و مسلم  در بخاري  قدسي  شريف  حديث  اين  اصل 1
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  كه  اي علمي  روش  ؛ پس نيست  و اگر چنين) سپرند نمي  جز گمان  ندارند، آنان  دانشي
در   غيرعاقل  يا طبيعت  تصادف  به  عجيب  مخلوقات  اين  حدوث  دادن  آنها در نسبت

  همه  و اين  و پيچيدگي  و سامان  نظم  مهه  با اين  ؟ طبيعتي اند، چيست  گرفته  پيش
  كرانه  از اين  دود ولي مي  شتابان  رموز آن  دريافت  دنبال  بشر به  كه  و دقت  ظرافت

ظاهر و   ، بينش و هوس  هوي  چگونه !هللا پيمايد؟ سبحان را نمي  اندك  انتها، جز فرازي بي
  !گيرد؟ را از او مي  انسان  باطن

  

z��y���x��wz��y���x��wz��y���x��wz��y���x��w��£�����¢����¡�����~��}��|��{��£�����¢����¡�����~��}��|��{��£�����¢����¡�����~��}��|��{��£�����¢����¡�����~��}��|��{  
  متصرف  يگانگي  به  كه  اوست: يعني»  خداست  از آن  آسمانها و زمين  و فرمانروايي«

  ندارد پس  امر مشاركتي  با او در اين  از بندگانش  باشد و احدي مي  آسمانها و زمين
و «  تواناست نيز  آخرت  چيز توانا و فرمانروا باشد، البد بر آفرينش  بر همه  كه  كسي

در : يعني »كنند مي  زيان  انديشان باطل  كه  روز است  بر پا شود، آن  قيامت  كه  روزي
اند،  آويخته  أباطيل را به  افكار و پندارهايشان  رشته  كه  كافري  انگاران  دروغ  روز، زيان  آن

  .گردند مي  رهسپار دوزخ  شود زيرا آنان آشكار مي
  

���������¥��¤���������¥��¤���������¥��¤���������¥��¤��������®��¬��«��ª����©��¨§��¦®��¬��«��ª����©��¨§��¦®��¬��«��ª����©��¨§��¦®��¬��«��ª����©��¨§��¦������ �́�³�����������²��±��°�����¯�� �́�³�����������²��±��°�����¯�� �́�³�����������²��±��°�����¯�� �́�³�����������²��±��°�����¯  
. اند نامطمئن و  ناآرام  كه  در حالي » بيني مي  زانو درآمده  را به  هر أمتي«روز   در آن »و«

  كه  است  از نشستن  نوعي: جثو. دارند  واحدي  و آيين  كيش  هستند كه  اي مجموعه: أمت
و   از هول  مردم ! آري .رسد مي  زمين  به  و سرانگشتانش  سانان  فقط هر دو زانوي  در آن
هر «. زنند زانو مي  چنين اين  خداوند متعال  ، در پيشگاه حساب  هنگامه  و سختي  هراس

 »شود مي  فراخوانده«  است  شده  بر او در دنيا نازل  كه »خود  كتاب  سوي  به  أمتي
  گاه آن. شود مي  خود فراخوانده  اعمال  كارنامه  سوي  هب  هر أمتي: است  اين  معني  قولي به
: يعني »شويد مي  كرديد، جزا داده مي  آنچه  حسب  امروز به«: شود مي  گفته  آنان  به

كرديد، شما را  در دنيا از خير و شر مي  كه  آنچه  بر حسب  آخرت  در سراي أخداوند
  .دهد جزا مي
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½��¼��»º��¹��� �̧�������¶��µ½��¼��»º��¹��� �̧�������¶��µ½��¼��»º��¹��� �̧�������¶��µ½��¼��»º��¹��� �̧�������¶��µ����������������À��¿���¾À��¿���¾À��¿���¾À��¿���¾��������������������������Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á  
  كتاب  اين » كه«اند؛  ما از رفتار و كردار شما نوشته  فرشتگان  كه »ما  كتاب  است  اين«
و   كم هيچ ، بي و راستي  حق  شما به  عليه: يعني» گويد مي  سخن  حق  شما به  عليه«

ياد  را به  خويش  خوانيد و اعمال را مي  كتاب  شما آن  پس. دهد مي  گواهي  زيادي
  فرشتگان ما،: يعني » كرديم مي  كرديد، استنساخ را شما مي  ما آنچه  هرآينه«آوريد  مي

.  كرديم أمر مي  آن  داري شما و حفظ و نگه  از اعمال  برداري و نسخه  و ثبت  نوشتن  را به
برند،  اال ميب  سبحان  را نزد خداي  بندگان  اعمال  فرشتگان  چون: است  اين  معني  قولي به

، نزد  است  مترتب  عقابي و  ثواب  بر آن  را كه  از اعمالي  بخش  آن  دهد كه مي  او فرمان
را   بيندازند و آن  ، از قلم نيست  مترتب  و عقابي  ثواب  بر آن  را كه  كنند و آنچه  ثبت  وي
  .نكنند  ثبت

  

Ä��ÃÄ��ÃÄ��ÃÄ��Ã����Ç��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��Å����Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��ÈÐ��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��ÈÐ��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��ÈÐ��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È������Ñ��Ñ��Ñ��Ñ  
را   آنان  پروردگارشان  اند پس كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  يو اما كسان«

  به»  پاداش«از  »گرداند مي  داخل«  خويش  در بهشت: يعني » خويش  جوار رحمت در
در  صخدا   رسول  فرموده  دليل  ؛ به» بهشت»  به»  رحمت«تعبير شد و از »  رحمت«

:  أشاء  من  بك  رحمأ،  رحمتي  أنت: ةللجن  قال  اليتع  اهللا  نإ«: ذيل  شريف  حديث
  كه تو بر هر كس  وسيله  به  من  پس  هستي  من  تو رحمت: فرمود  بهشت  به  أخداوند
: يعني »است فوز مبين  همان«  در رحمت  كردن  داخل » اين«. » كنم مي  رحم  بخواهم

  ها پاك و ناخالصي ها از شائبه  كه  جهت  بدان  است  آشكار و روشن  و رستگاري  فالح
  .باشد مي
  

��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ����������Ô��Ó���Ò��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ����������Ô��Ó���Ò��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ����������Ô��Ó���Ò��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ����������Ô��Ó���Ò  
مگر « :شود مي  گفته  و سرزنش  توبيخ  از روي  آنان  به »كافر شدند  كه  و اما كساني«

  ولي«شد  مي  بر شما خوانده  من  آيات اچرا؛ قطع »شد؟ نمي  بر شما خوانده  من  آيات
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  به  آوردن و از ايمان   آيات  اين  از پذيرفتن: يعني »شديد  مجرم  تكبر نموديد و قومي
  حق  نافرماني  دادن  با انجام  گناه  ارتكاب: جرم. دشدي  جرم  و از اهل  آنها تكبر ورزيده

  . است  تعالي
  

��ò��ñ����ð��ï����î��í��ì��ë��ê���é��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���à��ß��ò��ñ����ð��ï����î��í��ì��ë��ê���é��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���à��ß��ò��ñ����ð��ï����î��í��ì��ë��ê���é��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���à��ß��ò��ñ����ð��ï����î��í��ì��ë��ê���é��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���à��ß��ô��ó��ô��ó��ô��ó��ô��ó
���õ���õ���õ���õ  

  گروه  اين صخدا   رسول  چون: يعني » است  حق هللا  وعده: شد كه  گفته  و چون«
  اي غيبي امور  ، يا از تمام رستاخيز و حساب  فرارسيدن  به  أخداوند  كفار را از وعده

  ناي: گفتند مي  آنان  به  دادند و خطاب ، خبر مي است  داده  وعده  آن  به  تعالي  باري  كه
  هيچ«  قيامت  دروقوع: يعني » و در ساعت«؛  است  يافتني  تحقق  ناخواه  ها خواه وعده

: گفتيد  يعني »؟ چيست  قيامت  دانيم ما نمي: گفتيد«  است  حتما آمدني  كه » نيست  شكي
  جز گماني«گوييد؟  مي  سخن  شما از آن  كه  است  چيزي  ديگر چه  قيامت  اين

  و ما يقين«  پنداريم مي  محض  و توهمي  را فقط حدس  ما قيامت: ييعن » ورزيم نمي

  كه  كنيم مي  و خيال  گمان ، ما صرفا نداريم  اي يقيني  علم  قيامت  ما به: يعني » نداريم
  .خواهد آمد  قيامت

  

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�����������L��K���L��K���L��K���L��K  
  همان  به  شان اعمال  بديهاي: يعني» كار شدآش  بودند بر آنان  كرده  آنچه  و سيئات«

 كردند، آنان استهزا مي  بدان  را كه  و آنچه«آشكار شد   آنان ، بر است  بوده  كه  صورتي

  فراگير شد و فرود آمد؛ با ورودشان  آنان بر  اعمالشان  جزاي: يعني » را فرو گرفت 
  . دوزخ به
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 كرديد، امروز شما را  را فراموش  روزتان  اين  مالقات  كه  گونه  همان: شود  و گفته«

 پس  كنيم مي  معامله  مانند فراموشكاران  به  با شما در دوزخ: يعني » كنيم مي  فراموش
و  ا فروگذاشتيدروز ر  اين  براي  كردن  شما عمل  كه چنان  گذاريم فرو مي  شما را در آن 

  جايگاهتان و«كرديد   بود، تجاهل  آمده  آن  به  راجع  الهي  در كتابهاي  كه  از اخبار قاطعي

  شما هيچ  و براي»  شماست  و قرارگاه  مسكن  دوزخ: يعني » است  دوزخ  در آتش

  .را از شما باز دارد  الهي  دهد و عذاب  ياريتان  كه » نيست  اي دهنده  نصرت
  

�\�\�\�\�������m��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂����]���m��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂����]���m��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂����]���m��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂����]  
از   عذاب  اين: يعني »ريشخند گرفتيد  خدا را به  شما آيات  كه  است  سبب  بدان  اين«

  آن گرفتيد و در  و بازيچه  مسخره  را به  شما قرآن  آيد كه بر شما فرود مي  روي  آن
ها و  ها وپيرايش دنيا شما را با آرايش: يعني» ادد  دنيا فريبتان  و زندگي«نينديشيديد 

دنيا   سراي  همين جز  ديگري  سراي  هيچ  پنداشتيد كه  پس  فريفت  خويش  هاي بيهودگي
خود را بر   زندگي ، و بنابراين  حشر و نشري  و نه  در كار است  رستاخيزي  ، نه نيست

  بيرون«  آتش » اين از  امروز نه  سپ«كرديد   و سپري  بنا نهاده  أساس بي  اساس  اين

،  در روز قيامت :يعني »شود مي  طلب  از آنان هللا  رضا ساختن  شوند و نه مي  آورده
  دست او را به  رضاي شود تا نمي  خواسته  از آنان  خداوند متعال  طاعت  به  بازگشت

  پذيرفته  اي توبه  آن در  كه  است  روز؛ روزي  افگنند زيرا آن  را پيش  و عذري  آورده
  .گردد سودمند واقع نمي  و معذرتي  نشده

  

��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  
،  ؛ پروردگار آسمانها و پروردگار زمين خداست  از آن  و سپاس  ستايش  پس«

سزاوار حمد و   كه  است  سروري  پروردگار و چنين  و چنين » عالميان پروردگار
  نيست  همتا سزاوار حمد و سپاس بي  موالي  جز آن  كس ، هيچ ينباشد بنابرا مي  ستايش
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  حال  دهي و سامان  آوردن  اصالح  و به  آسمانها و زمين  فقط او را در برابر آفرينش  پس
  فراگير كه  است  مفهومي: عالم. و ثنا گوييد  برند، سپاس سر مي در آنها به  كه  كساني
  .دارد مختلفي  انواع  رو كه ، از آن آمده  جمع  صيغه  و به شود مي هللا ماسوي  همه  شامل

  

�̀�_�����~��}��|{��z��y��x���w�̀�_�����~��}��|{��z��y��x���w�̀�_�����~��}��|{��z��y��x���w�̀�_�����~��}��|{��z��y��x���w������������  
و   و زمين  در آسمان«  و سلطه  و عظمت  و جالل  بزرگي: يعني »كبرياء  و او راست«

او  بر  اي كننده  غلبه  هيچ  ؛ پس اش و فرمانروايي  در سلطه  غالب: يعني »عزيز  اوست

فرمانها و   و در تمام  و افعال  سخنان  در تمام  است  و فرزانه » حكيم«شود  وز نميپير
  . خويش  هاي فيصله

خدا   رسول عنهما از هللا و ابوسعيد رضي  ابوهريره  روايت  به  قدسي  شريف  در حديث
  ، فمن ردائي ، والكبرياء زاريإ  ةالعظم: تعالي  اهللا  يقول«: فرمودند  كه  است  آمده ص

و كبريا   است  من ازار  عظمت: فرمايد مي  أخداوند :ناري  منهما، أسكنته واحداً  نازعني
  دوزخ  آتش  او را به كند،  و كشمكش  از آنها نزاع  در يكي  با من  هر كس  پس.  من  پتوي

   .دهم مي  مسكن  خويش
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  ﴾احقاف   سوره ﴿
  . است  آيه) 35(  و داراي  است  كيم

  
  ـ كه  احقاف از  در آن  شد كه  ناميده»  احقاف»  جهت  بدان  مباركه  سوره  اين :تسميه  وجه
  . است  رفته  بود ـ سخن  عاد در يمن  قوم  منازل

  .باشد مي  باطل  معبودات  پرستش  ناروا بودن  ، بيان» احقاف»  محور سوره
  

��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  
فرو « . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  و اين » حاء، ميم« :شود مي  خوانده  چنين

از نزد  و راستي  حق به  قرآن: يعني » است  عزيز حكيم هللا  از جانب  كتاب  اين  فرستادن
  يعني: عزيز . نيست  وي  در حق  و افترايي  و كذب  شده  و دانا فروفرستاده  خداوند غالب

: حكيم. بربندد  دروغي  وي بر  كسي  كه  است  از آن، قاهر و برتر  غالب  تعالي  حق
  .امور  در همه  است  حكمت  صاحب

  

��z��y��x��w��v���u��ts��r��q���p��o��n��m��l���k��j��z��y��x��w��v���u��ts��r��q���p��o��n��m��l���k��j��z��y��x��w��v���u��ts��r��q���p��o��n��m��l���k��j��z��y��x��w��v���u��ts��r��q���p��o��n��m��l���k��j  
 حق  جز به«  مخلوقات  از همه»  دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  ما آسمانها و زمين«

 ، را اقتضا نموده  ما آن  مشيت  كه  با حق  همراه  آفرينشي  آنها را به: يعني » نيافريديم 

  به« آنها را جز  نيافريديم »و«  نيست  و باطل  آنها بيهوده  آفرينش  و بدانيد كه  آفريديم

و   زمين ، عمر آسمانها و زيرا در روز قيامت  است  همانا روز قيامت  كه » معين  ميعادي
  آسمانها نيز به ديگر و  زميني  به  رسد و زمين مي  پايان  ، به آنهاست  در ميان  كه  آنچه

و «.  گذشت» انبياء«  از سوره) 48(  در آيه  كه  شوند چنان مي  تبديل  ديگري  آسمانهاي

  به  در قرآن  كه  آنچه از: يعني »اند شده  انذار داده  اند، از آنچه كافر شده  كه كساني
و جزا؛   وحساب  بعد از مرگ  شدن  د زندهاند ـ مانن شده  داده  بيم  آن  وسيله

  .اند آماده  آن  براي  نه انديشند، و مي  در آن  نه  پس »رويگردانند«
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خبر   من  به: يعني» آيا ديديد«  از حق  رويگردان  كافران  اين  به صمحمد   اي »بگو«

دهيد   نشان  من  به«ها؛  و طاغوت  ، مردگان از بتان »پرستيد را بجز ا  مي  آنچه«؛  دهيد كه

  من  به  خدا هستند پس  راستي  اگر آنها به: يعني »اند را آفريده  چيز از زمين  چه  كه

 را در كار آسمانها  ر آنانيا مگ«اند؟  را آفريده  چيز از زمين  چه  دهيد كه  نشان

هستند، يا  از آسمانها  بخشي  مالك  باطل  معبودهاي  يا مگر آن: يعني » است  مشاركتي
  ، ديگر چگونه آن و نه   است  اين  نه  هرگاه  پس !اند؟ داشته  آسمانها مشاركتي  در آفرينش

  از اين  پيش  كتابي گوييد، مي اگر راست «پنداريد؟  مي  خداوند سبحان  را شريك  آنان

  عزوجل  خداي  امر كه  بر اين  هم ، شرك  بر بطالن  هم  زيرا قرآن »بياوريد  نزد من  قرآن
؛  نيست  شكي  و در آن  است  حق  قيامت  امر كه  بر اين  و هم  است  و الشريك  يگانه

  كند، يا حجتي  الفتمخ  كتاب  اين با  دارند كه  كتابي  آيا مشركان  پس  است  كرده  تصريح
 » از علم  اي يا بازمانده«دارند، بياورند  باشد؟ اگر  داشته  منافات  حجت  با اين  دارند كه
  نقل  از من  قبل  را از پيامبري  آن  كه  علم از  چيزي  آيا كمترين: يعني. بياوريد  نزد من

دهد تا   گواهي أهللابا ا  همراه  اي آفريننده بر وجود  داريد كه  باشيد، در دست  كرده
 ك عباس ابن. را بياوريد  آن  پس  است  اگر چنين باشد؟  نيز كار درستي  ديگران  پرستش

  .بياوريد  اي شده  و نقل  چيز مكتوب  باره  در اين  ، يعني خط است: أثاره: گويد مي
  

���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½  
تا روز   خواند كه دعا مي  را به  خدا كسي  جاي به  كه  كس  تر از آن گمراه  يستو ك«

پيدا   كسي  تر از چنين تر و جاهل هرگز گمراه: يعني »دهد نمي  او را پاسخ  قيامت
  كه اين  رسد به  شنود، چه خود نمي  كه  است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزي شود نمي

 ، خواننده  آن  نمايد پس  دفع  را از وي  يا ضرري  را جلب  سودي  خويش  خواننده به
  باطل  معبودان  هرچند آن »و« !بندد؟ مي  طمع  وي  خود از سوي  دعاي  اجابت  به  چگونه
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  آنها را به  مشركان  كه  باطلي  معبودان: يعني »خبرند بي  آنها از دعايشان«را بخوانند؛ 
خبرند؛  نيز بي  دعايشان از  حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  آنان فقط  خوانند، نه مي  ياري
  .نيستند  بيش  جماداتي  رو كه  يابند، از آن در مي  شنوند و نه را مي  آن  نه  پس

  

��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  
 چون: يعني »باشند  دشمنانشان  باطل  معبودان  شوند، آن  گردآورده  مردم  و چون«
  بتان  شوند و محشور گردند؛ آن  گردآورده  پرستند، در روز قيامت را مي  بتان  كه  مردمي 

  نقل. گويند مي  و نفرين  لعنت  جويند و بر آنان مي  بيزاري  اند، از آنان دشمن  برايشان
خود   پرستشگرانآنها  آفريند و مي  حيات  در بتان  روز قيامت  عزوجل  خداي: كه  است

دارند ـ نيز   حيات  ـ كه  شياطين ، عزير و ، مسيح فرشتگان  همچنين. كنند مي  را تكذيب
انكار   عبادتشان  و به«كنند  مي  برائت  اعالم  خود در روز قيامت  از پرستشگران

را با انكار   مشركان  از سوي  خويش  ، عبادت در روز قيامت  معبودان: يعني »ورزند مي
ما هرگز : گويند هستند و مي  آنان  كننده كنند، منكر وتكذيب مي  و محكوم  كرده  تلقي

  . بوديم  فرانخوانده  خويش  پرستش  شما را به
  

��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  
شكار ما آ و  روشن  آيات: يعني »ما  بينات  آيات«  مكه  بر اهل: يعني » آنان بر  و چون«

كبر و   روي از »شدند  آمد، منكر آن  سويشان به  حق  چون  كه  شود، كساني  خوانده«

: كنند  و تأمل  انديشه  آيات  در اين  كه آن گويند، بي و مي »گفتند«  قرآن  آيات  عناد، درباره
  .» است آشكار  سحري«  اي و شبهه  شك  هيچ بي  آيات » اين«
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  اختراع خود  را از پيش  قرآن صمحمد : يعني » است  را بربافته  اين: گويند يا مي«
هر   كه  است  اي ، شبهه شبهه  اين  بندد و از آنجا كه را بر خداوند افترا مي  و آن  كرده

گردد و  مي  مطرح  طور مفصل  به  باره  در اين  الهي  پاسخ  كند پس مي  تكيه  نبر آ  كافري
  فرض  بر سبيل »اگر :بگو«: شود تكرار مي» بگو: قل»  بار كلمه  ، سه پاسخ  اين  در خالل

  چيزي  برابر خدا مالك ، در باشم  را بربافته  آن«كنيد؛  شما ادعا مي  كه و تقدير ـ چنان

  را از من  الهي  عذاب توانيد شما نمي  صورت  در آن: يعني »نيستيد  سود من  به
شما بر   كه در حالي  بندم مي  دروغ  عزوجل  خاطر شما بر خداي  به  چگونه  برگردانيد پس

 فرو  در آن  با طعنه  آنچه  به  داناتر است هللا«قادر نيستيد؟   از من  وي  عذاب  دفع

  بيني جادو و فال  قرآن  كه  سخن  و اين  تان تكذيب  به  وجلعز  خداي: يعني »رويد مي
گوييد و  مي  رسالت و  قرآن  درباره  كه  ناروايي  ديگر سخنان  به  و همچنين  است

  زيرا او در اين » است  و شما بس  من  او ميان  بودن  گواه«؛  پردازيد، داناتر است مي
  گواهي  من  نفع  ، به ام رسانده شما  را به  وي  امپي  و من  از نزد اوست  قرآن  مورد كه

و «دهد  مي  ايد، گواهي كرده  و انكار پيشه  تكذيب  كه  شما نيز بر اين  دهد و عليه مي

  كند و به  را تصديق  آورد، قرآن  كند، ايمان  توبه  كه  بر كسي » آمرزگار مهربان  اوست
  براي  و رحمت  آمرزش  به  است  اي وعده اين  ! آري. نمايد  عمل  است  در آن  كه  آنچه
او   كه  است  آن  زيرا گوياي  تعالي  حق  و بردباري  بر حلم  است  و اشعاري  مؤمن  تائبان

  .كند نمي  عذاب  شتاب  را به  منكران
  

�n���m��l��k��j��i��h��g���� �f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���� � �� � � � � �z��y��x�n���m��l��k��j��i��h��g���� �f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���� � �� � � � � �z��y��x�n���m��l��k��j��i��h��g���� �f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���� � �� � � � � �z��y��x�n���m��l��k��j��i��h��g���� �f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{���� � �� � � � � �z��y��x��� ��� � �� � � �� � � ���o��o��o��o
��q��p��q��p��q��p��q��p  

 پيامبران  از ميان  من: بگو«: است  اين  در امر رسالت  مشركان  شبهه  به  دوم  پاسخ

 از من  قبل أخداوند  بلكه  پيامبر نيستم  نخستين  من: يعني » نوظهور نبودم  اي پديده 
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و   بتان  توحيد، انكار پرستش  سوي  به  دعوت  پس  است  را فرستاده  بسياري  نيز پيامبران 
و   قديمي  است  ، دعوتي دعوت  اين  بلكه  نيست  من  ، فقط محدود به از غيب  آگاهي  عدم
  شما چه و با  با من  دانم و نمي«اند  فراخوانده  آن  به ‡پيامبران  تمام  كه  كهن

  باقي  مكه در  آيا من  كه  دانم ؟ نمي رو است  پيش  كه  در زماني »خواهد شد  اي معامله
و   شتاب به  عذاب ؟ آيا شوم مي  ، يا كشته ميرم ؟ آيا مي شوم مي  اخراج  ، يا از آن مانم مي
  به  را كه  جز آنچه«شويد؟  مي  داده  مهلت  شود، يا كه مي  بر شما فرستاده  طور عاجل به

ز و ا  كرده  پيروي  و وحي  قرآن فقط از  من: يعني»  كنم نمي  شود پيروي مي  وحي  من

شما   پس » آشكار نيستم  اي دهنده بيم جز  و من«  ام نياورده  ميان  را به  نزد خود چيز نوي
  كه  طوري  به  دهم و هشدار مي  وآشكار بيم  روشن  اي شيوه  به أخداوند  را از عذاب

  .كند مي  درك را  ، هشدارهايم هر انديشمند باخردي
در   و مشركان  كار ايشان  امر كه  از اين ص  اكرم  رسول  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

با أ خداوند  دانستند كه مي  يقين نداشتند اما به  كجا خواهد انجاميد، آگاهي  دنيا به
  . است  انتظارشان در  بهشت  واالي  مقام  دانستند كه كند، مي مي  چه  در آخرت  ايشان

  رسول  بر اصحاب  فشار و آزار مشركان  ونچ  كه  است  زيرا نقل  نيست  منسوخ  آيه  اين
  كه  سرزميني به  ديدند كه  در خواب ص  حضرت  شد، آن  سخت  در مكه صخدا 

  نقل  خويش  اصحاب  را به  خواب  اين  پس. كنند مي  دارد هجرت  و آب  خرما و درخت
از آزار   و رهايي  گشايش به  بشارت  و از آن  شده  شادمان  خواب  از اين  كردند، ايشان

  اين  عيني  كردند و تحقق  درنگ  از زمان  اي برهه  چون  را دريافتند، سپس  مشركان
  در خواب  كه  سرزميني سوي   به  وقت  چه !هللا  يا رسول: را نديدند، گفتند  خواب

  خداي  بود كه  كردند، همان سكوت  ص  اكرم  رسول؟  كنيم مي  ايد، هجرت ديده

  و شما چه  با من  كه  دانم ينم  و من: ( _~��_��`��d���c��b���a��`��_��~d���c��b���a��`��_��~d���c��b���a��`��_��~d���c��b���a+: فرمود  نازل  عزوجل
يا   شوم مي  ، برده ام ديده  در خواب  كه  همانجايي  آيا به  كه  دانم نمي: يعني). خواهد شد؟
  وحي  من  به  كه  بود اما جز از آنچه  در خواب  ديدم  آنچه«: فرمودند  خير؟ سپس

  نشده  وحي  من  هنوز به  من  خواب  عيني  مصداق: يعني .» كنم نمي  ويشود، پير مي
  . است
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 از اوليا، امري  بعضي  براي  غيب  علم  ادعاي  شود كه مي  دانسته  آيه  از اين  همچنين
  . آشكار است  و دروغي  اساس بي 
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  من  به :يعني »آيا ديديد: بگو«: است  ، اين در امر رسالت  مشركان  شبهه  به  سوم  پاسخ

كافر   شما بدان«  كه آن  حال »باشد و هللاز نزد ا«  در حقيقت  قرآن  اين »اگر«خبر دهيد؛ 

،  نموده  نازل  توراتدر  عزوجل  خداي  برآنچه  كه » اسرائيل از بني  باشيد و گواهي  شده

اينها  توحيد، معاد و غير  اثبات  چون  بر مانند اخبار قرآن: يعني » بر مانند آن»  استدانا 

  آن » گاه آن  داده  گواهي«دارد؛   مطابقت  و با قرآن  موجود است  در تورات  كه  از اموري
  كه  گرديده  روشن  برايش  قتحقي  زيرا اين  قرآن به »باشد  آورده  ايمان«؛  اسرائيلي  گواه

و «كند؛  مي  نازل  او بر پيامبرانش  كه  است  وحيي  جنس و از  عزوجل  خداي  كالم  قرآن

 ، آيا باز قرآن  به  آوردن  از ايمان »باشيد  استكبار ورزيده«  گواه  آن  با وجود گواهي »شما

  اين »كند نمي  مگر را هدايتست  خدا قوم  البته«هستيد و   كه ايقين ستمگر نيستيد؟  هم
  اگر قرآن: شود مي  چنين  تقدير سخن  كند پس مي  شرط داللت  محذوف  بر جواب  جمله
. ستمگريد اايد، ستمگر نيستيد؟ قطع كفر ورزيده  آن  به  باشد، آيا شما كه أخدا از نزد

 بعد از هجرت  د كهوب  سالم  ، عبداهللا بن اسرائيل شاهد از بني  آن  كه  شويم يادآور مي
  . است  جنس  اسم» شاهد«شود زيرا  نيز مي  غير وي  شامل  مضمون  اين  البته. شد  مسلمان 

 � اشجعي  مالك بن از عوف  صحيح  با سندي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  طبراني
  آنان  يسهكن  به  در روز عيد يهوديان صخدا   رسول«: فرمود  كه  است  كرده  روايت

  و حالشان شدند  از ورود ما ناخوش  آنان  ولي.  بودم  همراه  نيز با ايشان  رفتند و من
خود را   از ميان تن  دوازده  !يهود  گروه  اي: فرمودند  آنان  به  خطاب  سپس. شد  دگرگون

  ر اينكنيد زيرا د  معرفي  من  دهند، به  محمد گواهي  و رسالت أتوحيد خداوند  به  كه
خود را   ، خشم است  آسمان  در زير سقف  كه  اي از هر يهودي  عزوجل  خداي  صورت
. نداد  پاسخي ص  اكرم  رسول  به  از آنان  كردند و كسي  سكوت  يهوديان. دارد بر مي
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: آمد و گفت  سر ايشان  از پشت  مردي  كه  ديدم  بناگاه. برگشتند ص  حضرت  آن  سپس
نظر شما ! يهود  گروه  اي: نمود و گفت  روي يهوديان   سوي  به  سپس.  تبايس !محمد  اي

  مردي  خويش  در ميان  خدا سوگند كه  به: ؟ گفتند چيست  من  در مورد شخص
مانند   از پدرت  و قبل  از تو مانند پدرت  خدا مانند تو و قبل  كتاب  دانشمندتر و داناتر به

  پيامبري  همان  شخص  اين  كه  دهم مي  گواهي  من  اينك  پس: گفت ! نداريم  سراغ  جدت
را   و سخنش!  گفتي  دروغ: گفتند !يابيد مي  در تورات را  وي  و اوصاف  بشارت  كه  است

را   آيه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  همان. دادند  وي  به  ناروايي هاي  و نسبت  رد كرده
  سالم از عبداهللا بن اتلويح  در آن  ، چون است  مدني  آيه  ، اين روايت  ينبنابرا. »نمود  نازل

  .شد  مسلمان  و او بعد از هجرت است   ياد شده
  

� �́�³��²��±���°�� �̄�®� �́�³��²��±���°�� �̄�®� �́�³��²��±���°�� �̄�®� �́�³��²��±���°�� �̄�®�������Á��À��¿���¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ���Á��À��¿���¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ���Á��À��¿���¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ���Á��À��¿���¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ
��Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â  

  نام به  كنيزي  خطاب  عمربن«: است  كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان  ابن
زد  مي  شدنش  مسلمان خاطر  بود، عمر او را به  شده  مسلمان  از وي  قبل  كه  داشت  زنيره

  از ما برآن  بود، زنيره مي  ارزشي ، كار خير و با دين  اگر اين: گفتند مي  و كفار قريش
نا ب. »كرد  نازل  زنيره  را در شأن  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  همان.  جست نمي  سبقت

ـ   و يارانش  سالم  بن هللاـ مانند عبدا  مؤمنانشان  يهود در حق  كافران: ديگر  روايتي  به
  .جستند نمي  سبقت  آن  سوي  از ما به  آنان بود،  محمد حق  اگر دين: گفتند

و   قرآن محمد از  كه  آنچه »اگر: گفتند«  مؤمنان  در باره: يعني » مؤمنان  به  و كافران«

  و قرآن  رسالت  به  ايمان  سوي  به: يعني » بر ما بدان  خير بود، آنان«؛  است  ردهآو  نبوت

و   پيشتازي  مستحق  بودكه  چنين  خودشان  در باره  كافران  گمان  پس »گرفتند نمي  پيشي«
  بودند كه  از آن  غافل  ولي !هستند  و با ارزشي  هر كار نيك  سوي  به  گرفتن  سبقت
  و براي  گردانيده  مخصوص  خويش  رحمت  بخواهد، به  را كه  هر كس  انسبح  خداي

  خود، همان  به  كفار نسبت پندار  اين  كه  ذكر است  شايان. گزيند بر مي  خويش  دين
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الكبر بطر «: اند فرموده  آن  درباره  ذيل  شريف  در حديث ص  اكرم  رسول  كه  است  كبري
  .» است  مردم  شمردن و حقير  حق  د نمودنكبر؛ ر: وغمط الناس  الحق

 دروغي  اين: خواهند گفت  زودي  اند، به نيافته  هدايت«  قرآن  به: يعني » آن  به  و چون«

  . است  پيشينيان  هاي افسانه  قرآن  اين: گفتند  از آن  قبل  كه چنان » است  كهنه 
  

Ð��Ï��Î��Í���� � � �Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��� � � � � � � �Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í���� � � �Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��� � � � � � � �Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í���� � � �Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��� � � � � � � �Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í���� � � �Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��� � � � � � � �Æ��Å��Ä��� � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � ���Ò��� �Ñ��Ò��� �Ñ��Ò��� �Ñ��Ò��� �Ñ
��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Ó��Õ��Ô��Ó  

  اصول در  و قرآن  است  تورات  كه » موسي  كتاب«  از قرآن  پيش: يعني » از آن  و پيش«

  خداي  از جانب »بود  رحمتي  راهبر و مايه«دارد   توافق  ، با آن حق  و قوانين  شرايع
  تورات  به  دين در امر  قرآناز   لذا پيش. بودند  آورده  ايمان  آن  به  كه  كساني  براي  سبحان

  تصديق  است  كتابي  اين«دارد زيرا   داللت  قرآن  خود بر حقانيت  اين »و«شد  اقتدا مي

  از كتابهاي  وغير آن ÷ موسي  كتاب  با تورات  دين  در اصول  قرآن: يعني » كننده

در : يعني » بيعر  زبان  به«  آنهاست  مصدق  عالوه  و به  و همخوان  موافق أخداوند

  را بيم  تا ستمكاران«فهمند  رامي  آن  مدينه  و يهوديان  است  عربي  زبان  به  قرآن  كه  حالي

  نيكوكاران  و براي«نماند   باقي  عذري  آنان  ، براي و بنابراين أخداوند  از عذاب »دهد

  دنيا و بهشت  يروزيپ  ، به نيكوكاريشان  پاداش  به  سرانجام  كه اين  به »باشد  بشارتي
  است  دروغي  قرآن  اين: گوييد مي  شما كافران  كه  نيست  چنان  شوند پس مي  نايل  آخرت

  ! قديم
  

���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���ã��â��á�����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö  
در  :يعني »ورزيدند  پايداري  ، سپس است هللاپرودگار ما ا: گفتند  كه  كساني  گمان بي«

  اندوهگين  و نه  است  بر آنان  بيمي  نه«كردند؛   جمع  بر شريعت  و استقامتتوحيد   ميان

  درافتند، بيمناك  اي و ناخوشي  ، سختي در گرفتاري  امر كه  آنها از اين: يعني »شوند مي
  بدهند، نيز اندوهگين  را از دست  اي داشتني  و دوست  چيز محبوب  كه و از اين  نگشته
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،  در آخرت  و هم  مرگ  هنگام  به  در دنيا، هم  ؛ هم و موهبت  خصلت  شوند و اين نمي
  . است  پايدار و هميشگي  ايشان  براي

  

���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  
 شايسته  در دنيا از اعمال »دادند مي  انجام  آنچه  پاداش  به  بهشتند كه  اهل  ايشان«

  .»مانند مي  در آن  جاودانه«

  

���R��Q��PO��N��M��L��KJ���I�������H��G��F��ED��C��B��A���R��Q��PO��N��M��L��KJ���I�������H��G��F��ED��C��B��A���R��Q��PO��N��M��L��KJ���I�������H��G��F��ED��C��B��A���R��Q��PO��N��M��L��KJ���I�������H��G��F��ED��C��B��A
��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

��r��q��p��o����n��m���l��kj���i��h��g��f��e��r��q��p��o����n��m���l��kj���i��h��g��f��e��r��q��p��o����n��m���l��kj���i��h��g��f��e��r��q��p��o����n��m���l��kj���i��h��g��f��e  
 به  كه  است  دستوري  و آن  است  از توصيه: وصيت » كرديم  وصيت  انسان  و به«
  به«: كرديم و سفارش   او را وصيت ! آري. باشد  پيوسته  آن  به  و اهتمام  عنايت  ضرورت 

  غبلي  سعي  راه رفتار كند و در اين   تمام  نيكي  با آنها به  كه » پدر و مادرش  در حق  نيكي

  دنيا آورده او را به  دشواري  و به  برداشته  او را در شكم  دشواري  به  مادرش«نمايد 

  زيادي  دشواريهاي ، دنيا آوردنش  به  و در هنگام  حاملگي  در دوران  مادرش: عنيي » است

: يعني » است  ماه او سي  و از شير گرفتن  بار برداشتن  و دوران«  است  كرده  را تحمل
را از شير باز   طفلش  كه گاه تا آن  وي  بارداري  ابتداي  ـ از هنگام  هر دو مدت  مجموعه

و   است  ماه  شش  بارداري  مدت  حد اقل  شود كه مي  خاطرنشان.  است  ماه گيرد ـ سي مي
اگر مادر «: گويد مي ك عباس ابن. باشد مي  شيرخوارگي  ، حد اكثر مدت مدت  اين  بقيه

،  است  كافي  طفلش  براي  شيرخوارگي  ماه  ويك بيست نمود،  حمل  وضع  ماهگي  در نه
  كافي  طفلش  براي  شيرخوارگي  ماه  و سه  بيستنمود،   حمل  وضع  ماهگي  اگر در هفت

  شير بخورد، به  تمام  بايد دو سال  نمود، طفل  حمل  وضع  ماهگي  و اگر در شش  است
  كرده  معرفي  ماه از شير را، سي  طفل  تا بازگرفتن  بارداري  مدت  كه  كريمه  آيه  اين  دليل
  .» است
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مؤكدتر  پدر  فرزند از حق  مادر بر عهده  حق  دارد كه  هاشار  حقيقت  اين  به  كريمه  آيه
  هم  از آن و بعد  است  نهاده  دشواري  و به  بارگرفته  دشواري  باشد زيرا مادر او را به مي

  اين  و در همه  است  پرورانده  خويش  و در آغوش  داده شير  وجود خويش  او را از مايه
  است  پرداخته  وي امور  به  وجه  بهترين  ها، به سختيو   رنجها، زحمات  با تحمل  مدت

  او هم  ، هر چند كه است  نداشته  مشاركتي  امور با وي  از اين  پدر در چيزي  كه درحالي
  با رنجهاي  وي  رنج  اما اين  كشيده  رنج  زندگي  هاي هزينه  درآمد و تأمين  كسب  در راه

  . مادر همانند و برابر نيست
  شده  نقل  قرآني  بزرگ  آداب  اين  در توضيح  بسياري  نبوي  احاديث  كه  ذكر است  نشايا

  كرده  معرفي  كبيره  آنها را از گناهان  و نافرماني  اعمال  را از بهترين  والدين  به  و نيكي
  به  آوردن  شرك :عبارتند از  كبيره  گناهان«: است  شريف  حديث  اين  جمله  از آن  است

  به  شريف  حديث در  همچنين. » و سوگند غموس  نفس  ، قتل والدين  خدا، نافرماني
  كه  بوديم ص  اكرم  رسول ما در محضر«: فرمود  كه  است  آمده �أسيد أبي  روايت
از   چيزي  والدينم  آيا بعد از مرگ !هللا يا رسول: آمد و گفت  نزد ايشان  سلمه از بني  مردي
  ات اينها بر ذمه« ! بلي: فرمودند ص  اكرم  رسول ؟ است  مانده  باقي  ام ها بر ذمهآن  به  نيكي
  اجرا گذاشتن  آنها، به  براي  خواستن  آنها، آمرزش  براي دعا نمودن » :است  مانده  باقي

  دوست  داشتن  شود و گرامي نمي  آنها پيوسته  سبب  جز به  كه  رحمي  عهد آنها، صله
  .»آنها

 نيرو و عقل  كه  گاه تا آن: يعني: أشده »رشد خود رسيد  كمال  به  چون  كه  گاه آن تا«
  به  رسيدنش ، مرحله  اين  او به  رسيدن  براي  مدت  كمترين. خود رسيد  استحكام  به  طفل 

  كه  است  مفيد آن قيد  اين »رسيد  سالگي  چهل  و به«.  است  سالگي  وسه يا سي  سي  سن
  ، از اين رشد است و  قوت  كمال  به  فراتر از رسيدن  ، چيزي سالگي  چهل  به  رسيدن
. اند شده  برانگيخته  نبوت  به  سالگي  چهل  بعد از سن ‡انبيا : كه  شده  گفته  جهت

  اين  رسد متضمن مي  سالگي  چهل  سن  به  كه  كسي  ، براي بيان  اين«: گويد كثير مي ابن
  و بر آن  تجديد نموده را  عزوجل  خداي  سوي  به  و انابت  بايد توبه  كه  ارشاد است

  سالگي  چهل  به  مسلمان  بنده  چون«: است  آمده  شريف  در حديث. »استوار ببندد  عزمي
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رسيد،   سالگي  شصت  به  چون گرداند و مي  او را سبك  حساب أرسيد، خداوند
  هفتاد سالگي  به  كند و چون مي  وي  را روزي  شخوي  سوي  به  و انابت  توبه أخداوند

 أرسيد، خداوند  هشتاد سالگي  به  چون دارند و مي  او را دوست  آسمان  رسيد، اهل
 أرسيد، خداوند  نود سالگي  به  كند و چون مي را محو  و گناهانش  را تثبيت  حسناتش

  شفيع  بيتش  اهل  در حق را  آمرزد و وي مي را  وي  و آينده  گذشته  گناهان  همه
  در زمين  او اسير خداست: شود مي  نوشته  چنين  در آسمان  گرداند و در مورد وي مي
  .» وي
را   تا نعمتي  كن  الهام  بر من! پروردگارا: گفت«: رسيد  سالگي  چهل  سن  به  چون ! آري

شكر و ! پروردگارا: يعني » ، شكر گزارم اي داشته  ارزاني  پدر و مادرم  و به  من  به  كه
  من  به  بتو مهر آنها نس  از شفقت  و بر پدر و مادرم  از هدايت  بر من  را كه  آنچه  سپاس

را   آن  كه  دهم  انجام  و كار نيكي«  كن  الهام  من  ، به اي نموده  انعام  ام كودكي  در دوران

  كه  دهم  انجام  اي شايسته  نيز عمل  دهتا در آين  كن  الهام  من  به  همچنان: يعني » بپسندي

و   و نسل  فرزندان: يعني »آور  صالح  به  را برايم  و فرزندانم«  بپسندي  را از من  آن

از  » ام آورده  تو توبه  درگاه  به  من  هرآينه«  و استوار گردان  قدم ثابت  را در صالح  تبارم

  تو و از منقادان  براي  شدگان تسليم از: يعني » از مسلمانانم  و من«  خويش  گناهان
  آمده �مسعود ابن  روايت  شريف به  درحديث.  تو هستم  توحيد و يكتايي  براي  مخلص

: بخوانند  دادند تا در تشهد چنين مي  تعليم  خويش  اصحاب  به صخدا   رسول  كه  است
النور،   ليإ  الظلمات  ، ونجنا من السالم  بيننا، واهدنا سبل  ذات  قلوبنا، وأصلح  بين  ألف  اللهم«

أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا   لنا في  ، وبارك بطن ما ظهر منها وما  وجنبنا الفواحش
  بها عليك  ، مثنين لنعمتك  ، واجعلنا شاكرين الرحيم  التواب  أنت  نكإعلينا   وذرياتنا، وتب

  ما اصالح  البيني بينداز، در روابط ذات  ما الفت  دلهاي  در ميان !بارالها: قابليها وأتمها علينا
  نور نجات  سوي  ها به ، ما را از تاريكي كن  هدايت  سالمتي  هاي راه  ، ما را به رونما كن

ها و  ها و بينايي ما در شنوايي  بر كنار دار، براي  آشكار و پنهان  هاي زشتي ، ما را از ده
  پذير مهربان پذير شو زيرا تو توبه  ، بر ما توبه نه  بركت  نمانو فرزندا  همسران دلها و
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  و آن  آن  تو و پذيرنده  براي  آن  به  ، ثناگويان قرار ده  نعمتت  وما را از شكرگزاران  هستي
  .» رسان  و كمال  تمام  بر ما به را

  درباره  آيه  اين: ودفرم  كه  است  كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن  واحدي
  سن  سال بيست ص اكرم  و رسول  سن  سال  شد زيرا او هژده  نازل � ابوبكر صديق

  به  در جايي شدند پس  بود همراه  شام  عازم  كه  اي تجارتي  در كاروان  باهم  داشتند كه
 �نشستند و ابوبكر  درخت  آن  در سايه صحضرت. زدند  منزل  سدري  درخت  پاي

  از وي  راهب. كند  سؤال  حق  دين  تا از او درباره  در آنجا بود رفت  كه  د راهبينز
او محمد : ابوبكر گفت ؟ كيست  است  سدر نشسته  درخت  در سايه  كه  مردي  آن: پرسيد

و   او پيامبر است  سوگند كه خدا  به: گفت  راهب.  است  فرزند عبدالمطلب هللافرزند عبدا
.  است  نگرفته  پناه  درخت  آن  سايه خدا به  جز محمد نبي ÷ مريم  بن سيبعد از عي  كسي
  از رسول  گاه هيچ  افتاد و او بعد از آن  يقين و  ابوبكر تصديق  در قلب  هنگام  ، از آن پس

  سن  به �ابوبكر  و چون  در مكه  و نه  ايشان  در سفرهاي  شد، نه جدا نمي صخدا 

̀�+: ترسيد، گف  سالگي  چهل � �_�� �̂ �]��\��[� �Z��Y�̀� �_�� �̂ �]��\��[� �Z��Y�̀� �_�� �̂ �]��\��[� �Z��Y�̀� �_�� �̂ �]��\��[� �Z��Y..._ .حسن  ولي  
  كلي  ؛ قاعده هرحال  به. ندارد  خاصي  نزول  و سبب  است  عام  آيه  اين: گويد مي  بصري

  بودن  خاص  به  نه  لفظ آنهاست  بودن  عام  اعتبار به  كه  است  اين  قرآن  در مورد آيات
  .آنها  سبب

����i+: تعالي  حق  هفرمود  اين  درباره � عباس  ابن �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
jjjj_ بردگان از  تن  كرد و او نه  را اجابت �ابوبكر  دعاي أخداوند«: گويد مي  
آزاد   بردگي گرفتند، از قيد قرار مي  مشركان  مورد شكنجه أخدا  در راه  را كه  مؤمني

نكرد و   را ترك  خيري  هيچ �بودند ـ ابوبكر  جمله  از آن  فهيره و عامربن  بالل  كرد ـ كه
شدند   مشرف  اسالم  ـ به  از فرزند و پدر و مادرش  ـ اعم  وي  خانواده  اعضاي  نيز همه

پدر، مادر و   نبودند كه صخدا   رسول  از اصحاب  يك  جز او، هيچ  كه در حالي
  دعاي  اجابت  دليل خود  باشند و اين  شده  مسلمان  همه  پسر و دخترش  فرزندان

�+: آيات  اين  گويد كه نيز مي � علي. » است �ابوبكر �Z��Y��Z��Y��Z��Y��Z��Y..._ ابوبكر  در شأن� 
  است �ابوهريره  روايت  به  ذيل  شريف  حديث �ابوبكر  از فضايل  همچنين. شد  نازل
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دار  از شما روزه  كسي  امروز چه« :فرمودند  يارانشان  به  خطاب ص  اكرم  رسول  كه
  نموده  را تشييع  اي از شما جنازه  كسي  امروز چه: باز فرمودند ! من: ؟ ابوبكر گفت است
  نموده  را اطعام  از شما مسكيني  كسي  امروز چه: باز فرمودند!  من: ؟ ابوبكر گفت است
  نموده  را عيادت  از شما بيماري  كسي  امروز چه: باز فرمودند!  من: ؟ ابوبكر گفت است
  امرئ إال دخل  في  ما اجتمعن: فرمودند صخدا   رسول  اهگ آن ! من :گفت؟ ابوبكر  است
داخل   بهشت  او به  كه شوند، مگر اين نمي  جمع  شخصي  در هيچ  اوصاف اين : الجنة

  .»شود مي 
  

��c��b��a��`_��� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��c��b��a��`_��� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��c��b��a��`_��� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��c��b��a��`_��� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s
��f��e��������d��f��e��������d��f��e��������d��f��e��������d  

  آنان از  هستند كه  كساني«باشد؛   ونهگ  آنها اين  روش  كه كساني: يعني » گروه  اين«

  بديهايشان و از  پذيريم مي«خير در دنيا   از اعمال »اند داده  انجام  را كه  آنچه  نيكوترين

  كنيم نمي  مجازات  را در برابر بديهايشان  و آنان  آمرزيم مي  برآنان: يعني » گذريم درمي

  است  راستيني  وعده  همان«  بهشتيان و شمار  در سلك: يعني » بهشت  در عداد اهل«

  .در دنيا ‡ما  پيامبران  بر زبان »شدند مي  داده  وعده  بدان  كه
  

��v��u��t��s�� �r� �q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s�� �r� �q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s�� �r� �q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��v��u��t��s�� �r� �q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g
��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��¤����£��¢��������¡�����~���}��|��{��z��y��x��w  

  در بيان  خداوند متعال  كه قراردارد  ستمگري  ، گروه نيكبخت  گروه  آن  در مقابل  ولي
  اي كلمه :أف »بر شما  اف: پدر و مادر خود گفت  به  كه  كس  و آن«: گويد مي  آن  حال
،  داده  روي  وي بر  از آنچه  شود كه صادر مي  در هنگامي  گوينده  از شخص  كه  است

آيا : يعني »؟ شوم مي  آورده  بيرون  زنده  دهيد كه مي  وعده  من  آيا به«باشد   شده  دلتنگ
  و از قبرم  خداوند برانگيخته در موعد مقرر از سوي  بعد از مرگ  دهيد كه خبر مي  من  به

دور؟ آيا بعد   از باور به  و سخت بعيد  است  كاري  اين  كه در حالي  شوم مي  آورده  بيرون
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و  »اند گذشته  بسياري  نسلهاي  از من  پيش  كه آن  و حال«؟  است  اي زندگي  هم  از مرگ

: يعني »كنند مي  خدا استغاثه  درگاه  به دو  و آن«؟  است  نشده  برانگيخته  احدي  از آنان
. دهد  توفيق  ايمان  او را به  خواهند كه ميأ از خداوند  با فرياد و زاري  پدر و مادرش

آورند  فرياد بر مي أوندخدا  درگاه  به  وي  نارواي  سخن  آنها از اين: است  اين  يا معني
  گمان بي«  از مرگ  پس  زندگي  به »بياور  بر تو، ايمان  واي«: گويند مي  فرزندشان  و به

  سخنشان  در تكذيب »او  ولي«  نيست  در آن  خالفي  و هيچ » است  راست  الهي  وعده

  زنده  شما درباره  كه  آنچه: يعني » نيست  پيشينيان  هاي افسانه اينها جز: دهد مي  پاسخ«
  در كتابهاي  پيشينيان  كه  هايي ها و دروغبافي گوييد، جز افسانه مي  از مرگ  پس  شدن

  كه  است  باطلي  سخن  ، در حقيقت بعد از مرگ  شدن  و زنده  اند، نيست بافته  هم  خود به
  .پذيرد را نمي  آن  عقل

  

³���²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥³���²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥³���²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥³���²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§����¦��¥��¹�� �̧��¶����µ��´��¹�� �̧��¶����µ��´��¹�� �̧��¶����µ��´��¹�� �̧��¶����µ��´  
 »شد  ثابت  آنان بر  قول  اند كه كساني«ناروا   سخنان  اين  گويندگان: يعني » گروه  اين«

  سبحان  خداي  سخن  در اينجا؛ اين»  قول«شايد مراد از . شد  واجب  آنان بر  عذاب: يعني

  انيرا از تو و كس  جهنم ايقين(:  F�I��H��G���J�L��Kz}�: باشد  ابليس  به
.  گذشت  تفسير آن  كه» 85/ص«)  سازم پر مي  اند، همگي كرده  از تو پيروي  كه  از آنان

  بر آنان  عذاب: يعني »اند گذشته  و انس  از جن  از آنان  پيش  كه  هايي امت  در جمله«
شوند  مي  ضميمه  كافر پيشين  هاي امت  امر به  در اين  نآنا  پس  است  شده  واجب

  .»اند زيانكار بوده  آنان  ههرآين«

 �ابوبكر فرزند  عبدالرحمن  درباره  آيه  اين  است  پنداشته  كه  كسي«: گويد كثير مي ابن
وار است  نيك  شد، اسالمش  مسلمان ابعد  زيرا عبدالرحمن  است  ضعيف  ، قولش شده  نازل

عنها  هللا رضي  ائشهع«: گويد مي  حجر هم حافظ ابن. »گرديد  زمانش  اهل  و از بهترين
  روايت  به  از نظر اسناد، نسبت  وي  نفي و  نموده  را نفي  عبدالرحمن  درباره  آيه  اين  نزول

  است  اين  صحيح«: گويد مي  قرطبي. » است سزاوارتر  پذيرفتن  تر و به ، صحيح مؤيد آن
  .»شد  نازل بود،  پدر و مادرش  عاق  كه  كافري  شخص  درباره  كريمه  آيه  كه
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��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾½��¼��»��º��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾½��¼��»��º��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾½��¼��»��º��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾½��¼��»��º  
  يك هر  براي: يعني » است  اند، درجاتي داده  انجام  كه  آنچه  بر حسب  هر يك  و براي«

و «  است  مراتبي  در روز قيامت أ، نزد خداوند و انس  و كافر جن  مؤمن  از دو گروه

  ستم مورد  دهد و آنان  و كمال  تمام  به«را   اعمالشان  جزاي: يعني »را  تا اعمالشان

  افزوده كفار  بر عذاب  شود و نه مي  كاسته  مؤمنان  از پاداش  نه  پس »گيرند قرار نمي
  .شود مي
  

� � � �È��� � � �Ç��Æ��Å��� �È��� � � �Ç��Æ��Å��� �È��� � � �Ç��Æ��Å��� �È��� � � �Ç��Æ��Å����Ê���ÉÊ���ÉÊ���ÉÊ���É����� �� �� �� ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�� �Ì���Ë��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�� �Ì���Ë��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�� �Ì���Ë��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�� �Ì���Ë
��à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø����������������×��Ö���Õ��à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø����������������×��Ö���Õ��à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø����������������×��Ö���Õ��à��ß��������������Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø����������������×��Ö���Õ����  

 ها كنار زده پرده  كه  روزي: يعني »شوند مي  عرضه  بر آتش  كافران  روز كه  و آن«
  قولي به .شوند مي  ساخته  نزديك  آن  نگرند و به مي  دوزخ  آتش  سوي به  شود و كافران مي 

  گفته  آنان  روز به  در آن ! آري. شود  كرده  پيش  آنان بر  آتش  كه  روزي: است  اين  معني
آنها  د و ازكردي  ضايع  دنيايتان  خود را در زندگي  پاكيزه  هاي نعمت«: شود مي

كرديد و   پيروي  و لذات  از شهوات  سبحان  خداي  در نافرماني: يعني »برخوردار شديد
  آورده  ثواب و  ، عقاب حساب  از وعده ‡پيامبران  كه  آنچه  انگاشتن  دروغ  سبب  به

  را در شهوات  تان نيرومندي و  و جواني  پروا نداشتيد و خرمي  گناه  بودند، از ارتكاب
  .كرديد  تباه  دنيايتان  زندگي

  سازد كه مي  را روشن  حقيقت  و اين  داشته  كفار را بيان  ننگين  فرجام  كريمه  آيه
گردند و   محروم  از آن  تا در آخرت  است  خاطر آن دنيا به  هاي از نعمت  آنان  برداري بهره
از   هر كس  كه  نيست  معني  بدين  كريمه  آيه  پس.  است  الهي  عدل  اقتضاي  اين

زيرا  ندارد  اي از آنها بهره  دنيا برخوردار شد، او در آخرت  و مباح  پاكيزه  هاي نعمت
ا دني  هاي نعمت از  گيري آورد لذا او در بهره بجا مي  خويش  را با ايمان  شكر منعم  مؤمن

�d�e�f}�: گذشت » مائده»  از سوره) 87(  در آيه  كه چنان  نيست  مورد سرزنش

g�h�i�j�z� :)بر خود حرام نموده  حالل  خدا بر شما  را كه  آنچه  هاي پاكيزگي ،  
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: بگو(:  W��V��U��T��S...�z}�: گذشت » اعراف»  از سوره) 22(  و در آيه). نگردانيد
دنيا،   از لذتهاي  بريدن  كه  بايد گفت  ليكن).  است  كرده  حرامخداوند را   زينت  كسي  چه

  مؤمن  زيرا اگر انسان  ما است  شايسته  سلف  ، از شيوه تكلف  و ترك  ضروريات  اكتفا به
  عزوجل  او را از خداي  گرفتاري  بسا اين  شود چه  مشغول  غيرمهم امور  به  از امور مهم
  .دور گرداند
 رفتند  صفه  نزد اصحاب ص  اكرم  رسول  روزي: است  آمده  يفشر  در حديث

  اي پينه  بودند چرا كه  حيوانات  خود با پوست  هاي جامه  زدن  پينه  آنها مشغول  كه درحالي
  حال  آيا اين« :فرمودند  آنان  به  خطاب ص  حضرت  آن  پس. يافتند نمي  پارچه  از جنس
  زربافتي  در جامه  از شما صبح  يكي  كه  روزي  و وضع  ل، يا حا شما بهتر است  و وضع

شود و   آورده  مرفهي  غذاي  او قابلمه ، نهار بر ديگري  زربافت  بگذراند و عصر در جامه
: گفتند» شود؟ مي  پوشانيده  كعبه  باشد كه  پوشانده  چنان  اش و خانه  ديگري  قابلمه  شام

شما   بلكه ! نه«: فرمودند  رسول مبارك ! داشت  خواهيم  بهتري  و وضع  روز حال  در آن
  .»داريد  بهتري  و وضع  امروز حال

  امروز به  پس«: شود مي  گفته  آنان  شوند، به  عرضه  بر آتش  كافران  كه  روزي  همچنين

  رسوايي و  خواري  سراسر برايتان  كه  عذابي  به: يعني »يابيد آور كيفر مي  خفت  عذاب

  به  آوردن  از ايمان »ورزيديد تكبر مي  ناحق  به  زمين  در روي  كه آن  سزاي  به«  است
  از طاعت :يعني »كرديد مي  فسق  كه آن  سبب  و به«  اش و يكتاپرستي  خداوند متعال

ذكر   شايان. گرديديد مي  وي  هاي و نافرماني  معاصي  و مرتكب  شده  خارج أخداوند
  .ديگر  اعضا و اندامهاي ، كار و فسق  است  دل  ، گناه حق  پذيرشتكبر از   كه  است

  

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

  اين يا مراد. شوند  تا پند گيرند و بيمناك  قومت  براي صمحمد   اي »ياد آور  و به«
  شكيبايي و ÷هود  داستان: يعني »عاد را  برادر قوم«  خويش  در خلوت  ياد كن: است
  قومت  تكذيب از  را كه  ، آنچه و در نتيجه  اقتدا كني  وي  را تا به  بر آزار قومش  وي
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  قوم  سوي  را به ÷هود  خداوند متعال  كه  شويم يادآور مي. شود  ، بر تو آسان بيني مي
) عاد  برادر قوم: (تعبير.  است » ارم»  از قوم  عربي  قبيله» عاد«و  بود  فرستاده»  اول عاد«

  قوم  كه  گاه آن«.  در دين  نه بود  برادر آنان  در نسب ÷هود  كه  است  معني  بدين

شحر در   سرزمين  شنزارهاي عاد،  سرزمين: أحقاف »داد  بيم  را در أحقاف  خويش
  بزرگ  شن  از توده  است  عبارت :حقف.  است  عربستان  جنوب  يعني  يمن  حضرموت

  گذشته  او هشداردهندگان از  از او و پس  پيش  و هرآينه«.  اي و منحني  مستطيل

بعد از   كه  و پيامبراني  وي از  پيش  پيامبران  آگاهانيد كه  آنان  به ÷هود: يعني »بودند
و هشدار   را بيم  سرزمينهايشان  مردم  مانند وي  اند، همه شده  مبعوث  در زمانش  وي
  .اند داده
بر شما از  اواقع  من«زيرا  »جز اهللا را نپرستيد  كه«: هشدار داد  آنان  به ÷هود ! آري

  شرك  سبب  به » ترسم مي«  و سهمگين  هولناك  روزي: يعني » بزرگ  روزي  عذاب
  .شما  آوردن

  

�����e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂��������]��\�����e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂��������]��\�����e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂��������]��\�����e����d����c��b���a�� �̀�_��� �̂��������]��\������h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��f  
  پرستش از: يعني » تا ما را از خدايانمان  اي ما آمده  سراغ  آيا به« ÷هود  قوم »گفتند«

را   آنچه« ؛ دهي ما مي  به  كه  اي در وعده » هستي  اگر از راستگويان  پس  برگرداني«آنها 

  . درافگن  آن  به ما را  اكنون  و هم »بياور  ميان  به«  بزرگ  از عذاب » دهي مي  ما وعده  به
  

���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  
 وقت  علم: يعني » فقط نزد خداوند است  علم  كه  نيست  جز اين« ÷هود » گفت«
  نموده را مقدر  عذاب  كه  زيرا اوست  نزد من  نه  است أ، فقط نزد خداوند عذاب  آمدن 

  و من«آورد  مي فرود  وقت  را چه  عذاب  اين  كه  است  خبر نداده  نم  و او به  من  نه  است

  پس » رسانم مي شما  به«  پروردگارتان  از جانب»  ام شده  فرستاده  بدان  را كه  آنچه
  ، چيزي عذاب  آمدن  از وقت  اما آگاهي  است  دهي و بيم  فقط هشدار دادن  من  مأموريت
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  كه  بينم مي  شما را قومي  من  ولي«  است  نكرده  وحي  من  را به  آن  تعالي  حق  كه  است

  كه  آنچه  فشاريد و به مي  پاي  بر كفر خويش  از آنجا كه »ورزيد اصرار مي  در جهل
  از وظايف  خواهيد كه مي  را از من  چيزي  يابيد بلكه نمي  ، راه ام شما آورده  براي

  . نيست ‡پيامبران
  

��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��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���`_��~��}��|��{
��k��k��k��k  

  هيأت را در  عذاب ÷هود  قوم  چون: يعني »ديدند  ابري  را در هيأت  آن  چون  پس«
بر  را در  آن  ، پهناي شده  نمايان  در افق: يعني»  آورده  روي  هايشان دره  به  كه«ديدند   ابري

  از قوم  ، باران فصل  در آن: اند گفته  مفسران.  است  هآورد  روي  واديهايشان  و به  گرفته
  آن  فرستاد و چون  آنان  سوي  را به  ابر سياهي  خداوند متعال  بود پس  شده  عاد بازداشته
  است  ابري  اين: گفتند«و  شدند  ، شادمان است  نهاده  روي  واديهايشان  به  را ديدند كه

را گفتند،   سخن  اين  چون. آور است  باران  ابري  اين: ييعن » ماست  دهنده  بارش  كه
  شتاب  به  كه  است  چيزي همان   بلكه« ! نه: گشود و گفت  سخن  به  لب ÷هود

بوديد؛ آنجا   آن  خواهان  شتاب به  كه  است  عذابي  همان  اين: يعني »بوديد  خواستارش
  احتمال  همچنين. »آور  ميان ، به دهي مي ما وعده  به  را كه  آنچه: فائتنا بما تعدنا«: گفتيد  كه

  در آن  كه  است  بادي«. باشد  آنان  به  خطاب  خداوند متعال  ، از سخن جمله  اين  دارد كه

  شريف  در حديث. آيد بينيد، پديد مي مي  كه  ابري  و از اين » است  نهفته  دردناك  عذابي
  هيأت  را به ص  اكرم  رسول  من«: فرمود  كه  است  آمدهعنها  هللا  رضي عائشه  روايت  به

فقط   ايشان  خنده  بلكه  را ببينم  دهانشان  كام  انتهاي  كه  طوري  به  ام عيار نديده  تمام  خنده
 بر چهره  ديدند، آثار نگراني را مي  ابر يا بادي  ايشان  چون  بود كه  بود و چنان  تبسم

  ابر را ببينند، شادمان  چون  مردم !هللا يا رسول: گفتم  ايشان  به. دش هويدا مي  مباركشان 
شويد؟  مي  ناخوش  آن  شما از ديدن  كه  بينم مي  اما من  است  باران  در آن  شوند كه مي

  نباشد؟ همانا قومي عذابي   در آن  كه كند از اين مي  چيز مرا ايمن  چه!  عائشه  اي: فرمودند
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  ابري  اين: ديدند، گفتند را  عذاب  چون  شدند و قومي بودند كه  د عذاببا  وسيله  هب
  .»!باراند مي  بر ما باران  كه  است

  

m��lm��lm��lm��l����������{��z��y���x�����������w��vu���t��s��r��q��p��o��n��{��z��y���x�����������w��vu���t��s��r��q��p��o��n��{��z��y���x�����������w��vu���t��s��r��q��p��o��n��{��z��y���x�����������w��vu���t��s��r��q��p��o��n  
پروردگار   فرمان  به«عاد   قوم  بگذرد؛ از جانها و اموال  بر آن  كه »چيز را  همه«باد   اين

جز   چيزي  شدند كه  چنان  پس. كند مي  كن بنيان«  قضا و قدر وي  به: يعني » خويش

آنها   نتيجه عاد را نابود كرد، در  باد آمد و قوم  آن: يعني »شد نمي  ديده  هايشان خانه
  قابل  كه  چيزي شد و تنها نمي  چيز ديده  هيچ  و ابدانشان  از اموال  نابود شدند كه  چنان

مانند طوفانها،   عذابهايي در عصر ما نيز. بود  آنان  خالي  هاي و خانه  ود، منازلب  مشاهده
تعبير »  طبيعي  حوادث»  نام  از آنهابه  دهد اما مردم مي  ها بسيار روي آتشفشانها و زلزله

  اين: يعني » دهيم را جزا مي  مجرمان  گونه بدين«. گذرند پروا مي و از برابر آنها بي  كرده
. كنند مي  ما مخالفت  و با حكم  تكذيب ما را  پيامبران  كه  ما در مورد كساني  فيصله  تاس

  باد به  چون: فرمود  كه  است  عنها آمده هللا  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
خيرها وخير ما فيها وخير   أسألك  نيإ  اللهم«: گفتند مي ص  اكرم  وزيد، رسول مي  تندي
از تو   من !بار خدايا: به  شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت  من  عوذ بكأو  به  سلتما أر

  آن  باد براي  اين  كه  و خير آنچه  است  در آن  را كه  را، خير آنچه  خير آن  خواهم مي
  و شر آنچه  است  در آن  كه  ، شر آنچه از شر آن  برم مي  تو پناه  به و  است  شده  فرستاده

  .» است  شده  فرستاده  آن  باد براي  اين  كه
  

��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������~��}��|��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������~��}��|��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������~��}��|��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������~��}��|
��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��±��°�� �̄�®

��¿��¿��¿��¿  
 شما در آنها چنان  به  كه  بوديم  داده  امكانات  آنان  به  در چيزهايي  راستي  و به«

  بخشيدن و  بدني  عمر، نيرومندي  ، طول عاد در مال  قوم  به: يعني » ايم نداده  مكاناتيا 
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 ! مكه  مردم  اي  پس  ايم نداده  تمكني  شما چنان  به  كه  بوديم  داده  تمكني  ، چنان فرزندان
ما استوار، از ش  و اعمار ساختمانهاي  در زمين  ، تمكن و قدرت  سلطه  عاد از روي  قوم

با : يعني » بوديم  داده قرار  گوشها و چشمها و دلهايي  و برايشان«نيرومندتر بودند 
  شود، عنايت مي  و دريافته  شناخته  آن  وسيله  به  ادله  را كه  حواسي  آنان  به  كه وجود آن

مدند آ  هوش  به  گرفتند و نه پند  نه  كرده  اعراض  حجت  از قبول  آنان  ولي  بوديم  كرده
  آنان  از آنجا كه » نداشت  حالشان  به  سودي  هيچ  گوشها و چشمها و دلهايشان  ولي«

  وعد و وعيد الهي  صحت  و باور به  توحيدي  ايمان  ، به و ادراكات  حواس  اين  وسيله  به
  سود دهي  عدم  خود دليل  و اين »كردند مي را انكار  الهي  آيات  چرا كه«نبردند   راه

را   كردند، آنان استهزا مي  آن  به  و آنچه« بود  آنان  ادراكي  و دريافتهاي  واسح

طلبيدند آنجا  مي  شتاب  را به  و تمسخر آن ريشخند  از روي  كه  عذابي: يعني » فراگرفت

�c��b}�: گفتند  كه � �a�z  :)ما   ، براي دهي مي  وعده  از عذاب  برايمان  را كه  آنچه
  . را فراگرفت  كرد و آنان  احاطه  بر آنان  عذاب  همان ! ، آري»22 /آيه« )بياور

  

��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  
  قوم ثمود،  قوم  شهرهاي  چون » شما را نابود كرديم  پيرامون  شهرهاي  همه  گمان و بي«

  تواتر به  به  انمجاور بالد حجاز بودند و اخبارش  را كه  لوط و مانند آنها از شهرهايي
خود   و آيات« كردند بر آنها گذر مي  خويش  رسيد و خود نيز در سفرهاي مي  مكه  مردم

  انواع ها را به حجت: يعني »باز گردند  آنان  ، باشد كه ايم داشته  بيان  گون را گونه
باز   خويش فرتا آنها از ك  كرديم  شهرها بيان  آن  مردم  براي  گون گونه  طرق  و به  مختلف

  .گردند اما بازنگشتند
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������������Ü��Û� � � �Ú��Ù�� Ø×��Ö��Õ� � � ÔÓ��Ò��Ñ� �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë������������Ü��Û� � � �Ú��Ù�� Ø×��Ö��Õ� � � ÔÓ��Ò��Ñ� �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë������������Ü��Û� � � �Ú��Ù�� Ø×��Ö��Õ� � � ÔÓ��Ò��Ñ� �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë������������Ü��Û� � � �Ú��Ù�� Ø×��Ö��Õ� � � ÔÓ��Ò��Ñ� �Ð� �Ï� �Î��Í��Ì��Ë
���Þ��Ý���Þ��Ý���Þ��Ý���Þ��Ý  

 خدا ـ اختيار  به  تقرب  ـ براي  معبوداني  منزله  به هللاجز ا  را كه  كساني  چرا آن  پس«

  وسيله آنها را  كه  اريشانپند  چرا خدايان  پس: يعني »نكردند  را ياري  بودند، آنان  كرده
تا از  نيامدند  ياريشان  به  شناختند، هيچ مي أنزد خداوند  خويش  و شفاعت  قربت

و   شده ناپديد  دادنشان  از ياري: يعني »شدند  گم  از آنان  بلكه«دهند   نجاتشان  نابودي

  نابودي  اين بب س اقطع »و«حاضر نشدند   آنها نياز داشتند، نزدشان  به  كه  در هنگامي

خدا هستند   شريك  باطل  ودانمعب  كه »بود  آنان«  و پندار كاذب » دروغ  اين«: از  عبارت

  اين  سبب »و«كنند  مي  شفاعت  نزد وي  و برايشان  كرده  نزديك أخداوند  و آنها را به
  سخن  ، با اينو افترا  بهتان از »بافتند بر مي  آنچه«: بود از  عبارت  و نابودي  گمراهي
  .كشانيد  نابوديشان  به  بهتان  همين  پس. ، خدا هستند معبودان  اين  خود كه

  

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

 » كرديم  تو روانه  سوي  را به  از جن  جمعي  كه  گاه آن« صمحمد   اي » و ياد كن«
  آنان!  آري. بودند  تن  كمتر از ده  را كه»  نينوي»  يا جنيان»  صيبينن»  از جنيان  گروهي: انفر

  كنيم  هدايت  يشانا وسيله   را به  تا قومشان  داشتيم  زيرا اراده  كرديم  تو روانه  سوي  را به
تو   كه  در هنگامي  چون: يعني »حاضر شدند  برآن  چون  دهند پس  گوش  قرآن  به  كه«

 »فرادهيد  گوش: گفتند« حضور يافتند؛  آن  استماع  ، آنها براي كردي مي  ترا تالو  قرآن

و «دهند  فرا  گوش  قرآن  به فراخواندند تا بتوانند  خاموشي  همديگر را به  جنيان: يعني

 »خود باز گشتند  قوم  سوي  به  هشدار دهنده  رسيد، آنان  اتمام  به«  قرآن  تالوت » چون
بودند باز گشتند   سر گذاشته  پشت آنها را  خود كه  از قوم  مقصد كساني  به  جنيان: يعني

  .از كفر بودند  شان دهنده و بيم با قرآن  از مخالفت  شان هشداردهنده  كه  در حالي
  :كند كه مي  روشن  آيه  اين



  

2669  

  .اند شده  هر دو فرستاده  و انس  جن  سوي  به ص  اكرم  ـ رسول 1
  .اند آورده  ايمان ص  حضرت  آن  به  از جنيان  ـ گروهي 2
در  را  گروه  شدند، آن  ساخته  آگاه  از حضور جنيان  كه بعد از اين ص  اكرم  ـ رسول 3

  بيم را  خويش  بود، آنها قوم نمي  فرستادند و اگر چنين  قومشان  سوي  به  دوم  شب
  . گرفت  جامان  در دو شب  با جنيان ص  حضرت  آن  مالقات  پس. دادند نمي

و   جنيان با ص  حضرت  آن  بر مالقات  كه  نيز داريم  و احاديثي  ؛ روايات است  گفتني
  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  كند از آن مي  داللت  آنان بر  قرآن  و تالوت  رسالت  تبليغ

  مالقات  شب آيا در: پرسيدم �مسعود  بن هللاز عبدا«: گفت  كه  است �علقمه  روايت
  يك هيچ !خير: گفت ايد؟ بوده  همراه  با ايشان  از شما ياران  يكي  با جن صخدا   رسول

و [  كرديم  گم  در مكه را ص  اكرم  رسول  شب  آن  ولي  نبوديم  همراه  از ما با ايشان
اند؟ مگر  شده  اند؟ آيا ربوده شده ترور  آيا ايشان: گفتيم ، با خود مي]شديم  نگران  سخت

  بر قومي  كه  كرديم  را سپري  شبي  بدترين  شب  ما در آن  ؟ پس است  افتاده  اتفاقي  چه
از  صخدا  رسول  ديديم  بناگاه  ـ بود كه  سحرگاه :بامداد ـ يا گفت  حوالي. گذرد مي

  و حال!  شما بوديم  نگران  ما سخت !هللا  يا رسول: گفتيم  ايشان  به. آيند مي» حراء»  سوي
،  فأتيتهم  الجن  داعي  أتاني  إنه«: فرمودند  ايشان.  بازگو كرديم ص  حضرت  آن  ا بهخود ر
 نزد آنها  آمد پس  نزد من  دعوتگر جن  بود كه  اين  واقعه  صورت :القرآن  عليهم فقرأت 

آثار  و  حضور جن  هاي افتادند و نشانه  راه  به  گاه آن. » خواندم  آنها قرآن  و براي  رفته
  .دادند  ما نشان  بودند، به  بر پا كرده  را كه  هايي آتش
  نه: فرمود  كه  است  كرده  روايت �مسعود از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  شيبه ابي ابن
 بطن«در ص  حضرت  آن  آمدند كه فرود ص  اكرم  بر رسول  درحالي  از جنيان  تن

 فرا  گوش :را شنيدند، با خود گفتند  ايشان  ائتقر  چون  خواندند پس مي  قرآن»  نخله 
  .دفرمو  را نازل  آيه  اين  خداوند متعال  گاه آن ...!دهيد
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  آينههر !ما  قوم  اي: گفتند«  آنان  و به  خود بازگشته  قوم  سوي  به  از جنيان  گروه  آن  پس

كه   جنيان  آن«: گويد عطاء مي » شده  نازل  بعد از موسي  كه  را شنيديم  ما كتابي
 ÷ يسينبردند، يا از ع  نامي ÷از عيسي  سبب  بودند بدين  شدند، يهودي  مسلمان 

 و نزدشان  كتاب  اهل  و احكام  قوانين  اصلي  منبع  تورات  نبردند كه  نامي  سبب  بدين
  كننده تصديق«  قرآن: افزودند كه  از جنيان  گروه  آن  سپس. » است  بوده  مورد اتفاق 

  سوي  و به«  حق  دين  سوي  به: يعني » حق  سوي  و به  خود است  پيشاپيش  كتابهاي

  .»كند مي  راهبري« أخداوند  و مستقيم  درست  راه  سوي  به: يعني » راست  راهي
  

��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������w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r  
او   دهيد و به  مثبت  را پاسخ  دعوتگر الهي !ما  قوم  اي«: افزودند  از جنيان  گروه  آن

از  تا برخي«بود   يا قرآن صمحمد   ، حضرت از دعوتگر الهي  مرادشان »آوريد  ايمان

ديگر  رخي را ياد كردند زيرا ب  از گناهان  برخي امخصوص »را بر شما بيامرزد  اهانتانگن

  او ايمان  به» و«  مردم  حقوق  و سلب  شود؛ مانند مظالم نمي  آمرزيده  با ايمان  از گناهان

 شما  و مؤمنان »دهد  پناه«  است  دوزخ  عذاب  كه » دردناك  شما را از عذابي«آوريد تا 

  و براي(:  �b��a�c�z`�_}�: فرمايد مي  درآورد زيرا خداوند متعال  بهشت  را به
  كدامين  پس  است  ، دو باغ است  بوده  بيمناك  پروردگارش  درپيشگاه  از ايستادن  كه  كسي

  .»47ـ 46 /رحمن« )كنيد؟ را انكار مي  پروردگارتان  هاي نعمت
  

��k��j��i��h���g��fe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��k��j��i��h���g��fe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��k��j��i��h���g��fe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��k��j��i��h���g��fe��d��c��b��a���� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x  
دعوتگر   كه  و كسي«: افزودند  ايمان  ويس  خود به  قوم  در دعوت  شده ياد  جنيان  سپس

  پيشي أاو از خداوند: يعني » نيست  كننده  درمانده  نكند، در زمين  را اجابت  الهي
بگريزد، باز   هر گريزگاهي  تواند زيرا او به نمي  گريخته  وي  و از عذاب  نتوانسته  گرفته
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 »ندارد  اوليايي هللاو در برابر ا«ارد ند  از آن  خروج  سوي  به  و راهي  است  در زمين  هم

: يعني » گروه  آن«بازدارند   الهي  او را از عذاب  ندارد كه  و ياوراني  سروران: يعني

: گويد كثير مي ابن »اند آشكاري  در گمراهي«نكنند   را اجابت  دعوتگر الهي  كه كساني
گرفتند   ـ را در پيش دو هر  تهديد و ترغيب  روش  خويش  ، در دعوت جني  مبلغان«

 ص  اكرم  نزد رسول  گروه  گروه  ، جنيان مؤثر افتاد و بعد از آن  سخت  شيوه  اين  پس
و در   آمده صخدا   نزد رسول  آنان  از قوم  هفتاد تن«: گويد مي ك عباس ابن. »آمدند

كردند و   انو امر و نهيش  خوانده  بر آنها قرآن  كردند و ايشان  مالقات  بطحاء با ايشان
  .»را پذيرفتند  حق  دعوت  آنان
انسانها  همانند  و عقاب  و ثواب  در امر و نهي  جنيان  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين

  از دوزخ  يافتنشان  نجات جز  جن  مؤمنان  پاداش«: كه  است  بر آن  بصري  حسن. هستند
  تبديل  خاك  به  حيوانات  همچون: ودش مي  گفته  ايشان  به  و سپس  نيست  چيز ديگري

نيز همانند   جنيان  برآنند كه  شافعي و  اما مالك.  نظر است  همين  نيز به  ابوحنيفه. »شويد
نيز   نيكوكاري  گيرند، در ازاي قرار مي  مورد مجازات  گناه  در قبال  كه انسانهايند و چنان

  در حكم  جنيان  كه  است  آن  حيحص« :گويد مي  نيشاپوري. شوند مي  داده  پاداش
: گويد مي  قشيري. »آشامند خورند و مي مي شوند، وارد مي  بهشت  به  اند پس آدم بني

،  موضوع  اين  و علم  است  نرسيده  قطعي  ما علم  مورد به  در اين  كه  است  آن  صحيح«
  .» است أفقط نزد خداوند

  

�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������� �� � � �� � � �������~���}��|{��z��y��x������~���}��|{��z��y��x������~���}��|{��z��y��x������~���}��|{��z��y��x
��¤����£��¢������������¡�����¤����£��¢������������¡�����¤����£��¢������������¡�����¤����£��¢������������¡���  

  زمين آسمانها و  كه  خدايي  آن  كه«اند  و ندانسته  مگر نينديشيده: يعني »اند آيا نديده«

  آن از آفرينش: يعني » آنها در نمانده  و در آفرينش«  خلقت  در ابتداي » را آفريده

را نيز   مردگان تواند مي«؛  عظيم  ذات  ، همان درنماندهو   نشده  ناتوان  بزرگ  كهكشانهاي

از امور   آن مجدد و بر غير  كردن  بر زنده  تعالي  و حق » است  چنين  كند؟ آري  زنده
  .تواند كرد نمي  چيز او را ناتوان  و هيچ » چيز تواناست  او بر همه  هرآينه«  تواناست
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آيا « :شود مي  سؤال  روز از آنان  در آن »شوند مي  عرضه  بر آتش  كافران  كه  و روزي«

را   آن شما  ولي  بوديم  كرده  آگاهتان  ما در دنيا از آن  كه  چيزي  اين: يعني » وعده  اين

  وعده اين »! آري  كه  پروردگار مان  سوگند به: گويند ؟ مي نيست  حق«انكار كرديد؛ 
ندارد   حالشان به  سودي  هيچ  اعتراف  اين  كنند كه مي  اعتراف  لذا هنگامي.  است  حق

  وعده  اين  به  كفرتان  سبب  به: يعني »ورزيديد كفر مي  كه آن  سبب  به  پس: فرمايد مي«

  .»را بچشيد  عذاب«؛  از آن  در دنيا و انكارتان
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Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��ÏÚ��Ù���Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��ÏÚ��Ù���Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��ÏÚ��Ù���Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��Ï������������  

: يعني »صبر كردند  العزم اولي  پيامبران  كه  گونه ، همان صبركن« !صمحمد   اي » پس«
  صاحبان :العزم اولي.  كن  پايداري  همانند آنان  پس  هستي  العزم اولي  ز پيامبرانتو نيز ا

  العزم اولي  پيامبران  كه  شويم يادآور مي. هستند  نستوه  بلند و عزم  ، همت ، استواري ثبات
  و ايشانند كه  والسالم  الصاله  و محمد عليهم  ، عيسي ، موسي ، ابراهيم نوح: اند تن  پنج

اهللا عنها  رضي  عائشه روايت   به  شريف  در حديث. باشند مي  شريعت  صاحب مستقال
  افطار و در طول  در هنگام[دار بودند و  روزه صخدا   رسول: فرمود  كه  است  مدهآ

  دار بودند و چيزي روزه  همچنان نخوردند و نياشاميدند، باز در روز بعدي   چيزي]  شب
  گرفته  وصال  روزه  يعني(بودند   چنين اين نيز  در روز سوم  شاميدند، سپسنخوردند و نيا

  و نه  محمد سزاوار است  براي  دنيا نه ! عائشه  اي«:فرمودند  من  به  خطاب  هگا آن. )بودند
و   جز پايداري  العزم اولي  از پيامبران  عزوجل  خداي  گمان بي!  عائشه  ، اي وي  آل  براي

جز   لذا از من  است  را نپسنديده  هايشان داشتني  از دوست  ها وشكيبايي صبر بر ناخوشي
كند و   ، مكلف كرده  مكلف  را بدان  ايشان  كه  مرا نيز بر آنچه  كه  نپسنديده راامر   اين

�﴿: است  فرموده  من به  خطاب � �½��¼���½��¼���½��¼���½��¼����Â��Á��À��¿���¾Â��Á��À��¿���¾Â��Á��À��¿���¾Â��Á��À��¿���¾_  .خدا سوگند   به  پس
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صبر كردند و جز   آنان  كه كرد چنان  صبر خواهم  خويش  و استطاعت  حد توان در  كه
 منسوخ  آيه  اين«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب. » نيست  خداوند نيرويي  ياري به

 هر دو مطلوب  و جنگ  زيرا صبر بر آزار كفار در صلح  است  محكم  بلكه  نيست 
  .»باشد مي 

 را  آنچه  كه  روزي«را   عذاب » نكن  طلب  شتاب  به  برايشان« صمحمد   اي »و«

 سر  روز به  از يك  ز ساعتيج  بنگرند؛ گويي«  از عذاب »شوند مي  داده  وعده

  يك مقدار  جز به  كنند؛ گويي  را مشاهده  كفار عذاب  كه  روز آخرت: يعني »اند نبرده
  كه  پايداري  و بالي  بزرگ  هول  سبب  اند، به نكرده  درنگ  دنيا در آن  از ساعات  ساعت

؛  ايم داده  اندرزشان  انبد  كه  آنچه: يعني » است  بالغي  اين«كنند  مي  در محشر مشاهده
ريزد و از  مي  را در هم  پندار كافران  وباروي برج  كه  است  آشكاري  و ابالغ  رساني پيام
  بيرون  جز قوم اقطع: يعني »؟ خواهند يافت  هالكت  فاسق  آيا جز قوم  پس«برد  مي  بين

نابود نخواهند   عذابش  به ، وي  هاي ونافرماني  در معاصي  و درافتاده  حق  از طاعت  رونده
  .شد

  دعا عليه تا به  است  را امر نموده  و مؤمنان  پيامبرش  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه
دارد   معيني ميعاد  وي  و حكمت  الهي  علم  اساس نورزند زيرا هر چيز ـ بر  كفار شتاب

در دعا،   سنت پس .  است  يرسيدن  كافران  به اتأخير افتد اما قطع  هرچند به  و عذاب
  روايت  به  شريف  درحديث. باشد و آزار كفار مي  از بدي  محفوظ ماندن  درخواست

  سألكأ  نيإ  اللهم«: كردند دعامي  چنين ص  اكرم  رسول  كه  تاس  آمده �از انس  طبراني
  ةبر والفوز بالجن  كل  من  ةوالغنيم  ثمإ  كل من  ةوالسالم  مغفرتك  وعزائم  رحمتك  موجبات

وال   إال قضيته اوالدين  وال هما إال فرجته  إال غفرته اذنب  لي  تدع ال  النار، اللهم  من  ةوالنجا
از تو   من !بارالها: الراحمين  رحمأ يا  ال قضيتها برحمتكإ ةخرالدنيا واآل  حوائج  من  حاجة

را،   از هر گناهي  المتيو نيز س  خواهم را مي  مغفرتت  و اسباب  رحمت  موجبات
  هيچ  برايم! بارالها. را  از آتش و نجات   بهشت  به  را، كاميابي  اي هر نيكي  به  دستيابي
  و هيچ  نشده  را پرداخت  اي بدهي  هيچ ، نشده  را زايل  اندوهي  ، هيچ ا نيامرزيدهر  گناهي
  خويش  رحمت  حق  نگذار، به  باقي  برآوردن  را بدون  دنيا و آخرت  از نيازهاي  نيازي
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دشوار شد،   تولد فرزند بر زني  چون«: گويد مي �عباس ابن .» مهربانان  ترين مهربان  اي
: بخورد  آب  شود و او از آن  شسته  آب  و به  نوشته  در ورقي  ذيل  و دو كلمه  دو آيه

���â��á}�: ال العظيمإ  لهإال .  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم« � �à��� �è��� � �ç� �æ��� � � �å��ä��ãz « 

�����Ö��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��Ï×��}� ،)46 /النازعات( � �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�� � � � � � �Ç

��Ù���Øz  العظيم هللا  صدق .  
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  ﴾محمد   سوره ﴿
 . است  آيه) 38(  و داراي  است  دنيم

  
  بيان از آن  دوم  در آيه  كه  گرفت  نام» محمد«رو   از آن  سوره  اين :تسميه  وجه

با   جنگ  احكام  كه  اين  سبب  و به  است  آمده صمحمد   بر حضرت  قرآن  فروفرستادن
  .شود مي  نيز ناميده»  قتال»  سوره  نام ، به است  شده  بيان  سوره  كفار نيز در اين

  اسم  به  كريم  جز در چهار جا از قرآن ص  اكرم  رسول  شود كه مي  خاطرنشان

  :اند شدهن  ناميده

  . ��f����e����d��cz}�: »144 /عمران  آل»  ـ در سوره 1

  . º��¹���¿��¾��½��¼��»z}�: »40 /احزاب»  ـ در سوره 2

  .»2 /آيه«  O��N�������R��Q��Pz}�: سوره  ـ در اين 3

 در  چهار مورد، از ايشان  اما در غير اين.  C��B��A z}�: »29/  فتح»  ـ در سوره 4
  . است  ياد شده»  نبي«يا »  رسول»  فوص  به  قرآن

: فرمود  كه  است  شده  عنهما روايت هللا عمر رضي  از ابن  سوره  اين  فضيلت  در بيان
  .»خواندند محمد را مي  سوره  در نماز مغرب ص  اكرم  رسول«
  

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����������������������I��H��I��H��I��H��I��H  
خدا   را از راه  و مردمان«  يو  و آيات أخداوند  به »كافر شدند  كه كساني«

از  را  و خود و ديگران  كفر ورزيده  عزوجل  خداي  به  اند كه مراد كفار قريش »بازداشتند
  بازدارنده  كافران  تمام  و شامل  است  عام  كريمه  آيه  حكم  ولي. داشتند باز مي  اسالم  راه

را   نيكشان  اعمال :يعني »كرد  ا تباهر  خدا اعمالشان«  اينان ! آري. شود مي أخدا  از راه
مراد از . بنياد گردانيد بي و  آشفته  بر آنان  ثمر و نابود كرد و كار را در كفرشان هدر، بي

  خود سراغي  از عمل  كافر نه  كه  اي گونه  ، به است  و اثر آن  خود عمل  ابطال: » اضالل«
  اعمال أ، خداوند بنابراين. دهد  پاداش  يو  به  در برابر آن  كه  از كسي  يابد و نه مي
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  ميهمان  داشتن  و گرامي  اسيران  آزاد ساختن ، رحم  ـ مانند صله  اي اخالقي  و مكارم  نيك
  گرداند زيرا اعمال و هدر مي  نموده  دهند؛ ابطال مي  انجام  كفار در كفر خويش  ـ را كه

قرار   ، مورد پذيرشأخدا  از راه  انديگر  با كفر و بازداشتن  همراه  انسان  نيك
  .گيرند نمي
: فرمود  كه  است  كرده  روايت � عباس از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن

شد و   نازل  آنان  درباره  آيه  اند و اين مكه  مردم _...B��AB��AB��AB��A����CCCC����DDDD����F��EF��EF��EF��E﴿مراد از 

  .اند همدين انصار )بعد  آيه( _...JJJJ����M��L��KM��L��KM��L��KM��L��K﴿: مراد از
  

JJJJ����O��N��M��L��KO��N��M��L��KO��N��M��L��KO��N��M��L��K����T��S��R��Q��PT��S��R��Q��PT��S��R��Q��PT��S��R��Q��P����X��WV�� �UX��WV�� �UX��WV�� �UX��WV�� �U����� �� �� �� ���[��Z��� �Y��[��Z��� �Y��[��Z��� �Y��[��Z��� �Y

��]��\��]��\��]��\��]��\  
بر محمد   آنچه  اند و به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني«

و   آورده  ايمان  دلها و نهادهايشان  كه  كساني: يعني »اند ، باور داشته شده  فروفرستاده

و از   خود حق  آن  كه«  شده أخداوند  منقاد شرع  نشاناندامها و ظاهر و باط اعضا و

 أخداوند  و كالم  حق  قرآن  اند كه آورده  ايمان: بعني » است  پروردگارشان  جانب

و  »زدود« بودند  شده  آن  مرتكب  در گذشته  كه »را  گناهانشان  خدا نيز از آنان«؛  است

: يعني »را  وحالشان«آمرزيد   را بر آنان  هانگنا  ، آن صالحشان  و اعمال  ايمان  سبب  به

و   توفيق  در امور دين  آنان  زيرا به »آورد  صالح  به«و دنيا   را در امر دين  كار و بارشان
خير   اعمال  سوي  حفظ و به  را از گناهان  كرد، ايشان  و تأييد عنايت  در امور دنيا نصرت

  آيه  در اين  سبحان  خداي. كرد  اصالح  را در آن  هايشان نمود و نيت  ارشاد و رهنمائي
  كه كرد، با آن  ، يادآوري است  شده  نازل صبر محمد   كه  آنچه  به  از ايمان امخصوص

؛  است  قبال ذكر شد، داخل  كه) آمنوا  والذين( :ايمان  ذكر مطلق  نيز در تحت  ايمان  اين
محمد   و حضرت  كريم  قرآن  جايگاه  برتري و  شرف  به  دادن  و توجه  تنبيه  جهت  به

  ايشان  به  آوردن  ، ايمانص  حضرت  آن  بعثت بعد از  كه  حقيقت  و تأكيد بر اين ص
  . است  شخص  ايمان  و درستي  شرط صحت
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  اين: ديگر  روايتي  به. شد  نازل  انصار مدينه  درباره  آيه  ذكر شد، اين  قبل  در آيه  كه چنان
  .شد  نازل  كتاب  اهل  مؤمنان  درباره  آيه
  

� �̀�_��^� �̀�_��^� �̀�_��^� �̀�_��^���������������a���a���a���a����l��kj��i��h��g��f��e��d��c��bl��kj��i��h��g��f��e��d��c��bl��kj��i��h��g��f��e��d��c��bl��kj��i��h��g��f��e��d��c��b������q��p���o��n���m��q��p���o��n���m��q��p���o��n���m��q��p���o��n���m  
؛  مؤمنان  حال  آوردن  صالح  و به  گناهان  و زدودن  كافران  نيك  اعمال  نابود ساختن » اين«

از   ـ كه حق  هماناز   كردند و مؤمنان  پيروي  از باطل  كافران  كه  است  سبب  بدان«

  ؛ به كافران اعمال   نابود ساختن ! آري »كردند  ـ پيروي  است  پروردگارشان  جانب
  است  معاصي  ارتكاب و  سبحان  خداي  به  آوردن  ، مانند شرك آنها از باطل  پيروي  سبب

  سبب  به؛  و روز آنان  حال  آوردن  صالح  و به  مؤمنان  گناهان  ساختن و دور  و زدودن
  است  داده  فرمان  از آن  پيروي را به  مردم أخداوند  كه  است  از حقي  ايشان  پيروي

  مردم  خدا براي«؛  واضح  زدن مثل و اين  روشن  بيان  مانند اين  به: يعني » گونه اين«

 انگيز در شگفت  و كافر را كه  مؤمن  هر دو گروه  احوال: يعني »زند را مي  مثلهايشان
كفار   و حال  كاميابي  براي  مثلي  مؤمنان  حال  كند پس مي  بيان  است  خود مانند مثل  بودن
  . است  و ناكامي  نكبت  براي  مثلي

  

����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v���� � � � �u��t���s��r����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v���� � � � �u��t���s��r����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v���� � � � �u��t���s��r����d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v���� � � � �u��t���s��r

��x��w��v��u��t��s��r��qp���o���� �n��m��l��k��j��i��h��g�� fe��x��w��v��u��t��s��r��qp���o���� �n��m��l��k��j��i��h��g�� fe��x��w��v��u��t��s��r��qp���o���� �n��m��l��k��j��i��h��g�� fe��x��w��v��u��t��s��r��qp���o���� �n��m��l��k��j��i��h��g�� fe

��z��y��z��y��z��y��z��y  
با   كه  كتاب  و اهل  از مشركان  كساني  ، يعني جهاد با كفار محارب  به  تعالي  حق  سپس

  مصاف  كافران با  چون  پس«: فرمايد و مي  ندارند، دستور داده  عهد و پيماني  مسلمانان

  سبب  ، به سخت  زدني  را بزنيد به  گردنهايشان: يعني »را بزنيد  كرديد، گردنهايشان
با  ااكثر  شد زيرا قتل مخصوص  يادآوري  به  گردن.  گذشت  بيانش  كه  و اعمالشان  حال
و   و باالترين  بدن  رأس  كه  عضوي  و درو كردن  شود و نيز بريدن مي  انجام  گردن  قطع

جهاد   به  قاطع  بر تصميم  ؤمنانم  برانگيختن  و نشانه  ، دليل است  آن  اعضاي  نيكوترين
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  در آنان  تا چون«  است  كافر حربي  با دشمن  و نرمش  سازش  كفار و عدم  هعلي

  ضربه  كرديد و نيروي بسيار  و قتال  قتل  در آنان  چون: يعني »بسيار كرديد  خونريزي
  و خاك  در خون  كه  كسي همانند  آنان  كه  اي گونه  ساختيد، به  را نابود و متالشي  آنان

. را تا نگريزند  آنان »كشيد استوار در بند  گاه آن«افتادند؛   و توان  تاب، از  است  خفته

  ، به از آن  و پس«واستوار بگذاريد   محكم  بندهاي  آنان گردانيد و بر  اسيرشان: يعني

  احسان  كرديد، يا بر آنان  اسيرشان  كه بعد از آن: يعني » گرفتن  يا فديه  رها كردن  منت
  مالي  آزاديشان  در عوض  از آنان كه كنيد، يا اين مي  يد و رهايشانگذار مي  و منت

  مالي: و فداء  است  عوض  بدون  كردن رها: من. كنيد مي  رهايشان  از آن  گيريد و پس مي
  در اينجا از كشتن. رهاند مي  از اسارت و  بازخريد كرده  اسير خود را با آن  كه  است
  جنگ  كه تا آن«. اكتفا نمود  آيه  در ابتداي  ذكر آن  به  تعالي  قح  ياد نشد كه  جهت  بدان

  خود را بر زمين  هاي سالح  جنگجويان  كه تا آن: يعني »خود را فروگذارد  بارهاي
  دشمنان  كه تا آن: است  اين  يا معني. نباشد  در ميان  گذارند و ديگر با كفار جنگي

  شود كه مي  خاطرنشان. گذارند  بر زمين  متاركه يا  را با شكست  هايشان ، سالح محارب
  گان كشته  از برپا ساختن  قبل  مسلمين  و امام  نيست  و منسوخ  است  محكم  كريمه  آيه

 اين  ميان  ، او مخير است اما بعد از آن  است  و كشتن  جنگ  به  بسيار از كفار، فقط ملزم
اسرا   به  كه اين  ميان  نيز مخير است  ز اسير گرفتنبعد ا گيرد و  اسارت  بكشد يا به  كه 

بستاند اما )  عوض(  فديه  از آنان  كه كند، يا اين  آزادشان  عوض  و بدون  كرده  احسان
  فديه  ، گرفتن بنابراين.  جايز است  مصلحت  اقتضاي  نيز به اسير  ساختن  يا برده  كشتن

از   دشمن  رزمي  نيروي  گر بعد از نابود ساختنم  نيست  مطرح  و اسارتي)  مالي  عوض(
  فرموده  اين  دليل  ، به بر آن  و شكننده  كاري  ضربه  وارد ساختن بسيار و  كشتن  راه

��µ»��¬}�: خداوند متعال �´��³� �²� �±� � �°� �¯� � �®�¶z  :)بر هيچ  
  از آنان  طور كامل  هب  در زمين  كه باشد تا آن  اسيراني  برايش  كه  سزاوار نيست  پيامبري

  .»67/ انفال« )كشتار كند
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  شده  گرفته  اسير از آن  ساختن  برده  حكم  كه  نبوي  و سنت  قرآن  آيات  با استناد به  پس
  امر ذيل چهار  ، ميان كفار حربي  جنگي  در مورد اسيران  مسلمين)  حاكم(  امام؛  است

  :باشد مخير مي
  . ـ كشتن1
  . ساختن  ـ برده2
  . عوض  بدون  و آزاد كردن  بر آنان  نمودن  ـ احسان3
  . گرفتن  ـ فديه4

  رسول دهد؛ مي  نشان  وجود دارد كه  در هر چهار مورد نيز، احاديثي  كه  است  گفتني
  چهار امرعمل  از اين  يكي  به  مصلحت  و ايجاب  حال  اقتضاي  بر حسب ص  اكرم
  از سوي  حارث نضربن معيط و ابي بن عقبه  كشتن: اسراء  تنكش  هاي مثال از نمونه. اند كرده

بعد از   ساختن  برده  هاي نمونه از. آنها در روز بدر بود  بعد از اسارت ص  حضرت  آن
و   هوازن  ، مانند قبيله عرب از قبايل  بعضي ص  حضرت  آن: بود كه  اين  اسارت

  را به  از قريش  ناجيه عنهما نيز بني هللا ابوبكر و عمر رضي. گرفتند  را برده  مصطلق بني
در   اسالمي  فتوحات  در جريان نيز ص  اكرم  رسول  گرفتند و ديگر اصحاب  بردگي

  .گرفتند  بردگي از اسرا را به  ، تعدادي و روم  فارس  هاي سرزمين
 انتقام  ، از آنان خواست و اگر خدا مي«در مورد كفار   الهي » حكم  است  اين«

 ، ديگر؛ مانند زلزله  عذابهاي  انواع  به  نمودنشان  و عذاب  با نابود ساختن »كشيد مي 

 » ولي« در كار باشد  شما مؤمنان  از سوي  جنگي  كه آن بي...   در زمين  و فروبردن  طوفان

 »بيازمايد ديگر  بعضي  از شما را به  تا بعضي«داد   فرمان  با آنان  جنگيدن  شما را به
  و ابتاليش  آزمايش بر  و صابران  راهش  بيازمايد و مجاهدان  را با كافران  تا مؤمنان: ييعن

  بدهد و كفار را به  و كمال  تمام  را به  ايشان  پاداش  داشته  امر معلوم  را در عينيت
را   خدا اعمالشان اند، هرگز شده  خدا كشته  در راه  كه و كساني«كند   عذاب  دستشان

را   خويش  راه در  شدگان كشته  هرگز پاداش  سبحان  خداي: يعني »نخواهد كرد  تباه
در   از آنان  كساني  عمل  را رشد خواهد داد تا بدانجا كه  نخواهد كرد و اعمالشان  ضايع
  . است  جاري  حسابشان  به  نيز پيوسته  شان برزخي  حيات  طول
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ما   به«: گفت  كه  است  كرده  روايت  از قتاده  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن

شد   نازل  در روز احد درحالي v��u��t��s��r...�z}�: عبارت  كه  است  خبر رسيده
شهيد   مسلمانان از  قرار داشتند و بسياري  دو كوه  ميان  در شكاف ص  اكرم  رسول  كه

  .»...بودند  شده  يا زخمي
  

��~��}��|���{��~��}��|���{��~��}��|���{��~��}��|���{  
  بهشت  راه  سوي  به أخداوند »خواهد نمود  راه«شهدا را : يعني »را  ايشان  زودي  به«

  .را  كاروبار و حالشان  يعني: بال »آنها را نيكو خواهد گردانيد  و بال«
  

��¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡�����¤��£��¢��¡���  
  است  شناسانده  ايشان  را به  آن: يعني » كرده  وصف  برايشان  كه  را در بهشتي  و ايشان«

  نسبت  اي راهنمايي  هيچ  بي  كه  تا بدانجاست  از بهشت  و شناختشان »آورددر خواهد «
  سوي  به  يكراست شوند، مي  وارد بهشت  چون  كه  طوري  دارند به  كامل  آشنايي  آن  به

  كه  گاه از همان  گويي باشند،  نياز داشته  راهنمايي  به  كه آن روند بي مي  خويش  منازل
  است  آمده  بخاري  روايت به  شريف  در حديث. اند بوده  بهشت  بودند، ساكن  شده  آفريده

  منه  أهدي  ةالجن  في  بمنزله  حدهمأ نإ  بيده  نفسي  والذي«: فرمودند صخدا   رسول  كه
  ، به بهشتي  ، شخص اوست  دست در  جانم  كه  ذاتي  سوگند به: الدنيا  في  كان  الذي  بمنزله
  قولي به. » است  در دنيا داشته  كه  منزلي  به  نسبت  تر است راهياب  در بهشتخود   منزل

�£﴿  معناي �¢£� �¢£� �¢£�   خوشبوترين  به  بهشتيان  را براي  بهشت أخداوند: است  اين _¢�
  . است  گردانيده ها معطر و خوشبو عطرها و خوشبويي

  

�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥  
 را أخدا  اگر دين: يعني »دهيد  اگر خدا را ياري !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

و « كند مي  عنايت  و نصرت  شما فتح  بر كفار و به »دهد مي  شما را ياري«دهيد؛   ياري
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: است  اين  معني  قولي به. كارزار  هاي و عرصه  در جنگ »دارد را استوار مي  گامهايتان

 ذا  بلغ  من« :است  آمده  شريف  در حديث  كه  اندارد چن را بر صراط استوار مي  گامهايتان
هر : ةالقيام  الصراط يوم  علي  قدميه  تعالي  اهللا  ابالغها، ثبت  يستطيع ال  من  ةحاج  سلطان

  را به  تواند آن نمي خود  برساند كه  و قدرتي  سلطه  صاحب  را به  كسي  حاجت  كه  كس
رابر صراط استوار   وي  گامهاي  روز قيامت در  برساند، خداوند متعال  سلطان  آن
  .»دارد مي
  

��¶��µ�� �́�³��²�������������±��°��¶��µ�� �́�³��²�������������±��°��¶��µ�� �́�³��²�������������±��°��¶��µ�� �́�³��²�������������±��°  
باد و بدا   بر آنان  ناكامي: لهم افتعس» باد  بر آنان  كافر شدند، نگونساري  كه و كساني«

  آخرت خير مورد نظر در  به  اعمالشان: يعني »كرد  را تباه  اعمالشان و خدا«  حالشان  به
  نايل  اعمال  از آن  و مقصودشان  هدف  را به  در دنيا نيز آنان  تعالي  نرسيد و حق

  .نگردانيد
  

��À��¿��¾���½��¼��»��������º���¹��¸��À��¿��¾���½��¼��»��������º���¹��¸��À��¿��¾���½��¼��»��������º���¹��¸��À��¿��¾���½��¼��»��������º���¹��¸  
خدا   را كه  آنچه  آنان  كه  است  آن  سبب  به«  شان روزي و سيه  ، ناكامي تباهي » اين«

  به أخداوند » نداشتند، پس  خوش«  از قرآن  خويش  بر رسول » است  فرود آورده

  امور خير انجام كفار در  كه  است  اعمالي  مراد؛ آن »كرد  را تباه  اعمالشان«  آن  سبب
  .شود نمي  شود پذيرفته  مسلمان  كه  از آن  خير كافر، قبل  دادند زيرا عمل مي
  

���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É�����È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É�����È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É�����È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É�����È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á  
لوط   قوم عاد، ثمود،  هاي در سرزمين  كافران  آيا اين: يعني »اند سير نكرده  يا در زمينآ«

از  »بودند  از آنان  پيش  كه كساني  فرجام  تا بنگرند كه«اند  نكرده  گردش  و غير آنان

  در ديارشان  هنوز هم  عذاب  هاي زيرا آثار و نشانه »؟ است  كجا انجاميده  به«  كافران

را   كرد، يا آنان  ويران  آنان را بر  ديارشان: يعني »كرد  خدا زير و زبرشان«؟  است  يباق



  

2682  

  زيرا اين  است»  اهللا  دمرهم« :تر از تعبير بليغ _Ð��Ï��ÎÐ��Ï��ÎÐ��Ï��ÎÐ��Ï��Î﴿: تعبير. كرد  كن نابود و ريشه
 » است  همانند آن  كافران  سرنوشت و«كند  مي  داللت  آنان  مطلق  تعبير، بر نابود ساختن

كافر   هاي از امت  همانند با پيشينيانشان  و سرانجامي  كفار نيز عاقبت  گروه  اين: يعني
  . است  چنين كافر اين  هاي امت  تمام  و نيز سرنوشت  خواهند داشت

  

���à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ  
خدا   كه  است  آن  سبب  به«كفار   براي  ناميمون  و فرجام  مؤمنان  دادن  نصرت » اين«

 »ندارند  مواليي  كافران  ولي«  است  او يار و كارساز آنان: يعني » است  مؤمنان  موالي
  عقوبت  فرود آمدن ، جهت  كند، بدين  دفاع  از آنان  ندارند كه  يار و مددكاري  آنان: يعني
  . است  قطعي  آنان بر  الهي
  اكرم  رسول  كه  گاه شد آن  در روز احد نازل  يهآ  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  قتاده
 ! در برابر روزي  روزي: فرياد زدند  داشتند و مشركان قرار  دو كوه  ميان  در شكاف ص

آنها   در پاسخ«: فرمودند ص  اكرم  رسول! نداريد  و شما عزايي  را داريم»  عزي»  ما بت
  .»نداريد  و شما مواليي  ماست  واليم أهللا :لكم  موالنا، وال مولي  اهللا: بگوييد

  

��Q��P��������� �O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��������� �O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��������� �O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��������� �O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��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  

 وارد  اند، در باغستانهايي كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  خدا كساني«

 صالح  و عمل  ايمان  پاداش  به » است  آنها جاري  از فرودست  جويباران  كند كه مي
 . است  گذشته  تفسير شريف  جا از اين  در چندين  تا كنون  آيه  تفسير نظير اين.  ايشان 

)  جويباران( ذكر  به  از آيات  در بسياري  سبب  بدين  خداوند متعال«: گويد مي  رازي  امام
و   آنجا اشجار است ، درباشد  در هر جا جويباران  كند، كه اكتفا مي  بهشت  در توصيف

  و آتش  است  عالم  زندگي سبب   آب ! آري.  است  در هر جا اشجار باشد، در آنجا ميوه
  كه آن  و حال«: فرمايد مي  پرداخته كفار  و مال  حال  بيان  به  گاه آن. »... آن  نابودي  سبب
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خورند،  مي  انچهارپاي  كه گيرند و چنان بر مي  اند، بهره كافر شده  كه كساني

برخوردار   و از آن  برگرفته  دنيا بهره  و بهره  فقط از متاع  كافران: يعني »خورند مي
  و همت  خود، هدف  جنسي  و شهوت  جز شكم  اند كه چهارپاياني  آنان  شوند، گويي مي

  و سرمست  دنيا سرخوش  هاي سرگرمي  و به  كار غافل  ، از فرجام نداشته  ديگري
  و مستقر و مقيم  شده  آورده فرود  در آن  كه » است  آنها آتش  جايگاه  ولي«شند با مي

  .شوند مي  ساخته
  

��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  
 راند و ما هالكشان  تو را بيرون  بود كه  شهري  نيرومندتر از آن  و بسا شهرها كه«

  ، از امكانات پيشين  هاي شهرها و أمت  از اهالي  ريبسيا !صمحمد   اي: يعني » كرديم 
تو را از   كه  مردمي  ردار بودند ـ همانبرخو  مكه  مردم  بيشتر از نيرو و امكانات  و نفوذي

  پس»  كرديم  نابودشان ، و شكوه  نيرومندي  همه  آن  راندند ـ اما با وصف  بيرون  مكه

تر هستند،  ضعيف  آنان از  كه  ، كفار قريش راينبناب »نداشتند  اي دهنده  نصرت  هيچ
وجود پيامبر   سبب  اگر به  بدانند كه  باشند پس  نداشته  ياوري  هيچ  آنند كه  سزاوارتر به

گريبانگير   در آخرت احتم  عذاب  شود؛ اين  برداشته  دنيا از آنان  ، عذابصرحمت
  .خواهد شد  آنان

  كه اند كرده  روايت � عباس از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  اندر بي  حاتم ابي و ابي  ابويعلي
  حركت غار ثور  سوي  ، به شان در سفر هجرت ص  اكرم  رسول  كه  گاه آن: فرمود

  هاي سرزمين  ترين داشته تو دوست: و فرمودند  افگنده  نگاهي  مكه  جانب  كردند، به
  تو بيرون  از ميان  كردند، من نمي  بيرونمرا   و اگر شهروندانت  هستي  نزد من أخداوند

  .كرد  را نازل  آيه  اين  خداوند عزوجل  پس.  آمدم نمي
  

n��m��l���k��j�����������i��hn��m��l���k��j�����������i��hn��m��l���k��j�����������i��hn��m��l���k��j�����������i��h������������������u��t��s��r��q��p��o��u��t��s��r��q��p��o��u��t��s��r��q��p��o��u��t��s��r��q��p��o  
 بدي  كه  است  ، مانند كسي است  پروردگار خويش  از جانب  بر حجتي  كه  آيا كسي«

 :يعني »اند؟ كرده  خود را پيروي  و هوسهاي  شده  داده  او زيبا جلوه  براي  كردارش 
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  كه هستند، با كساني  پروردگارشان  از جانب  و باور روشني  بر يقين  كه كساني
  عبارت  بدشان  اعمال  اين. ، برابر نيستند شده  داده  جلوه  آراسته  در نظرشان  شان بدعملي

بر   كه كساني  پس.  وي  هاي نافرماني  به  عملو   سبحان  خداي  به  آوردن  شرك: از  است
  بتان  در پرستش  نيستند كه  دارند، همانند كساني قرار  پروردگار خويش  از جانب  حجتي

  حتي  كه آن اند، بي ها فرورفته گمراهي  و در انواع  كرده  خود پيروي  هاي و هوس  از هوي
در   كه اين  رسد به  باشند، چه  داشته أاخد  دين  در امر حقانيت  برانگيزي  شك  شبهه
و   مؤمنان  لذا در ميان. برخوردار باشند  روشني  از حجت  شان غير اصولي  موضع  اين

  . نيست  اي همانندي  وجه  هيچ  كفار به
  

��k���j��i��h��g�����f���e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x�������w��v��k���j��i��h��g�����f���e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x�������w��v��k���j��i��h��g�����f���e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x�������w��v��k���j��i��h��g�����f���e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x�������w��v
s��r���qp��o���n��m��ls��r���qp��o���n��m��ls��r���qp��o���n��m��ls��r���qp��o���n��m��l����������¡��������� ������~�����}��|��������� ���{��zy��x���w��v��������� ��u���t��¡��������� ������~�����}��|��������� ���{��zy��x���w��v��������� ��u���t��¡��������� ������~�����}��|��������� ���{��zy��x���w��v��������� ��u���t��¡��������� ������~�����}��|��������� ���{��zy��x���w��v��������� ��u���t

��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢��¦��¥��¤��£��¢  
  آور و شأن شگفت  وصف: يعني»  شده  داده  وعده  پرهيزگاران  به  كه  بهشتي  مثل«

  ديرماندگي  به  كه  از آبي  است  نهرهايي  در آن«: كه  است  ، مانند باغي بهشت  شگرف

  است  باشد و مانند آن  تغيير كرده  و بو و طعمش  رنگ  كه  است  آبي: آسن » نشدهمتغير 

  است  نكرده  ترش: يعني » برنگشته  اش مزه  كه  از شيري  است  جويهايي  و در آن«  آجن
  شير در نهايت  آن  گرايد بلكه مي  ترشي  كند و به دنيا تغيير مي  شيرهاي  مزه  كه  چنان

  كه  از شرابي  است  رودهايي  و در آن«  است  و لذت  و پر از چربي  شيرينيو   سپيدي

دارند  نمي  ناخوش را  آن  كه » است«و گوارا   طعم  و خوش » بخش لذت  نوشندگان  براي
  بياورد و سردرد به  مستي  ها را ربوده عقل  كه  دنيا نيست  مانند شراب  بهشتي  زيرا شراب

از   كه  عسلي: يعني » است ناب  از عسل  جويبارهايي  و در آن«شد با  داشته  همراه
  كه اين  دليل.  است  و صاف  پالوده ، و ناخالصي  ، درد، تيرگي ، خاشاك موم  آميزش

؛  چهارگانه  انواع  اين: كه  است  اين جويبار ياد كرد،  چهار نوع  از اين  خداوند متعال
  ضرورت  اند زيرا آب كرده  جمع  هم را با  درمانو   و عشرت  ، نياز، عيش ضرورت

در .  بخش  درمان  و عسل  است  عشرت و  عيش  سبب  ، شراب ، شير مورد نياز است است
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و   عسل  و درياي  آب  و درياي  شير است  درياي  در بهشت«: است  آمده  شريف  حديث
  .»شوند مي  درياها منشعب  از اين  جويباران  ؛ سپس شراب  درياي

 از  و نوعي  از هر صنف: يعني » است  فراهم  ميوه  گونه  در آنجا از همه  و برايشان«

  از جانب  آمرزشي«باالتر   از همه »و«باشند   خواسته  ها كه ميوه  و انواع  اصناف

  كسي لذا  آن  و اهل  بهشت  وصف  است  اين  پس.  گناهانشان  براي » پروردگار آنهاست

در   جاودانه  كه  است  آيا همانند كسي«دارد؛  قرار  و با صفايي  آراسته  باغ  چنيندر   كه

  اين  و به  جاودانه طور  به  كه  آيا كسي: شود مي  چنين  تقدير سخن »؟ است  دوزخ  آتش
  در آتش  جاودانه  كه  است  قرار دارد، مانند كسي  بهشت  هاي دلربا در نعمت  وصف
، با  ها و جويباران وميوه  در ناز و نعمت  فرورفته  بهشتيان  كه  است  لممس !؟ هرگز است

و «زنند، همانند نيستند  مي پا و  دست  دردناك  و عذاب  جوشان  در آب  كه  دوزخياني

و   غليان  در حال  كه  است  سوزاني  سخت  آب: حميم »شود مي  نوشانده  جوشان  آبي

؟  خويش  و داغي  فرط حرارت از »كند  پاره پاره را  يشانها تا روده«قرار دارد   جوشش
  .و روز بد  حال  از اين  عزوجل  برخداي  پناه. برابر نيستند  هم با  دو گروه  هرگز اين

  

��½��¼��»��º���¹ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��½��¼��»��º���¹ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��½��¼��»��º���¹ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��½��¼��»��º���¹ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§
¾¾¾¾��������������������������Â��Á��À��¿��Â��Á��À��¿��Â��Á��À��¿��Â��Á��À��¿  

  كه  كفاري  گروه  از اين: يعني »سپارند مي  تو گوش  به  هستند كه  كساني  و از ميانشان«
  هستند كه  كنند، كساني مي  برداري دنيا بهره  هاي خورند و از لذت مي  همانند چهارپايان

روند  مي از نزد تو بيرون   چون  ولي«منافقانند   سپارند ـ و آنان مي  تو گوش  به اظاهر

: يعني »گويند مي«  اصحاب  علما و دانشمندان  به: عنيي »اند شده  داده  علم  كه كساني  به

در   كه  اكنون هم: يعني »؟ گفت  چه  اكنون  هم«: گويند كنند و مي مي  سؤال  از ايشان
منبر وعظ و   در پاي  منافقان ! ؟ آري گفت  چه ص  اكرم  ، رسول بوديم  سخنراني  مجلس
  شيوه  روند، به مي  بيرون  محضرت از  شوند اما چون تو حاضر مي  سخنراني  مجلس

پيامبر   سخن  ما به: كه  است  ينا  سخنشان معناي   پس. گويند مي  استهزا و تمسخر چنين
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خداوند بر   هستند كه  كساني«  منافقان » گروه اين«  ايم نداشته  و توجهي  التفات  هيچ

  از خير روي  چيزي  سوي  به  نو دلهايشا  نياورده  ايمان  پس»  است  مهر نهاده  دلهايشان

  فهم  نه  پس  در كفر و عناد و نفاق »اند كرده  پيروي  و از هواهايشان«آورد  نمي
  . قصد صحيحي  دارند و نه  صحيحي

  منافقان  درباره  كريمه  آيه  اين: اند كه كرده  نقل  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  جريج ابن
قرار   مورد سؤال با تمسخر  منافقان  از سوي  كه  اصحابي  جمله؛ از  است  گفتني. شد  نازل

از «: گويد مي  دهلوي هللا ولي  شاه. بودند � عباس بن هللامسعود و عبدا بن هللاگرفتند؛ عبدا
  .»شد  نازل  االيمان  ضعيف  تهديد مردم  در باب  اينجا تا آخر سوره

  

��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  
و   آورده ايمان  عزوجل  خداي  خير لذا به  راه  سوي  به »شدند  براهيا  كه كساني  ولي«

  اين  معني يا »افزود  را هدايت  آنان«؛  توفيق  كردند، او با بخشيدن  عمل  فرمانهايش  به
  اين  و بصيرت  علم ، ، ايمان ، ثبات ، بر هدايت آنان  و استهزاي  منافقان  رويگرداني: است

را   تقوي  ايشان  به  تعالي  حق :يعني »را عطا كرد  تقوايشان  و بديشان« افزود  يافتگان راه
مورد پسند   كه  عملي  بر انجام  بخشيدنشان  نمود، با توفيق  ياريشان  كرد و بر آن  الهام
  . است  وي

  

��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í�����Ì��Ë��Ê  
  آنان بر«  و غافلگيرانه » بناگاه«  قيامت: يعني » اعتس  برند كه انتظار مي  آيا جز اين«

زيرا  » است  پديد آمده  اينك  آن«  نزديكي  هاي و نشانه » عالمات  هرآينه  فرارسد؟ پس
اند  ‡انبيا   آخرينصمحمد  حضرت  بودند كه  خود خوانده  در كتابهاي  كتاب  اهل

  به  شريف  در حديث . است  قيامت  هاي خود از نشانه ص  حضرت  آن  ، بعثت بنابراين
: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � از انس  و غير آنان  و مسلم  بخاري  روايت

  شدم  برانگيخته  رسالت  به  درحالي من: ةوالسباب  ، وأشار بالوسطي كهاتين ةنا والساعأ  بعثت«
  خود اشاره  و وسطاي  سبابه  انگشت دو  ـ و به  است) نزديك(  چنين اين  قيامت  كه
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 » است  اندرزشان  رسد، ديگر كجا جاي در  آنان رستاخيز بر  كه  گاه آن  پس«. »كردند
  ت، وق هنگام  در آن اگيرند؟ قطع بيايد، آنها ازكجا پند مي  آنان بر  قيامت  كه  گاه آن: يعني

  . است  رفته  از دست  پندگرفتن
  

�á���à���ß���� �Þ��� � �Ý��Ü�á���à���ß���� �Þ��� � �Ý��Ü�á���à���ß���� �Þ��� � �Ý��Ü�á���à���ß���� �Þ��� � �Ý��Ü������ê��é��è��ç��æå��ä����� � �ã��â��ê��é��è��ç��æå��ä����� � �ã��â��ê��é��è��ç��æå��ä����� � �ã��â��ê��é��è��ç��æå��ä����� � �ã��â
���ë���ë���ë���ë  

بر  و  باش  قدم  ثابت  عقيده  اين بر: يعني » جز خدا نيست  معبودي  هيچ  كه  بدان  پس«

  است  ممكن  كه  از گناهي: يعني » جوي  آمرزش  خويش  گناه  و براي«استمرار بورز   آن
از   ايشان  با وجود عصمت صر پيامب  دستور به  اين.  بخواه  از تو سرزند، آمرزش  گاهي
  شايان. كنند امر اقتدا  در اين ص  حضرت  آن  تا به  است  ايشان  امت  به  ؛ تعليمي گناه

  خواستند چنان مي  آمرزش أنيز از خدا ص  اكرم  رسول  حال  در عين  كه  ذكر است
 ص  حضرت  آن  كه  است  آمده � از ابوهريره  طبراني  روايت  به  شريف  در حديث  كه

صد بار از   در روزي  من همانا: ةمر مائة  اليوم في  ليهإ  وأتوب  ستغفر اهللاأل  نيإ«: فرمودند
پيامبر   اي: است  اين  معني يا. » كنم مي  او توبه  سوي  و به  خواهم مي  خداوند آمرزش

و   بخاري  ترواي  به  شريف  درحديث.  استغفار بخواه  و افضل  امور اولي  بر ترك !ص
  خواهي در مورد آمرزش  الهي  فرمان  به  ـ در عمل ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده  مسلم

  به  علمأ  نتأوما   أمري  في  سرافيإو  وجهلي  خطيئتي  اغفر لي  اللهم«: كردند دعا مي  ـ چنين
  اغفر لي  ، اللهم مني  به  علمأ  وما أنت  أمري في  سرافيإو  وجهلي  خطيئتي  اغفر لي  ، اللهم مني

در   و اسرافم  خطا و جهل  بر من !بار الها: عندي  ذلك  ، وكل وعمدي  وخطئي  وجدي  هزلي
امور   بيامرز بر من! بار الها. ، بيامرز داناتر هستي  از من  آن  تو به  را كه  را و آنچه  كارم

در   همچنين. » است  نزد من  را كهاينها   را و همه  قصدم را و خطا و  ام و جدي  غير جدي
  اللهم«: كردند دعا مي  در آخر نماز چنين ص  حضرت  آن  كه  است  آمده  شريف  حديث
،  مني  به  علمأ  وما أنت  ، وما أسرفت وما أعلنت  ، وما أسررت خرتأ وما  ما قدمت  اغفرلي

را   و آنچه  ام داده  انجام  پنهاني  را كه  آنچه  بيامرز بر من !بار الها: نتأ الإ  لهإ ال  لهيإ  أنت
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،  داناتري  آن  به  تو از من  را كه  را و آنچه  ام روي زياده  و بيامرز بر من  ام آشكار كرده  كه
روايت   به  شريف  در حديث  همچنين. » جز تو نيست  ، معبودي هستي  من  تو خداي

 و به  هللاال ا  اله ذكر ال  به«: رمودندف صخدا   رسول  كه  است  آمده � ابوبكر صديق 
را   مردم  همانا من: گفت  دو را بسيار تكرار كنيد زيرا ابليس  استغفار پايبند باشيد و اين 

  چون  ساختند، سپس  و استغفار هالك هللا اال  اله ال  مرا به  و آنان  ساختم  هالك  با گناهان
  پندارند كه مي) غلط  به(  آنان  پس  ساختم  هالكشان ها ؛ با هوس ديدم  كار را از آنان  اين

  .»اند راهيافته
  سرزده  از آنان  كه  نيز بر گناهاني » با ايمان  و زنان  مردان  براي« !صپيامبر   اي »و«

 :يعني» از شما را  هر يك  آمد و رفت  جاي  كه  و خداست«  كن  طلب  ، آمرزش است

و  » قرارتان  داند و جاي مي«شما؛   ما را در اعمالش  و تحرك  و جوش  جنب  جاي

: است  اين  معني  قولي به »داند را مي«  آخرت  از شما در سراي  يك كار هر  و مال  فرجام
شما   قرار و آرام  و جاي  تان روزانه  شما را در اعمال  و گردش  و جوش  جنب  تعالي  حق

  اين  معني  حاصل«: گويد مي  دهلوي هللا  ولي  شاه .داند مي  خوابتان  هنگام  به  را در شب
  نرسيده  آن  حقيقت  فهم  به  درآيد ولي  علم  مجلس  به  كه  است  شخصي  ، نكوهش آيات
  اين  گردد همچنين  از ديگران  ، نيازمند پرسش دلش بر  نفس  هواي  هجوم  سبب  و به
  .» شخصي همچو  براي  قيامت از  است  اي دهي بيم  آيات

  

AAAA����BBBB�����C�C�C�C����DDDD����EEEE����H� � GFH�� GFH�� GFH�� GF����IIII����JJJJ����KKKK����P�� ON��M� �LP�� ON��M� �LP�� ON��M� �LP�� ON��M� �L����QQQQ����RRRR����
SSSS����TTTT����V��UV��UV��UV��U����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����]��\[]��\[]��\[]��\[������_���^��_���^��_���^��_���^  

  عزوجل از پروردگار  مؤمنان »نشد؟  فرو فرستاده  اي چرا سوره: گويند مي  و مؤمنان«
  را به  ايشان  كند و در آن  نازل  اي سوره ص خويش  بر رسول  كردند كه  درخواست

  بودند كه  عظيمي  پاداش  به  جهاد و دستيابي  مشتاق  كه  دهد؛ از بس  جهاد با كفار فرمان
: يعني » محكم  اي سوره  اما چون«  است  نموده  آماده  مجاهدين  براي  خداوند عزوجل

  براي  و احتمالي  شبهه  هيچ  در آن  كه  اي گونه  به »شود  فرستاده«  و واضح  غير منسوخ
  جهاد فرض  در آن: يعني »شود ذكر  قتال  و در آن«باشد   شتهوجود ندا  ديگري  معناي
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و   است  محكم  سوره  ازجهاد ياد شود، آن  در آن  كه  اي هر سوره«: گويد مي  قتاده. شود
  محكمي  سوره  چون ! آري. »باشد مي  منافقان بر  قرآن  آيات  ترين ، سخت آيات  اين

 » است  بيماري  در دلهايشان  را كه  كساني«د؛ شو جهاد فرض   شود و در آن  فرستاده

  كسي  تو مانند نگاه  سوي  به  كه  بيني مي«منافقانند   و آنان  است  اي و شبهه  شك: يعني

  به  ، منافقان هنگام  در آن: يعني »نگرند باشد، مي  شده  هوش بي  مرگ  از سكرات  كه
  و بازمانده  شده  خيره  مرگ  در هنگام  نشچشما  نگرند كه مي  كسي  تو مانند نگاه  سوي

  سبب  ، به بر منافقان  حالت  اين  دادن  دست  البته.  است  شده  هوش بي  مرگ  و از ترس
 براي  است  اولي  پس«  كفار است  سوي  به  آنان  و گرايش  از جنگ  شان وبزدلي  جبن

يا . شود مي  پيوندد و نزديك مي  آنان  د، بهبرن بد مي  از آن  منافقان  كه  آنچه: يعني » آنان 
  كه  برايشان  است بهتر: است  اين  يا معني.  بر آنان  و واي  حالشان  بدا به: است  اين  معني

  :باشد مي  مفسر آن  بعدي  آيه  كه  بگويند چنان  پسنديده  كنند و سخن  اطاعت
  

��m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��cb��a��`��m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��cb��a��`��m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��cb��a��`��m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��cb��a��`  
  سخن و  فرمانبرداري: يعني » بهتر است  برايشان  شايسته  و سخني  پذيري  فرمان«

 »شد  قطعي كار  و چون«  است  و جبن  بهتر و سزاوارتر از مخالفت  ، برايشان نيكوگفتن

  خدا صادق اگر با  پس«؛  پيوست  واقعيت  به  شد و جنگ  كارزار جدي  چون: يعني

از  » بهتر است  برايشان  شك بي«جهاد   به  و اشتياق  و اطاعت  در اظهار ايمان» باشند
  . و نفاق  و مخالفت  نافرماني

  

��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 فساد   فتنه  در زمين  كه  است  نزديك  امور شويد، البته  بسا اگر متولي  چه  پس«

و   متولي  اگر شما منافقان: نييع »بگسليد  خود را از هم  پيوند خويشاونديهاي كنيد و
  و قطع  ، كشتار همديگر، خونريزي بسا با ستمگري  شويد؛ چه  امر امت دار عهده

  آن  كثير در معني  اما ابن. كنيد  فساد پيشه  ، در زمين و قومي  خويشاوندي  پيوندهاي
ـ   جاهليت  دوران  شيوه  و سرباز زنيد؛ به  برگردانده  بسا اگر از جهاد روي  چه :گويد مي
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 ابعد  كه  رخدادي  بر توقع»  عسي»  كلمه. ـ برگرديد  و غيره  در زمين  فساد افروزي مانند
تصور   قابل  در مورد خداوند متعال  توقع  كند و از آنجا كه مي  پيوندد، داللت مي  وقوع  به

در »  عسي«  د پسباش دانا و محيط مي  طور يكسان به  و آينده  زيرا او بر گذشته  نيست
  آمده  شريف  حديث در.  مفيد توقع  نه  است  و قطعيت  مفيد تحقق  مورد خداوند متعال

 في  يدخر لصاحبه ما  الدنيا مع  في  عقوبته  تعالي  اهللا  يعجل  نأ  حريأ  ذنب  ما من«: است
  خداوند متعال  هك نيست  آن  سزاوارتر به  گناهي  هيچ: الرحم ة وقطيع  البغي  من  ةخراآل 

  ذخيره  در آخرت  صاحبش  براي  كه  بفرستد ـ بجز آنچه  را در دنيا شتابان  آن  عقوبت
  .» پيوند رحم  و قطع  كند ـ مانند بغاوت مي
  

�� �̀�_��~����}���|��{��z��y�� �̀�_��~����}���|��{��z��y�� �̀�_��~����}���|��{��z��y�� �̀�_��~����}���|��{��z��y  
 » كرده  را لعنت  خدا آنان  هستند كه  كساني  همان«ستمگر و فساد افروز  » گروه  اين«

  از شنيدن »را  و آنان«  است  و طرد كرده  دور ساخته  خويش  را از رحمت  آنان: يعني
  رعايت  به را  آنان  كه  آنچه  از مشاهده » است  را كور كرده  ناشنوا و چشمهايشان«  حق
  خونها و چپاول  در ريختن  فروروي  عدم  ـ يعني  در مورد بندگانش أخداوند  حق

  .گردد مي  ـ رهنمون  اموالشان
  

��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 به  كرده  توجه  آن  دهنده تكان  پندها و هشدارهاي  تا به »كنند تدبر نمي  آيا در قرآن«

  نهاده  هايشان قفل  يا مگر بر دلهايي«كنند   عمل  آن  قاطع  آشكار و برهانهاي  هاي حجت

فهمند  نمي  ، در نتيجه است  شده  نهاده  يهاي قفل  يا مگر بر دلهايشان: يعني »؟ است  شده
  دلهاي  كه  است  آن  ، براي نكره  صيغه  به»  قلوب«ذكر . شود باز نمي  حق  براي  و دلهايشان

  .باشد نظر مي ، مورد از آنان  برخي
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��z��y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��z��y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��z��y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��z��y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i  
  سوي به  و از اسالم  مرتد شده: يعني »برگشتند  شخوي  پشت  به  كه  كساني  گمان بي«

  روشن  هدايت  راه  بر آنان  كه از آن  پس«در آغاز بر كفر بودند   كه  كفر بازگشتند چنان

  گمان آوردند؛ بي  آنان  به صاكرم  رسول  كه  روشني  آشكار و داليل  با معجزات »شد
  خطاها را برايشان  آن در  را و افتادن  شانخطاها و اشتباهات » آراست  آنان  به  شيطان«

را   آروزهايشان  ميدان :يعني » انداخت  دور و درازشان  آرزوهاي  و به«داد   جلوه  آسان
  .داد  فريبشان ، داد و در نتيجه  عمر را وعده  طول  آنان  گستراند، به

  

���~��}�� � �|��{���~��}�� � �|��{���~��}�� � �|��{���~��}�� � �|��{������ª��©�� ¨§��¦��¥� �¤��£�� �¢��¡��ª��©�� ¨§��¦��¥� �¤��£�� �¢��¡��ª��©�� ¨§��¦��¥� �¤��£�� �¢��¡��ª��©�� ¨§��¦��¥� �¤��£�� �¢��¡
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  الهي  كرده  نازل  وحي  كه  كساني  به  آنان  كه  است  از آن«  شان ارتداد و گمراهي » ينا«

قهقرا   به  كه  منافقاني  گروه  اين  ارتداد و گمراهي: يعني »داشتند، گفتند نمي  را خوش
  ـ يعني هستند  ناخوش  الهي  از وحي  كه  كساني  به  آنان  كه  است  سبب  برگشتند، بدين

 » كنيم كارها از شما اطاعت  در بعضي  زودا كه«: گفتند  يا يهود ـ چنين  مشركان  به
  پيامهايشان با  و مخالفت ص  اكرم  با رسول  ، همانا دشمني)كارها  بعضي: (مراد آنها از

كرد   ارتداد حكم به  آنان بر  سخنانشان  با اين  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه.  است
ما «: گويند مي  كفر وگمراهي  ائمه  در عصر ما به  كه  كساني  خواهد بود حال  گونهچ  پس

  پس»  است  آنها آگاه  و خداوند از پنهانكاري«. »!؟ شما هستيم  كارها مطيع  در تمام
  همداستان  و با آنان  چيده  توطئه أخدا  با دشمنان  طور پنهاني به  منافقان  داند كه مي

  .را بر مال كرد  شان توطئه  ، اين نهان آشكار و  داناي  ، خداي ترتيب  اين  هب. اند شده
  

��µ�� �́��³��²��±��°������ �̄�®��µ�� �́��³��²��±��°������ �̄�®��µ�� �́��³��²��±��°������ �̄�®��µ�� �́��³��²��±��°������ �̄�®  
  حق  علم  است  چگونه: يعني »گيرند را مي  جانشان  فرشتگان  كه  وقتي  چگونه  پس«

: است  اين  ا معنيي. گيرند را مي  جانشان  فرشتگان  كه  گاه آن  پنهانكاريهايشان  به  تعالي
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را   عذاب  اين  و چگونه  خواهند داشت  حالي  خواهند كرد، چه  چه  هنگام  در آن  پس
  مراد، زدن :قولي به »زنند مي  آنان  و پشت  بر چهره«؛  خواهند آورد؟ فرشتگان  تاب

  رسول  براي  اي ياري  عنوان  ـ به  جنگ  در هنگام  منافقان  و بر پشت  بر چهره  فرشتگان
  كه  درحالي  يعني.  است  جانشان  گرفتن  از حالت  تصويري  يا اين.  ـ است صخدا 

ها و  بر چهره  آهنين  گيرند، با گرزهاي را مي  جانشان  با قهر و خشونت  فرشتگان
  .كوبند مي  قفاهايشان

  

��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���� �̧�¶  
  كه  است  از آن«ذكر شد؛   كه  مذكور و بر وصفي  شيوه  به  از منافقان  ستاندن جان » اين«

  دشمنان با  شان ، همداستاني از كفر و معاصي » آورده  خشم  خدا را به  از آنچه  آنان

  پيروي« ؛ و يارانشان صبا پيامبر   و مخالفت  و ستيزه  چيني در امر توطئه أخدا

،  از ايمان  عزوجل  خداي  را كه  آنچه: يعني »نداشتند  را خوش  اش اند و خشنودي كرده
  اين  به أخداوند » پس«نداشتند   پسندد، خوش مي  از مؤمنان  و پشتيباني  توحيد، طاعت

از ارتداد   قبل  را كه  خيري  اعمال  ، آن جمله  از آن »گردانيد  را تباه  اعمالشان«  سبب
  .بودند  داده  انجام

  

�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  
  اند كه پنداشته« ؛ است  نفاق  بيماري: يعني » است  بيماري  در دلهايشان  كه آيا كساني«

، خداوند  سان بدين ؟ مؤمنان  به  نسبت »را آشكار نخواهد كرد  هايشان خدا هرگز كينه
  پنهان  مؤمنان  عليه  را كه ها و حسدهايي ها، بغض دشمني  را تهديد كرد كه  منافقان  متعال

و  صكاريها بر پيامبر  پنهان ها و كينه  اين  كه  طوري  دارند، آشكار خواهد كرد به مي
در   خداوند متعال  كه شوند؛ چنان  رسوا و مفتضح  و هويدا گردد و آنان  معلوم  مؤمنان
  .كار را كرد  اين»  برائه»  سوره
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را با   ، منافقان اگر بخواهيم: يعني » نمايانيم تو مي  را به  نآنا ا، قطع و اگر بخواهيم«

  و معرفت  شناخت  چنان  ، به كنيم مي  و معرفي  شناسانيم تو مي  به  و افرادشان  اشخاص
  هاي نشانه به: يعني » سيمايشان  را به  ، آنان در نتبجه«باشد   ديدن  مقام  قائم  كه  تامي

  چرا كه » شناختي مي« شوند متمايز مي  از ديگران  دارند و با آن  بر سيمايشان  كه  خاصي

و «  هويداست  سيمايشان ، بر هايشان قلب  تاريكي  از انعكاس  اثري  بسان  نفاق  ظلمت

  سخن  و فحواي  مقصد، روش :قول  لحن » شناسي مي  شان سخن  را در آهنگ  آنان  البته
  دار و زننده نيش  سخنان  و گفتن  تو ومسلمانان  عيبجويي  به  منافقان ! آري.  است  گفتن

  مربوط به  متكلم  شود كه مي  فهميده  درست سخنشان   از لحن  كه  طوري  پردازند به مي
  منافقي نزد رسول  ، هيچ آيه  اين  بعد از نزول: كه  است  نقل.  است  گروه و  حزب  كدام
 � انس. شناختند او را مي ص حضرت  آن  كه اين مگر  گفت نمي  سخن ص  اكرم
با ما   از منافقان  تن  نه  غزوه  و در آن  بوديم  شده  غزوات از  يكي  ما عازم«: گويد مي

  خوابيدند و صبح  شبي  منافقان  آن  بودند پس  درد آمده  به  از آنان  بودند و مردم  همراه
و خدا «. » است  منافق  شخص  اين: بود  شتهنو  از آنان  هر يك  پيشاني بيدار شدند، بر  كه

شما را در برابر   ماند پس نمي  بر او پنهان  اي كار پنهاني و هيچ »داند مي را  اعمالتان
 از  گروهي ص  اكرم  رسول  كه  است  شده  ثابت  در روايات. كند مي  مجازات  اعمالتان
  روايت  به  ذيل  شريف  ثدر حدي  نمودند از جمله  معرفي  نام را به  منافقان

  نموده ايراد  اي ما سخنراني  براي ص  اكرم  رسول«: فرمود  كه  است  آمده �عامر بن عقبه
: فليقم  سميت  ، فمن منافقين  فيكم  نإ: فرمودند  عزوجل  خداي  از حمد و ستايش  و پس

  خويش  جاي ، از بردم  نام  من  را كه  هر كس  هستند پس  شما منافقاني  در ميان  گمان بي
  برخيز اي!  فالن برخيز اي !  فالن  برخيز اي ! فالن  برخيز اي: فرمودند  گاه آن. برخيزد

  در ميان  گمان بي: فرمودند بار ديگر  سپس. بردند  را نامنفر   وشش سي  كه تا آن!  فالن
  از نزد مردي �عمر«: افزايد مي راوي. »داريد از خداوند پروا  هستند پس  شما منافقاني

خود را   او چهره  كه  گذشت  درحالي بودند  را برده  نامش ص  اكرم  رسول  كه  از همانان
  است  شده  تو را چه: ، از او پرسيد شناخت مي او را  از قبل �عمر  بود و چون  پوشانده
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  به ]خود  يدر مورد معرف[را  صپيامبر   سخن  منافق  ؟ آن اي را پوشانده  ات چهره  كه
  .»!روزگار  بدبخت  شو اي  گم: زد و گفت  نهيب بر او �عمر  پس. كرد  نقل  وي

  

��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  
 » بداريم  تا معلوم«بر شما   جهاد مسلحانه  كردن  با فرض » آزماييم شما را مي  و البته«

تا   دهيم مي جهاد فرمان   را بهشما  ! آري »از شما را  و صابران  مجاهدان«ظهور   علم  به
  و بر دين  جا آورده  امر ما را به  كسي  چه  كه  بداريم  ظهور و شهود معلوم  علم  به

و تا «ورزد  مي  ، صبر و پايداري است  شده  مكلف  بدان  كه  اعمالي  و دشواريهاي  خويش

  و آزمايشتان  د امتحانقص  و اخبار شما را به  احوال: يعني » اخبار شما را بيازماييم
  و چه  كرده  اطاعت امر ما را  كسي  چه  آشكار شود كه  تا بر مردم  گردانيم  آشكار و برهنه

  . است  پا زده پشت  آن  به  كسي
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 :گروه  مراد از اين »خدا بازداشتند  ا از راهر  و مردم  كفر ورزيده  كه  كساني  گمان بي«
را از   مردم  بود كه  گونه  اين أخدا  از راه  بازداشتنشان. اند كتاب  اهل: قولي و به  منافقان
  آنان بر  هدايت  راه  كه و بعد از آن«كردند  مي  منع صپيامبر   و پيروي  اسالم  پذيرش

و   قاطع  هاي و حجت  روشن  معجزات  شاهدهبعد از م  كه  همانان: يعني »شد  روشن

با «؛  است أخداوند  از جانب  پيامبر بر حقي صمحمد   كه  حقيقت  اين  دانستنن

  و جانبي  شق در  آنان  يعني: شاقوا. ورزيدند  دشمني  و با ايشان »كردند  پيامبر مخالفت
  خدا هيچ  هرگز به«: اينان ! آري.  ديگري  و جانب  در شق صقرار گرفتند و پيامبر 

  كار فقط به  با اين  و اصرار بر كفر بلكه  ايمان  با فروگذاشتن »رسانند نمي  زياني

  به: يعني» خواهد كرد  را حبطه  خدا اعمالشان  زودي  و به«رسانند  مي  زيان  خودشان
  بسب  به را و مانند آن  رحم  ، صله صدقه  ـ چون  خيرشان  اعمال أخداوند  زودي
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ها و  نيرنگ :مراد از اعمالشان: قولي  به. خواهد گردانيد  ارزش و بي  باطل  كفرشان
دادند و  مي  سازمان أخدا  دين  بردن  و از بين  اثر ساختن بي  براي  كه  است  هايي توطئه
  .انگيختند برمي صخدا   رسول  عليه  كه  است  هايي غايله

  

y���x���w��v��u��t��s��r��q��p��oy���x���w��v��u��t��s��r��q��p��oy���x���w��v��u��t��s��r��q��p��oy���x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����������z��z��z��z  
  درآنچه »بريد  بريد و از پيامبر نيز فرمان  از اهللا فرمان !ايد آورده  ايمان  كه كساني  اي«

 ص رسولش  و سنت أخدا  در كتاب  كه  و قوانيني  شويد؛ از شرايع مأمور مي  بدان  كه
را   خويش  ثوابهاي و  حسنات: يعني »نگردانيد  خود را باطل  و اعمال«  است  ذكر شده

  كثير در تقسير آن ابن. نگردانيد باطل  گذاري  و منت  طلبي  ، ريا، شهرت كبيره  ا گناهانب
  .»نگردانيد  خود را با ارتداد باطل  اعمال«: گويد مي

 باور  بر اين ص  اكرم  رسول  ياران«: گويد مي  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  ابوالعاليه
  باشرك  كه رساند چنان نمي  زيان  گناهي  ، هيچ)هللاالا الهال(  به  عقيده  با داشتن  بودند كه
  نازل  كريمه  آيه  شود پس نمي  سودمند واقع  خيري  عمل  ، هيچ تعالي  حق  به  ورزيدن

  كريمه  آيه. »گرداند  را باطل  عمل  گناه  بودند كه  آن  نگران أ ، اصحاب پس  از آن. شد
  و ابوحنيفه  مالك. دهند مي را هدر  ، طاعات كبيره  گناهان  كهدارد   اشاره  حقيقت  اين  به

  ، جايز نيست كرده  را شروع  آن  شخص  كه  اي نافله  ترك  برآنند كه  آيه  همين  بر اساس
  به  اما چون  است  خويش  نفس ، امير نفل  عمل  به  كردن  از شروع  گذار قبل زيرا نافله

  است  كرده  عزم  آن  و بر انجام  نموده  ملزم  ر خود را بدانكرد، ديگ  شروع  نفل  عمل
  .باشد مي  واجب  بر وي  آن  كردن  ، تمام بنابراين
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 در  خدا بازداشتند، سپس  را از راه  كفر ورزيدند و مردم  كه  كساني  گمان بي«

  براي: يعني »آمرزد را نمي  اند، هرگز خدا آنان اند در گذشته كافر بوده  كه حالي
  . نيست  آمرزشي  ، هيچ شده  بر كفر ختم  با مرگ  كارشان  كه كساني
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در   مشركان  گان كشته  درباره  كريمه  آيه  اين: اند كرده  نقل  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  .شد  بدر نازل
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  است  سستي و  ضعف: وهن.  با دشمنان  با كفار و مقابله  از جنگ »نورزيد  سستي  پس«

نباشيد   و سازش  صلح  كفار به  شما آغازگر فراخواني: يعني »نخوانيد  صلح  سوي  و به«
،  بنابراين.  جايز نيست  ديگري  حال  هيچ  ـ به  ضعف  با كفار ـ جز در هنگام  زيرا صلح
  حال درعين  شوند ولي  تسليم  آنان  با كفار مأمورند كه  جنگيدن  به  گاه تا آن  مسلمانان

  نكرده  ، نهي آن  به  مشركان  و تمايل  گرايش  در صورت  صلح  از پذيرش  خداوند متعال
آخر األمر   ايد پس چيره و  غالب  شما با شمشير و حجت: يعني »و شما برتريد«.  است

و «شوند   بر شما غالب  اوقات از  ، هرچند كفار در بعضي شماست  از آن  پيروزي

شما   و هرگز از اعمال«  خويش  و مدد و ياري  با نصرت » خداوند با شما است

  و تباه  را ضايع  كاهد و آن نمي شما را  اعمال  از ثواب  هرگز چيزي: يعني »كاهد نمي
: شريف  حديث  اين  است  باب  اين و از  كاست  وي  يعني از حق: حقه  وتره. رداندگ نمي

  شد پس  فوت  نماز عصر از وي  هركس: وماله  هلهأالعصر فكأنما وتر   ةصال  فاتته  من«
  .» است  رفته  كاهش  به  وي  و مال  خانواده  گويي

  

��§¦¥��¤���£¢��¡���~��}|��{��z��y���x��§¦¥��¤���£¢��¡���~��}|��{��z��y���x��§¦¥��¤���£¢��¡���~��}|��{��z��y���x��§¦¥��¤���£¢��¡���~��}|��{��z��y���x  
 دنيا،  زندگي  به  گرفتار شدن: يعني » نيست  بيش  دنيا لهو و لعبي  اين  دگيهمانا زن«

  وي  و در راه أخدا  براي  كه  از زندگي  بخش  ندارد، مگر آن  جز لهو و لعب  حاصلي
: لعب. گذرد مي  وقت  در سريعترين  ندارد چرا كه  و اعتباري  دنيا ثبات  زندگي  باشد پس

  به  را از امور مهم  انسان ، حال  در عين  باشد ولي  نداشته  در آينده  يسود  كه  است  چيزي
لهو   ، آن ساخت  مشغول خود  به  مهم  اگر او را از كارهاي  نگرداند پس  خود مشغول

دنيا   كه  است  ، مفيد آن سياق  در اين  معني  اين  بيان  شود كه مي  خاطرنشان.  لعب  نه  است
بداريد،  بياوريد و پروا  و اگرايمان«جهاد شود   ، يا ارتداد، يا ترككفر  نبايد سبب
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  است  در برابر طاعت  پاداش  دادن: اجر.  در آخرت »پردازد شما مي  شما را به  مزدهاي

  بداريد، شما را به بياوريد و پروا  اگر ايمان: يعني »خواهد را نمي  و از شما اموالتان«
  مصرف  به  و ساير امور خيريه  زكات خود را در  اموال  تمام  كهدهد  امر دستور نمي  اين

. دهد ، دستور مي راه  در اين  اموالتان از  اندكي  كردن  مصرف  شما را به  رسانيد بلكه
طلبد و  را از شما نمي  و چيزي  نياز است بي از شما  تعالي  حق  يعني«: گويد كثير مي ابن

فقير   با برادران  مواسات  از آن  ، هدف است  نموده  شما فرض  در اموال  كه  هم  صدقاتي
  .»خود شما برگردد  به  آن  تا سود و ثواب  شماست

  

�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨  
شما  شما را از  اموال  تمام أاگر خداوند: يعني »شما را از شما بخواهد  و اگر اموال«

شما  اگر: اند گفته  آن  در معني  مفسران: فيحفكم »كند  اصرار از شما طلب  و به«بگيرد 

امر   اجراي و از »ورزيد مي  بخل«كند   مبالغه  اموالتان  و در طلب  انداخته  دشواري  را به
،  هنگام  در آن: يعني »آورد مي  شما را بيرون  هاي كينه«  بخل  آن »و«كنيد  مي  ما امتناع
  است  داشتني و دوست  محبوب  نزد انسان  شود زيرا مال آشكار مي  شما با اسالم  دشمني

  عقيده  كند؛ و آن نمي  باشد، صرف تر محبوب  نزد او از مال  كه  آنچه را جز در  لذا او آن
  .نيستيد  عقيده  شما اهل  كند كه مي  ثابت ، مال  شما از انفاق  امتناع  پس  است  راستين

  براي  بسيار از شخص  مال  كردن زيرا طلب  است  ايمان  در ميدان  ديگري  درس  آيه  اين
  نفاق و  ايمان  در عرصه  وي  آزمايش  براي  گاهي ، عرصهأخدا  در راه  آن  انفاق

  .باشد مي
  

��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��±��°
Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��ÂÁÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��ÂÁÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��ÂÁÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��ÂÁ������������  

 در: يعني »خدا  شود تا در راه مي  ز شما خواستها  هستيد كه  گروهي  شما همان«

 به »ورزند مي  بخل  هستند كه  از شما كساني  گاه كنيد آن  انفاق«خير   هاي جهاد و راه
 را  مالتان  تمام  بسيار ـ كه  مال  در انفاق  چگونه  پس  خويش  از مال  اندكي  انفاق 
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خود   زيان  به  كه  نيست  ورزد، جز اين  بخل  و هر كس« !ورزيد؟ نمي  دربرگيرد ـ بخل

؛ از  گردانيده  محروم  الهي  خود را از مزد و پاداش  خويش  با بخل: يعني » ورزيده  بخل
  لو اموا  و عزت  شده  بر شما غالب  ورزيد، دشمن  بخل  مال  ديگر اگر در انفاق  سوي

  است  زياني  رويد و اين مي  بسا خود شما نيز از بين  رود و چه مي  از دست  شما همه
  است  پاك شما  اموال  به  لذا او از نيازمندي  نياز مطلق و بي » است  و خدا غني«آشكار 

  خير و رحمت از  در نزد وي  كه  آنچه  سوي  و به أخداوند  سوي  به »و شما فقراييد«

 »خواهد داد ماغير از ش  مردمي  شما را به  بگردانيد، جاي  و اگر روي«وجود دارد 
  ديگري  قوم  تعالي  برگردانيد، حق  و جهاد روي  ، تقوي اگر از ايمان ! عرب  قوم  اي: يعني
  خداي  از شما براي  كه  گرداند، قومي مي  تان را جانشين  آورد و آنان شما مي  جاي را به

و   از ايمان  انيدر رويگرد »آنها مانند شما نخواهندبود  گاه آن«فرمانبرتر باشند   عزوجل
خواهند   مطيع  تعالي  حق  آنها براي  بلكه أخدا  در راه  از انفاق  مال  و در بخل  تقوي

آنها   نظر دارند، از جمله  اختالف  قول  جديد بر چندين  قوم  اين  در تعيين  مفسران. بود
  ، يا اهل ، يا تابعين ه، يا انصار مدين فرشتگان :جديد  قوم  مراد از اين  كه  است  ذيل  اقوال
  اين  علم  كه  است  اما بهتر اين. اند و روم  يا فارس ، ، يا عجم و نخع  كنده  ، يا اهالي يمن

  .شود تفويض  عزوجل  خداي  امر به
؛  است  خبر داده  تعالي  حق  كه زيرا چنان  است  اي غيبي  معجزه  در برگيرنده  كريمه  آيه

  ديگر براي  از اقوام  عزوجل  ابا ورزيدند، خداي  اسالم  پرچم  لاز حم  عرب  قوم  وقتي
تا امروز،   شدند، كه  پرچمدار آن  قوت  با كمال  فرستاد كه  ميدان  را به  سربازاني  اسالم

   .در اهتزاز است  امت  از اين  اقوامي  بر دوش  پرچم  اين
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  ﴾فتح   سوره ﴿
  . است  آيه) 29(  و داراي  است  دنيم

  
»  فتح« ،صپيامبر   براي  مبين  فتح  با مژده  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

در «: فرمود  كه  است  آمده � مغفل بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث. شد  ناميده
  سوره  خويش  مركب سوار بر  در مسير راه ص  اكرم  ـ رسول  مكه  فتح  ـ يعني  فتح  سال

. »)خود رادر گلو گردانيدند  صداي  يعني(كردند   ترجيع  را خواندند و در آن  تحف
  آمده  سوره  اين  فضيلت  به  راجع � خطاب عمربن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

  شد كه  نازل  اي سوره  بر من ، گذشت  كه  در شبي«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است

. »..._E��D��C��B������AE��D��C��B������AE��D��C��B������AE��D��C��B������A﴿: تر است داشتني ، دوست است  در آن  كه  چهاز دنيا و آن  نزد من
  مدينه  به  حديبيه  از صلح ص  اكرم رسول  بازگشت دنبال   ، به بزرگ  سوره  اين!  آري

  .شد  نازل  ، بر ايشان منوره
  رسول داد زيرا  روي  هجري  ششم  در سال  حديبيه  صلح  واقعه  شود كه مي  خاطرنشان

كردند اما   حركت  مكه  سوي  به  عمره  قصد انجام  به  سال  آن  القعده در ذي ص  اكرم
آنها   خبر منتشرشد كه  اين  حال  باز داشتند، در عين  مكه  را از ورود به  ايشان  قريش
  به  قصد ايشان  اين  منظور ابالغ  به ص  اكرم  رسول  فرستاده  را ـ كه � عفان بن عثمان
را   خبر، مسلمانان  اين  شيوع  دنبال  به صحضرت  آن. اند رسانيده  قتل  بود ـ به  قريش

  نام به  كه خود در زير درختي  با پيامبر گرامي  فراخواندند و ايشان  بيعت  به
هرگز   كه و اين  بادشمن  بر جنگ  آمدند و با ايشان  هم شد، گرد  معروف»  الرضوان ةشجر«

نيز »  الشجره  بيعه«و »  الرضوان بيعه«،  بيعت  اين  نمودند كه  كنند، بيعتفرار ن  از ميدان
  كه  طوري  كرد به  مرعوب  را سخت مشركان  بود كه  بيعت  همين  در واقع. شود مي  ناميده

  اكرم  را نزد رسول  اي ، نماينده با مسلمانان  و متاركه  منظور عقد صلح  به  آن  آنها به دنبال
  اين  پس. شد  نيز تكذيب �  عثمان  حضرت  قتل  ديگر، شايعه  تادند و از سويفرس ص
  بزرگتر از صلح  فتحي«: گويد مي  زهري  كه  چنان. بود » مبين  فتح»  ، خود همان صلح

  و همنشيني  معاشرت  با مسلمانان  صلح  بر اثر اين  مشركان  رو كه  نبود، از آن  حديبيه
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  سه  مدت  نفوذ كرد و در عرض  در دلهايشان  اسالم  راشنيدند پس  آنان  حق  و پيام  كرده
  اسالم  ، سواد اهل ايشان  شدن  شدند و با مسلمان  مشرف  اسالم  بسيار به  خلقي  سال

خيبر را نيز   ، خداوند متعال مدينه  به ص  اكرم  رسول  از بازگشت بعد  البته. »بسيار شد
  تعدادشان  كه  در حديبيه  كنندگان شركت  خيبر را ميان  غنايم  ايشان گشود و  برايشان

  مشاركت  غنايم  ديگر را در آن  كسي  كردند و جز آنان  بود، تقسيم  هزار و پانصد تن
  .ندادند
  دست  از جنگ  سال  ده  مدت  به  طرفين  امضا شد كه  مبني  بر اين  حديبيه  صلح  معاهده

شرط   اين باشند، بر  و تجاوز ايمن  و جنگ  ، از خونريزي مدت  ندر آ  بردارند و مردم
  :كه

 او را  آمد، ايشان ص  اكرم  خود نزد رسول  سرپرست  اجازه  بدون  از قريش  اگر كسي
 او را به  ، قريش پيوست  قريش  به  ايشان  از اصحاب  برگردانند و اگر كسي  قريش  به

  .برنگردانند  مدينه 
. درآيد  از طرفين  يكي  عهد و پيمان  تواند به دارد مي  دوست  آزادند و هر كس  قبايل  بقيه
  درآمدند و قبيله صخدا  رسول  عهد و پيمان  به  شتابان  خزاعه  ، قبيله بر اثر آن  پس

  . قريش  عهد و پيمان  بنوبكر به
 بعد به  در سال  شبرگردند و قري  از مكه  سال  در آن  مسلمانان  بود كه  شرط ديگر اين

  آن خود به  كرده  در غالف  با شمشيرهاي  روند و مسلمانان  بيرون  روز از مكه  سه  مدت 
  .دهند  را انجام  عمره  و مراسم  وارد شده

  يك  مسلمين و  اسالم  براي  در حقيقت  صلح  ، اين است  گفته  زهري  كه چنان ! آري
  موقعيت و  مهم  و نقش  مسلمين  جايگاه  به  آندر   بود زيرا قريش  بزرگ  پيروزي

  گسترش  را براي  زمينه  با قريش  ديگر، متاركه  كردند و از سوي  اعتراف  ممتازشان
يا   مبين  فتحي  ، اين در واقع  كرد پس  فراهم  و صلح  امنيت  در سايه  اسالمي  دعوت
شمار   كه  است  اين  حقيقت  اين  هگوا  بهترين. بود  مكه  فتح  براي  وتمهيدي  مقدمه

بعد از   بود اما دو سال  ، هزار و پانصد يا هزار و چهارصد تن صلح  در هنگام  مسلمين
  عاص عمروبن وليد و خالدبن  شد كه  بالغ  هزار تن  ده  به  ، شمار مسلمين مكه  در فتح  آن
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  را فتح  مكه  شما فتح« :اند گفته  همعن هللا مسعود، جابر و براء رضي ابن. بودند  جمله  از آن
  .» دانيم مي  را فتح  حديبيه  ما صلح  شماريد ولي مي
بر   سوره  اين  بودند كه  از سفر حديبيه  بازگشت  در راه ص  اكرم  رسول  كه  است  نقل

  ازحديبيه  چون«: فرمود  كه  است  شده  روايت �مسعود بن هللاز عبدا. شد  نازل  ايشان
بيدار   رفتيم  خواب به  و چون  آمديم فرود  و استراحت  خواب  براي  ، آخر شب گشتيمباز

  در خواب هنوز ص  اكرم  بود و رسول  كرده  خورشيد طلوع  كه  گاه مگر آن  نشديم
بيدار شدند و   ايشان  گاه آن.  را بيدار كنيم  بايد ايشان: اثنا با خود گفتيم  در اين. بودند

، يا  است  مانده  خواب در  كه  دهيد و كسي  داديد، انجام مي  انجام  را كه  نچهآ: فرمودند
 �مسعود ابن. را قضا آوريد نماز بامداد خود  يعني. كند مي  ، چنين است  كرده  فراموش

  پرداختيم  آن  وجوي جست  و به  كرديم  را گم ص  اكرم  اثنا شتر رسول  در اين: گويد مي
و   را آوردم  آن  من. بود  آويخته  درختي بر  مهارش  كه  يافتيم  حاليرا در   آن  پس

 ص بر ايشان  كه  بوديم  راه  و در ميان  افتاديم  راه  سوار شدند و به  آن بر ص  حضرت

������A������A������A������A﴿: سوره  ما خبر دادند كه  شد، به  برداشته  ايشان از  وحي  و چون...  فرودآمد  وحي

E��D��C��BE��D��C��BE��D��C��BE��D��C��B_ است  شده  نازل ان بر ايش «.  
  

��F��E��D��C��B������A��F��E��D��C��B������A��F��E��D��C��B������A��F��E��D��C��B������A  
  گشودن  معني  ، اصال به در لغت: فتح »آشكار  فتحي  به  كرديم  تو حكم  همانا ما به«

زور يا   به  سرزمين  و ظفر بر يك  غلبه: از  است  جهاد عبارت  در باب  و فتح  است  قفل
  فتحي  به  ما برايت !صپيامبر   اي: كه  است  مراد اين.  غير آن  يا به  جنگ  ، به صلح  به

  جهادت  زور و غلبه  به ـ كه   و غير آن  مكه  ـ فتح  كرديم  حكم  و آشكار در آينده  روشن
  .شود ميسر مي

خداوند  و  است  حديبيه  صلح  آيه  در اين»  مبين  فتح«، مراد از  از نظر جمهور مفسران
  بعدي  و فتوحات  مكه  فتح  سبب  حديبيه  صلح  ناميد كه  را فتح  رو آن  از آن  متعال

.  است»  مرسل مجاز»  از انواع  باشد كه مي  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  گرديد و اين
را   آن  خداوند متعال  كه  است  مكه  ، فتح آيه  در اين  مراد از فتح  برآنند كه  گروهي  ولي
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داد و تعبير از   وعده  مؤمنان و صپيامبر   به  بشارت  طريق  به  موعدش  از فرارسيدن  قبل
  اين  باشد، گويي مي  در آينده  آن  حتمي  بر تحقق  معني  داللت  ، براي گذشته  زمان  به  آن

  .باشد مي  پيوسته  واقعيت امر به  يك  در حكم  كه  است  مسلم  چنان  فتح
  

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������S��R��Q��P��O��N��S��R��Q��P��O��N��S��R��Q��P��O��N��S��R��Q��P��O��N���V��U��T���V��U��T���V��U��T���V��U��T  
ميسر   رو برايت  را از آن  فتح  اين !صپيامبر   اي: يعني »تا خدا بر تو بيامرزد«

و   راست  راه  سوي  به  و هدايتت  فتح  نعمت  رساندن  اتمام  به  تا همراه  گردانيديم
  جمع  برايتنيز   باشد، آمرزش مي  نهفته  و شوكتت  عزت  در آن  كه  اي و غلبه  پيروزي

و تو را بر   و هموار كرديم  را برتو آسان  مكه  ، يا فتح حديبيه  صلح: فرمود  گويي. رددگ
  را همه  دارين  عزت  ، يعني و بلندمدت  عاجل  تا هدفمنديهاي  پيروز گردانيديم  دشمنت

از   قبل »تو  ازگناه  گذشته  را كه  آنچه«؛  و بر تو بيامرزيم  گردانيده  تو جمع  براي  با هم

  را از آن  فتح  اين: است  اين  ديگر معني  قولي به.  بعد از آن » است  مانده  كه  و آنچه«  فتح
  از رسالتت  از تو قبل  را كه  سرزنشي  مستوجب  كارهاي  تا آن  ميسر گردانيديم  رو برايت

از  ‡ انبيا و از آنجا كه.  تو بيامرزيم ، بر شده  واقع  بعد از آن  را كه  و آنچه  سرزده
  كه  است  عملي  دادن  در اينجا، انجام»  گناه«مراد از  اند پس معصوم  و صغيره  كبيره  گناهان
: است  قاعده  اين  تعبير از باب  باشد لذا اين مي اولي  خالف ‡انبيا   مقام  به  نسبت

  .» است  مقربان  ، گناهان نيكان  حسنات: المقربين  برار سيئاتاأل  حسنات«
  كرديم ميسر  رو برايت  را از آن  فتح  اين: يعني »گرداند  خود را برتو تمام  و تا نعمت«

  اين  يامعني.  گردانيم  تو تمام بر  اديان  بر تمام  دينت  خود را با پيروز ساختن  تا نعمت
  آن  به  طايف  فتح  نمودن  و پيوست  مكه  با فتح  گردانيم  خود را برتو تمام  تا نعمت: است

و «رسيد   اتمام  به  نعمت  مكه  گرديد و با فتح  بعدي  ساز فتوحات زمينه  حديبيه  زيرا فتح

  راهي  به«  گردانيم واستوار  قدم ، تو را ثابت فتح  تا با اين: يعني »كند  تا تو را هدايت

  .دباش مي  آن شعاير  و اقامه  ، تبيين و تبليغ  اسالم  همانا راه  كه » راست
: فرمودند ص  اكرم  شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون: گويد مي  نزول  سبب  در بيان � انس

،  است  زمين  بر روي  كه  آنچه  از همه  نزد من  كه  است  شده  نازل  اي آيه  همانا بر من«
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 :گفتند � اصحاب. نمودند  قرائت � را بر اصحاب  آن  سپس. »باشد تر مي داشتني دوست
با شما   كه  ساخت  روشن  خداوند متعال  اينك !خدا  رسول  و گوارا باد بر شما اي  مبارك
  بود كه  خواهد كرد؟ همان  معامله  باما چگونه  كه  دانيم كند اما ما نمي مي  معامله  چگونه

  .شد  نازل» 5/  آيه«��������_e��de��de��de��d﴿ ����تا������������_t��������s��rt��������s��rt��������s��rt��������s��r﴿: آيه
 صخدا   رسول: فرمود  كه  است  آمده � شعبه بن غيرهم  روايت  به  شريف  در حديث

آيا  :شد  گفته  ايشان  به  شد پس مي  متورم  پاهايشان  گزاردند تا بدانجا كه بسيار نماز مي
؟  است را بر شما آمرزيده  و واپسين  نخستين  گناهان  عزوجل  خداي  كه  است  جز اين

  آيا بنده:  شكورا اعبد  فال أكونأ«: ؟ فرمودندآوريد قدر بر خود فشار مي  چرا اين  يعني
  .»؟ نباشم  شكرگزاري

  

��[��Z��Y��X��W��[��Z��Y��X��W��[��Z��Y��X��W��[��Z��Y��X��W  
  نداشته  در پي  ذلتي  هيچ  برتر كه  اي پيروزي  به: يعني » قوي  نصرتي  و تا خدا تو را به«

و   سيادت  مفهوم  حديبيه  شد زيرا با صلح  چنين  كه  راستي  و به »دهد  نصرت«باشد 
شد،   جديد ـ محقق تعابير  ـ به  آن  و استقالل  اسالمي  دولت  و خارجي  داخلي  يتحاكم
  نيز در صحنه  سياسي  و پيشواي  حاكم  يك  صفت  به  نبوت  در جنب ص  اكرم  رسول

  دولت  شد و مشركان  تثبيت  اسالمي  و دولت  امت  پايتخت  عنوان  به  ظاهر شدند، مدينه
  اعتراف  آن  و استقالل  حاكميت  و به  شناخته  رسميت  را به  منوره  در مدينه  اسالمي
  .نمودند

  

��m��lk���j��i��h��gf��e���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂���]��\��m��lk���j��i��h��gf��e���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂���]��\��m��lk���j��i��h��gf��e���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂���]��\��m��lk���j��i��h��gf��e���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂���]��\

��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n  
  آنان ، در نتيجه »فرود آورد  مؤمنان  را در دلهاي  آرامش  كه  كس  آن  است«  تعالي »او«

  نهادند وقلبهايشان  گردن  حديبيه  صلح  به  دادن  ر تند  صو رسولش أخدا  حكم  به
  طمأنينه  اين  سبب به  تا مؤمنان: يعني »بيفزايند  برايمانشان  تا ايماني«  يافت  آرامش  آن بر

  نام به  معني  از اين  امروزه  كه. اند، بيفزايند داشته  از قبل  كه  را بر يقيني  ، يقيني و آرامش
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  كه  است  نيز صحيح  تأويل  اين ، همچنين. شود تعبير مي» لشكر  معنوي  روحيه  باال بردن«
  كه افزايد چنان مي  مؤمنان  ايمان ، بر و فرايض  احكام  به  عمل  وسيله  به  تعالي  حق
  آوردند، عقيده  مؤمنان  به ص  اكرم  رسول كه  چيزي  اولين«: گويد مي �عباس ابن

؛ نماز،  ترتيب  به  گاه آوردند آن  ايمان أخداوند  يگانگي  به  انايش  توحيد بود و چون
  از آن  و زمين  آسمان  و لشكرهاي«. »شد  مشروع  بر ايشان  ، جهاد و حج زكات

از   ـ اعم  غيبي  و لشكرهاي  معنوي  ، لشكرهاي حسي  لشكرهاي: يعني » خداوند است
  از آن  ـ همه  بر مؤمنان  روحي  آرامش  آوردن و فرود  شياطين ، ، جنيان ، انسيان فرشتگان

  پردازد و سامان بخواهد، مي  كه  را هرگونه  كار آنان  تعالي  حق  پس  خداوند است
  ، با حكمت خلقش  مصالح  به  داناست » است  حكيم  داناي  همواره و خدا«دهد  مي

  .كند تقدير و تدبير مي  كه  در آنچه  است
  

�t��������s��r�t��������s��r�t��������s��r�t��������s��r����������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

��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b  
 آنها  از فرودست  جويباران  كه  را در باغهايي  با ايمان  و زنان  ، مردان تا سرانجام«

  خداي: است  چنين  تقدير سخن »بدارد  جاويدان  آن درآورد و در  است  جاري
را   مؤمنان  منظور كه  كند، بدين مي  ريانشلشك  را بخواهد، گرفتار سرپنجه  هر كه  سبحان

 و شر  زدن سر  سبب  را به  و غير مؤمنان  وارد كرده  بهشت  خير به  خير از اهل  قبول با
آورد تا  را فرود  يا فتح  آرامش  تعالي  حق: است  اين  يا معني. كند  عذاب  از آنان  بدي

  خداوند متعال .شود  مترتب  ـ بر آن  بهشتي  باغهاي  و مرد به  از زن  ـ اعم  ورود مؤمنان
  مردان  آنها متوجه  خطاب  كه  آياتي  اغلب  كه ياد كرد با آن اصراحت  آيه  نيز در اين  از زنان

  جهاد فرض  كه  اين  دليل  به  زنان  نبرد كه  گمان  گيرد؛ تا كسي را نيز در بر مي  زنان  است
  گمان  در هر جا كه  همچنين. شوند نمي وارد  بهشت  به،  نيست  آنان  بر ذمه  كفايي

  زنان  كه آن  باشد، با وصف  مطرح  موعود بهشتي  هاي پاداش  به  مردان  يافتن  اختصاص
برد  مي  نام  نيز از زنان اباز صراحت  عزوجل  اند اما خداي شريك  خطاب  نيز با آنها در آن

را بخواهد،   هر كه  سبحان  نيز خداي »و«پديد نيايد   اي شبهه  گونه امر هيچ  تا در اين
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: يعني »را بزدايد  سيئاتشان  از آنان«  منظور كه  كند، بدين مي  لشكريانش گرفتار سرپنجه 
را   ايشان  آن  وسيله  را آشكار نگرداند و به  و آن  را پوشانده  مؤمنان  وجرايم  گناهان
؛  سيئاتشان  و پوشاندن  بهشت  به  مؤمنان  نوارد نمود  وعده » و اين«نكند  عذاب

  روايت  به  شريف  در حديث .» است  بزرگي  رستگاري«  وي  و در حكم »نزدخدا«

: ةالشجر  تحت  حد بايعأالنار   يدخل ال«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده �جابر
  .»شوند نمي وارد  دوزخ  آتش  اند، به كرده  بيعت  در زير درخت  كه  از كساني  احدي

  

��r��q��po��n��m��� � � �l��k��j��i��h���g��r��q��po��n��m��� � � �l��k��j��i��h���g��r��q��po��n��m��� � � �l��k��j��i��h���g��r��q��po��n��m��� � � �l��k��j��i��h���g

�����~��}��|{����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  
و   منافق  و زنان  مردان«كند؛  مي  مؤمنان  نصيب  كه  و فتحي  با آرامش أخداوند »و تا«

و   غلبه  اهدهمش  سبب  به  و مشركان  زيرا منافقان »كند  را عذاب  مشرك  و زنان  مردان
  و اندوه  ، در دنيا دچار نگراني آن  مخالفان  و سركوب  و شكست  اسالم  ظهور كلمه

  جهنم  عذاب  نيز به  شوند و در آخرت روبرو مي  و اسارت  قهر و قتل  و به  گرديده
  اين  و آن »بد بردند  خدا گمان  به  كه«  و مشركاني  منافقان  گردند؛ همان روبرو مي

  برتري  اسالم  كفر بر كلمه  شوند و كلمه مي  مغلوب ص  اكرم  رسول  بود كه  انشانگم
مورد  در  را كه  ناگواري  حوادث: يعني »باد  بد روزگار بر آنان  گردش«يابد  مي

تجاوز   ديگران  و به  گرديده  بردند، گريبانگر خودشان پنداشتند و انتظار مي مي  مسلمانان
  ، سپس چيز محيط است  مركز يك  به  كه  است  اي وي خط دايره  در اصل :دايره. كند نمي

بر مركز خود،   دايره  احاطه همانند  بر انسان  شد كه  گرفته  عاريت به  اي حادثه  در بيان
و خدا بر «گرديد   غالب  ناميمون بد و  در حوادث  آن  كار گرفتن لذا به. باشد محيط مي

  را از رحمت  و مشركان  منافقان أخداوند: يعني » كرده  لعنتشانو   نموده  خشم  آنان

بد   و چه  گردانيده  آماده  را برايشان  و دوزخ«  است  طرد كرده دور و  خويش

  . دوزخ » است  سرانجامي
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و   شياطين ، ن، ج ، انس از فرشتگان  اعم » خداست  از آن  و زمين  آسمان  و سپاهيان«

  سركوب  آن  وسيله  خود را به  دشمنان  تعالي  حق  كه  و نيروهايي  غير آنها از وسايل
.  خويش  صنع در  است » حكيم«  خويش  در فرمانروايي » است  و خدا غالب«كند  مي
  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه. اند  عذاب  در اينجا، سپاهيان  مراد از سپاهيان: قولي به
و   تأييد مؤمنان  معرض در  برد؛ بار اول  نام  دوبار از سپاهيانش  آيات  در اين  زوجلع

  . بر كافران  خويش  و سلطه  قدرت  بيان  بار در معرض اين
  

��±��°�� �̄�®���¬��«��±��°�� �̄�®���¬��«��±��°�� �̄�®���¬��«��±��°�� �̄�®���¬��«  
  گواهي  امتت  به  رسالت  بر ابالغ  كه » فرستاديم  همانا ما تو را گواه« !صپيامبر   اي

 e��d��c��b z}�: فرمايد مي  ديگري  در آيه  تعالي  حق  كه  چنان  دهي مي
  به » دهنده بشارت« تو را  فرستاديم »و«» 143/ بقره«) باشد  و تا پيامبر بر شما گواه: (

  . معصيت و  گناه  اهل  براي  از دوزخ » دهنده و بيم«  مطيعان  براي  بهشت
  

���»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²  
و تا «  مردم  اي »آوريد  ايمان  خدا و پيامبرش  تا به«: فرستاديم  امبر را گواهما پي ! آري

 بداريد و او را  را گرامي صپيامبر تا : يعني »شماريد  دهيد و بزرگ او را نصرت 
تا  :گردد؛ يعني بر مي أخداوند  به)  وتوقروه  وتعزروه: (يا ضمير در. گذاريد  حرمت
تا «: گويد مي  آن  در معني  قتاده. دهيد  را نصرت  و دينش  شمرده  را بزرگ أخداوند
او   را به  آزاري  قصد رساندن  كه  هر كسي  و او را از آسيب  داده  را نصرت صپيامبر 

  در اول » شامگاهان و  بامدادان«را   عزوجل  خداي: يعني »و تا او را«. »دارد، باز داريد

  . گانه پنج  نمازهاي  ريبا برگزا »گوييد  تسبيح«و آخر روز 
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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  

 . است  در حديبيه  الرضوان مراد بيعه »كنند مي  با تو بيعت  كه  ، كساني در حقيقت«
  داخل و در  داشته  فاصله  راه  منزل  در حد يك  از مكه  كه  است  كوچكي  قريه  حديبيه

  بيعت  درختي در زير ص  اكرم  با رسول  در آن  قرار دارد و مؤمنان  حرم  حدود سرزمين
  كردند كه  امر بيعت  بر اين  مؤمنان: قولي  به. بجنگند  بادشمن  تا سرحد مرگ  كردند كه
  روايت  اين  البته.  است  يكي  در نهايت  هرچند مفاد هر دو قول. فرار نكنند  از ميدان
در زير  ص  اكرم  رسول با«: گويد مي  كه  است  هر دو قول  جامع �هللاعبدا  جابربن
از ما   كس  هيچ  قيس جدبن جز  پس  كرديم  بيعت  فرار نكنيم  كه و بر اين  بر مرگ  درخت
 ! آري. »...بود  شده  خود پنهان سر شتر  در پشت  بود كه  و او منافقي  را نشكست  بيعت

با   زيرا ايشان »كنند مي  با خدا بيعت  كه  نيست  جز اين«كنند؛  مي  با تو بيعت  كه  كساني
از   هدفشان  فروشند و از آنجا كه مي عزجل  خداي   به  بهشت  ، خود را در ازاي بيعت  اين

  دستهايشان  خدا باالي  دست«  پس  است أبا خداوند  همانا بيعت صبا پيامبر   بيعت

.  است  سبحان  با خداي  عقد ميثاق  ، در واقعصخدا   رسول با  عقد ميثاق: يعني » است
  پاداش  آن  را در ازاي  و ايشان  است  آگاه  بر بيعتشان  تعالي  حق  كه  است  مراد اين

.  اوست  براي  ايشان  دادن  تر و برتر از نصرت قوي  مؤمنان  براي او  دهد و نصرت مي
 ، غلبه  معناي  به)  يد اهللا(  پس.  حقيقت  نه  ، در اينجا مجاز است)خدا  دست: يداهللا(تعبير 

اما  . است  منزه  اجسام  از اوصاف  تعالي  باشد زيرا حق او مي  و هدايت  ، نعمت نصرت
بشر   كه  مانند دستي  نه  دارند ولي  عقيده أخداوند  براي  وجود دست  به  صالح  سلف

  . نيست  تعالي  چيز مانند حق  يچشناسد زيرا ه مي
  لذا زيان »شكند مي  خود پيمان  زيان  كند، تنها به  شكني  پيمان  هر كه  پس«

 بر آنچه  و هر كه«كند  تجاوز نمي  غير وي  گردد و به بر مي  خودش  او به  شكني بيعت

 أخود با خداوندعهد   به  در وفاداري  هر كه: يعني »، وفا كند عهد بسته  با خدا بر آن 

 و »بخشد او مي  به  بزرگ  خدا پاداشي  زودي  به«ورزد   پايداري  با پيامبرش  بيعت  به
  . است  بهشت  آن
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بعد از  » تو خواهند گفت  به  زودي  به«زدند؛   از جهاد تن  كه » اعرابي  ماندگان  برجاي«

و   زنان ، اموال: يعني »ما را گرفتار كردند  و كسانمان  اموال«: كه  از حديبيه  بازگشتت
  ما به  غياب در  كه  را نداشتيم  با تو بازداشتند زيرا ما كسي  ما را از همراهي  فرزندانمان

 أخداوند تا»  بخواه  ما آمرزش  براي«باشد   ما بر آنان  ا بپردازد و جانشينآنه
  نداشته  فوق جز امور  عاملي  با تو را كه  همراهي  و عدم  غزوه  از اين  مان ماني واپس
  كه »رانند مي خويش  بر زبان  نيست  در دلهايشان  را كه  چيزي«. ، بر ما بيامرزد است

: يعني »بخواهد  شما زياني  اگر خدا در حق: بگو«  است  كار منافقان  شيوه  همان  اين

شما   يا در حق«آورد  را بر شما فرود  تان و خانواده  اموال  نابودي  چون  بخواهد تا زياني

  در برابر خداوند براي  كسي  چه  بخواهد پس«را   و غنيمتي  پيروزي: يعني » سودي

  كه  را از آنچه شما  كسي  ، چه صورت  در آن: عنيي »را دارد  شما اختيار چيزي
تواند  نمي  كس  هيچ  كه  است  دارد؟ مسلم مي  ، نگاه است  كرده  اراده  برايتان أخداوند

  برگرداند زيرا او داناي ، از شما است  كرده  شما اراده  در حق أخداوند  را كه  آنچه
  . است  آگاه  راز دلهايتان  كنيد اما او به  و هرچند در برابر ما منافقت  شماست  رازهاي
،  مزينه ، ، جهينه اسلم  از قبايل  جهادگريزي  نشينان ، باديه گروه  اين  كه  ذكر است  شايان

را از   آنان أخداوند كردند و مي  زندگي  مدينه  در پيرامون  بودند كه  و ديل  غفار، أشجع
در  ص  حضرت  ، با آن نتيجه و در  گذاشت  ازپسب  در سفر حديبيه  با پيامبرش  همراهي

  به  مانند گرفتاري  نگفتند و معاذيري  اجابت  ايشان  نداي  و به  نكرده  مشاركت  غزوه  اين
و   عقيده  ، ضعف شان ماني بازپس  اصلي  كشيدند اما عامل  را پيش  ها و اموالشان خانواده

 صسفر پيامبر   ، در هنگام آنان  تخلف: قولي به .دبو  با قريش  احتمالي  از رويارويي  بيم
  داده  خروج  اعالم ص  حضرت  آن  كه بعد از آن بود،  آن  فتح  در سال  مكه  سوي  به

: يعني » است  آگاه  كنيد همواره مي  آنچه  خدا به  بلكه« گردند  همراه  بودند تا با ايشان
ايد  پنداشته  كه  نيست  خاطر عاملي  ، بهصامبر با پي  همراهي از  نشينان شما باديه  تخلف
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  است  شما آگاه  تخلف  از علت  كنيد و از جمله مي  كه  آنچه  از تمام أخداوند  بلكه
و   عامل  بلكه  است  ذكر كرديد نبوده  كه  عاملي  شما اين  تخلف  سبب  داند كه مي  پس

فاسد در   پندارهاي  شما و خلجان  وندر اندر  و نفاق  وجود شك ، همانا واقعي  انگيزه
  كه  باشد چنان مي  تعالي  حق  به  اعتماد و اطمينانتان  از عدم  ناشي  كه  است  بوده  ضميرتان

  :فرمايد مي
  

��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i��h��g��f��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i��h��g��f��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i��h��g��f��u��t��s��r��q��p��o��n���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  

 پيامبر و  پنداشتيد كه  بلكه«گريز؛ جهاد  نشينان باديه  گوييد اي مي  كه  است  چنان  نه

  امر اين  واقعيت  بلكه: يعني » بر نخواهند گشت  هايشان خانواده  سوي  هرگز به  مؤمنان
كند، در  مي  كن ريشه  يكباره  را به  مؤمنان  دشمن  پنداشتيد كه  شما جهادگريزان  كه  است
  تخلف  جهت  از اين  گردد پس نميبر   خويش  خانواده  سوي  به  از آنان  ، احدي نتيجه

پندار در   و اين« افگنيد مي  پيش  كه  اساسي بي  هاي خاطر عذرها و بهانه  به  نموديد نه

و شما   شما آراست  پندار را در دلهاي  اين  شيطان: يعني » يافت  خوش  نمودي  دلهايتان
  سبحان  خداي  كه  دارتانپن  در اين »بد كرديد  و گمان«پذيرفتيد   را از وي  آن  هم

  ؛ با اينأخداوند نزد »گشتيد  شده  هالك  و مردمي«دهد  نمي  را نصرت  پيامبرش
  . و سوءنيت  و فساد عقيده  بدانديشي

  

��¥��¤��£��¢���¡�����~��}���|��{��¥��¤��£��¢���¡�����~��}���|��{��¥��¤��£��¢���¡�����~��}���|��{��¥��¤��£��¢���¡�����~��}���|��{  
 آتشي  كافران  ما براي  ، بداند كه است  نياورده  ايمان  خدا و پيامبرش  به  و هر كس«

 خدا و  ، به متخلف  ماندگان واپس  اين  بسان  هر كس: يعني » ايم كرده  آماده  انسوز 
  برايش  تعالي  حق  كه  است  سختي  سوزان  عذاب  وي  جزاي  ؛ پس نياورده  ايمان  رسولش

  . است  كرده  آماده
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 بخواهد،  كه  در آنها هرگونه  پس » خداست  از آن  نها و زمينآسما  و فرمانروايي«

لذا  اويند  ملك  همگي  ندارد زيرا خلق  نيازي  از خلقش  احدي  كند و او به مي  تصرف
 را  آمرزد و هر كه مي«بيامرزد؛  »را بخواهد  هر كه«گردند   خارج  نبايد از فرمانش

و «  نيست  واجب  تعالي  بر حق  كاري  ا هيچزير» كند مي  عذاب«كند؛   عذاب »بخواهد

باشد  مي و  بوده  موصوف  وصف  اين  به  او هميشه: يعني » است  خدا آمرزگار مهربان
  مخصوص  خويش  و رحمت  مغفرت  بخواهد، به  را كه  از بندگانش  هر كس  پس
  رحمتي  سبقت« :دفرمو  خداوند متعال  كه  است  آمده  قدسي  شريف  در حديث. گرداند مي

  .» است  گرفته  سبقت  بر خشمم  رحمتم: غضبي
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 » خواهند گفت  ماندگان  برجاي  زودي  شديد، به  روانه  غنايم  قصد گرفتن  به  چون«

 خود  تصرف  را تحت  افتاديد تا آن  خيبر راه  سوي  به  شما مسلمانان  چون :يعني
: گفت ، خواهند حديبيه  از غزوه  گرا و متخلف عقب  جهادگريزان  زودي  درآوريد، به

آنها  زيرا  خيبر حاضر باشيم  و با شما در غزوه » كنيم  از شما پيروي  بگذاريد ما هم«
  . است  حتمي  غنايم  به  دستيابيدر خيبر   دارند كه  يقين
  سال  الحجه ذي  در ماه  و همراهانشان ص  اكرم  رسول  چون  بود كه  اين  داستان  اصل
داد و   وعده  ايشان  خيبر را به  فتح  عزوجل  بازگشتند، خداي  از حديبيه  هجري  ششم
  رسول  پس. ودندحاضر ب  در حديبيه  گردانيد كه  كساني  را فقط مخصوص  آن  غنايم
  با همانان  گاه ماندند آن  باقي  را در مدينه  محرم  ماه  و اوايل  الحجه ذي  ماه  بقيه صخدا 

  تجاوزهاي  سبب  افتادند تا به  خيبر راه  سوي  بودند، به  همراه  با ايشان  در حديبيه  كه
  مانده  واپس  گروه  اين  هبود ك  هنگام  بدهند، در اين  عبرتي  درس  آنان  مكرر يهود، به
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از شما   غزوه  در اين  دهيد كه  ما اجازه  به: گفتند  و مؤمنان ص  اكرم  رسول  به  متخلف
  . كنيم  پيروي

 خواستار  آنان  كه  مراد از كالمي »كنند  را دگرگون  الهي  خواهند كالم مي«
 خيبر  غنايم  بود كه  حديبيه  اهل  براي  الهي  وعده  بودند، همانا اين  آن  دگرگونسازي

بود تا  داده   فرمان  خويش  رسول  به  باشد زيرا خداوند متعال مي  ايشان  از آن امخصوص
ما نخواهيدآمد،   هرگز از پي: بگو«خيبر نبرد   را با خود به  كس  ، هيچ حديبيه  جز اهل

  از بازگشت  قبل  تعالخداوند م: يعني » فرموده  شما چنين  درباره  خدا پيشاپيش ! آري
  در حديبيه  حاضران از آن  اخيبر مخصوص  غنيمت  كه  است  ما خبر داده  ، به ما از حديبيه

در   منافقان » خواهند گفت  زودي  به  پس«ندارند   اي بهره  هيچ  در آن  باشد و ديگران مي

  كه  نيست  چنان: نييع »بريد شما بر ما حسد مي  بلكه ! نه«؛  سخن  اين  شنيدن  هنگام
  شما را از اجازه  وحسد چيز ديگري  جز رشك  كه  است  اين  واقعيت  گوييد بلكه مي

  د تا ما با شما در غنيمتخواهي دارد، شما مي با شما باز نمي  همراهي  ما به  دادن
  آن  واقعيت: يعني »يابند در نمي  اندكي جز  بلكه  نيست  چنين«.  باشيم  نداشته  مشاركت

از   عبارت  دانند و آن را نمي  از علم  اندكي جز  آنان  پندارند بلكه مي  آنان  كه  نيست  گونه
  رضاي  از جنگيدن  بايد هدف  امر كه  اما اين  است  آن  هاي كار دنيا و بهره  به  شان علم

باشد؛   راستينو   او صادقانه  به  و ايمان  گرديده  او اصالح  براي  باشد و نيت أخداوند
  .كنند نمي  فكر هم  آن  ندارند و به  دريافتي و  فهم  آنها از آن  كه  است  از اموري
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 تكرار كرد تا بر  برايشان را  وصف  اين  تعالي  حق »بگو  اعرابي  ماندگان  برجاي  به«
  به ! آري. از جهاد تأكيد گذارد  ماني و واپس  تخلف  و بر زشتي  افزوده  آنان  نكوهش
  به  زودي به«: ياد شد، بگو  از آنان  قبل  كردند و در آيات  تخلف  از حديبيه  كه  كساني

: آنان اد ازمر »خواهيد شد  زورمند، دعوت  جوي  ستيزه  سخت  كارزار قومي  سوي
در   آنان با  هجري  هشتم  در سال  مكه  بعد از فتح  اسالم  سپاه  و هوازنند كه  غطفان  قبايل
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،  يمامه  اهالي از  حنيفه بني  ؛ قبيله مراد از آنان: گويد مي  زهري  ولي. روبرو شد  حنين
يا . داد  رخ � ديقابوبكرص  در عهد خالفت  با آنان  جنگ  اند كه كذاب  مسليمه  قوم  يعني

ابوبكر   نيز در عهد خالفت  آنان با  جنگ  اند كه و روم  فارس  امپراطوريهاي: مراد از آنان
  قوم  آن  بلكه: گويد مي  ديگري  در روايت  زهري. داد  عنهما روي هللا  و عمر رضي

: است امر  اين  گوياي  ذيل  شريف  حديث  كه  اند چنان هنوز نيامده  ستيزنده  سخت
  هاي ريز و بيني  چشمان  داراي  نجنگيد كه  شود تا شما با قومي بر پا نمي  قيامت«

: گويد مي  سفيان. » است  اي خورده  چكش  سپرهاي  هايشان چهره  هستند، گويي  كوچكي
  دليل  هيچ  كه  است  ، اين است  مسلم  آنچه«: گويد مي جرير  اما ابن. »تركها هستند  آنان«

پيكار جو و   سخت  قوم  با آن ! آري. »وجود ندارد  قوم  آن  بر تعيين  اي يا عقلي  نقلي
  آن  فراروي: يعني »شوند  بجنگيد يا مسلمان  با آنان  كه«آور روبرو خواهيد شد  رزم
  ، يا اسالم با مسلمانان  جنگ  به  دادن  يا تن: وجود دارد  دو انتخاب از اين  فقط يكي  قوم

  از آنان  كه  است  ناظر بر كفاري  حكم  اين  البته.  در كار نيست  سومي  و حالت  آوردن
  مراد از اين  دهد كه مي  را ترجيح  رأي  اين  امر، جانب  شود و خود اين نمي  گرفته  جزيه
  سومي  حالت  كه  جزيه  هستند زيرا گرفتن  و مرتدانشان  عرب  ، مشركان پنجه قوي  قوم

 شد اما در مورد  مشروع  ، در مورد غير اعراب است  شدن  يا مسلمان  گيدنجن غير از
 .نظرند  نيز بر اين  و اكثر مفسران.  بيشتر از آن  معتبر بود نه  دو حالت  فقط اين  اعراب

 در  از غنيمت  عبارت  كه »بخشد مي  نيك  شما پاداشي  بريد، خدا به  اگر فرمان  پس«

  پيش  كه چنان«و جهاد   از جنگ »بگردانيد  و اگر روي«  است  در آخرت  دنيا و بهشت

 با »كند مي  عذاب  دردناك  عذابي  شما را به«  در حديبيه »كرديد  پشت  هم  از اين
  بودن  دو چندان  سبب  ، به در آخرت  آتش  در دنيا و عذاب  و سركوبتان  ، اسارت كشتن

  كساني  زيرا به دارد  داللت  شيخين  خالفت  ر صحتب  آيه  اين«: گويد مي  نسفي.  جرمتان
  .» است  شده  داده  پاداش  برند، وعده مي  آنها فرمان  از دعوت  كه
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  وي  براي  ايراد و گناهي  ، هيچ وي  از سويجهاد   ترك: يعني » نيست  بر نابينا حرجي«

  كه  گروهي بر: يعني » نيست  و بر بيمار حرجي  نيست  حرجي  و بر لنگ«ندارد   دنبال به
  كه اين  علت  به ، از جهاد نيست  در تخلف  و ايرادي  گناه  عذرها معذورند، هيچ  اين  به

كرد زيرا   بسنده  معذوران از  صنف  سه  ر اينب  قرآني  نص. كار را ندارند  اين  توان  آنان
از   در يكي  و اشكالي  اخالل وجود  سبب  ، يا به است  قوت  اختالل  سبب  عذر يا به

  شود كه مي  خاطرنشان. شوند مي دو مورد قياس   اين  به اديگر نيز معن  اعضا و عذرهاي
جهاد يا عجز   مانع: اند حصر كردهضبط و   گونه از جهاد را كال اين  مانع  فقها عذرهاي

،  بودن  ، زن ، ديوانگي خردسالي: حسي عجز  هاي ؛ از نمونه يا عجز حكمي  است  حسي
و   سالح  يافتن  و عدم  واضح  ، لنگي جنگ  براي  در مركوب  از سوار شدن  مانع  بيماري
پدر و   ندادن  زهو اجا  ، مديونيت بردگي: عجز حكمي  هاي و از نمونه  افزار است جنگ

  معتبر شناخته  كفايه  در جهاد فرض  عجز حكمي  البته.  است  فرزندشان  به  مادر مسلمان
خدا   و هر كس«. شود نمي  عذر شمرده  ، عجز حكمي عين  فرض در جهاد  شود ولي مي

  غهاييرا در با  وي«  است  شده  امر يا نهي  بدان  كه  در آنچه »برد  را فرمان  و پيامبرش

  برتابد، به  روي  آورد و هر كس در مي  است  جاري  آن  فرودست از  جويباران  كه

  . دوزخ  با آتش  و در آخرت  و ذلت  در دنيا با خواري »دارد مي  معذبش  دردناك  عذابي

�﴿  آيه  چون: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن �[� �Z� �Y�� � � � � �X� �W��V� �[��Z� �Y�� � � � � �X� �W��V� �[��Z� �Y�� � � � � �X� �W��V� �[��Z� �Y�� � � � � �X� �W��V..._ 
  شود؟ پس مي  ما چه  تكليف !هللا يا رسول: گير گفتند زمين  و اشخاص  يمارانشد، ب  نازل
  .شد  نازل  آيه  اين
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 كردند، از آنان مي  با تو بيعت  درخت  در زير آن  مؤمنان  كه  خدا هنگامي  راستي  به«

، از  گرفت انجام  در حديبيه  كه»  الرضوان بيعه»  در هنگام أخداوند: يعني »خشنود شد 
بجنگند و   قريش با  مورد بود كه  آنها در اين  ؛ بيعت ذكر است  شايان. شد  راضي  ايشان
  به  و سيرت  حديث  كتابهاي در  بيعت  داستان  شود كه مي  خاطرنشان. فرار نگذارند  پا به

 � اكوع بن از سلمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران  كه چنان.  تاس  آمده  تفصيل
،  بوديم  رفته)  قيلوله(  چاشتگاه  خواب  ما به  كه  در اثنايي«: فرمود  اند كه كرده  روايت
فرود )  جبرئيل(  القدس روح ! ايهاالناس  ندا در داد كه ص  اكرم  رسول  منادي  ناگهان

  در زير درخت  ايشان  كه و درحالي  رفتيم  نزد ايشان  پس! كنيد  بيعت !كنيد  آمد، بيعت
  دست  يك  با زدن ص  حضرت  و آن  كرديم  بيعت بودند، با ايشان ) آكاسيا(  طلح
  بودند، بيعت  فرستاده  او را نزد قريش  كه �عثمان  جاي ديگر خود، از  بر دست  يشخو

  كعبه  به  اكنون  تو هم ! فرزند عفان  گوارا باد بر تو اي :گفتند  اثنا مردم  در اين. كردند
 اگر او،«: فرمودند ص  اكرم  رسولاما !  هستيم  ما در اينجا محروم  ولي  كني مي  طواف

  گاه آن. »كند نمي  ، طواف نكنم  طواف  كعبه  به  بماند؛ تا من  در مكه  مقدارسال  و اين  اين
  در دوران �عمر  به«: گفت  كه  است  كرده  روايت  از نافع  شيبه بيا ابن. شد  نازل  آيه  اين

  رسول با  در زير آن  كه  درختي  همان  زيارت  به  از مردم  كساني  خبر رسيد كه  خالفتش
  را قطع  درخت  دستور داد تا آن �عمر  روند پس ، مي گرفت  انجام  بيعت ص  اكرم

  .شود  برچيده  كو شر  انحراف  تا زمينه» نمودند
كردند ـ  مي  با تو بيعت  درخت  در زير آن  كه  ـ هنگامي  از مؤمنان أخداوند ! آري

بر   گاه آن و  باز شناخت«و وفا   از صدق »بود  را در دلهايشان  و آنچه«خشنود شد 

  به  نزديكي  و فتح«  است  روحي  و اطمينان  آرامش: سكينه »كرد  را نازل  سكينه  آنان

  فتح: قولي به و  از حديبيه  بازگشتشان  خيبر در هنگام  همانا فتح  كه »داد  پاداش  آنان
در   كه  است  شام  راه بر سر  مدينه  كيلومتري) 160(در   سرسبزي  خيبر منطقه.  است  مكه
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) 6(از   پس  قمري  هجري )7(  بود و در سال  يهوديان  سكونت  ، محلصعهد پيامبر 
  .درآمد  مسلمانان  تصرف  به داد،  رخ  كه  و نبردهايي صپيامبر   از سوي  صرهمحا  هفته

  

��{��z��y��x��w��vu����t���s��{��z��y��x��w��vu����t���s��{��z��y��x��w��vu����t���s��{��z��y��x��w��vu����t���s  
  پس ديگر  غنايم  خيبر و هم  غنايم  هم  كه»  خواهند گرفت  بسياري  هاي و نيز غنيمت«

شود  مين  و مغلوب » و خداوند عزيز است«شود  مي  ديگر را شامل  در فتوحات  از آن

  .كند مي  حكم  كه  در آنچه  است » حكيم«
  

��ª��©�� �̈ � �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|��ª��©�� �̈ � �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|��ª��©�� �̈ � �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|��ª��©�� �̈ � �§�� �¦��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|
��°�� �̄��®��¬��«��°�� �̄��®��¬��«��°�� �̄��®��¬��«��°�� �̄��®��¬��«  

 آنها را خواهيد  زودي  به  كه  داده  وعده  بسيار ديگري  هاي شما غنيمت  و خدا به«

روز  تا  مؤمنانبر   عزوجل  خداي  كه  و غنايمي  ، با فتوحات در خيبر و غير آن » گرفت

: يعني »را  و اين«خواهند شد   نايل  آن  مقدر به  ميسر خواهد كرد و در اوقات  قيامت

باغها،   خيبر داراي  كه  ذكر است  شايان » انداخت  شما پيش  براي«خيبر را   غنايم
  را در ميان  آن ص  اكرم  رسول  بود پس  بسيار خوبي  نخلستانها و كشتزارهاي

و «دادند   سهم  يك  پياده  و به  سوار دو سهم  ، به نموده  تقسيم  در حديبيه  دگانكنن شركت

  خيبر و ياران  اهالي  دستهاي أخداوند: يعني » ساخت  را از شما كوتاه  مردم  دستهاي
ـ را   و همراهانشان  نضري  مالك بن ، عوف فزاري  حصن بن عيينه  ـ چون  و همپيمانانشان

  ، آمدهص  اكرم رسول  خيبر از سوي  محاصره  در هنگام  كه  گاه آن  شتاز شما بازدا
  مؤمنان  براي«خيبر   تا فتح: يعني »امر  و تا اين«دهند   را ياري  بودند تا خيبريان

  خداي  در پيشگاه خود  جايگاه  به  از آن  ؛ كه و مكاني  در هر زمان »باشد  اي نشانه
  آنان  به  كه  هايي وعده  را در تمام ص  اكرم  رسول  راستيو   و صدق  برده پي  عزوجل

  با اين  تعالي  تا حق: يعني »كند  هدايت  راست  راهي  و تا شما را به«دهد، دريابند  مي
  .پايدار گرداند  حق  راه  به  شما بيفزايد، يا شما را در هدايت  ، بر هدايت نشانه
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 و اگر توفيق »ايد نيافته  آنها دست  هنوز به  داد كه  نيز وعده  ديگري  و فتوحات«
 و مجاهد  عباس ابن. يابيد  آنها دست  به  كه  نيست  هم  نباشد، ممكن  عزوجل  خداي 

  ارزاني  خيبر بر مسلمين  بعد از فتح  خداوند متعال  كه  است  مراد فتوحاتي«: گويند مي
  فارس  و غنايم  مراد، فتوحات: ديگر  قولي به.  است  مكه  فتح  مراد از آن: قولي به. » داشت
شما   آنها را براي أخداوند :يعني »دارد  احاطه  خدا بر آنها نيك  ولي«  است  و روم
  هرچند كه  پس. در آوريد  خويش  تصرف  و تحت  كرده  تا آنها را فتح  است  كرده  احاطه

  خداوند متعال  ها از سوي سرزمين  آن  ولي نيافتند  دست  فتوحات  آن  به  در دم  لمانانمس
  به أزيرا خداوند  آنها نخواهد رفت  از دست و هرگز  شده  گرفته  احاطه  تحت  برايشان

و خداوند «  است  كرده  باشد، حكم  مسلمانان  از آن  در آينده  مناطق  آن  امر كه  اين

  و هست  بوده  موصوف  وصف  اين  تا ابد به  ازل او از » تواناست  بر هر چيزي  همواره
  چيز او را ناتوان  و هيچ  محدود نيست  خاصي  وزمان  امر معين  به  ، قدرتش بنابراين

  .كند نمي
  

��Î��Í���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ�����������������Å��Ä�����Ã��Â��Î��Í���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ�����������������Å��Ä�����Ã��Â��Î��Í���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ�����������������Å��Ä�����Ã��Â��Î��Í���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ�����������������Å��Ä�����Ã��Â  
شما پشت   به ابا شما برخيزند، قطع  جنگ  به«  ديبيهدر ح  قريش » و اگر كافران«

را در   آنان  كه » نخواهند يافت  و ديگر وليي«خواهند خورد   و شكست »خواهند كرد 
  عليه  كه  خواهند يافت » اي دهنده  نصرت  و نه«نمايد   و پشتيباني  با شما ياري  جنگ

  .دهد  و نصرتشان  نموده  شما ياوريشان
  

��Ð���Ï��Ð���Ï��Ð���Ï��Ð���Ï���Ü��Û��Ú�����Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü��Û��Ú�����Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü��Û��Ú�����Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ü��Û��Ú�����Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ  
 دادن  او در نصرت  قديم  و قانون أخدا  حكم  اين: يعني » است هللا  سنت  اين«

،  سنت  و اين  حكم  اين: يعني » بوده  همين  از پيش  كه«باشد؛  مي  بر دشمنانش  دوستانش 

  بلكه » يافت  نخواهي  تبديلي هرگز  الهي  و در سنت«  است  بوده  نيز جاري  از اين  پيش
  . مستمر و پايدار است  سنتش  اين
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 ساخت مسلط  آنان شما را بر  كه از آن  ـ پس  مكه  در دل  كه  كسي  همان  و اوست«

خداوند  :يعني »گردانيد  كوتاه  آنان شما را از  را از شما و دستهاي  آنان  دستهاي 
  بازداشت  را از مشركان  مسلمانان  و دستهاي  را از مسلمانان  مشركان  دستهاي  متعال

و با   بازداشته  از كعبه  را در حديبيه  و همراهانشان ص  اكرم  آمدند تا رسول  كه  گاه آن
. بود  خير مؤمنان  به  صلح  اين  هپديد آورد ك  آنها صلح  ميان  درگير شوند بلكه  ايشان

  شده  روايت  نزول  سبب  زيرا در بيان  است  حديبيه  واقعه  نيز همين»  مكه  بطن«مراد از 
  در ميان  حل  در سرزمين  موضعي  كه  تنعيم  از كوه  مسلحانه  از مكيان  تن هشتاد: است
خواستند تا  و مي  آمده فرود  و يارانشان ص  اكرم  ، بر رسول است  و سرف  مكه

كردند و   دستگيرشان ص  اكرم  رسول  ياران  آورند پس  يورش  بر ايشان  غافلگيرانه
بر   خداوند متعال  كه  است  آمده  در روايتي. آنها را آزاد كردند ص  حضرت  آن  سپس

  مسلمانان،  و در نتيجه  گرفت  را از آنان  مشركان  آن  بينايي ص  خويش  رسول  اثر دعاي
  آنچه  و خدا به«. را آزاد كردند آنها ص  اكرم  رسول  را گرفتند، سپس  آنان  سادگي  به

  .ماند نمي  بر او پنهان شما  چيز از اعمال  و هيچ » بيناست  كنيد، همواره مي
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 الحرام ورزيدند و شما را از مسجد كفر  اند كه  كساني«  كفار مكه: يعني »آنها«

  براي  كه  ، از احرامي و بعد از آن  كرده  طواف  كعبه  به  ندادند كه  و اجازه» بازداشتند 

بود،   شده  بازداشته  شما كه  و نگذاشتند هدي«كنيد   بوديد، خود را حالل  بسته  عمره

 ، يعني است  يا خود مكه  مني  از سرزمين  عبارت  كه »برسد  قربانگاهش  محل  به
  به  كه  است  حيواني: هدي. شود مي  ذبح  در آن  قرباني  كه  حرم  از سرزمين  همانجايي 
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و   شده  حرم  تقديم  خداوند متعال  رضاي  يبرا  كه  است  اي شود، يا قرباني اهدا مي  مكه
شود و  مي  ذبح  حرم  ، در سرزمين يا عمره  حج  در مناسك  الحرام بيت  زيارت  هنگام  به

در   مسلمانان و ص  اكرم  رسول  هدي  كه  شويم يادآور مي.  است  سنت  آن  تقديم
را   خويش  هداياي داد تا  رخصت  برايشان  سبحان  خداي  پس. ، هفتاد شتر بود حديبيه

  كنند، به  ـ ذبح  حديبيه در  اند ـ يعني شده  بازداشته  از آن  پيشروي  به  كه  جايي  در همان
  ايشان  كه گردانيد در حالي  مؤمنان  قرباني  را جايگاه  حديبيه  ، خداوند متعال ترتيب  اين

اگر : يعني »نبودند  باايماني  انو زن  و اگر مردان«بودند   حرم  از سرزمين  در خارج

. شناسيد آنها را نمي: يعني »دانيد نمي آنها را  كه«نبودند   در مكه  از مؤمنان  مستضعفان

  ندانسته«؛  صورت  در آن » كه«اند  مؤمن آنها  دانيد كه نمي: است  اين  معني  قولي به

و   زور گرفته  را به  مكه  مسلمانانزيرا اگر   آنان  و كشتن  بردن  با هجوم» كنيد  پايمالشان
  از كفار بازشناخته  موجود در آن  كردند؛ مؤمنان مي  شمشير فتح  نيروي  را به  آن

  به  را ناشناخته  مؤمنان  نبودند كه  امر ايمن  از اين  مسلمانان  ، سپاه شدند و در نتيجه نمي
و   عيب  اين  شد و هم مي  الزم  كفاره  بر ايشان  ، هم صورت در آن  رسانند، كه  قتل

  معناي  است  اند و اين كرده  خود را پايمال  همكيشان  كه  پيوست مي  ايشان  به  سرزنش
 اي و كفاره  تاوان  ، عيب ، جنايت گناه: يعني » اي شما معره  به  پس«: تعالي  حق  فرموده

زيرا در   آنان  خاطر قتل  به »برسد«  طور ندانسته  به: يعني » علم  بدون  از آنان« 
قتل   خود را به  ، همكيشان مسلمانان«: گفتند كه مي  مشركان ا، حتم صورت آن

  حديبيه در أندكار نبود؛ خداو  اين  اگر بيم: است  چنين  تقدير سخن  پس .»اند رسانده 
و   عذاب د وبجنگي  قريش  داد تا با مشركان مي  مكه  به  حمله  و فرمان  قتال  شما اذن  به

  خويش  را بخواهد در جوار رحمت  تا خدا هر كه«. فرودآيد  آنان بر  قهر وي

 ، هر طريق  اين  تا به  بازداشت  شما را از آنان  دستهاي  تعالي  حق  ليكن: يعني» درآورد
  مردان :مراد از اينان. درآورد  خويش  بخواهد، در رحمت  را كه  خويش  از بندگان  كس

،  خويش  رحمت  با اين  تعالي  بردند و حق سر مي به  در مكه  بودند كه  باايماني  و زنان
اگر «بخشيد   شان رهايي  كفار مكه  از اسارت  گردانيد و سرانجام  را كامل  پاداشهايشان

عقوبت   دردناكي  عذاب  را به  كافران ابودند، قطع جدا مي  از هم  دو گروه  اين
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بودند و جدا از  ، از كفار متمايز مي موجود در مكه  اگر مؤمنان: يعني » كرديم مي 
شما در   دست  به  را ـ با كشتنشان  قريش  ما كافران  گمان كردند، بي مي  همديگر زندگي

  . كرديم مي  بـ عذا  حديبيه
: گفت  اند كه كرده  روايت  سبع بن از ابوجعفرحبيب  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران

 روز در و در آخر  جنگيدم مي ص  اكرم  رسول  كفر عليه  در آغاز روز در حال  من«
  زن  هفت مرد و  ما سه.  جنگيدم مي  با دشمنانشان  مسلمانان  در صف  مسلماني  حال

  .»شد  ما نازل  درباره  آيه  و اين  بوديم
  

� � � �d��c��b����d��c��b����d��c��b����d��c��b�������� ��� ��� ����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
qqqq��������������~��}��|��{��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  

 زيرا »ـ ورزيدند  جاهليت  حميت  هم  ـ آن  خود حميت  در دلهاي  كافران  كه  گاه آن«
ما   اند و باز بر ما در منازل ما را كشته  و برادران  فرزندان  مسلمانان: گفتند  مكه  كافران

  مكه  ما به  خواسته  و برخالف  انف  رغم علي  آنان  بگويند كه  شوند تا اعراب وارد مي
و   تعصب  لذا اين. شوند وارد نمي  بر ما در مكه  كه  و عزي  الت  اند؟ سوگند به وارد شده

خدا   پس«.  است  درآمده  دلهايشان  به  كه  است  جاهليت  ؛ همانا حميت و حميت  غيرت

از آنجا  »فروفرستاد  و بر مؤمنان  خويشخود را بر پيامبر «و وقار   و طمأنينه » آرامش
بود، فرود نياورد   فرود آمده  بر كافران  را كه  اي جاهالنه  و غيرت  حميت  آن  بر ايشان  كه

  را پايبند كلمه  و آنان«  داشت  نگه و استوار  قدم ، ثابت رضا و تسليم  را بر جاده  و آنان

يا مراد .  است» هللا  محمد رسول هللا اال  اله ال«  هطيب  كلمه: از  عبارت  كه »گردانيد  تقوي
و   پايبند ساخت  در آن  جنگيدن  و ترك  حرم  تعظيم  را به  مسلمانان  تعالي  حق: است  اين

  را در هم  حرم  حرمت  كه  امر برنينگيخت  را بر اين  ايشان ، كافران  عملكرد جاهالنه
  از كفار به  مؤمنان: يعني »بودند  آن  وارتر و شايستهسزا  آن به  آنان  و در واقع«شكنند 

  به  پايبندي  و شايستگي  اهليت  بودند كه  فقط ايشان  بودند پس سزاوارتر  تقوي  كلمه
را از خود در   شايستگي  اين  روي  كفار، از اين  را داشتند نه  حرم  و حفظ حرمت  تقوي
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  كسي  چه  داند كه لذا مي » داناست  هر چيزي بر  و خدا همواره« دادند  نشان  حديبيه
  .كند مي  آسان  كار را بر وي  همان  پس  است  كاري  چه  اهل
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در   پيامبرش  خواب  به  سبحان خداي: گويند مي  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  ايشان  نماياند كه  روند ـ چنين  بيرون  حديبيه  سوي  به  كه از آن  ـ پيش  مدينه

  خواب  اين ص خدا  رسول. اند كرده  و كوتاه  را تراشيده  خويش  سرهاي  واصحابشان
  انهم در  و پنداشتند كه  شده  شادمان  اصحاب. خبر دادند  خويش  اصحاب  خود را به

  ولي. كنند مي  تراشند و سركوتاه ، سر مي عمره  مناسك  و با انجام  شده  وارد مكه  سال
  به: گفتند  منافقان بازداشتند،  مكه  به  شدن  را از داخل  ايشان  مشركان  در حديبيه  چون

رد وا  مسجدالحرام  به  و نه  كرديم  سر كوتاه  ، نه تراشيديم سر  ما نه  خدا سوگند كه
  پيامبر خود را تحقق  خدا رؤياي  راستي  به«: فرمود  نازل  خداوند متعال  پس ! شديم

  ان«  آينده  در سال :يعني »خواهيد شد  موارد مسجدالحرا  شك  شما بدون  بخشيد كه

  به  ادب  اين  دادن  منظور تعليم ، بهأخداوند  مشيت  به  وعده  اين  ساختن  معلق »هللاشاءا
: گويد مي  ثعلب. كار بندند را به  روش  خود، اين  بايد در سخنان  كه  است  بندگان

و استثنا   گفت هللاشاءا داند، ان مي را  آن  وقوع  يقين  خود به  كه  در آنچه  خداوند متعال«
و   ندارند ـ استثنا كرده  آنها علم  قطعي  وقوع  به  ـ كه  نيز در امور خويش  كرد تا خلق

  بعضي  كه  دانست  خداوند متعال: قولي به. »گردانند مشروط  تعالي  حق  مشيت  بهامور را 
  ميرند و به مي  آينده  بودند تا سال  در حديبيه صبا پيامبر   كه  كساني  از همين

كثير  اما ابن.  است  ناظر بر ايشان  تعالي  استثناء حق  شوند پس وارد نمي  مسجدالحرام
  از باب  وجه  هيچ  و به  خبر است  و تأكيد اين  مفيد تثبيت در اينجا»  اهللاءشا  ان«: گويد مي

  . استثنا نيست
  كرده و تقصير  و حلق  و امان  در امن«شويد؛  وارد مي  الحراممسجد  به اشما قطع ! آري

و   تراشيده سر از شما  و بعضي  شده  ايمن  از دشمن  كه در حالي: يعني »خود را  سرهاي
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  سر در مناسك  نمودن  وكوتاه  تراشيدن  شود كه مي  خاطرنشان. ايد كرده  سركوتاه  يبعض
  سرتراشيدن  باشد ولي جايز مي و هر دو  است  مردان  ، هر دو مخصوص و عمره  حج
  رسول  كه  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  كه  چنان  است  اولي
و : گفتند  اصحاب.  سرتراشندگان كند بر  خداوند رحم«: فرمودند ص  اكرم
باز .  تراشندگان كند بر سر  خداوند رحم :؟ فرمودندهللا يا رسول  چه  كنندگان كوتاه

خداوند : فرمودند ص  حضرت  ؟ آنهللا رسول يا  چه  كنندگان و كوتاه: گفتند  اصحاب
؟ هللا يا رسول  چه  كنندگان كوتاه و: بار ديگر گفتند  اصحاب.  كند بر سرتراشندگان  رحم
  كند بر كوتاه  و رحم: ـ فرمودند  يا چهارم  سوم  نوبت ـ در ص  حضرت  بار آن  اين

  .» كنندگان
  حال و در  بوده  ، ايمن حرم  به  دخول  در حال: يعني »باشيد  داشته  بيمي  كه آن بي«

  آسيب  هيچ شما  به  مشركان  سوي بركناريد و از  و هراسي  ، از هر خوف استقرار در آن
در   بعد ـ يعني  در سال ص اكرم  رسول  رؤياي  بود كه  گونه بدين. رسد نمي  و گزندي

  دادن  انجام  براي ص  حضرت  پيدا كرد و آن  ـ تحقق  هجري  هفتم  سال  القعده ذي
را نيز بردند )  اهدايي  حيوانات(و با خود هدايا   بسته  احرام  الحليفه ، از ذي قضايي  عمره

از  »دانستيد شما نمي  را كه  خدا آنچه«وارد شدند   مكه  به  با يارانشان  گويان  و تلبيه
: يعني » از اين  پيش  پس  دانست« ؛ مسجدالحرام  ورود شما به  تأخير انداختن  به  حكمت

خيبر و   همانا فتح  هك »شما قرارداد  را براي  نزديك  فتحي«  حرم  به  از دخولتان  پيش
  . بسيار است  و اموال  غنايم  به  تان دستيابي
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 شما  را به  پيامبر ما هدايت  پس »فرستاد  پيامبر خود را با هدايت  كه  كسي  اوست«

  اوست »و«كرد   هنمايي، را است  ما در آن  رضا و خوشنودي  كه  آورد و شما را بر راهي
  تمام را بر  تا آن«  است  اسالم  فرستاد كه » حق  دين«را با  صپيامبر خود  كه  كسي

. بخشد  اعتال و برتري  اديان  را بر تمام  حق  دين  تا اين: يعني »پيروز گرداند  اديان
نيز   امرمحقق  اين  كه هللاحمدا  به. گرداند را پيروز  تا پيامبرش: است  اين  معني  قولي به



  

2722  

  اظهاركننده  عنوان  به هللاو ا«و پيروز گرديد   غالب  اديان  بر تمام  اسالم  شد زيرا دين

  كفايت«  است  داده  وعده  را بدان  مسلمانان  كه  گونه  ، همان آن  و پيروز كننده » حق

  تحقق  كه  چنان است   يافتني  تحقق  مسلمين  او در مورد پيروزي  وعده ! آري »كند مي
  روي  بر غالب  قرن در كمتر از نيم  بلكه  العرب فقط در جزيره  نه أخدا  و دين  يافت
از   بزرگي  و بخش  فارس  قلمرو امپراطوري  كل  كه  طوري  گرديد به  پيروز و فاتح  زمين

  در هند و چين،  مبين  دين  اين  در آمد و پرچم  آن  ، در زير سيطره روم  قلمرو امپراطوري
كشورها و قلمروها   اين  شود كه مي  خاطرنشان. شد  آسيا برافراشته  در جنوب  و سپس
  بشر در آن  را كه  زمين  بزرگتر معموره  ، بخش ميالدي  هفتم  قرن  و نيمه  ششم  در قرن
  .دادند مي  بودند، تشكيل  ساكن

  

� �O��N��M��� LK��J��� � � � �I��H��G��F��E��DC��B��A��O��N��M��� LK��J��� � � � �I��H��G��F��E��DC��B��A��O��N��M��� LK��J��� � � � �I��H��G��F��E��DC��B��A��O��N��M��� LK��J��� � � � �I��H��G��F��E��DC��B��A��S�� �R��Q��P��S�� �R��Q��P��S�� �R��Q��P��S�� �R��Q��P
e��d��c���b��a �̀��_�� �̂�]��\[����Z��Y��X��W���V��UTe��d��c���b��a �̀��_�� �̂�]��\[����Z��Y��X��W���V��UTe��d��c���b��a �̀��_�� �̂�]��\[����Z��Y��X��W���V��UTe��d��c���b��a �̀��_�� �̂�]��\[����Z��Y��X��W���V��UT������f��f��f��f

��g��g��g��g������� ��� � ��� � �hhhh������������������v���u��t��s��rq���p���o��n��m��l��k���j��i��v���u��t��s��rq���p���o��n��m��l��k���j��i��v���u��t��s��rq���p���o��n��m��l��k���j��i��v���u��t��s��rq���p���o��n��m��l��k���j��i
���}��|��{��z��y��x��w���}��|��{��z��y��x��w���}��|��{��z��y��x��w���}��|��{��z��y��x��w  

 ، اصحاب مراد از آنان: قولي به »با اويند  كه و كساني  خداست  محمد رسول«
  بر كافران«  اينان ! مؤمنانند، آري  و همه  يارانشان  مراد تمام: ديگر  قولي به. اند حديبيه 

و با «  خود سختگير است  شير بر شكار و قرباني  كه  اند چنان  و درشتخوي »سختگير

و پرمهر و با   ، باعطوفت ، مشفق خود؛ دوست  در ميان  مؤمنان: يعني »هربانندهمديگر م
: است  آمده  شريف  درحديث  كه چنان .اند و خشن  ؛ شديد، با صالبت حق  دين  مخالفان

  كه  است  همديگر، همانند جسم با  شان و عطوفت  و مهرباني  در دوستي  مؤمنان  مثل«
. »كند مي  قراري و بي  تب  آن  جسد براي  درد آيد، ساير اعضاي  به  از آن  عضوي  چون
  امر كه  از اين  ايشان  كهبود   حدي  بر كفار به  مؤمنان  سختگيري«: گويد مي  بصري  حسن
و .  بدنهايشان  تماس  رسد به  كردند چه پرهيز مي كفار بچسبد،  جامه  به  شان جامه

را   ديگري  مؤمن  مؤمني  هيچ  بود كه  رسيده  جايي همديگر به  در ميان  شان مهرباني
  شويم يادآور مي. » گرفت مي  كرد و او را در بغل مي  مصافحه  با وي  كه ديد مگر اين نمي
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  و بوسيدن)  معانقه(  گرفتن  اما فقها در جواز بغل  فقها جايز است  اتفاق  به  مصافحه  كه
بر   زدن  را ـ هرچند بوسه  و بوسيدن  ، معانقه نظر ندارند و ابوحنيفه  ديگر، اتفاق يك

  . است  دانسته  مكروه باشد  ـ  دست
و   ، فضل بيني و سجود مي  در ركوع«  اوقات  بغال »در«را   مؤمنان: يعني »را  آنان«

 خود  پروردگار را براي  رضاي و  آنها ثواب: يعني »خدا را خواستارند  خشنودي

: قولي به » آشكار است  هايشان بر اثر سجود در چهره  آنان  مشخصه  عالمت«طلبند  مي
و   است  متجلي  مؤمنان  در سيماي  كه  است  ، نور و وقاري ، زيبايي ؛ درخشش مراد از آن

. »كند را زيبا مي  هايشان نماز چهره«: گويد مي  سدي. باشد مي  ايشان  مميزه  نشانه  اين
در روز زيبا   اش چهره بسيار نمازگزارد،  در شب  هر كس«: اند گفته  از سلف  برخي

خدا   رسول  كه  است  شده  نيز روايت �از جابر  موقوف  شريف  در حديث. »شود مي
. »شود در روز زيبا مي  اش بسيار شود، چهره  وي  نماز شب  كه  كسي«: فرمودند ص

  است  و پرتوي  ، روشني قلب در  است  نوري  نيك  عمل  براي«: اند گفته  از سلف  برخي
 �  عثمان  اميرالمؤمنين. » مردم  دلهاي در  است  و محبتي  در رزق  است  ، گشايشي بر روي

  خداوند متعال  كه دارد مگر اين نمي  مخفي  خويش  را در نهان  چيزي  كس  يچه«: فرمود
اثر   كه  است  مراد اين. »گرداند آشكار مي  زبانش  و لغزشهاي  چهره  را بر صفحات  آن

  شود از اين آشكار مي  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخالص  و صالح  عبادت
: عالنيته  تعالي  اهللا  صلحأ،  سريرته  صلحأ  من«: فرمايد مي � خطاب عمربن  كه  است  روي

  .»كند مي  را نيز اصالح  آشكار وي  نمود، خداوند متعال  را اصالح  خويش  نهان  هر كس
  آن  به  تورات در  مؤمنان  كه  توصيفي  است  اين: يعني » در تورات  است  ايشان  مثل  اين«

  وصف  آن  به  در انجيل  كه  توصيفي: يعني » در انجيل  ايشان  و مثل«اند  شده  وصف
  آنان  توصيف: است  اين  يا معني.  است  در تورات  ذكر شده  توصيف  اند نيز همان شده

  اي و بيخچه  جوانه: شطأ »خود را بر آورد  جوانه  كه  است  اي كشته  چون«: در انجيل

  آن: يعني » نيرومند ساخت را  و آن«رويد  مي  درخت يا  گياه  و تنه  از ريشه  كه  است
و نيرومند گردانيد زيرا   را قوي خود  نورسته  هاي ها و شاخك يا كشتزار، جوانه  درخت

  براي  سپري  چون  مانند و از آن مي محفوظ  آن  ، در پناه نموده  تغذيه  ها از آن جوانه  اين
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و   باريك  كه بعد از آن  جوانه  اين :يعني »كرد را ستبر  تا آن«برند  مي  بهره  خويش

ها و  جوانه: يعني »خود بايستد  هاي و بر ساقه«گرديد   بود، ستبر و قوي  ضعيف

  و دهقانان«ايستادند   خود راست  هاي ساقه بر  و نيرومند شدند كه  قوي  ها چنان شاخك

و   اعجاب  را به  ورزانش، كشا گونه اين  كشتزاري :يعني »كند  زده را شاد و شگفت
  فريب  ، نيكومنظر و چشم ، پر محصول دلكش  كه  بس دارد، از  وامي  و شگفتي  شادي
  . است
  انجيل در صخدا   رسول  اصحاب  را براي  آن  سبحان  خداي  كه  است  مثلي  اين  البته
امر   ابتداي رد ص  اكرم  رسول  اصحاب: كه  است  اين  مثل  و مراد از اين  است  زده

گردند،  نيرومند مي شود و مي  افزوده  روز بر شمارشان روزبه  اند، سپس و ضعيف  اندك
و روز تا   مرحله  به  مرحله  ، سپس است  در آغاز ضعيف  آن  هاي جوانه  كه  زرع  همچون

  شود پس ستبر و استوار مي  آن  ساقه  سرانجام  كه گردد تا آن تر مي و قوي  روز قوي
،  است  در آغاز ضعيف  وي  درآمد، ايمان  اسالم  به  چون  كه  مسلمان  است  همچنين

و   قوي  چنان  ، ايمانش ايمان و  علم  با اهل  وي  و مالزمت  بر اثر مصاحبت  سپس
  ايستد و همانند آنان واستوار مي  خود راست  ، در ايمان سرانجام  شود كه نيرومند مي

  .شود مي
 را  مسلمانان  تعالي  حق: يعني» در اندازد  خشم  به  ديدنشان  سبب  را به  نتا كافرا«

از   كساني  خدا به«گردند   و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه بسيار و نيرومند مي

  را وعده  بزرگي  و پاداش  اند، آمرزش كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه آنان

را بيامرزد و مزد و   گناهانشان  كه  است  داده  وعده  تعالي  حق: يعني » است  داده
و   نعمت  بزرگترين  كه  بهشتي  به  نمودنشان سازد؛ با وارد  و افزون  بزرگ را  پاداششان

از   كساني  و همه ص  اكرم  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته.  است  منت  ترين عظيم
را   قدمشان  نقش  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  الماس  و لشكريان  ايمان  افواج
  .رهرو باشند  ايشان  و روش  بر راه و  دنبال

ص   اكرم رسول  كه  است  آمده � از ابوهريره  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث

ما ، اًحد ذهبأ  مثل  نفقأ  حدكمأ  نأ، لو  بيده  نفسي  ، فوالذي صحابيأتسبوا  ال«: فرمودند
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در   جانم  كه  ذاتي  ندهيد زيرا سوگند به  را دشنام  اصحابم: وال نصيفه  مد أحدهم  أدرك
  يكي  پيمانه  انفاق] اجر[كند،   احد طال انفاق  مانند كوه  از شما به  ، اگر يكي اوست  دست

نيز در   ديگري  آيات بسيار و  احاديث  البته. » است  را در نيافته  آن  و يا نصف  از آنان
  ، آمده بر ايشان  بدي  به  از تعرض  و در نهي  اجمعين  عليهم هللا رضوان  صحابه  فضيلت

از   وي  برگزيدگان و أخداوند  و اوليا و اصفياي  عادل  همه ي و صحابه  است
  .هستند ‡بعد از پيامبرانش  خلقش
در  � عثمان  حضرت  بعد از خالفت  كه  و جنگهايي  اختالفات  از علما درباره  برخي
ما را از   دستهاي  خداوند متعال  كه  است  اينها خونهايي«: اند داد، گفته  رخ � صحابه  ميان

در   كه  و آنچه  آالييم نمي  آن  نيز به را  ما زبانهايمان  پس  داشته  نگه  پاك  آن  به  آلودگي
  و برادرانش ÷يوسف  مياندر   كه  است  اي ، همانند واقعه داده  روي � اصحاب  ميان
  .»داد  روي
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  ﴾حجرات   سوره ﴿
  . است  آيه) 18(  و داراي  است  دنيم

  
  به  در آن  خداوند متعال  شد كه  ناميده»  حجرات»  آن  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  هاي حجره  را از پشت ص  اكرم  رسول  كه  ، همانان آموخت  ادب  اعرابي  درشتخويان
و   اخالق»  سوره ، سوره  اين. كردند صدا مي  عنهن هللا رضي  و پاكنهادش  مؤمن  انزن

  اسالمي  در جامعه  نظم  و رعايت  آداب  را به  شود زيرا مسلمانان مي  نيز ناميده»  آداب
  مورد خطاب  ايمان  وصف بار به  پنج  در آن  مسلمانان  كه  چنان  است  ارشاد نموده

  .ندا قرارگرفته
  :چيز است  پنج  آداب  اين  و اصول

  . و رسولش  عزوجل  خداي  ـ اطاعت1
  .صپيامبر   و بزرگداشت  ـ تعظيم2
  .شود مي  نقل  كه  اخباري  در باره  و تحقيق  اطمينان  ـ كسب3
  . مردم  و تمسخر به  اهانت  ـ تحريم4
  . و سوءظن  ، غيبت تجسس  ـ تحريم5

  پس  است  ادب  ، بيست ذكر شده  سوره  در اين  كه  آدابي  شود؛ مجموعه مي  خاطرنشان
  .قرار دهد  خويش  و آداب  اخالق  را سرلوحه  آن  هر فرد مسلمان  كه  است  شايسته

  

��o��n��m��l�����k���ji���h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l�����k���ji���h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l�����k���ji���h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l�����k���ji���h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_��~  
  كاري: يعني» جوييدن  پيشي  در برابر خدا و پيامبرش !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

پيامبر نگيريد، درحضور   تصميم  آن  و درباره  نكرده  فيصله  از خدا و رسولش  را پيش
  و سنت  قرآن  نكنيد و بر خالف  ابراز نظر شتاب  به  روحهمط  قضاياي  به  نسبت ص

 » خدا شنواست  گمان بي«  امور خويش  در تمام »و از خدا پروا بداريد«نگوييد   چيزي

  از كارها ـ اعم  كاري در هيچ  پس  اي هر امر دانستني  به » داناست«را   اي هر امر شنيدني
اجتهاد را   منابع  ترتيب  كريمه  آيه. نكنيد  پيشدستي  ـ بر خدا و رسولش  يا فعل  از قول
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  در حديث  كه  چنان  است  سنت  از آن  و پس  كتاب  آن  اولين  گيرد كه نيز در بر مي
  را به � جبل معاذبن ص  اكرم  رسول  وقتي  كه  است  آمده  حديث  ائمه  روايت  به  ريفش

  كتاب  به: گفت» ؟ كني مي  چيز حكم  چه  به«: فرمودند  وي  فرستادند، به مي  يمن
  سنت  به: گفت. »؟ نيافتي أخداوند  كتاب را در  اگر حكمي«: فرمودند. أخداوند
  به«: گفت. »؟ نيافتي  را در سنت  اگر حكمي«: فرمودند . نمك مي  حكم صخدا   رسول

او زدند و   تأييد بر سينه  نشانه  به ص  حضرت  آن  پس. » كنم مي خود اجتهاد  رأي

��*  �"  ����  ����  	()  �'&% �$#� " : فرمودند �  را كه  خدايي  ستايش: �"  ����  +

 حديث  اين. »داد  ، توفيق اوست  مورد پسند فرستاده  كه  چهرا بر آن  اش فرستاده  فرستاده
در  و  و سنت  و اجتهاد خود را بعد از كتاب  ، رأي�معاذ  كه  است  معني  اين  به  شريف 

  همان  كرد، اين مي  را بر آنها مقدم  خويش  داد و اگر او رأي قرار  و مرحله  مرتبه  آخرين
،  سخن  شامل  فراگير كه  است  ادبي  آيه  اين: خالصه. بود  وي  بر خدا و رسول  پيشدستي

  .شود مي  و اجتهاد هر سه  عمل

�﴿  تا آيه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و غير وي  بخاري �C� �B� �A� �C� �B� �A� �C� �B� �A� �C� �B� �A..._ »از  »5 /آيه
  رسول محضر  به  تميم بني  از قبيله  اي قافله: فرمود  اند كه كرده  روايت كزبير بن هللاعبدا

يا  :پيشنهاد كرد و گفت ص  حضرت  آن  به � ابوبكر صديق. آمدند صخدا 
  بلكه  نه: گفت �و عمر. امير گردانيد  آنان معبد را بر بن قعقاع !هللا رسول

  اين  تو از طرح: عمر گفت  ابوبكر به  از آن  پس. امير گردانيد  آنان را بر � حابس بن اقرع
با   مخالفت قصد من  ! نه: گفت �عمر  ولي.  نداشتي  نبا م  جز مخالفت  پيشنهاد هدفي

  بود كه  همان .آنها بلند شد  صداي  كردند تا بدانجا كه  جدل  با هم  پس.  است  تو نبوده
  به  كه  است  آمده نيز  ديگري  روايات  آن  نزول  در سبب  البته. گرديد  نازل  سوره  اين

  . ايم كرده  اشاره بعد  آيات  از آنها در خالل  برخي
  
  
  



  

2728  

���~���� � � � � � � � � � � �}��|��{��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
��§��¦����¥��¤��£��¢��¡�����§��¦����¥��¤��£��¢��¡�����§��¦����¥��¤��£��¢��¡�����§��¦����¥��¤��£��¢��¡���  

  ايمان  كه  كساني  اي«: فرمايد و مي  نموده  را بيان  اي گفتاري  ادب  خداوند متعال  سپس

و   ادب كار، بر قلت   ا اينزير »پيامبر بلندتر نكنيد  را از صداي  صداهايتان !ايد آورده
  ؛ نشانه آن  صدا وبلند نكردن  ؛ فرود آوردن كند و در مقابل مي  داللت  احترام  حيا و ترك

ديگر   از شما با بعضي  بعضي  كه چنانو هم«  است  نهادن  و حرمت  ، بزرگداشت تعظيم

را در   هايتانصدا :يعني »نگوييد  بلند سخن  صداي  گوييد، با او به مي  بلند سخن
بگوييد و با   سخن و وقار  آرامش  به  ، با وي آورده  پايين صبا پيامبر   گفتن  سخن
با پيامبر   در خطاب: است  مراد اين  قولي به. قرار دهيد  او را مورد خطاب  ادب  نهايت
  به! خدا  رسول  و اي! خدا  نبي اي : بگوييد  ولي! احمد  و اي !محمد  اي: نگوييد ص

  رسولصدا در برابر قبر   بلندكردن: گويد كثير مي ابن.  وي  و احترام  بزرگداشت  عنوان
 ص  حضرت  نزيرا آ  است  مكروه  شان صدا درحيات  بلند كردن  نيز همچون ص  اكرم
صدا بلند   اين  كه »بدانيد  كه آن مبادا بي«. اند محترم  و مرگ  در زندگي  هميشه  براي
شما را  أخداوند: يعني »شود  تباه  اعمالتان«؛  شماست  اعمال  ثواب  كننده، نابود  كردن

  از بين  اعمالتان  كرد تا مبادا پاداش  نهي ص  درحضور پيامبر خويش  كردن از صدا بلند
صدا در محضر پيامبر   كردن از بلند  خاطر آن شما را به  يعني: گويد مي كثير ابن. برود

  به  ، ما هم صورت  آيد و در آن  خشم  كار به  مبادا او از اين  كه  كرديم  نهي ص  خويش
، صپيامبر   كردن  با خشمگين  كسي  چنين  پس.  شويم  بر شما خشمگين  خشمش  سبب

  .كند مي  خود را تباه  اعمال  ندانسته  واقع در
بلند   صداي  به ص  اكرم  با رسول  اصحاب: گويد مي  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  قتاده

 � قيس بن ثابت  درباره  آيه  ديگر اين  روايتي  به. شد  نازل  كريمه  آيه  گفتند پس مي  سخن
  داشت  خراشي وگوش  زمخت  ، او صداي عالوه بود و به  سنگين  گوشهايش  شد كه  نازل

  بسا كه  كرد و چه بلند مي را بسيار  ؛ صدايش گفت مي  سخن  با كسي  چون  كه  طوري  به
بود   همان. شدند مي  متأذي  از صدايش  و ايشان  گفت مي  نيز سخن ص  اكرم  با رسول

  من  ةبالكلم  ليتكلم  الرجل  نإ« :است  آمده  شريف  در حديث. گرديد  نازل  آيه  اين  كه
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  سخط اهللا  من  ةلكلمبا  ليتكلم  الرجل  نإو  ةبها الجن  له  لها باال، يكتب  اليلقي  تعالي  اهللا  رضوان
  به  همانا شخص: رضالسماء واأل بعد ما بينأالنار  بها في  ، يهويلها باالً  ال يلقي  تعالي
دهد در  نمي  اهميتي  آن  و به  گفته  سخن  خداوند متعال  خشنودي  از موجبات  اي كلمه
از   اي كلمه  به  صشود و همانا شخ مي  نوشته برايش  ، بهشت كلمه  در برابر آن  كه حالي

  به  كه دهد در حالي نمي  اهميتي  آن  گويد و به مي  سخن  خداوند متعال  خشم  موجبات
  افگنده  دوزخ  ـ به  است  و زمين  آسمان  ميان دورتر از  كه  ـ از مسافتي  آن  سبب

  .»شود مي
  

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

 دارند، همان و فرو مي  را آهسته  نزد پيامبر خدا صداهايشان  كه كساني  گمان يب«

  حق: يعني » است  كرده  تقوا امتحان  را براي  خداوند دلهايشان  هستند كه  كساني 
 كه  گونه  ، همان است  گردانيده  و خالص  و صيقلي  صاف  تقوي  را براي  دلهايشان  تعالي

  ردي و  پست  از طالي  و سره  ناب  ، طالي شود و بر اثر آن مي  دهآزمو  طال با آتش 
 ص  اكرم  رسول  خود را پايبند احترام  كه  گروهي  اين  همچنين. آيد مي  دار بيرون وغش
آورند؛  مي  پايين  از امرش  بردن  فرمان  انگيزه  به  خود را نزد وي  و صداهاي  دانسته

  امام. كند مي  و صاف  پاك  اي ر زنگار و پليديرا از ه  دلهايشان أخداوند
  شخصي ! اميرالمؤمنين يا: شد  نوشته �عمر  به«: كه  است  كرده  روايت  حنبل احمدبن

  چگونه  وي  مقام  شود پس مي  آن  مرتكب  را دارد و نه  معصيت  اشتهاي  نه  كه  است
  آن  مرتكب  را دارند ولي  معصيت  هاياشت  كه كساني: نوشت  در پاسخ �؟ عمر است
  آنان«. » است  آزموده  تقوي  را براي  دلهايشان أخداوند  هستند كه  شوند، همانان نمي

  . آنان  ورزي  ادب  در برابر اين » است  بزرگ  و پاداشي  را آمرزش
  كه  است  كرده  روايت  قيس بن ثابت از محمدبن  آيه  اين  نزول  سبب  جرير در بيان ابن

�﴿  آيه  چون: گفت �x��w��v�� �u��t�s� �x��w��v�� �u��t�s� �x��w��v�� �u��t�s� �x��w��v�� �u��t�s..._ در   قيس بن ثابت  شد، پدرم  نازل
  اي: و از او پرسيد  گذشت  از نزدش  عدي بن اثنا عاصم  در اين.  گريست و مي  نشست  راه
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  كه  ترسم مي...   آيه  اين  نزول: گفت  ؟ پدرم است  واداشته  گريه  چيز تو را به  چه ! ثابت
  خبر به  اين  پس !برآور بلندآواز و بانگ  هستم  فردي  باشد زيرا من  شده  نازل  نم  درباره
  تعيش  أن  أما ترضي: او فرمودند  و به  او را فراخوانده  رسيد و ايشان ص  اكرم  رسول
، شهيد  كني  زندگي  ستوده  كه  نيستي  راضي  آيا بدان ؟ الجنة  وتدخل اًشهيد  وتقتل اًحميد
را بر   خويش  و ديگر هرگز صداي  شدم  راضي: ؟ گفت درآيي  بهشت  و به  شوي  كشته

. كرد  را نازل  آيه  اين  عزوجل خداي  بود كه  همان.  كنم بلند نمي ص  اكرم  رسول  صداي
  بعد از نزول  شد كه  نازل �ابوبكر صديق  درباره  آيه  ، اينكعباس ابن روايت  به  ولي
طور بسيار   جز به ص  اكرم  ديگر با رسول  كه  گرفت  ، تصميم سوره  اين از  دوم  آيه

 :گويد مي  عربي ابوبكربن  قاضي. نزند  گويد، سخن راز مي  گويي  كه  پوشيده و  آهسته
و   است  حيات  در حال  ايشان  حرمت  ، همچون وفات  در حال صخدا   رسول  حرمت«

  سخن  همچون خود،  و عظمت  و رفعت  االييدر و  بعد از وفاتشان  منقولشان  سخن
شود،  مي  خوانده  ايشان  سخن  چون  پس  است  ايشان  حيات  در حال  از زبانشان  مسموع

  بلندتر نكند و از آن  را از آن  خويش  صداي  كه  است  واجب  حاضري  بر هر شخص
: در آيه  خداوند متعال  البته .بود  واجب  ايشان  كار در حيات  اين  كه  نگرداند چنان  روي

�{� �±��°��¯��®��¬���«��ª��©z »ضرورت بر» 204/   اعراف  
 ص وي  رسول  زيرا سخن  است  داده  در گذار زمانها توجه  احترام  و استمرار اين  دوام

باشد و  مستثنا مي  كه اي را دارد، مگر در معاني  همانند قرآن  و حرمتي  بوده  نيز از وحي
  .» است  آمده  فقه  در كتب  آن  بيان

  

���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½  
 خوانند، فرياد مي  به  ات مسكوني  هاي حجره  تو را از پشت  كه  كساني  گمان بي«

 ، و درشتخويي  نموده  غلبه  آنان بر  و ناداني  جهل  چرا كه »فهمند نمي  بيشترشان
 ، معاشرت  طرز برخورد و روش  و اين  گشته  يرهچ  آنان  بر طبع  و تندمزاجي  خشونت

  مقام بودند، بايد در برابر خردورز و باوقار مي  و اگر آنان  است  شده  آنان  و عادت  شيوه
 روايت  به  نزول  سبب  در بيان. كردند مي  نيكو را رعايت  ادب ص نبوت
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 از قبيله  و احمقي  تخويدرش  مردم  در باره  كريمه  آيه: است  آمده  اسحاق محمدبن 
 صدا  همسرانشان  هاي حجره  را از بيرون ص  اكرم  رسول  شد كه  نازل  تميم بني 

  .كنند  خودنمايي ص  حضرت  كردند تا در برابر آن مي
  

��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  
و «: فرمايد مي و  اد نموده، ارش رابطه  نيكو در اين  ادب  را به  مؤمنان  آن  تعالي  حق  سپس

  حالشان  صالح و به »بهتر  برايشان ا، مسلم در آيي  كردند تا برآنان صبر مي  اگر آنان

  رسولرفتار با   ، ادب صورت  زيرا در آن  در دنيايشان  و هم  در دين  هم »بود«نزديكتر 
شد و  مي  رعايت  ايشان و خاطر شريف   قرار گرفته  مورد عنايت  باب  در اين صخدا 

يادآور . شد مي  آنند، عمل سزاوار ص  حضرت  آن  كه  و بزرگداشتي  ، احترام تعظيم  به
ماندند  نمي  خويش  و در خانه گرفتند نمي  كناره  از مردم ص  اكرم  رسول  كه  شويم مي

  زدن  هم بر  پس. بودند مي  مشغول  خويش  و ضروريات  مهمات  به  كه  مگر در اوقاتي
لذا  » است  و خدا آمرزگار مهربان« بود  محض  ادبي  ، بي اوقات  در اين  ايشان  آرامش
كند  نمي  ، مؤاخذه است  زده سر  از آنان  كه  اي و كوتاهي  ادبي بي  سبب  را به  كساني  چنين

  .نمايد مي  بسنده  آنان  و سرزنش  نصيحت  و فقط به
  

X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��OX��W���V��U��T��S�����R��Q��P��OX��W���V��U��T��S�����R��Q��P��OX��W���V��U��T��S�����R��Q��P��O����������_�� �̂�]��\��[�����Z��Y��_�� �̂�]��\��[�����Z��Y��_�� �̂�]��\��[�����Z��Y��_�� �̂�]��\��[�����Z��Y
���`���`���`���`  

از   كه  است  فاجر و بدكاري: فاسق » اگر فرد فاسقي !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«
  برايتان« كسي   اگر چنين!  آري. رود مي  بيرون  ندارد و از حدود شرع  پروايي  گفتن  دروغ

  تحقيق  نيك  پس«يد گرد مي  سومي  طرف  ضرر به  رساندن  موجب  كه »آورد  خبري

  در تصميم  نكردن  ؛ شتاب و بررسي  تحقيق  از لوازم  البته. نماييد  و تأمل  و بررسي »كنيد
و   روشن  تا حقيقت  است  در مورد خبر رسيده  و نگرش  ، مطالعه نمودن  ، درنگ گيري

و   ، درنگ رسي، بر تحقيق: يعني »برسانيد  آسيب  گروهي  به  مبادا ندانسته«. آشكار شود
  كساني  به  كه  امر است  منظور پرهيز و احتراز از اين ، به خبر رسيده  در برابر آن  تأملتان
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  رسانيدن  از زيان »ايد كرده  خاطر آنچه  به  گاه آن«برسانيد؛   زياني  استحقاقشان  برخالف

و   و نگراني  ، در غم آن  و از انجام»شويد   پشيمان«؛  وناداني  اشتباه از روي  آنان  به
  .فرورويد  پريشاني
 وليد  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  بسياري

  زكاتهاي  آوري جمع  را براي  وي ص  اكرم  شد زيرا رسول  معيط نازل أبي بن عقبه بن
  چون  بود پس  اي كينه  از قبل  آناناو و   فرستادند و در ميان  مصطلق بني  قبيله  گوسفندان

  كه  هنگامي. فرستادند  سويش  را به  را شنيدند، سواراني  خبر آمدنش  مصطلق بني  قبيله
 ص  اكرم  نزد رسول  ترسيد پس  شد، از آنان  خود آگاه  سوي  به  سواران  وليد از حركت

  بكشند و از دادن مرا  تند كهداش  تصميم  مصطلق بني  قبيله: گفت  ايشان  و به  بازگشت
برند و در   حمله  آنان  به  گرفتند كه  تصميم ص  اكرم  لذا رسول. سر باز زدند  هم  زكات
  هيأت  بودند، بناگاه  تصميم  اين  اجراي  مقدمات  و ترتيب  در تدارك  ايشان  كه  اثنايي

يا : و گفتند  آمده  ايشان محضر  و به رسيدند  مدينه  به  مصطلق بني  قبيله  نمايندگي
او   تا به  شديم  بيرون  پس  است  ما آمده شما نزد  فرستاده  ما خبر رسيد كه  هب !هللا رسول

  وي  ، به ايم شده  متقبل  زكات  از اداي  كه را  و آنچه  بداريم  اش و گرامي  گفته  خيرمقدم
و   نموده  را متهم  آنان ص اكرم  رسول اما. بود  ، او برگشته تا آمديم  ولي  بسپاريم
  فرستم شما مي  سوي را به  مردي  كه يا اين داريد و برمي  از مخالفت  يا دست«: فرمودند

شما را   و فرزندان  شما را بكشد و زنان  جنگندگان تا  است  خود من  همچون  نزد من  كه
  پناه: گفتند  نمايندگان  نآ. »زدند � علي  بر شانه  خويش  با دست  سپس. آورد  اسارت به

. شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان.  رسولش  و خشم  وي  ازخشم أخداوند  به  بريم مي
فرستادند   آنان  سوي را به �وليد  ، خالدبن واقعه  بعد از آن صخدا   رسول :قولي به

 نماز شب  كهكرد   نماز ديد و مالحظه  براي  گفتن  اذان  حال را در  خالد ايشان  پس
  . بازگشت كردند و او  خالد تسليم  را به  خويش  زكاتهاي  آنان. گزارند نيز مي) تهجد( 

  مشروعيت  در حكم  مفاد آن  ولي  شده  نازل  خاصي  سبب  براي  كريمه  هرچند آيه
،  فاسق  سخن  به اعتماد  اخبار و ترك  دريافت  هنگام  به  و تأمل  و درنگ  و بررسي  تحقيق

اما   شده  نازل  خاص  قوم  اين  درباره  آيه  هرچند اين«: گويد مي  بصري  حسن.  است  عام
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  نكرده  چيز منسوخ  هيچ را  و آن  است  جاري  تا روز قيامت  آن  حكم  خدا سوگند كه  به
و   أنيت: الشيطان  من  ةوالعجل هللا  من  التأني«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان. » است

  .» است  شيطان از  و شتاب  و عجله أاز خداوند  كردن  درنگ
  :كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه  همچنين
  . است  باشد، حجت  عادل  كه  شرطي  به  تن  خبر يك
اما   كرد، گنهكار است  حكم  آن  بر مبناي  شود و اگر قاضي نمي  پذيرفته  فاسق  شهادت

  .شود نافذ مي  وي  ، حكم در نزد احناف
  :گويند علما مي
نافذ  ، است  حق  موافق  كه  وي  از احكام  بخش  آن  بود پس  والي  فاسقي  شخص  چنانچه

را امضا   آن  وي  كه  حكمي  باشد ولي ، مردود مي است  حق  برخالف  كه  شود و آنچه مي
  .شود نمي  نقض  حال  هيچ  ، به است و گذرانده  كرده

  امري  ، يا پذيرش سخنش  بود، در قبول  ديگري  و مأمور شخص  فرستاده  اسقيف  چنانچه
  پس  نيست  علما خالفي  كند، ميان  را اعالم  بايد آن  كه  را برساند و يا اذني  بايد آن  كه
در   گردد ولي  دريافت  شود و پيامش  شنيده  سخنش  كه  جايز است  ضرورت  سبب به

  پذيرفته  سخنش ، گرفت مي  غير تعلق  براي  ، حقي فاسق  آن  با سخن  كه  صورتي
  .شود نمي

در رد   كند، كه نمي  غلط خود را تأويل  و انديشه  رأي  كه  فاسقي: است  بر دو نوع  فاسق
  تأويل خود را  نظر و انديشه  كه  و فاسقي.  نيست  خالفي  علما هيچ  در ميان  خبر وي

علما در مورد   اند ـ و ميان طور آشكار مبتدع  به  كه»  قدريه«و «  جبريه«كند ـ مانند  مي
را ـ   آنان  روايت و  شهادت : شافعي: است  اختالف  خبرشان  پذيرش  يا عدم  پذيرش

را   روايتشان  هم و  شهادت  ، هم كند اما جمهور فقها و محدثان مجموعا ـ رد مي
  .پذيرند مي
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و   گزاف  داريد و به  او را نگه  حرمت  پس » شماست  خدا در ميان  رسول  و بدانيد كه«
و   تحقيق  در مورد آن  كه آن خبر، بي  كي  رسيدن  نگوييد و در هنگام  سخن  اساس بي

كند،   از كارها از شماپيروي  اگر در بسياري«زيد نور  شتاب  كنيد، در داوري  بررسي

او   به  كه  اخباري از  در بسياري صخدا   اگر رسول: يعني »افتيد درمي  تمشق  به اقطع
كند،   از شما اطاعت دهيد، او مي  به  كه  ناصوابي  از مشورتهاي  رسانيد و در بسياري مي

  ولي.  است  و هالكت  ، گناه ، مشقت رنج: عنت. افتيد مي  و مشقت  شما خود در رنج
شود، از شما در   روشن  قضايا بر وي  و توجيه  حقيقت  كه از آن  قبل صخدا   رسول
  كه  آنچه  براساس  و عمل  گيري تصميم  كند و به نمي  پردازيد، اطاعت مي  كه  آنچه  غالب

  ليكن«. ورزد نمي  كند، شتاب  ملو تأ  انديشه امر  در آن  كه از آن  ، قبل است رسيده  وي  به

و   ترين داشته را دوست  آن: يعني »گردانيد  داشتني  شما دوست  را براي  خدا ايمان
  موافق  كه  اي امور شايسته  از شما جز آن  پس چيزها نزد شما گردانيد  خوشايندترين

در   و عجله  شتاب، شما  زند و در نتيجه سر نمي باشد،  آن  با مقتضاي  و منطبق  ايمان
را در   و آن«گذاريد  آنهارا فرومي  پيرامون  وبررسي  تحقيق  و عدم  مورد اخبار واصله

نيكو و   را در دلهايتان  ، ايمان خويش  توفيق  به  تعالي  حق :يعني » شما بياراست  دلهاي
  و زشتو ناپسند  »ناخوشايند  را در نظرتان  و عصيان  و كفر وفسق«داد   زيبا جلوه

  رشد و هدايت  را به  اينان أو خداوند »هستند  راشدان  اينانند كه  گردانيد پس«
  و استواري  ، پايداري سرسختي  همراه به  حق  بر راه  استقامت: رشد . است  ساخته  رهنمون

  . است  بر آن
 دعا  آيه  اين  مضمون  به  در دعايشان  هميشه ص  اكرم  رسول  كه  ذكر است  شايان

روز  در  چون: است آمده  احمد و نسائي  روايت  به  شريف  در حديث  كه  كردند چنان مي
: فرمودند  يارانشان  به  خطاب ص  اكرم  بازگشتند، رسول  مكه  سوي  به  احد مشركان

سر   پشت  اصحاب  پس.  ثنا گويم  خويش  پروردگار عزوجل  برابر بايستيد تا براي«
 ال  ، اللهم كله الحمد  لك  اللهم: دعا كردند  چنين ص  اكرم  ند و رسولكشيد  صف  ايشان
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 وال  هديت  لمن  مضل وال  أضللت  لمن  هادي وال  باسط لما قبضت وال  لما بسطت  قابض
ابسط   اللهم ، مباعد لما قربت وال  لما باعدت  مقرب وال  لما أعطيت  مانع وال  لما منعت  معطي

ال   الذي  المقيم  النعيم  سألكأ  نيإ  ، اللهم ورزقك  وفضلك  ورحمتك  كبركات  علينا من
  من  بك عائذ  نيإ  ، اللهم الخوف  يوم  منواأل  ةالعيل  يوم  النعيم  سألكأ  ، اللهم وال يزول  يحول

الكفر  الينإ  قلوبنا وكره  في  وزينه  يماناإل ليناإ  حبب  اللهم. شر ما منعتنا  عطيتنا ومنأشر ما 
لحقنا أو  حينا مسلمينأو  توفنا مسلمين  اللهم.  الراشدين  واجعلنا من  والعصيان  والفسوق

  عن  ويصدون  رسلك  يكذبون  الذين ةالكفر  قاتل  اللهم.  غير خزايا وال مفتونين  بالصالحين
بار : الحق  لهإ،  ابالكتا وتوأ  الذين  ةالكفر  قاتل  اللهم.  وعذابك  رجزك  عليهم  واجعل  سبيلك
  ، هيچ اي تو گشاده كه   آنچه  براي !بارخدايا.  توست  ها از آنستايش  همه !خدايا

  آن  و براي  نيست  اي گشاينده ، هيچ  اي تو بازگرفته  كه  آنچه  و براي  نيست  اي بازگيرنده
  تو هدايتش  هك  كس  آن  و براي  نيست  هدايتگري  ، هيچ اي كرده  تو گمراهش  كه  كس
  اي دهنده  ، هيچ اي داشته  بازش تو  كه  آنچه  و براي  نيست  گري گمراه  ، هيچ اي كرده

  تو دورش  كه  آنچه  و براي  نيست  اي بازدارنده  ، هيچ اي تو داده  كه  آنچه  و براي  نيست
  ، هيچ اي ساخته  تو نزديكش  كه  آنچه  و براي  نيست  اي كننده  نزديك  ، هيچ اي ساخته

! بار الها. بگشا  و رزقت  و فضل  و رحمت  بر ما از بركات !بار الها.  نيست  اي دوركننده
بار . شود نمي  و زايل  دگرگون  هيچ  كه  كنم مي  را درخواست پايداري   از تو نعمتهاي  من
.  ، امنيت رانيو نگ  و در روز خوف  طلبم مي  و فقر، نعمت  از تو در روز نيازمندي! الها

از ما   كه  و از شر آنچه  اي ما داده  به  كه  از شر آنچه  برم مي  تو پناه  به  نم! بار الها
و   بياراي  را در دلهايمان  و آن  گردان  داشتني  را نزد ما دوست  ايمان !بارالها.  اي بازداشته

 ا رام! بارالها.  قرار ده  انو ما را از راشد  را نزد ما منفور گردان  و عصيان  كفر وفسق
،  باشيم در افتاده  و فتنه  در خواري  كه آن  بدار و ما را بي  زنده  و مسلمان  بميران  مسلمان

و   كرده  را تكذيب  پيامبرانت  را كه  كافراني  نابود كن !بار الها.  گردان  ملحق  صالحان  به
را   كتاب  اهل  كافران !بار الها.  را قرارده  رجز و عذابت  دارند و بر آنان باز مي  از راهت
  .» معبود بر حق  ، اي نابود كن
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و   و بخشش  فضل  سبب  به  تعالي  حق: يعني » خداوند است  از جانب  و نعمتي  فضل«

را   و عصيان  و كفر و فسق  را نزد شما خوشايند و محبوب  ؛ ايمان خويش  بزرگ  انعام
 » داناست و خداوند«گردانيد   و شما را از راشدان  و ناخوشايند ساخت  منفور و زشت

  در انعام  است » حكيم« وجود دارد  از برتري  در ايشان  كه  آنچه  و به  مؤمنان  احوال  به
  . برايتان  توفيق  نمودن  بر شما؛ با ارزاني  خويش
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  البيني ذات  اختالفات  حل  از قواعد مربوط به  مهمي  قاعده  بيان  به  تعالي  حق  سپس
دو   آن  بجنگند، ميان  با هم  از مؤمنان  و اگر دو طايفه«: فرمايد و مي  پرداخته  مسلمانان

  تعدي  كه  كرد، با آن  تعدي  دو بر ديگري  از آن  دهيد و اگر باز يكي  را اصالح

و   انصاف  آنها به  ، ميان اگر بازگشت  بازگردد پس هللا  حكم  بجنگيد تا به كند مي

ديگر درافتادند و جنگيدند،  با يك  از مسلمانان  اگر دو گروه: يعني »دهيد  سازش  عدل
 كنند و آنها را  آنها سعي  در ميان  و سازش  صلح  به  كه  ستا  ديگر الزم  مسلمانان بر
 ، از سوي صلح  براي  تالش  اگر بعد از اين  فراخوانند ولي أخداوند  حكم  سوي به

  نپذيرفت را  صلح  گروه  زد و آن سر  بر ديگري  اي ، تجاوز و تعدي دو گروه  از آن  يكي 
، بر  صورت  در اين  نيست  وي  از حق  شد كه  چيزي خواستار  ننهاد بلكه  گردن  آن  و به

و  أامر خداوند  سوي بجنگند تا به  و باغي  سركش  گروه  تا با اين  است  الزم  مسلمانان
  و از بين  و برادري  صلح  همانا بر پاداشتن أخداوند  بازگردد و امر و حكم  وي  حكم
  و تجاوز خويش  از بغي  گروه  و اگر آن  تاس  مسلمانان  در ميان  و دشمني  كينه  بردن

، ديگر از  گفت  اجابت را  وي  و حكم أخداوند  كتاب  سوي به  و دعوت  بازگشت
دو   آن  ميان  نمودن  حكم در  كه  است  ، بر مسلمانان و در هر حال  است  مصون  تعرض

  الهي  و با حكم  است  صواب  باشند كه  اي داوري و  حكم  و جوياي  كرده  ، عدالت گروه
  برگردد و تكليفي  خويش  از ظلم را بگيرند تا  ظالم  گروه  باشد لذا بايد دست مي  مطابق
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 در حكم »كنيد  و عدالت«. ، ادا كند است  ديگر واجب  گروه  در قبال  اش برعهده  را كه

  .»دارد مي  دوست را  خدا دادگران  كه«آنها   ميان  نمودن 
 روايت � مالك بن از انس  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  ايشان و غير  لمو مس  بخاري

 ابي ننزد عبداهللا ب  كاش !هللا يا نبي: شد  گفته صخدا   رسول  به«: فرمود  اند كه كرده 
  سوي به  سوار بر االغي ص  حضرت  آن  پس. كنيد  دعوت  حق  سوي برويد و او را به 

  آن. آمدند  ابي بن هللاكردند و نزد عبدا  حركت  نيز با ايشان  مسلمانانافتادند و   راه  به  وي
رو   ابي بن هللاعبدا اثنا  در اين. كرد  پيشاب  االغ  ميان  بود، در اين  زاري شوره  ، زمين زمين

گند   بوي  كه خدا سوگند  دور شو زيرا به  از من: كرد و گفت ص  حضرت  آن  به
خدا   به: گفت  جلو آمد و در پاسخش  رواحه بن هللاعبدا  پس .كرد  مرا اذيت  االغت

از   اثنا مردي  اين در.  گند تو خوشبوتر است  از بوي  وي  االغ  پيشاب  بوي  سوگند كه
  رسول  و همراهان  ياران.  برخاست  از وي  دفاع  شد و به  خشمگين  ابي بن هللاعبدا  ياران
  ولگد و شاخهاي  مشت  با تبادل  طرف دو  انآمدند و مي  نيز بر سر خشم صخدا 

  سبب  در بيان  ولي. كرد  را نازل  آيه  اين  خداوند متعال  گاه آن. داد  روي  درگيري  درختان
  . است  شده  نيز نقل  ديگري  ، روايات آيه  نزول

: فرمودند صخدا   رسول  كه  است آمده �عمرو بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث
  في  يعدلون  الذين ، العرش  يمين  نور علي  منابر من  علي  ةالقيام  يوم  تعالي  عند اهللا  المقسطون«

از نور   بر منبرهايي  خداوند متعال نزد  دادگران  در روز قيامت: ولوا وما  هاليهمأو  حكمهم
و   اهالي  نو در ميا  در حكمشان  كه كساني  قرار دارند، همان  عرش  راست  در جانب
  .»كنند مي  اند، عدالت شده  گردانيده  آن  دار توليت عهده  كه  و بر آنچه  مردمشان
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  گردند كه مي باز  واحدي  اصل  به  همه  ايشان: يعني »برادرند  باهم  ، مؤمنان در حقيقت«

و ماندگارتر از  نيرومندتر  ديني  برادرند زيرا برادري  با هم  ايشان  پس  است  همانا ايمان
و   در تأييد اخوت  كه  است  گفتني.  است  و دوستي  رفاقت  و پيوندهاي  نسبي  برادري
: است  شريف  حديث  اين  جمله  از آن  است  آمده  بسياري  ، احاديث ديني  برادري
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  بر او ستم  ، نه است  برادر مسلمان  انمسلم: يسلمه وال  يظلمه ال  المسلم خوأ  المسلم«
و   دشمني  مؤمنان  در ميان ، اگر بنابراين. »كند مي  گذارد و تسليم او را وا مي  كند و نه مي

  با هم  كه  دو مسلماني  ميان در: يعني »را  برادرانتان  ميان  پس«داد؛   روي  كشمكشي

و زمامدار   امام  عليه  گروهي اگر  همچنين »دهيد  سازش«اند  كرده  و دعوي  كشمكش
  و شورش  خروج  بغاوتگراند؛ چنانچه  گروه  آن  كرد پس  بر شوريد و خروج  مسلمين

: است  شده  نقل  كه  برادرند چنان  مؤمنان با  آنان  حال  در عين  بود ولي  ناحق  به  آنان
آيا : پرسيد � ـ از علي  و صفين  ـ جمل  بغي  اهل  اعور در جنگهاي  حارث«

فرار   از شرك !خير: فرمود �اند؟ علي مشرك جنگند تو مي  عليه  كه  جنگجوياني
ـ   را ـ جز اندك أخداوند  زيرا منافقان! خير: اند؟ فرمود آيا منافق: شد  گفته. اند كرده

بر ما   ما هستند كه  برادران: ؟ فرمود است  چگونه  حالشان  پس :شد  گفته. كنند ياد نمي
 قرار  تا مورد رحمت«  امور خويش  در تمام »و از خدا پروا بداريد« .»اند كرده  غاوتب

  الهي  رحمت  به  گان تقواپيشه  كه  است  بر آن  تعبير دليل  اين.  تقوي  اين  سبب  به »گيريد
  .گردند مي  نايل

  به  مسلمانان از  خياگر بر  كه  است  كفايه  ، فرض با بغاه  جنگيدن  امر به: اند  علما گفته
از  � صحابه از  گروهي  جهت  همين  شود به ساقط مي  ديگران  پرداختند، از ذمه  آن

  عملشان  با اين  هم � گرفتند و علي  عنهما كناره هللا رضي  و معاويه  علي  ميان  جنگهاي
  . را پذيرفت  نكرد و عذرهايشان  مختالفت

 از آن  اي پاره  نقل  ما به  وجود دارد كه  رد بغاهنيز در مو  ديگري  در اينجا احكام
  :پردازيم مي 

  جماعت  به  و پيوستن  طاعت  را به  ، بايد آنان باغي  با گروه  از جنگيدن  قبل  مسلمين  امام
  .بجنگد  سرباز زدند، با آنان  جماعت  به  از بازگشتن  كه  فراخواند و در صورتي

  .شود نمي  كشته  اسيرشان
  .گيرد قرار نمي  ، مورد تعقيب فرار كرده  از جنگ  كه  از آنان  يكس

  .شود نمي  رسانده  قتل  به  مجروحشان
  .شوند نمي  گرفته  بردگي  به  و اطفالشان  زنان
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  .شود نمي  گرفته  غنيمت  به  اموالشان
  اند، به كشانده  نابودي  ـ به  يا مال  ـ از خون  و بغاوت  شورش  در اثناي  باغيان  كه  آنچه

  در كتب»  تبغا»  احكام  تفصيل  كه  ذكر است  شايان. ندارد)  تاواني(  علما ضمان  اجماع
  . است  آمده  فقه
  

�����Î���Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º�����Î���Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º�����Î���Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º�����Î���Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º
��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú���Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú���Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú���Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú���Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ

��ä��ã��ä��ã��ä��ã��ä��ã����  
 :يعني »را ريشخند كند  ديگري  قوم  نبايد قومي !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

. نمايند  جويي ريشخند گيرند و تحقير و عيب  را به  ديگري  از شما نبايد مردان  مرداني
  و بدان  است»  قوام«  از ماده»  قوم«زيرا   زنان  هستند نه  در اينجا، مردان»  قوم«مراد از   پس

  امور زنان  و قيم  دارندگان ، برپا كارپردازان  آنان  شود كه مي  اطالق  فقط بر مردان  جهت
  سازي و شبيه  تمسخر با تمثيل  دارد؛ مثال گاهي  بسياري  هاي تمسخر شيوه  البته. هستند
  ، به از آن  هدف  كه  است  وحركاتي  اشارات  كار گرفتن ، يا با به كسي  يا فعل  سخن

  مردان  بسا كه  چه: يعني »اينها بهتر باشند بسا آنها از  چه«. باشد  طرف  كشيدن ريشخند
باشند   كنندگان بهتر از مسخره  نزد خداوند متعال امر و  ، در واقع مورد تمسخر قرارگرفته

 »بسا اينها  چه«كنند   جويي و عيب »تمسخر گيرند را به  ديگري  زنان  و نبابد زناني«

  تمسخركننده  بهتر از زنان: يعني »از آنها بهتر باشند«  شده  تمسخر كشيده  به  زنان: يعني

  الناس  أعين  تنبو عنه  طمرين  أغبر ذي  أشعث  رب«: است  آمده  شريف  در حديث. باشند
 و  كهنه  دو جامه  ، غبارآلود و داراي ژوليده  بسيار انسانهاي  چه: ألبره  اهللا  علي  لو أقسم
  كنند ولي مي  آنها خود را برتر و بزرگتر احساس  از ديدن  مردم  هاي چشم  كه  اي فرسوده

را در   ايشان اسوگند ياد كنند، او قطع  بر خداوند متعال ] ژوليده  انسانهاي  همين[اگر 
  .»گرداند راستگو مي  سوگندشان

تعبير  .نزنيد  يگر طعنهد  بر برخي  برخي: يعني» نكنيد  جويي عيب  خويش  و در ميان«
  طعنه  خداوند متعال  كه  است  كند زيرا مفيد آن مي  با خود حمل  ظريفي  معناي)  انفسكم(
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  خود وي  به  زدن  طعنه را  ديگري  مسلمان  به  نسبت  مسلمان  يك  جويي و عيب  زدن
  مؤمني  هرگاه  هستند پس  واحده  تن  همانند يك  مسلمانان  چرا كه  است  كرده  معرفي

در   كه چنان.  است  نموده  جويي عيب را  خودش  كند، گويي  جويي را عيب  برادر مؤمنش
: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �بشير بن نعمان  روايت  به  شريف  حديث

  نمؤمنا: كله  اشتكي  عينه  اشتكي  نإ، و كله  اشتكي  رأسه  اشتكي نإواحد   كرجل  المؤمنون«
  آن  آيد و اگر چشم درد مي  به  آن  بدرد آيد، كل  واحدند، اگر سر آن  تن  مانند يك  همه

  .»آيد مي درد  به  آن  درد آيد، كل  به
تمسخر؛  :كه  است  در اين» لمز«و »  سخريه»  ، يعني جويي تمسخر و عيب  در ميان  فرق

اما . آور باشد خنده تحقير  آن  كه  است  اي گونه و به  در حضور وي  ديگري  حقير شمردن
  باشد چه  داري امر خنده در  اشاره  آن  ؛ چه است  وي  معايب  سوي  به  اشاره: جويي عيب

تر از  عام  جويي ، عيب بنابراين  در غيابش  باشد چه  در حضور شخص  و چه  در غير آن
  . تمسخر است

ندهيد  بد  هاي ديگر لقب  برخي  به  رخيب: يعني »بد نخوانيد  هاي لقب  و همديگر را به«
  كار نهي  از اين  خداوند متعال ! آري. آوريد  خشم  بد به  دادن  لقب  تا همديگر را با اين

  شخص  كه  ندارد، مانندي  خوشي  انجامد و عاقبت مي  دشمني  كار به  اين  نمود؛ چرا كه
!  يهودي  اي: بگويد  برادر مسلمانش  يا به ! منافق  اي ! فاسق  اي: بگويد  برادر مسلمانش  به
  لقب  يك  به  شخص  كه  در موردي البته !  خوك  اي!  االغ  اي!  كلب  يا اي!  نصراني  اي

  اعمش: جواز دارد، مانند  بر وي  آن  آيد، اطالق نمي  بدش  لقب  و از آن  مشهور است
در .  نيز هست  مشهور حديث  راويان از  دو تن  لقب و،هر د  كه)  لنگ(  و اعرج) كور(

  ليهإ  سمائهأ  حبأب  يسميه  نأ  المؤمن  علي  المؤمن  حق  من«: است  آمده  شريف  حديث
  او را به  كه  است  اين  بر مؤمن  مؤمن  از حق:   الحسن  دبواأل  ةالسن  من  ةالتكني  وكانت

و   است  از سنت  گذاشتن  د و كنيهبخوان  است  ترين داشته دوست  نزد وي  كه  نامهايي
  .» نيكوست  ادبي
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از  بعد  شخص  كه  است  بد رسمي: يعني » بعد از ايمان  فسوق  است  ناپسنديده  چه«

  منهيات  از ارتكاب »نكرد  توبه  و هر كه«شود   خوانده  ، كافر يازاني و توبه  آوردن  اسالم

  . طاعت  جاي  به  عصيان  با نهادن »، خود ستمگرند گروه  آن«؛  خداوند متعال
  نازل  تميم بني  قبيله  نمايندگي  هيأت  درباره  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك
و   ، سلمان سالم ، ، صهيب ، بالل فهيره  ، ابن ـ مانند عمار، خباب  صحابه  فقراي  شد كه

  و حالتي  كهنه  هاي جامه را با  ايشان  كه  گاه دادند آن ـ را مورد تمسخر قرار  غير ايشان
  صفيه: كه اين  از جمله  است نيز آمده  ديگري  روايات  آن  نزول  در سبب. ديدند  ژوليده

  زنان !هللا يا رسول: آمد و گفتص  اكرم  عنها نزد رسول هللا رضي  اخطب بن دختر حيي
  وي  به صخدا   رسول ! دو يهودي دختر  يهودي  اي: گويند زنند و مي مي  هطعن  من  به

محمد   و شوهرم  موسي  ، عمويم است  هارون  پدر من  كه  نگفتي  آنان  چرا به: فرمودند
  در مورد نزول  از تعدد وقايع  مانعي  البته. شد نازل   آيه  اين  ؟ پس والسالم  ةالصال عليهم

تواند  ، مي است  آمده  آيه  يك  نزول  در سبب  كه  رواياتي  وجود ندارد زيرا همه  آيه  يك
را   آيه  باشد، حكم  هر چه  نزول  ، سبب هر حال  به. باشد  آن  نزول  سبب  در مجموع

  بودن  مخصوص  به  نه  لفظ است  بودن  عام  سازد زيرا اعتبار به نمي  و موردي  خاص
  . سبب

  

H��G��F������ �E��D��C��B��AH��G��F������ �E��D��C��B��AH��G��F������ �E��D��C��B��AH��G��F������ �E��D��C��B��A������P��O��N���M���LK��J��I��P��O��N���M���LK��J��I��P��O��N���M���LK��J��I��P��O��N���M���LK��J��I��T��SR���Q��T��SR���Q��T��SR���Q��T��SR���Q
��d��c���b��a��� �̀�_ �̂�]��\[��Z��Y��X��W���V��U��d��c���b��a��� �̀�_ �̂�]��\[��Z��Y��X��W���V��U��d��c���b��a��� �̀�_ �̂�]��\[��Z��Y��X��W���V��U��d��c���b��a��� �̀�_ �̂�]��\[��Z��Y��X��W���V��U  

حد وسطي : گمان »از گمانها بپرهيزيد  از بسياري !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«
باشد اما  خير مي  اهل  به  بدزدن  گمان  مراد آيه.  است  يا وهم  شك  و ميان  يقيني  علم  ميان 

را   انيگم  همان تا در مورد آنان   جايز است: كه  بايد گفت  فسقو   بدي  در ارتباط با اهل
  عاليم  كه  مورد كسي در  بد زدن  گمان  شود پس مي  بر ما نمايان  آنان  از اعمال  كه  بزنيم

  گمان  وي  در باره  كه  ندارد لذا بركسي  ، اشكالي است  نمايان  در وي  بدي  هاي و نشانه
  اگر به  نگويد ولي  سخن  خويش  گمان  مصداق  به  كه  گاه تا آن  نيست  زند گناهي بد مي
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 بد  اما گمان.  كار است گنه  صورت  را برمال گردانيد، دراين  و آن  گفت  سخن  آن  مصداق
  .، جواز ندارد است  خير و صالح به  آراسته  ظاهرش  كه  در مورد كسي  زدن

 .باشد خير مي  اهل  به  زدن بد  گمان  و آن » تاس  از گمانها گناه  بعضي  هرآينه«
  آمده  بسياري  احاديث  مؤمن  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود كه مي  خاطرنشان

: فرمود  كه  است �عمر بنهللا عبدا  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  از آن  است
  طيبأو  طيبكأما «: گفتند مي  كعبه  به  طواف  در حال  كه  را ديدم ص  اكرم  رسول
  اهللا عند  عظمأ  المؤمن  ة، لحرم محمد بيده  نفس  والذي  حرمتك  عظمأو  عظمكأ، وما  ريحك

  و چه  هستي قدر پاك   چه!  كعبه  اي: اال خيرإ  به  يظن  نإو  ودمه  ، ماله منك  ةحرم  تعالي
  بزرگ  قدر احترامت و چه   تيهس  قدر با عظمت  ، چه و معطر است  پاكيزه  قدر بويت

در نزد   مؤمن  حرمت ، همانا اوست  محمد در دست  جان  كه  ذاتي  اما سوگند به  است
  خون ] حرمت[و   وي  مال]  حرمت[؛  تو بزرگتر است  و احترام  از حرمت  خداوند متعال

  آمده  شريف  در حديث  همچنين .»نشود  جز گمان خير برده  وي  در حق  كه و اين  وي
  بپرهيزيد زيرا گمان  از گمان ! هان...:  الحديث  كذبأ  الظن  نفإ  والظن  ياكمإ«: است
  .»... سخنهاست  ترين دروغ
  :است  بر چند نوع  گمان  كه  ذكر است  شايان

خداوند  به  داشتن  نيك  گمان  چون: است  امر شده  بدان  كه  يا آنچه  واجب  ـ گمان 1
نزد   من: بي  عبدي  نا عند ظنأ«: است  آمده  قدسي  شريف  در حديث.  مؤمنان  هو ب  متعال
  يموتن ال«: است آمده  شريف  در حديث  همچنين. » خود هستم  خود در حق  بنده  گمان

  خداوند گمان  به  كه اين از شما نميرد، مگر  هرگز يكي: باهللا  الظن  ال وهو يحسنإ  حدكمأ
  .»دباش  داشته  نيك

  به  ، نسبت خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  چون: است  يا حرام  ممنوع  كه  ـ گماني 2
 و  آنها بازتابگر نيكي  ظاهر حال  كه  حالي  پوشيده  مسلمين  به  و نسبت  صالح  اهل

 از  است  كرده  خداوند حرام«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان.  است  عدالتشان
  كه چنان اما. »شود  بد زده  گمان  وي  به  كه را و اين  وي  را، آبروي  وي  ونخ  مسلمان
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خود را در  شود، يا پليد مي  اعمال  آشكارا مرتكب  كه  كسي  به  نسبت  ؛ سوءظن گفتيم
  . نيست  دهد، حرام قرار مي  و تهمت  شك  موضع

بد   گمان و  برادر مسلمان  حقدر   داشتن  نيك  مانند گمان: است  مستحب  كه  ـ گماني 3
  حديث در  كه چنان.  است  فسق  دهنده نشان  ظاهر حالش  كه  در مورد كسي  داشتن
. » است  و هشياري  از دور انديشي  سوءظن: سوءالظن  الحزم  من«: است  آمده  شريف

  اثري  يدارا  سوءظن  كه  است  حالتي  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن  بودن  حرام  پس
  .شود  غير متعدي  به  باشد كه

  وسيله به  عملي  فرعي  شرعي  در استنباط احكام  زدن  گمانه  همچون: مباح  ـ گمان 4
  است  خوانده  ركعت  مثال سه  نماز ـ كه  در شكيات  غالب  گمان  به  نمودن  اجتهاد و عمل
  . يا چهار ركعت

  پوشيده جو در مورد عيبها و اسرارو و جست  كنكاش: تجسس »نكنيد  و تجسس«
  به  سپردن  از گوش  عبارت  ؛ و آن است  نيز حرام»  تحسس»  همچنين.  است  مسلمين

  ولي. فرادهد  گوش  سخنشان  به  ندارند كسي  آنها دوست  كه  است  درحالي  مردم  سخن
در   اوند متعالخد  كه  باشد چنان مي  خير مباح  هاي در مورد بررسي  كار گاهي  اين

�}�: فرمايد مي  ÷يعقوب  از سخن  حكايت �F� �E��D� �Cz :)برويد اي  
  شريف  در حديث. »87/   يوسف«) كنيد  تحسس  و برادرش  و از يوسف ! من  پسران

  ، التتبعوا عورات قلبه  إلي  اإليمان يدخل   ولم  بلسانه  آمن  يا معشر من«: است  آمده
  زبان  به  كه  گروهي اي: قعر بيته  في  اهللا  ، فضحه المسلمين  عورات  تتبع  من  نإ، ف المسلمين

را   مسلمين  هاي عيب ، است  وارد نشده  قلبش  به  ايمان  ولي  آورده  خود ايمان
  باشد، خداوند متعال  مسلمين  هاي وجوگر عيب جست  وجو نكنيد زيرا هر كس جست

  سه«: است  آمده  شريف  حديث در  همچنين. »كند يرسوا م  اش خانه  او را در اندرون
  در اين.  و سوءظن  حسد ورزيدن ، بد زدن  فال: است  من  و گريبانگير امت  چيز الزمه
در آنها   كه  است  آنها از كساني  كننده چيز برطرف  چه !هللا  يا رسول: گفت  اثنا مردي

: فامض  ذا تطيرتإو  فال تحقق  ذا ظننتإو هللا فاستغفر  ذا حسدتإ: ؟ فرمودنداند درافتاده
  در مورد گمان[  پس  زدي  گمان  و چون  بخواه  ، از خداوند آمرزش حسد ورزيدي  چون
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  فال. » نده  بد اهميت  فال  و به  كن  را عملي  ، آن زدي بد  فال  و چون  نكن  تحقيق ]خود
  . است  آن  و ديگر انواع  انداختن  ديگر، ريگ  و كتب  مصحف  از روي  فال  گرفتن: حرام

 ديگر را  از شما برخي  برخي: يعني »نكند  ديگر غيبت  از شما از بعضي  و بعضي«
 .قرار ندهد  و بدگويي  برد، مورد هجوم بد مي  از آن  فرد غايب  كه  با سخني  غايبانه
 ناخوشايند وي  بگوييد كه  سخني  وي  به  راجع  شخص  در غياب  كه  است  آن: غيبت

موجود   كنيد، در وي مي  وصف  گوييد و او را بدان مي  وي  درباره  باشد، هرچند آنچه 
  عاري  صفت  دهيد، از آن مي  را نسبت  او صفتي  به  در غيابش  كه  اما اگر شخصي. باشد

  شريف  حديث در  كه كار شما ـ چنان  ايد، اين بربسته  دروغي  وي  بود و شما در حق
  ، تعديل ، جرح تزكيه مانند اقتضا نمايد  مصلحت  كه  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است  آمده

استثنا   و از مصاديق.  نيست  مستثني  باب  چيز ديگر از اين  ـ هيچ  اشخاص  و نصيحت
 صاكرم   محضر رسول  تا به  خواست  اجازه  مرد فاجر و بدكاري: است  روايت  اين

  بد برادري  دهيد؛ اما چه  او اجازه  به: ةالعشير خوأ  ، بئس ائذنوا له«: رمودندف  درآيد، ايشان
و   از كرامت  ، پاسداري غيبت  در تحريم  حكمت  كه ذكر است  شايان. » در قومش  است

  . است  آمده  بسياري  در احاديث  معني  اين  كه  چنان  است  انسان  حرمت
 جمله  اين »را بخورد؟  اش برادر مرده  گوشت  هدارد ك  از شما دوست  آيا كسي«
  مرده  از بدن  خوردن  را به  ، آن تمثيل  در اين  سبحان  خداي  كه  غيبت  براي  است  تمثيلي 

  آگاه  خود خبر ندارد و از آن  گوشت  از خوردن  زيرا مرده  است  همانند ساخته
  خود آگاه  عليه  شود، از غيبت مي  غيبت  از وي  كه  اي زنده  شخص  گونه شود، همين نمي

شد و   بريده  مرده  اگر گوشت  طور كه  كند، همان  تواند از خود دفاع نمي  يعني  نيست
تواند  مي  حاضر گاهي  شخص  كه كند درحالي  دفاع  تواند از خودش شد، او نمي  خورده

  به  انزجار نسبت  وايجاد حستنفير   براي  مثل  اين  پس. نمايد  بد را دفع  از خود سخن
  داشته  نفرت  از خوردنش  طبيعتش  كه  است  از چيزهايي  انسان  زيرا گوشت  است  غيبت

 . است  نيز حرام اكار شرع  اين  كه اين از  دارد، گذشته را ناپسند مي  آن  بشري  و سرشت
  ر داريد، از يادكردنتنف  مرده  گوشت  ازخوردن  كه چنان: يعني »داريد  كراهت  از آن«

در  »و از خدا پروا كنيد«باشيد   داشته  بپرهيزيد و نفرت نيز  بدي  خود به  برادر مسلمان
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  سويش  به  كه بر كساني » است  پذير مهربان خدا توبه  گمان بي«  كه  وي  اوامر و نواهي
  .بازگردند

  غيبت  اگر كسي: گويند ا ميو جمهور علم  است  كبيره  علما از گناهان  اجماع  به  غيبت
  كند كه  وعزم  كرده  توبه  غيبت  از آن  عزوجل  خداي  بارگاه را كرد، بايد به  ديگري  كس

  است  را كرده  غيبتش  كه  و از كسي  بوده  خود پشيمان  باز نگردد و بايد از كرده  آن  به
زيرا   شرط نيست از او  يدنطلب  حالليت: گويند ديگر از علما مي  جمعي. بطلبد  حالليت

  از غيبتش  وي بر  وارده  آزار روحي  بسا كه  كند، چه  خود آگاه  اگر او را از غيبت
  ، از وي است  كرده را  مذمتش  كه  در مجالسي  كه  است  اين  جبران  راه  شديدتر باشد پس

كار   برگرداند تا اين  را از وي  غيبت  نمايد و در حد توان  ياد كند، توصيفش  نيكي  به
  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث. باشد  سابقش  عمل  در مقابل  تعويض  نوعي
  سوي  به  كند، خداوند متعال  حمايت  است  وي  غيبت  مشغول  كه  را از منافقي  مؤمني

ر كند و ه  حمايت  جهنم  آتش در برابر  بدنش  فرستد تا از گوشت را مي  اي فرشته  وي
  او را بر سر پل  كند، خداوند متعال  متهم  چيزي  به  دادنش  قصد دشنام  را به  مؤمني  كس

  .»آيد  ، بيرون است  گفته  كه  كند تا از آنچه مي  متوقف) صراط(  جهنم
برادر   درباره  كه  است  آن  غيبت: اند گفته»  بهتان«و »  افك«، » غيبت»  ميان  علما در فرق

  بگويي  چيزي  وي  در حق  كه  است  آن: افك.  هست  در وي  كه  بگويي  يزيچ  مسلمانت
  چيزي  وي  در حق  كه  است  آن: بهتان.  اي كرده  و دريافت  اي را شنيده  آن  از ديگري  كه

را   غيبت  حكم  كه  مواردي  بيان علما به  كه  ذكر است  شايان.  نيست  در وي  كه  بگويي
باشد   اي شرعي  صحيح  هدف  برآوردن منظور  به  اگر غيبتاند زيرا  ختهندارند، پردا

؛  نيست  حرام  غيبت  صورت  نباشد، در آن ميسر  جز با غيبت  هدف  آن  به  رسيدن  كه

  :اند از  امور عبارت  اين

  براي تواند گيرد، مي قرار مي  كسي  و ستم  مورد ظلم  كه  كسي :و دادخواهي  ـ تظلم 1
  حديث كند زيرا در  شكايت)  حاكم(  مسؤول  مراجع  به  ، از وي ظالم  ظلم  بردن  بين از

  سخن  دهيدكه  او اجازه  به«: است  آمده  از مظلومان  يكي  گفتن  سخن  به  راجع  شريف
  .كند  خود دفاع تواند از مي  حق  صاحب  يعني. » است  را سخني  حق  بگويد زيرا صاحب
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را   ديگري  كس  عيب  اگر كسي :منظور تغيير منكر  به  از كسي  ستنج  ـ ياري 2
  اين ، قادر است  منكر از وي  آن  تغيير دادن  كند او به فكر مي  كند كه بازگو مي  شخصي به

��H��G��F����E��D��C��B}�: تعالي  حق  فرموده  اين  دليل  به.  است  درست  كارش

K��J����� �I z  :)بر او   كه  ندارد مگر ازكسي  را دوست  بدزباني  به  برداشتن  خداوند بانگ
  . گذشت  تفسير آن  كه» 148/ نساء «) باشد  رفته  ستم

  پس  است  كرده  ظلمي  چنين  من  به  كس  فالن: بگويد  اي مفتي  به  اگر كسي :ـ استفتاء 3
  سخني  ولي  است  غيبت  متضمن  سخنش  اين  كه  ؟ با آن چيست  حقم  به  رسيدنم  راه

  چنين ص  اكرم  نزد رسول  از وي  ابوسفيان  هند زن  كه اين  دليل  به  است  درست
را   فرزندم و  من  خرج  تكافوي  آنچه  كه  حريص  است  مردي  ابوسفيان«: كرد  شكايت

  اكرم  رسول؟  برگيرم  از مالش  وي  آگاهي  بدون  توانم آيا مي  دهد پس نمي  من  بنمايد به
  .»برگير ! آري: فرمودند ص

  بدگويي ، مانند نيست  غيبت  از فاسق  بدگويي :و فجار  فساق  از آفت  ـ هشدار دادن 4
  به. كشد و فحشا سرمي  بدكاري  محالت  به  پيوسته  كه  الخمر و كسي دائم  از شخص

  كه  آنچه  رابه  فاسق: لناسا  يحذره  كي  بما فيه  اذكرو الفاسق«: شريف  حديث  اين  دليل
  .»از او حذر كنند  كنيد تا مردم  ، معرفي است  در وي

نقاط   بيان  چون :است  امور عامه  مربوط به  كه  رازي  درباره  و هشداردهي  ـ اعالم 5
 كردن  ندارند و نصيحت  اهليت  كه  و مفتياني  ، مصنفان ، راويان گواهان  ضعف

  .انند آنهاو م  خواستگار، شريك 
  وي  شناخت  كه درصورتي ، مشهور است  آن  به  كه  لقبي  به  شخص  كردن ـ معرفي 6

  .ها اين  و امثال  ، الل ، كور، ديوانه لنگ  نباشد، مانند القاب  ممكن  لقب  با غير آن
غذا   كه شد  نازل � فارسي  سلمان  درباره  آيه  اين: است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  به  وخوابيدنش  خوردن  گونه  از اين  شخصي  خوابيد پس  درنگ بي  آن  دنبال خورد و به
  .شد  نازل  آيه  اين  گاه آن. ياد كرد  بدي
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وحواء   دو، آدم  آن  كه » ايم دهآفري  زن  مرد و يك  همانا ما شما را از يك ! مردم  اي«
برابرند، از   انسانيت  در اصل  با هم  انسانها همه  كه  است  مراد اين. عليهماالسالم اند

  جمع  مادر با هم  پدر و يك  را يك  آنان  واحد پيوند دارند و همه  نسب  يك  به  رو كه آن
ندارد   توجيهي  ديگر، هيچ  بر بعضي  نسب  از آنها به  بعضي  ، فخر نمودن د بنابراينكن مي

 » ها گردانيديم قبيله ها و و شما را شعب«برابرند   ، با هم انسانيت  آنها در اصل  زيرا همه
  آن  به  كند ودر فارسي مي  جمع  را با هم  قبيله  چندين  كه  بزرگ  است  امتي: شعب

را در   قبيله  چندين  هريك  كه»  ربيعه  شعب«و » مضر  شعب«گويند، مانند  مي»  ملت«
باشد،  مي  آن  و زير مجموعه»  شعب«كمتر از  كثرت  از حيث»  قبيله«اند و  خود گنجانيده

: ديگر  قولي به. »مضر»  از شعب»  تميم بني»  وقبيله»  ربيعه»  از شعب» بكر بني»  مانند قبيله
  طبقات: كه  ذكر است  انشاي.  عرب  هاي شاخه»  قبايل«اند و عجم  هاي شاخه»  شعوب«

  ، سپس عماره ا، بعد قبيله  ، سپس شعب  اول: است  طبقه  هفت  بشر در نزد اعراب  نسل
»  كنانه«،  شعب»  خزيمه«: آن  مثالهاي.  عشيره  و بعد از آن  فصيله  فخذ، سپس ا، بعد بطن
  عشيره » عباس«و   هفصيل»  هاشم«فخذ، »  عبدمناف«،  بطن»  قصي«،  عماره»  قريش« ، قبيله
  . است
  حاصل  متقابل  ديگر شناسايي تا با يك«  ها گردانيديم ها و قبيله شما را ملت ! آري

آفريد تا همديگررا   مختلف  هايي قبيله ها و شما را شعب  سبحان  خداي: يعني »كنيد

 شما  رينارجمندت  در حقيقت«  فخر ورزيد چرا كه  نسب  به  كه  آن  براي  بشناسيد، نه

با  ، فقط تعالي  شما در نزد حق  ميان  برتري: يعني » شماست  نزد خداوند پرهيزگارترين
تر،  گرامي كه  است  برخوردار باشد، همو سزاوار آن  از تقوي  هر كس  پس  است  تقوي

  آگاه  داناي ترديد خدا بي«را فروگذاريد   نسب  ، تفاخر به بهتر و برتر باشد بنابراين

  پشت  جاهليت  پندارهاي  به  پس  نيست  شما از او پنهان  عمل  و طرز ديد و نحوه » است
  كه  است  آمده �  از ابوهريره  و غير وي  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. پا زنيد
: فرمودند ؟ كيست  مردم  ترين گرامي  شد كه  سؤال صخدا   از رسول«: فرمود
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ما از   سؤال :گفتند  اصحاب.  آنهاست  پرهيزگارترين أاوندنزد خد  آنان  ترين گرامي
خدا  خدا فرزند نبي نبي  ، يوسف مردم  ترين گرامي  پس: فرمودند. مورد نبود  شما در اين

مورد   ما از شما در اين  سؤال: گفتند  اصحاب.  است أخدا  خدا فرزند خليل فرزند نبي
: گفتند  ؟ اصحاب است  عرب  معادن  درباره  نشما از م  سؤال  پس: فرمودند.  نيز نيست

  فهم  اهل  كه شرط آن  اند به آنها در اسالم ، بهترين  آنها در جاهليت  بهترين: فرمودند ! آري
: التقوي  ، والكرم المال  الحسب«: است  آمده  ديگري  شريف  در حديث. »باشند  و دانش
  كلكم«: است  آمده  شريف  در حديث  چنينهم. » تقوي به  و كرامت  است  مال  به  حسب

  اهللا  علي  هويأ  و ليكوننأ  بائهمĤب  يفخرون  قوم  ولينتهين ، تراب  من  خلق  وآدم  بنو آدم

  شد لذا مردمي  آفريده  از خاك  هستيد و آدم  آدم  فرزندان شما  همه :الجعالن  من  تعالي
نزد  اقطع  كه بردارند يا اين  دست  كار خويش  ينكنند، بايد از ا مي فخر  پدرانشان  به  كه

  در حديث  همچنين. »خواهند بود) كنغز(  گوگال  تر از حشره ارزش بي أخدواند
  و چنين  ايراد كرده  اي خطابه  سوار بر شتر در مني ص  اكرم  رسول: است آمده  شريف

  عجمي  علي  لعربي  ال ال فضلأحد، وا  باكمأ  نإواحد و  ربكم  نإال أ  يها الناسأيا «:فرمودند
  ال هلأ،  ال بالتقويإسود أ  حمر عليحمر وال ألأ  سود عليوال أل  عربي  علي  لعجمي وال

پروردگار شما   باشيد كه  آگاه ! مردم  اي  هان: الشاهد الغائب  فليبلغ: ، قال نعم: قالوا ؟ بلغت
را   اي و عجمي  اي را بر عجمي  اي عربي  باشيد كه  ، آگاه است  و پدر شما يكي  است  يكي

  جز به  نيست  اي و برتري  فضل  هيچ  را بر سياه  و سرخ  را بر سرخ  و سياه  اي بر عربي
  كه  بايد كسي  پس: فرمودند. كرديد  ابالغ!  آري: گفتند  ؟ مردم كردم  آيا ابالغ ! ، هان تقوي

  .»دبرسان  است  غايب  كه  كسي  ، به حاضر است
بر   بالل  مكه  در روز فتح: است  كرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن

  سياه  برده  آيا همين: گفتند  از مردم  اثنا برخي  در اين: گفت  برآمد و اذان  كعبه  بام پشت
  خشم  ا را بهكار خد  اگر اين: گفتند  در پاسخشان  ديگراني !گويد؟ مي  اذان  كعبه  بر پشت

  اكرم  رسول  گاه آن. شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان. دهد را تغيير مي  باشد او آن  آورده
و   و تحقير فقرا، نهي  اموال  به  جويي  ، برتري نسب  و از تفاخر به  آنها را فراخوانده ص

  .نمودند  سرزنش
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���{��z��y��x������w��vu��t��s����r��q��p���{��z��y��x������w��vu��t��s����r��q��p���{��z��y��x������w��vu��t��s����r��q��p���{��z��y��x������w��vu��t��s����r��q��p  

را   شرايعي !صپيامبر   اي: يعني » ايم آورده  ايمان: گفتند«  نشينان باديه: يعني » اعرابيان«

  ايمان: بگو« ؛ ايم نهاده  اوامر تو سر اطاعت  و در پاي  ايم كرده  ، تصديق اي آورده  كه

،  نيت  خلوص از اعتقاد،  كه  راستيني  تصديق  ايد به دهنكر  تصديق: يعني »ايد نياورده

از : يعني » ايم آورده  اسالم: بگوييد  ليكن«باشد   برخاسته  راسخ  و يقين  كامل  اطمينان
و   ايم شده  ، تسليم صدقات و  در زكات  طمع  انگيزه  ، يا به و اسارت  شدن  كشته  ترس
پندار   به  كه  آنچه  بلكه » است نشده  داخل  شما ايمان  يو هنوز در دلها«.  ايم نهاده  گردن

  ، نيت اعتقاد راستين  كه آن ، بي نيست  بيش  زبان  به  خالي  ميان  ناميد، سخني مي  خود ايمان
بريد، از   فرمان  خدا و پيامبرش و اگر از«باشد   آن  همراه  اي شائبه و بي  خالص

دهد و  نمي  را كم  اعمالتان  از پاداش  چيزي: يعني »دكن نمي  كم  چيزي  هايتان كرده

  .كنيد  تكيه  وي  مهر و مغفرت  به  پس » است  مهربان  خدا آمرزنده  گمان بي«كاهد  نمي
تر  خاص  از اسالم  ايمان: دارد كه  داللت  و جماعت  سنت  اهل  عقيده  بر اين  كريمه  آيه

كند  مي داللت  معني  نيز بر اين ÷ جبرئيل  حديث  به  معروف  شريف  و حديث  است
  گاه و آن  ايمان  در باره  ، سپس اسالم  در باره ص  اكرم  از رسول ÷ جبرئيل  كه  گاه آن

  اخص  سوي به  و از خاص  خاص  سوي  به  از عام  پله  به  كرد و پله  سؤال  احسان  در باره
  . باال رفت
  از افراد قبيله  تعدادي  درباره  كريمه  آيه: اند هگفت  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  حقيقت در  كه  آمدند و در حالي  مدينه  به  در قحط سالي  شد كه  نازل  خزيمه اسدبن بني
 صخدا   رسول  آنها به  عالوه  به. كردند  را اعالم  نبودند، شهادتين  امر مؤمن  و نهان

نزد تو   فرمان  به  و داروندار خود گوش  و عيال  باريها و اهل  ما با سنگين: گفتند مي
و ...   بده  زكات  اموال ما از  به  پس  با تو جنگيدند، نجنگيديم  فالن بني  كه و چنان  ايم آمده

در «: فرمودند صخدا   رسول گذاشتند تا بدانجا كه مي  منت صبر پيامبر   پيوسته
  .»گويد مي  سخن  زبانهايشان به  طانو همانا شي  است  اندك  بسي  فهمشان  حقيقت
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،  حقيقت در«: فرمايد و مي  نموده  را بيان  راستين  مؤمنان  اوصاف  تعالي  حق  سپس

و   هنگيهما  او از روي  به: يعني »اند گرويده  خدا و پيامبرش  به  اند كه  كساني  مؤمنان
اند  آورده  اي وخالصانه  شائبه ، بي صحيح  خود؛ ايمان  و زبان  قلب  در ميان  كامل  توافق

  اي و شبهه  شك  ، هيچ راستين  ايمان  بعد از آن: يعني »اند نياورده  و شبهه  شك  سپس«

در   ايشانو با مالها و جانه«  است  درنياميخته  و با باورهايشان  وارد نشده  دلهايشان  به

  امور ياد شده  كه » اند، اينان جهاد كرده«  وي  رضاي  و طلب  در طاعت: يعني »خدا  راه

  وصف  به  بودن موصوف  در ادعاي »كردارند راست« اند؛ و يكجا كرده  جمع  را با هم
  در ظاهر امر اسالم  كه  از كساني  غير آنان  ، نه آن  اهل در شمار  بودن  و داخل  ايمان
  . است  نگرديده  مطمئن  ايمان  به  قلبشان  در واقع  اند ولي آورده

  

²²²²������������������Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶���µ�� �́�³��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶���µ�� �́�³��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶���µ�� �́�³��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶���µ�� �́�³  
 »دهيد؟ مي خود خبر  آيا خدا را از دين«: باور بي  مدعيان  اين  به صپيامبر   اي »بگو«

كند، آنجا   حاصل  آگاهي  هيد تا او از آند خود خبر مي  از ايمان  تعالي  حق  آيا به: يعني
  را كه  آسمانها و آنچه در  را كه  خدا آنچه  كه آن  و حال«؟  ايم آورده  ايمان: گفتيد  كه

خبر  بي  در مورد ايمان شما  ادعاي  از حقيقت  او چگونه  پس »داند ، مي است  در زمين
  علم  جمله  ماند از آن نمي  ر او پنهانچيز ب  و هيچ » چيز داناست  همه  و خدا به«؟  است
  . و غير اينهاست  و اخالص  ايمان  به  وي

  

��Ù�����������������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ù�����������������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ù�����������������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ù�����������������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å
��Ú��Ú��Ú��Ú  

 ، دروغين  مدعيان  آن: يعني »گذارند مي  اند، بر تو منت آورده  اسالم  كه  از اين«
باريها و  سنگين  ما با همه«: گفتند  شمارند، آنجا كه بر تو مي  را منتي  شخوي  آوردن اسالم
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  كه. »... ايم نجنگيده با تو  فالن و بني  فالن و مانند بني  ايم خود نزد تو آمده  و عيال  اهل
  از اسالم  بر من: بگو«  است  در دلهايشان  ايمان  تمكن  عدم  ، خود نشانه نهادن  منت  اين

  خداي  از آن  نشماريد زيرا منت  بر من  را منتي  آن: يعني »نگذاريد  منت  نتانآورد
  انسان  خود آن  به  ايمان  نفع  چرا كه بخشد مي  ايمان  انساني  به  كه  است  و تعالي  تبارك
گذارد  مي  بر شما منت  ايمان  شما به  كردن  با هدايت  كه  خداست  بلكه«: گردد بر مي

  را است  خداي  منت: يعني.  ايمان كنيد از ادعا مي  كه  در آنچه »ستگو باشيداگر را
  هايتان داد و سينه  توفيق  دين  قبول  نمود، به راه  ايمان  سوي  شما را به  كه  و تعالي  تبارك

دار شما  او منت  كه اين  دار اوييد نه شما منت  كه  است أگشود لذا خداوند  آن  را براي
  حنين  در روز جنگ ص  اكرم  رسول: است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان باشد

  و اين  منيافت  آيا شما را گمراه !انصار  گروه  اي«: فرمودند  انصار مدينه  به  خطاب
 أخداوند  داد؟ و آيا فقير نبوديد پس  والفت  انس  شما را با هم  بود كه أخداوند

  وي  و رسول أ، خداوند است  چنين ! آري: گفتند ر گردانيد؟توانگ  من  وسيله  شما را به
  .]گذارتر و برترند منت[
  

æ��å��ä��ã��â��áà��ß��Þ���Ý���Ü��Ûæ��å��ä��ã��â��áà��ß��Þ���Ý���Ü��Ûæ��å��ä��ã��â��áà��ß��Þ���Ý���Ü��Ûæ��å��ä��ã��â��áà��ß��Þ���Ý���Ü��Û������������  
  زمين در آسمانها و  را كه  آنچه: يعني »را  آسمانها و زمين  نهفته  كه  خداست  گمان بي«

داند و  مي« دارد؛ مي  خود نهان  روندر اند  هر انسان  را كه  آنچه  و از جمله  است  پنهان

او جزا   پس  نيست  امور بر او مخفي  از اين  و چيزي » كنيد، بيناست مي  آنچه  خدا به
  .؛ در برابر خير با خير و در برابر شر؛ با شر شماست  دهنده
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  ﴾ق   سوره ﴿
 . است  آيه) 45(  و داراي  است  كيم

  
،  شده  افتتاح  با آن  كه  اي هجايي  حرف  همان  يعني»  ق«  نام  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  . است  شده  نامگذاري
  عيدين ها و ـ مانند جمعه  عام  و مجامع  بزرگ  در رويدادهاي  سوره  اين  كه  است  سنت

دنيا،   مجازاتهاي ، ، مظاهر حيات ؛ آغاز كار آفرينش آن  شود تا خواندن  ـ خوانده
  قرائت  بودن  سنت  دليل .آورد  ياد مردم  را به  و عقاب  و ثواب  دوزخ و  رستاخيز، بهشت

  حديث  از جمله  است  شده  نقل  باره  در اين  كه  است  ها، احاديثي مناسبت  در اين  آن
  والقرآن.  ق«: فرمود  كه  عنهاست هللا رضي  حارث  بنت  هشام ام  روايت  به  ذيل  شريف

  آن  هر روز جمعه  زيرا ايشان  فرانگرفتم ص  اكرم  رسول  شخص  بانالمجيد را جز از ز
در   همچنين. »خواندند كردند، بر منبر مي ايراد مي  خطبه  مردم  به  كه  را در هنگامي

  اكرم  رسول  كرد كه  سؤال  ليثي از ابوواقد � الخطاب عمربن« :است  آمده  شريف  حديث
: داد  خواندند؟ او پاسخ را مي  هايي سوره  د فطر چهو عي  عيدقربان  در نمازهاي ص

��D﴿در آنها   ايشان C�� BAD�� C�� BAD�� C�� BAD�� C�� BA_  و�{� ����~��}��|z خواندند را مي« .
  پس  است  و زينت  شادي  اعياد روزهاي  كه  است  در اعياد اين  آن  تالوت  حكمت

نكند و   فلغا  را از ياد آخرت  مؤمن  عيد، انسان  و طرب  شادي  كه  است  سزاوار آن
  .باشد  حساب  ميدانهاي  سوي  خود به  آمدن  ياد بيرون  نيز، به  روزهايي  در چنين  انسان

  

E�D��C��BAE�D��C��BAE�D��C��BAE�D��C��BA  
در آغاز  ها، سوره  اوايل  مقطعه  حروف  درباره  و سخن » قاف«: شود مي  خوانده  چنين

  قولي به.  كريم  قرآن  سوگند به: يعني »مجيد  قرآن  سوگند به«.  گذشت»  بقره»  سوره
خير   سبب  و به  مقدار است قدر و بزرگ واال  قرآن: است  در اينجا اين» مجيد»  معناي
. دارد  و شرف  برتري  وجود دارد، بر ساير كتب  در آن  كه  بسياري  و اخروي  دنيوي
در   كه  سازيم مي  خاطر نشان. » است  و كرم  گشايش: مجد«: گويد مي  راغب
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  سخن  مضمون  باشد كه مي  محذوف  عليه  و مقسم  است  به  ؛ مقسم قرآن) لمجيدا والقرآن(
» تفسير كبير«در   رازي  امام.  است و معاد  نبوت  اثبات  كند و آن مي  داللت  بر آن  بعدي
  هجاء و غير آنها ياد كرده  حروف  به  كريم در قرآن  خداوند متعال  كه  سوگندهايي  براي
  را نقل  ايجاز آن  به  اينك  كه  نموده  بيان را  دقيقي  بندي و دسته  فتصني،  است

  :كنيم مي

  يك  ؛ مثال است  ياد كرده  قسم  حرف  يك  چيز يا به  يك  به  خداوند متعال  ـ گاهي 1
  . است»  ن«و »  ص«: حرف  يك  و مثال»  و النجم«و » و العصر«: چيز

 والضحي«: دو چيز  ؛ مثال است  ياد كرده  قسم  حروفدو   دو چيز و به  به  ـ گاهي 2
  . است » حم«و »  يس«، » طس«، » طه«: دو حرف  و مثال»  والسماء و الطارق«و »  والليل 

...   والصافات« :چيز  سه  ؛ مثال است  ياد كرده  قسم  حرف  سه  چيز و به  سه  به  ـ گاهي 3
  . است» الر«و»  طسم«، » الم«: حرف  سه  و مثال» ... فالتاليات...   فالزاجرات

 :چهار چيز  ؛ مثال است ياد كرده  قسم  چهار حرف  چهار چيز و به  به  ـ گاهي 4
 ،...) البروج  والسماء ذات(، ...) فالمقسمات...   فالجاريات...   فالحامالت...   والذاريات(
در » المر«و»  اعراف»  سوره  اول در»  المص«: چهار حرف  ؛ و مثال...  ) والزيتون  والتين(

  . است» رعد»  سوره  اول
، ...)والطور: (چيز  پنج  ؛ مثال است ياد كرده  قسم  حرف  پنج  چيز و به  پنج  به  ـ گاهي 5
)  حمعسق( و)  كهيعص: (حرف  پنج  و مثال...) والفجر(و ...)  النازعات(، ...) والمرسالت(

  . است
 :سوره  و آن  ياد نكرده  چيز قسم  بيشتر از پنج  به  ورهس  جز در يك أـ خداوند 6
  كلمه تا  است  ياد نكرده  نيز قسم  حرف  بيشتر از پنج  و به  است...) وضحاها  والشمس(

  .نشود  سنگين
  به  و قسم  ياد كرده  قسم  حروف  به  سوره  و هشت  در آغاز بيست أـ خداوند 7

  .» است  نيامده  كريم  قرآن  ر ديگر مواضعها، د سوره  جز در اوايل  حروف
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نظر  اختالف  متعارض  قول  بر يازده»  ق»  معناي  در تأويل  مفسران  شود كه مي  خاطرنشان
نظر  ذكر آنها صرف ، از وجود ندارد بنابراين  از آنها دليلي  يك  هيچ  بر صحت  دارند كه

  . كرديم
  

��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��Y���X���W��VU��T��S��R��Y���X���W��VU��T��S��R��Y���X���W��VU��T��S��R��Y���X���W��VU��T��S��R
��Z��Z��Z��Z  

: يعني »كردند  آمد، تعجب  برايشان  خودشان  از ميان  اي هشداردهنده  كه از اين  بلكه«
 عنوان  ـ به  است صمحمد   ـ كه  خودشان  از ميان  بشري  كه كفار از اين

  وتدع و رد  تشكيك  صرف  به  شدند پس  زده آمد، شگفت  سراغشان  به  اي هشداردهنده 
و «كردند؛   آور نيز تلقي و شگفت  را از امور عجيب  آن  بلكه  اكتفا نكرده  هشداردهنده

همانند ما   پيامبر بشري  كه ما از اين: يعني » عجيب  است  چيزي  اين: گفتند  كافران
  برانگيخته  بعد ازمرگ  كه از اين  شگفتيم و نيز در  ايم فرورفته  و شگفتي  باشد، در تعجب

  شد و به  پراكنده  ما در زمين  بدن  و اجزاي » شديم  و خاك  مرديم  آيا چون«؛  ويمش
گويد ـ ما را  مي  هشداردهنده  اين  كه خداوند ـ چنان  گاه گرديد آن  تبديل  خاك
  شدن  از نو زنده  اين: يعني » اين«گرداند؟  باز مي  خويش  سوي  انگيزد و به برمي

را   آن  زيرا عقل  است  و عادت  ، يا دور از ظن دور از عقل: يعني « بعيد است  بازگشتي«
  . ممكن غير  است  امري  ـ اين  آنان  زعم  ـ به  كند چرا كه نمي  تصديق

  

������������e��d�����������c��b��a �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d�����������c��b��a �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d�����������c��b��a �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d�����������c��b��a �̀�_�� �̂�]��\��[  
  كه يم ا دانسته اقطع«: فرمايد مي  و علمش  قدرت  مطلقيت  در بيان  تعالي  حق  گاه  آن

امر كه   اين  پس  شان بعد از مرگ »كاهد را فرو مي  مقدار از اجسادشان  چه  زمين
از نزد   از آن  و چيزي  نيست  اند، بر ما پنهان كجا رفته  و به  شده  اجساد در كجا پراكنده 

  كه  است  نزد ما كتابي: يعني » است  اي ضبط كننده  و نزد ما كتاب«شود  نمي  ما گم
  وجزئيات  تفاصيل  دارنده و نيز نگاه  چيز آنان  و همه  آنان  ، نامهاي شمار آنان  دارنده اهنگ

  .باشد محفوظ مي  ، لوح كتاب  اين  كه  اشياء است  همه
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��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  
فراتر  د نيزو استبعا  ، از مرز تعجب كفار ياد شده: يعني »شمردند  را دروغ  حق  بلكه  نه«

  به  كه  است  و نبوت  در اينجا، قرآن»  حق«مراد از . كردند  را تكذيب  حق او صراحت  رفته
  به  حق  كه مجرد اين  به: يعني »آمد  برايشان  وقتي«؛  است  شده  ثابت  معجزات  وسيله
تدبر، تفكر   در آن  كه آن بي دادند، قرار  را مورد تكذيب  شد، آن  ابالغ  نانآ  به  قرآن  وسيله

  آنان: يعني »اند سردرگم  در كاري  آنان  پس«بينديشند   و ژرف  نظر نموده  و امعان
: گويند مي  ، باري ساحر است صمحمد  :گويند مي  و مضطربند، گاهي  ، سردرگم آشفته

  .ندارند  استقرار فكري  پس  است  كاهن و  بين  فال: گويند مي  و باري  او شاعر 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  
  از آن بسيار بزرگتر  كند كه خود را ذكر مي  از آفرينش  هايي نمونه  خداوند متعال  سپس
 »مگر«: اند فروافتاده و استبعاد  در شگفتي  آن  خلقت  اعاده  آنها از امكان  كه  است  چيزي

  اند كه ننگريسته  سرشان  باالي  آسمان  به«شدند؛   از مرگ بعد  منكر بعث  آنان  كه  گاه آن

  زيرا آسمانها بدون » ايم كرده بنا«آور  و شگفت  عجيب  وصف  بر اين» را  آن  چگونه

با  »؟ ايم را آراسته  آن  و چگونه« اند شده  باشند، برافراشته  داشته  تكيه  بر آن  كه  ستوني

و «كنند  مي  نورافشاني  چراغها در آن  همچون  كه  گانينواز و ستار زيبا و چشم  رنگ

و   ، شكاف ، عيب خلل  گونه هيچ :يعني » نيست  اي شكافتگي  گونه  هيچ  آن  براي
  . در آسمانها نيست  اي نظمي بي
  

��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�� �̀�_��~��}  
  جزئي  نگاه  حسب  ؛ به اختيمس  را هموار و مسطح  آن: يعني » را گسترديم  و زمين«

  وجودي  كليت نظر به  كند، نه مي  زندگي  در آن  كه  اي جغرافيايي  موقعيت  سوي  به  انسان
 » درافگنديم ها كوه  و در آن«  است  كروي  اي خود، سياره  در كليت  ؛ زيرا زمين آن

  انگيزي دل  جفت  از هرگونه  و در آن«استوار و لنگرآسا   هاي كوه  يعني: رواسي
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  بينندگان  كه  خرمي  هاي نيكو و زيبا و رستني  اي و گونه  از هر صنف: يعني » رويانيديم
  هاي معطر و ميوه  و بوهاي  عجيب  و با اشكال  نواز مختلف و روح  چشم  را با رنگهاي

  .آورند مي  و نشاط و بهجت  خرمي  خود، به  و پاكيزه  لذتبخش
  

m���l��k��j��im���l��k��j��im���l��k��j��im���l��k��j��i����������n��n��n��n  
  مايه  منيبي  هر بنده  براي«انگيز  اشياء دل  همه  و نگار با آن  پر نقش  زمين  اين »تا«

ومتفكر در  أخداوند  سوي  به  كننده بسيار رجوع: منيب »و پند آموز باشد  روشنگري
در   ، از نگرش اي وانديشه  بينش  اهل  هر انسان  پس.  اوست  و آفرينش  صنع  نوآوريهاي

  كردن بر زنده  طور قطع  به امور،  توانا بر مانند اين  ذات  يابد كه در مي  زمين  هاي نهنشا
  . نيز تواناست  مردگان

  

��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  
بسيار  و  بسيار با بركت  از ابرها، آبي: يعني » فرودآورديم  پربركت  آبي  و از آسمان«

  آب » بدان پس«گيرند   بهره  امورشان  در غالب  از آن  تا مردم  فروآورديم  پرمنفعت

  ديگري  و هر دانه ، جو مانند گندم » دروكردني  هاي و دانه«بسيار   زارهاي و ميوه »باغها«

  .» رويانيديم«شود  مي  ذخيره  تغذيه  براي  كه

  

������~��}��|��{��z������~��}��|��{��z������~��}��|��{��z������~��}��|��{��z  
بلندباال و  :باسقات.  رويانيديم »رندتوبرتو دا  ميوه  تناور خرما كه  درختان«  در آن »و«

در   و سپس آيد مي  خرما بيرون  درخت  از محصول  كه  است  چيزي  اولين: طلع. تناور
  :شود مي  برداري بهره  از آن  مرحله  سه
  .دارد  خوشي  بس  طعم  آن  از انواع  برخي  و سبز كه  نارس  است  خرمايي: ـ بلح 1
  . است  يدهرس  خرماي  غوره: ـ رطب2
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  وكمال  پختگي  ، به و رطب  بلح  دو مرحله  بعد از پيمودن  كه  است  خرمايي: ـ تمر 3
  برخي  بر باالي  از آن  برخي  كه  است  توبرتويي  خرماي  خوشه: نضيد. رسد خود مي
  . است  شده  فروچيده  عجيبي  هندسي  شكل  و به  زيبايي  ديگر به

  

¨§��¦�����¥��¤��£¢��¡¨§��¦�����¥��¤��£¢��¡¨§��¦�����¥��¤��£¢��¡¨§��¦�����¥��¤��£¢��¡����������«��ª��������������©��«��ª��������������©��«��ª��������������©��«��ª��������������©  
  بندگان  براي  اي تا روزي  چيزها را رويانيديم  اين  همه: يعني » بندگان  براي  اي روزي«

  سرزمين ، آب  آن  وسيله  به: يعني » گردانيديم  را زنده  اي مرده  سرزمين  و بدان«باشد 

 » است  گونه همين خيز نيزرستا«  گردانيديم  را زنده  گياهي و بي  ميوه بي  پژمرده  خشك
  زنده  عمليه  اين نيز همانند  بعد از مرگ  بعث  از گورها در هنگام  شدن  بيرون: يعني

  تعالي  حق  قدرت  در حوزه  بزرگ  كارهاي  اين  كه چنان  پس  است  مرده  زمين  ساختن
  و اصوال قدرتش باشد مي او  نيز از توانمنديهاي  مردگان  برانگيختن  گونه ؛ همين است
  .ندارد  و حد و مرزي  است  مطلق

  

��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®����¬��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®����¬��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®����¬��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®����¬  
و   نوح  قوم« صمحمد   حضرت  كننده تكذيب  از كافران  پيش: يعني»  از آنان  پيش«

  شده بنا  كه  چاهي  صاحبان  يعني: رس  اصحاب »كردند  پيشه  تكذيب  رس  اصحاب
و   داشته  اقامت  چاه  آن  خود پيرامون  با مواشي  بودند كه ÷ شعيب  قوم  و آنان.  است
از   بودند كه»  يمامه« در  ، يا قومي»اخدود  اصحاب»  آنان: قولي به. پرستيدند را مي  بتان

و «  و قومش » و فرعون ثمود و عاد«كردند   پيشه  نيز تكذيب» و«.  نجد است  سرزمين

  شهرهاي  اهالي  شد، كه  مبعوث  نبوت  به  لوط در ميانشان  كه  قومي: يعني »لوط  برادران
  .بودند  فلسطين  از سرزمين»  عموره«و »  سدوم«
  

��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��»  
»  أيكه«  درباره  سخن. كردند  پيشه  زار نيز تكذيب بيشه  ساكنان: يعني » أيكه  و اصحاب«

  پيشه  تكذيب نيز » تبع  و قوم«  گذشت» 176/ شعراء»  در سوره ÷ شعيب  و پيامبرشان



  

2758  

  اسالم  سوي را به  شد و قومش  مسلمان  بود كه  يمن  پادشاه  حميري  او تبع. كردند
 »گرفتند  دروغ ما را به  انپيامبر  همگي« ! آري. كردند  فراخواند اما آنها او را تكذيب

  ، تكذيب بوديم  فرستاده  سويشان  ما به  مبر خود را كهها؛ پيا گروه  از آن  هريك: يعني
  را تكذيب  ايشان  تمام كند، گويي  را تكذيب ‡از پيامبران  يكي  هر كس  كردند پس

  برآنان  من  عذاب  وعده :يعني »آمد  واجب  من  عذاب  وعده  و در نتيجه«  است  كرده
  . گرفت  قتعل  آنان  به  عذاب  شد و اين  و الزم  واجب

  اي  يعني.  است  كفار مكه  براي  و تهديدي ص  اكرم  رسول  به  ، تسليتي آيه  سه  اين
  نيز بايد از فرجامي  كنندگانت و تكذيب  مباش  دلتنگ  كفار قريش  از تكذيب !پيامبر

  .ها برحذر باشند گروه  نآ  مانند فرجام
  

���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë����Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë����Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë����Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë����Ê��ÉÈ��Ç��Æ  
را ـ   آنان بار  نخستين  كه  آيا هنگامي: يعني »؟ بوديم  درمانده  نخستين  ز آفرينشمگر ا«

؟  بوديم  شده  ناتوان  شان ، در امر آفرينش آفريديم  عدم  نبودند ـ از كتم  چيزي  كه درحالي
و   شويم مي  ، ناتوان است تر سهل  اريك  كه  مجددشان  از برانگيختن  چگونه  پس !هرگز
  آنها از برانگيختن: يعني »اند جديد در شبهه  آنها از آفرينش  بلكه  نه«؟  مانيم درمي

  كار، مخالف از يكسو اين  دارند چرا كه قرار  و سردرگمي  و حيرت  در شك  مردگان
و   درافگنده  حيرت  رستاخيز به را در كار  نيز آنان  ديگر شيطان  و از سوي  است  عادت

  .دهد مي  جلوه  دور از امكان  ، كاري نرا در پندارشا  آن
  

��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  
 »كند مي  وسوسه  او چه  او به  نفس  كه  دانيم و مي  ايم را آفريده  ما انسان  راستي  و به«

 پس  انيمد زند، نيز مي مي  خلجان  و ضمير انسان  و قلب  در نهان  را كه  ما آنچه: يعني
و   پوشيده  صداي  معناي  ؛ به از وسوسه: توسوس. دارد  احاطه  امور انسان  تمام  ما به  علم 

  به  كه  است  گردن  خوني  رگ شاه: وريد » او نزديكتريم  به  و ما از شاهرگ«  است  پنهان
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دارد  قرار  قلبش  در اندرون  او كه  جان  او از رگ  ما به: يعني. باشد مي  متصل  قلب
  .ماند مي  ، بر ماپنهان هست  در قلبش  كه  آنچه  چگونه  پس  نزديكتريم

  

��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  
  خفاياي  به  كه آن  او با وصف  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  به  سبحان  خداي  سپس
  است  را نيز برگمارده  بر او دو فرشته  حال  اما در عين  است  و آگاه  عالم  فرزند آدم  قلب
  كنند پس  نگاهداري را  چيز او را بنويسند و عملش  ، همه حجت  منظور الزام  تا به

و   موكل  وي  به  كه  اي فرشته دو: يعني »گيرند فرامي  دو فراگيرنده  كه  گاه آن«: فرمايد مي

  و چپ  از راست  كه«كنند  مي  ثبت كند، يم  گويد و عمل مي  را كه  اند و هرآنچه گمارده

  كسي: قعيد. اند او نيز نشسته  و چپ  راست  ، از جانب دو فرشته  آن: يعني »اند او نشسته
  .نشيند مي  همراهت  كه  است

  

��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z  
 اضر وح  نزد او نگهبان  كه مگر اين«  آدمي »آورد در نمي  زبان  را به  سخني  هيچ«

  پس كند مي  نويسد و ثبت را مي  ، آن كرده  نظارت  و عملش  بر سخن  كه » است  ناظري
در   وي  ناله  حتي  چيز انسان  آنها همه: قولي  به. اند ، حاضر و آماده نگهبان  دو فرشته  آن

  آن: كه  است  نقل . است  داده  را ترجيح  قول  كثير نيز اين ابن  كه. نويسند را مي  اش بيماري
از )  توالت(  حاجت  قضاي به  رفتن  و در هنگام)  مقاربت(  جماع  جز در وقت  دو فرشته

كند،  گويد و مي مي  را كه  آنچه نيز،  حاالت  در اين  حتي  گيرند ولي نمي  كناره  انسان
  اكرم  ولرس  كه  است  آمده � امامه ابي روايت  به  شريف  در حديث. نويسند دانند و مي مي

در   بديها و گناهان  و نويسنده  انسان  راست  ها در جانب نيكي  نويسنده«: فرمودند ص
و   است)  مراقب(  بديها امين  ها بر نويسنده نيكي  نويسنده  او قرار دارد پس  چپ  جانب
برابر   را ده  نيكي  ، آن راست  جانب  داد، فرشته  را انجام  نيكي  عمل  شخص  چون

را   آن  نوشتن: گويد مي  چپ  جانب  فرشته  داد، به  انجام را  بدي  عمل  نويسد و چون مي
  بگويد يا آمرزش  ، شايد او تسبيح ننويس  را در دم  آن فروگذار و  ساعت  هفت
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،  انسان  دروني  و خواطر و خلجانات  نفس  بر وسوسه  كه بايد دانست  ولي. »بخواهد
  عما حدثت  متيتجاوز أل  اهللا  نإ«: است  آمده  شريف  در حديث يراز  نيست  مترتب  عقابي

  نفسهايشان  را كه  آنچه  من  از امت  خداوند متعال: به  تعمل وأ به  تتكلم  نفسها ما لمأ  به
نگويند،   سخن ]نفس  حديث[  آن  به  كه  گاه تا آن  است  گويد، در گذشته مي  حديث  بدان

  .»نكنند  عمل يا
  

��m��l��k�����������j��i��h��gf��e���d��c��m��l��k�����������j��i��h��gf��e���d��c��m��l��k�����������j��i��h��gf��e���d��c��m��l��k�����������j��i��h��gf��e���d��c  
آشكار   بر انسان  ، حقيقت مرگ  سكرات  در هنگام: يعني »را آورد  حق  موت  و سكره«

  هشدارهاي ها و از اخبار رستاخيز و وعده ‡پيامبران  كه  آنچه  و راستي  و صدق  شده
  كه  است  فشار مرگ و  سختي :موت  سكره. گردد و هويدا مي  اند، بر او مبرهن آورده  آن

  روايت  به  شريف  حديث در  كه  شود چنان مي  غالب  و بر عقلش  كرده  هوش را بي  انسان
  فشار آن  تحت  مرگ  سكرات در حال صپيامبر   كه  است  عنها آمدههللا ا رضي  عائشه

اثنا   و در اينكردند  مي  پاك  خويش  را از چهره  عرق  كه  اي گونه  قرارگرفتند، به
  مرگ  همانا براي! خداوند  است  پاك: سكرات  للموت  إن ! اهللا  سبحان«: فرمودند
  و از آن » گرفتي مي  كناره  آن از  كه  است  همان«  مرگ » اين«. » است  هايي سختي

  . بودنش  انسان  از حيث  است  ، انسان سخن  اين  مخاطب.  گريختي مي
  

t��s���r��qp��o��nt��s���r��qp��o��nt��s���r��qp��o��nt��s���r��qp��o��n����������u��u��u��u  
 از  مردگان  رستاخيز و خروج  آخر براي  مراد دميدن »شود  و در صور دميده«

  در صور، همانا روز وعيدي  دميدن  وقت: يعني» روز وعيد  است  اين«  است  قبرهايشان
  آمده  شريف  حديث در.  است  تهديد كرده  عذاب  به  كفار را در آن أخداوند  كه  است
را   ، آن بوق  صاحب  كه درحالي  باشم  خوش  چگونه«: فرمودند ص  ماكر  رسول  كه  است

  او اذن  به  كه  است  در انتظار آن و  آورده خود را نيز فرود  و پيشاني  گرفته  دهان  به
  العزم پيامبر اولي  شما كه  وقتي[ !هللا يا رسول: گفتند  شود؟ اصحاب  داده ] دميدن[

: فرمودند؛ بگوييد ص  حضرت  ؟ آن بگوييم  ما چه  پس] نيدامر نگرا  خداييد، از اين
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  اصحاب.  است  و او نيكو كارسازي است   ما بس  خدا براي: الوكيل  ونعم  حسبنا اهللا
  .» الوكيل  ونعم  اهللاحسبنا : گفتند

  

����w��v����w��v����w��v����w��v������|��{��z��y����x��|��{��z��y����x��|��{��z��y����x��|��{��z��y����x  
هر فرد بشر و : يعني » است  و گواهي  اي با او راننده  آيد كه مي  در حالي  و هر كس«

 همراهش  آيد كه رستاخيز مي  ميدان  به  ، درحالي شده  دميده  روح  در آن  كه  بدني هر
  نفع به  كه  است  ديگري  كس  راند و نيز همراهش محشر مي  سوي  او را به  كه  است  كسي 

  سائق: قولي به. »اند دو فرشته  و گواه  راننده«: گويد مجاهد مي. دهد مي  گواهي  يا زيانش
  . ها است ثواب  ، نويسنده) گواه(و شهيد   گناهان  ، نويسنده) راننده(
  

��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�� �̀�_��~���}  
  راستي  به: شود مي  او گفته  به  يعني » بودي  در غفلت  امر سخت  از اين  كه  راستي  به«

در   كه »را  ات ما پرده  ولي«  بودي  ، در غفلت وشتو سرن  سرانجام  تو در دنيا از اين  كه

امور   ميان تو و  ميان  را كه  حجابي: يعني » از تو برداشتيم«بود   دنيا جلوگير رؤيتت
  ات امروز ديده :يعني » است  تيزبين  ات امروز ديده  پس«  بود، برداشتيم  حايل  آخرت

  ، با آن است  بوده  در دنيا بر تو مخفي  ا كهر  آنچه  تواني مي  پس  است  نافذ و تيزبين
  . وي  بودن  انسان  از حيث  است  انسان  متوجه  خطاب  البته.  ببيني

  

��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j  
  وي به  گمارده  فرشته: يعني » است  آماده  من  پيش  آنچه  است  اين: او گفت  و همنشين«

  عمل  كتاب  همان  اين: گويد مي  وي  به  ، خطاب تاس  بوده  اعمالش  در دنيا نويسنده  كه
  آن  مجاهد در معني . ام نموده  را آماده  آن  و من  است  حاضر و آماده  نزد من  كه  توست

و   مرا در كار نوشتن  كه  آنچه  اينك: گويد مي  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن«: گويد مي
  خود او و ديوان  ، اينك است  آماده ، بودي  ردهبرگما  فرزند آدم  و ضبط اعمال  ثبت

  .» ام را حاضر كرده  عملش
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t��s����r��qt��s����r��qt��s����r��qt��s����r��q������w���v���u��w���v���u��w���v���u��w���v���u  
  خداي  از سوي  است  خطابي  اين »فروافگنيد  را در دوزخ  سرسختي  هر ناسپاس«

  .باشد مي )شهيد(  گواه  و ديگري)  سائق(  راننده  يكي  كه  دو فرشته  آن  به  عزوجل
  

��x��x��x��x�� �̈���������§������¦��¥����¤��£���¢��¡������~��}��|��{���z�����y�� �̈���������§������¦��¥����¤��£���¢��¡������~��}��|��{���z�����y�� �̈���������§������¦��¥����¤��£���¢��¡������~��}��|��{���z�����y�� �̈���������§������¦��¥����¤��£���¢��¡������~��}��|��{���z�����y  
خير   جنس  را كه  و هركسي  زكات  مال  هر بازدارنده: يعني. را » از خيري  هر بازدارنده«

هر در «  است  اسالم مراد از خير،: قولي به. فروافگنيد  ، در دوزخ داشت باز مي  را از مردم

كرد  اقرار نمي أخداوند  يگانگي  به  را كه  هر ستمگري  يعني. ار » از حدي  گذرنده

  ، شك و اخبارش  و در دينأدر وجود خداوند  ، يعني در حق  كه »را  هر شكاكي«

 »فروافگنيد  سخت  در عذاب قرار داد، او را  ، معبود ديگريهللابا ا  كه«  آورد، همان مي
  . است  بر دستور اول  تأكيدي  اين

روز  گويد، در مي  سخن  كه درحالي  از آتش  گردني«: است  آمده  شريف  ثدر حدي
  :ام گرديده  و موكل  موظف  كس  سه  به  امروز من: گويد آيد و مي مي  بيرون  قيامت

  . جويي ستيزه  ـ بر هر سركش 1
  . است  ديگر قرار داده  با خداوند، خدايي  كه  ـ بر كسي 2
  گردن[  گاه آن.  است  رسانده  قتل  به  ديگري  در برابر نفس  نه را  نفسي  كه  ـ بر كسي 3

  .»افگند مي  جهنم  را در گودالهاي  پيچد و همه در مي  برآنان ]آتش
  درباره  آيات  اين: اند گفته) 26ـ24(  آيات  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  بعضي
 است  اسالم  را از خير ـ كه  رادرشب  او فرزندان  كه  گاه شد آن  نازل  مغيره وليدبن

  . بازداشت 
  

��µ�� �́�³��²����������±��°���� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²����������±��°���� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²����������±��°���� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²����������±��°���� �̄�®��¬��«��ª��©  
در اينجا،   مراد از همنشين » ام او را طغيانگر نساخته  من !پروردگارا: او گفت  همنشين«

  اين منكر  شيطان  اين  بود پس  شده  كافر گمارده  شخص  بر آندر دنيا   كه  است  شيطاني
  خودش  ليكن« :گويد مي  باشد، سپس  واداشته  و سركشي  گمراهي  او را به  شود كه مي
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،  كردم  دعوت  طغيان  سوي  او را به  لذا چون »بود«  از حق » دور و درازي  در گمراهي
.  يافتم نمي  هرگز بر اودست  بود، من مي  مخلصت  و اگر او از بندگان  گفت  مرا اجابت

���k}�: گويد مي در قيامت  شيطان  از سخن  در حكايت  خداوند متعال  هك چنان � � � � � � � �j� �i

s��r���q��p��� �o��n��m��l z  :)جز   نداشتم  اي سلطه  هيچ بر شما  و من
  . گذشت  تفسير آن  كه» 22 /ابراهيم« )گفتيد  مرا اجابت  پس  كردم  شما را دعوت  كه اين
  

����½���¼��»��º��¹�� �̧�¶����½���¼��»��º��¹�� �̧�¶����½���¼��»��º��¹�� �̧�¶����½���¼��»��º��¹�� �̧�¶����������¿��¾��¿��¾��¿��¾��¿��¾  
باهمديگر   من  در پيشگاه«  همنشينتان  و شياطين  شما كافران: عزوجل  خداي »فرمود«

بود   شيطان  اين !پروردگارا: گويد مي  سبحان  خداي  كافر در پيشگاه  زيرا انسان »نستيزيد
در   خودش  بلكه  نكردم او را گمراه   من !پروردگارا: گويد مي  كرد و شيطان  مرا گمراه  كه

در   جويي و ستيزه  را از خصومت  آنان  سبحان  خداي  پس. بود  دورودرازي  گمراهي
از «: افزايد مي  سپس. ندارد  سودي  و جدال  كند زيرا در آنجا ستيزه مي  خود نهي  پيشگاه

  كتابها پس  آوردن و فرود ‡پيامبران  با فرستادن » بودم  شما هشدار داده  به  پيش
و بعد از   بر نداشته در  شما سودي  مشاجره ، ديگر بگومگو و روز جزاء است  امروز كه

  . است  وقت
  

È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À  
  ام وعده  بلكه  نيست  خالفي  را هيچ  من  وعده: يعني »شود نمي  دگرگون  قول  من  پيش«

  من  حكم اين  پس  ام دهكر  حكم  عذاب  بر شما به  و من  است  شدني  انجام  ناخواه خواه
  شود؛ با افزودن نمي گفته  دروغ  نزد من: است  اين  آيه  معني: قولي به. ندارد  تغييري  هيچ

  بندگان  در حق  ومن«  دانايم  غيب  به  من  رو كه  ، از آن از آن  يا كاستن  در سخن

  باشند، به  داده  انجام  ناهيوگ  شده  جرمي  مرتكب  كه آن را بي  آنان: يعني » بيدادگر نيستم

  امروز هيچ(:  J��I��H z}� :فرمايد مي  خداوند متعال  كه  چنان  كنم نمي  عذاب  ستم
  .»17/غافر«)  نيست  ستمي
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����������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  
  قيامت در روز  خداوند متعال: يعني» ؟ آيا پر شدي: گوييم مي  جهنم  ما به  روز كه  آن«

  جواب آيد و در مي  حرف  به  جهنم  گويد پس مي  جهنم  به  را خطاب  سخن  اين
  آن در  كه  از كساني  جهنم: يعني »؟ بيشتر هست  آيا باز هم: گويد مي«پروردگار 

وجود  با  جهنم: است  اين  ديگر معني  قولي به. خواهد افزونتر مي  اند، باز هم افگنده
  شود و چون نمي  ساخته  افزون  بر آن  چيزي  شود كه ا پر ميدارد تا بدانج  كه  اي فراخي
  مانده  باقي  هم  ديگري مگر چيز: گويد ؟ مي آيا پر شدي: گويد او مي  به  سبحان  خداي
  يضع  مزيد؟ حتي  من  هل: النار، وتقول في  يلقي«: است  آمده  شريف  ؟ در حديث است
 آيا باز: گويد مي  و جهنم شوند مي  افگنده  در جهنم  دوزخيان: قط قط: فيها، فتقول  قدمه

  هنگام  در اين  گذارد پس مي  را در آن  خويش  قدم  تعالي  حق  كه ؟ تا آن بيشتر هست  هم
  .» است  ، كفايت است  كفايت: گويد مي
  

��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó  
 بهشت: يعني »ددور باش  كه آن شود، بي  آورده  نزديك  پرهيزگاران  براي  و بهشت«
 كه  اي گونه  شود، به مي  ساخته  ، نزديك دور نشده  اي نزديكي  به  پرهيزگاران  براي 
در   كه  آنچه  كنند و به مي  مشاهده  حساب  محشر و موقف  را در عرصه  آن  پرهيزگاران 

  نشنيده گوشي  ، هيچ نديده  چشمي  هيچ  بينند كه را مي  چيزهايي  نگرند پس مي  است  آن
  . است  خطور نكرده  بشري  هيچ  و بر قلب

  

��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  
  گون  گونه  شما از انواع  آنچه: يعني »ايد يافته  وعده  كه  است  همان  اين: گوييم مي«

  بوديم  داده  شما وعده  در دنيا به  كه  است  چيزهايي  بينيد، همان مي  بهشت  هاي نعمت
خداوند   سوي  به  كننده بسيار بازگشت  يعني: اواب » است  حفيظي  هر اواب  مخصوص«

او : ديگر  قولي به .گويد مي  تسبيح  كه  است  ، كسي اواب: قولي به.  از گناهان  با توبه  متعال
از آنها   عزوجل  خداي  بارگاه  و به  ياد آورده  خود را به  گناهان  در خلوت  كه  است  كسي
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  از آنها توبه  كه  گاه تا آن  است  خويش  دار گناهان نگه  يعني: حفيظ. هدخوا مي  آمرزش
  يعني: يا حفيظ. برد ياد نمي و آنها را از  پروا نگذشته بي  از برابر گناهانش  كند پس

  .أخداوند خود در برابر  و تعهدات  حدود، قوانين  نگاهدارنده
  

��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  
 طور غايبانه به  بودن  بيمناك »باشد  بيمناك  رحمان  از خداي  غايبانه  كه  كسي  همان«
يا  .باشد  ، از او بيمناك است  را نديده  عزوجل  خداي  كه  حالي در  انسان  كه  است  اين 

را  او  كسي  كه  در جايي  ـ يعني  خويش  در خلوت  تعالي  از حق  كه  است  مراد كسي
  فروانداخته ها را او پرده  كه  گاه آن«: گويد مي  آن  در معني  حسن.  تاس  بيند ـ بيمناك نمي

  تني  هفت  آن  به  راجع  شريف  در حديث  كه چنان. »ترسد مي  تعالي  و در را ببندد، از حق
: است  دهد، آمده مي  خود جاي  عرش  در سايه  را در روز قيامت  ايشان أخداوند  كه
  را در خلوت  خداوند متعال كه   و مردي:   عيناه  ففاضت اخالي  تعالي  ذكر اهللا  ورجل...  «

باز   انابت پر  و با دلي«. » است  لبريز شده  از اشك  و چشمانش  است  ياد كرده  خويش

  با دلي  باشد، در روز قيامت  بيمناك  رحمان  از خداي  غايبانه  كه  كسي: يعني» آيد
  .كند ، او را ديدار مي طاعتش در  و وارسته  تعالي  حق  سوي  به  كننده بازگشت

  

��î�����í��ì��ë��êé���è��î�����í��ì��ë��êé���è��î�����í��ì��ë��êé���è��î�����í��ì��ë��êé���è  
از   سالمتي به: يعني » سالمتي  به«شويد   وارد بهشت: يعني »در آييد  در آن: گوييم«

  خداي: كه  است  اين)  بسالم(  معناي: قولي به. ها نعمت  از زوال  سالمتي  ، يا به عذاب
 » است  روز جاودانگي« روز » اين«. گويند مي  سالم  بر بهشتيان  شو فرشتگان  عزوجل

  . آيندي ناخوش  تحول  و نه  است  مرگي  ديگر نه  و بعد از آن  بوده  و ابدي  زيرا هميشگي
  

���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï  
 دلهايشان  را كه  هر چه  در بهشت  بهشتيان: يعني »بخواهند، دارند  هر چه  در آن«
  ها واصناف نعمت  گون گونه  برد ـ از انواع مي  لذت  آن  از ديدن  واهد و چشمانشانخ مي 
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از  » هست  ما فزونتر هم  و پيش«دارند   و اشتهايشان  رغبت  ـ طبق  خير و بركت  و الوان
جمهور .  است  گذشته  در خيالشان  و نه  خطور كرده  كسي  ذهن  به  نه  كه  هايي نعمت

  ابن.  است  عزوجل  خداي  بالكيف  ديدن: فزونتر  نعمت  مراد از اين  كه علما برآنند
  جمعه  سوي  به«: فرمود  اندكه كرده  روايت �مسعود از ابن  سالم بن و يحي  مبارك

  از كافور سپيد بر اهل  اي توده در  در هر روز جمعه  و تعالي  تبارك  بشتابيد زيرا خداي

را  _ô��óô��óô��óô��ó﴿نيز  � مالك بن انس .»اويند  نزديك  ا بهشتيانشود لذ مي  نمايان  بهشت
  در حديث  همچنين.  است  تفسير كرده  در هر روزجمعه  ظهور پروردگار بر بهشتيان  به

  در بهشت«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف
. »افتد مي  شده  تو بريان  روي  پيش  درنگ بي  پس  كني را مي  پرنده  گوشت  اشتهاي

در   مؤمن  چون«: است  آمده � ابوسعيدخدري  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  در يك  همه  طفل  و سن  حمل  ، وضع شدن باردار فرزند را آرزو كند،  داشتن  بهشت
  .»شود مي  انجام  ساعت

  

��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  
 و  از قريش  پيش: يعني » از آنان  پيش  كه«ها را  امت: يعني »بسا قرنها را  و چه«

 در: يعني » درازي  در دست«  از قريش: يعني»  از آنان  كه  كرديم  هالك«  موافقانشان

 در  پس«عاد، ثمود و غير آنها   مانند قوم »نيرومندتر بودند  بس«  و قوت  نيرومندي

و   گذار كردند و در اماكن و  و گشت  آنها در شهرها رفته: يعني »كردند  شهرها تفحص
  راه  آنان آيا: يعني »؟ هست  مگر گريز گاهي«وجو نمودند اما  و كنار آنها جست  گوشه

  آن: است  اين  يا معني ! يابند؟ هيهات  رهايي  و از عذاب  گريخته  آن  به  دارند كه  گريزي
  ها وكشورها گردش ـ در سرزمين  و غير آن  منظور تجارت  از شما ـ به  ها بيش امت

  .يافتند؟  گريزي  راه  الهي  يا از عذاب  آيا از مرگ  كردند ولي
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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  
و پند و  ذكر شد، يادآوري   از داستانشان  كه  در آنچه: يعني » است  پندي  در اين اقطع«

  نافذ و دل  بينش  كه  كسي  براي: يعني »باشد  صاحبدل  كه  كسي  ايبر«؛  است  اي موعظه
  قولي به. پذيرد رانمي  اندرزي  ، هيچ است  مرده  كه  باشد زيرا قلبي  داشته  اي بيدار و زنده

  داراي  كه  كسي  براي ذكر شد،  از داستانشان  فقره  در اين  كه  در آنچه: است  اين  معني
ذكر شد،   از داستانشان  كه  درآنچه »يا«  است  اي باشد، پند و موعظه  مميزه  و نفس  حيات

  بر وي  كه  از وحي  آنچه  سوي  به »بنهد  گوش«  كه  كسي  براي  است  اي پند و موعظه

  يا حاضر دل  حاضر ذهن  كه  در حالي :يعني »شاهد باشد  كه درحالي«شود  مي  خوانده
  . است  غايب  ندارد، گويي  حضور ذهن  كه  ا كسيباشد زير

  

a`_a`_a`_a`_����bbbb����cccc����dddd����fefefefe����jihgjihgjihgjihg������l��k��l��k��l��k��l��k  
 روز  در شش  دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  ، آسمانها و زمين و در حقيقت«

  طور وشش  روز، شش  مراد از شش«: گويد مي» تفسير كبير«در   رازي  امام » آفريديم
  لغوي  معناي  اند زيرا روز به معروف  لغوي  وضع در  كه  روزهايي  ، نه است  مرحله

  آن  غروب تا  طلوع  از هنگام  خورشيد بر فراز زمين  درنگ  از زمان  ، عبارت متعارف
  پس  ماهي  نه و  وجود داشته  خورشيدي  آسمانها نه  از آفرينش  قبل  كه در حالي  است

ما آسمانها : يعني »نرسيد اي ماندگي  ا هيچم  و به«. » است  يا هنگام  ، وقت)روز(مراد از 
 ما هيچ  اما به  روز آفريديم  در شش  دو است  آن  در ميان  را كه  و آنچه  و زمين

  معاد است  كننده اثبات  كريمه  آيه.  است  و ماندگي  خستگي: لغوب. نرسيد  اي ماندگي 
  و مانده  آنها خسته  از آفرينشو  قادر بوده  آسمانها و زمين  بر آفرينش  كه  زيرا كسي
  . است نيز توانا  مردگان  كردن  بر زنده  اولي  طريق  نشود، به

: فرمود  كه  است  كرده  روايت ك عباس از ابن  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاكم
  سؤال  زمين آسمانها و  آفرينش  به  راجع  آمدند و از ايشان ص  اكرم  نزد رسول  يهوديان

آفريد،   و دوشنبه  را در روز يكشنبه  زمين أخداوند: فرمودند ص  حضرت  كردند، آن
ها و  و آباداني  و آب  درخت آفريد،  شنبه ، در روز سه در آنهاست  را كه  ها و منافعي كوه
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آفريد و تا   شنبه آسمانها را در روز پنج آفريد،  ها را در روز چهارشنبه شهرها و خرابي
  را آفريد و در سه  و خورشيد و ماه  ستارگان ، از روز جمعه  مانده  باقي  ساعت  سه

  اي اجلها را آفريد تا هر مردني  ساعت  اولين بود؛ در  مانده  باقي  از جمعه  كه  ساعتي
گيرند، در  مي  از آنها بهره  مردم  افگند كه  چيزهايي را در  آفت  دوم  بميرد، در ساعت

  وي  براي  سجده  را به  داد و ابليس  اسكان  بهشت  را به را آفريد و او  آدم  سوم  ساعت
  اي: پرسيدند  يهوديان. كرد  بيرون  آخر او را از بهشت  ساعت  دستور داد و در اين

  قصد كرد و بر آن  عرش  سوي  به  سپس: كرد؟ فرمودند  پروردگارچه  بعد از آن !محمد
آخر   را به  اگر موضوع  دادي  ما را بسيار خوب  سؤال  پاسخ: دنگفت  يهوديان. مسلط شد

  رسول. كرد  استراحت  پروردگار در روز شنبه: كه  است  اين  آخر موضوع ، رساندي مي
  سخنشان  در تكذيب  آيه  اين  گاه آن. آمدند  خشم  به  يهوديان  سخن  از اين صخدا 
  .شد  نازل

  

u��t���s��r��q��p��o��n��mu��t���s��r��q��p��o��n��mu��t���s��r��q��p��o��n��mu��t���s��r��q��p��o��n��m����������y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v  
  پيش خورشيد و  از طلوع  و پيش  صبر كن«و يهود   مشركان »گويند مي  بر آنچه  پس«

  آنچه را از  تعالي  حق: يعني » گوي  تسبيح  با ستايش  را همراه  ، پروردگارت از غروب
، عصر بامداد و  در هنگام»  و بحمده هللا سبحان»  ، با گفتن او نيست  سزاوار جناب  كه

 كعباس ابن . بامداد و عصر است  نمازهاي  گزاردن: مراد از آن  قولي به.  كن  تنزيه
  بامداد و مراد از تسبيح خورشيد، نماز  از طلوع  و تحميد قبل  مراد از تسبيح«: گويد مي

  .» ظهر و عصر است  ، نمازهاي از غروب  و تحميد قبل
  

��_��~��}���|��{��z��_��~��}���|��{��z��_��~��}���|��{��z��_��~��}���|��{��z  
 » گوي  را تسبيح هللانيز ا«  شب  از اوقات  در بعضي :يعني » شب  و از طرف«

. » است و عشاء  مغرب  نمازهاي: در شب  گفتن  مراد از تسبيح«: گويد مي � عباس ابن
  دنبال  به: يعني »نيز  سجده  دنبال  و به«.  است) تهجد(  نماز شب  مراد از آن: قولي به

) السجود ادبار(مراد از « :گويد مي كاسعب ابن.  گوي را تسبيح  تعالي  نمازها نيز حق
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  تسبيح  دستور به. » نمازهاست بعد از  گفتن  ، يا تسبيح بعد از فرايض  نافله  نمازهاي
  شريف  در حديث  جمله  از آن  است  نيز آمده  بسياري  بعد از نماز، در احاديث  گفتن
خدا   نزد رسول  مهاجران  فقراي :فرمود  كه � از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  ذيل
. پايدار را بردند  هاي بلند و نعمت  درجات  ثروتمندان !هللا يا رسول: آمدند و گفتند ص

  كه آنها چنان: گفتند. »؟ پايدار چيست  هاي و نعمت  درجات اين«: فرمودند ص  حضرت
گيرند و  مي  روزه ، گيريم مي  ما روزه  كه خوانند و چنان خوانيم، نماز مي ما نماز مي

آزاد   ، برده كنيم آزاد مي  ما برده  كه دهند و چنان مي  ، صدقه دهيم مي  ما صدقه  كه چنان
را   اگر مانند آن  كه  ندهم  شما تعليم  را به  آيا كاري«: فرمودند صخدا   رسول .كنند مي

  هد بود، مگر كسياز شما بهتر نخوا  كس گيريد و هيچ مي  سبقت  دهيد از ديگران  انجام
بار  و سه  هر نماز، سي  دنبال  به  كه  است  كار اين  دهد؟ آن  شما را انجام  همانند عمل  كه

آخر  !هللا يا رسول: گفتند. »بار تكبير بگوييد  و سه  بار تحميد و سي  و سه  ، سي تسبيح
  آن[كنند  مي عمل ماهمانند   پس  بكنيم  ما بايد چه  ثروتمند ما نيز شنيدند كه  برادران

��ª»��¬��®��}� :فرمودند صخدا   رسول. ]شود نيز مي  آنان  نصيب  فضل  اين  وقت

°� �¯ z  :)54 /مائده« )دهد خواهد،مي  هر كس  را به  آن  كه  است  الهي  فضل  اين« .
  هر نماز فرض  دنبال  به ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

ء قدير،  شي  كل  وهو علي الحمد  وله  الملك  ، له له  شريك ال  وحده  ال اهللاإ  لهإال«: تندگف مي
 هللاجز ا  خدايي: الجد  الجد منكا ذ  وال ينفع  لما منعت  ، وال معطي عطيتألما   مانع ال  اللهم

.  ناستچيز توا  و او بر همه  و حمد او راست  ندارد، ملك  و شريكي  است  ، يگانه نيست
،  اي تو باز داشته  كه  آنچه  و براي  نيست اي  ، بازدارنده اي تو داده  كه  آنچه  براي !بار خدايا

  به  كه  آنچه  بلكه. »رساند نمي  او سودي  توانگر در برابر تو به  و ثروت  نيست  اي دهنده
  . است و طاعت   رساند، ايمان او سود مي

  

��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��`  
.  دهم تو خبر مي  به  قيامت  از احوال  همينك  را كه  آنچه ! مخاطب  اي »بدار  و گوش«

ندا در   منادي كه   روزي«؛  خبر است  اصل  بودن  و هولناك  تعبير، بيانگر بزرگي  اين
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  است  نقل. دمد را در صور مي  دوم  نفخه ÷ اسرافيل  كه  است  روز قيامت  و آن »دهد
: گويد و مي  ندا كرده محشر را  اهل ÷ دمد و جبرئيل در صور مي ÷ لاسرافي«: كه
  كه  است  نزديك  اي گونه ندا به  اين: يعني » نزديك  از جايي«. »بشتابيد  حساب  سوي به
  مكان  ، قرب مراد از آن  البته .رسد مي  طور يكسان  محشر به  از افراد اهل  هر فردي  به

و برابر   يكسان  گونه به  محشريان  تمام  ندا به  كه  است  مراد اين  بلكه  نيست  نداكننده
  منادي  كه  است  نقل. شنوند مي  و روشن  را صريح  آن  همگان  كه  طوري رسد به مي
و   پراكنده  گوشتهاي  اي!  جدا شده  از هم  بندهاي  اي ! پوسيده  استخوانهاي  اي«: گويد مي
  و حكم  داوري  براي  دهد كه مي  فرمان شما  به أخداوند ! ريخته  درهم  هايمو  اي

  .»آييد گرد  كن و فيصله  نهايي
  

��p��o��n��m��lk��j��i��h��p��o��n��m��lk��j��i��h��p��o��n��m��lk��j��i��h��p��o��n��m��lk��j��i��h  
  ثابت و  رستاخيز حق  ترديد بانگ بي: يعني »شنوند مي  حق  تند را به  نعره  كه  روزي«

  .از قبرها » است  آمدن  روز، روز بيرون  آن«  نيست  شكي  هيچ  و در آن  است
  

��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  
و   آخرت در دنيا و  كنيم مي  زنده: يعني » ميرانيم و مي  كنيم مي  زنده  كه  ماييم  گمان بي«

ندارد   مشاركت از كارها با ما  كار و در غير آن  در اين  شريكي  در دنيا و هيچ  ميرانيم مي
  . دهيم جزا مي  عملش را در برابر  اي نندهك  هر عمل  پس » ما است  سوي  به  و برگشت«
  

��£��¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��£��¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��£��¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��£��¢��¡�����~��}|��{���z��y��x  
دارد  برمي  شكاف  از سر خلق  زمين: يعني »شود مي  شكافته  از آنان  زمين  كه  روزي«

  شتابان: يعني » شتابان«شوند  مي  محشر رانده  سوي  و به  آمده  آنها از گورها بيرون  پس

رستاخيز   اين: يعني » است  حشري  اين«دوند  كند، مي مي  ندايشان  كه  اي منادي  سوي به

  را سازمان  آن  زحمتي  هيچ  و ما بي » است  بر ما آسان  كه«؛  است  آوردني  و گردهم
  . دهيم مي
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�́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©���¨§��¦��¥��¤�́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©���¨§��¦��¥��¤�́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©���¨§��¦��¥��¤�́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©���¨§��¦��¥��¤������������  
از  » گويند، داناتريم مي«ما   بارهتو و در  كفار درباره » آنچه  ما به« !صمحمد   اي

  براي  اي دلجويي ، عبارت  اين. نكار توحيد و معادو از ا  اي آورده  كه  در آنچه  تكذيبت
: جبار » نيستي  آنان  زور وادارنده و تو به«  است  مشركان  براي  و تهديدي صپيامبر 

  هر كه  پس«  كني  وادارشان  ايمان  به  اجبار و اكراه  به  كه  مسلط نيستي  تو بر آنان  يعني

  غير آنان  به  ولي » پند ده  قرآن  ترسد به مي«  نافرمانان  براي » من  عذاب  را از وعده
  آن  تعالي  حق  سپس .در بر ندارد  سودي  آنها هيچ  به  دادن نشو زيرا پند و اندرز  مشغول

  .جهاد مأمور كرد  را به ص  حضرت
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  ﴾ ذاريات  سوره﴿
  . است  آيه) 60(  و داراي  است  كيم

  
گر،  پراكنده  بادهاي  به أبا سوگند خداوند  افتتاح  سبب  به  سوره  اين: تسميه  وجه

  البته.  است  غير آن و  گر خاك پراكنده  از بادهاي  عبارت: ذاريات. شد  ناميده»  ذاريات«
  از لشكرهاي  لشكري يرا باد،باشد ز مي  آن  اهميت  باد، دليل  به أسوگند خداوند

  . اوست
  غيب  به  آن  ، آويختن آسمان  به  بشري  قلب  ساختن  ، وابسته سوره  اين  محور و هدف

در   بنده حجابها و حايلها از برابر  زدن و كنار  زميني  هاي از علقه  آن  ، رها ساختن الهي
  . است  تعالي  حق  عبادت  او براي  شدن  خالص  جهت

  

�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ  
خورد  مي سوگند  بادهايي  به  سبحان  خداي » پراكندني  گر به پراكنده  بادهاي  سوگند به«

را   زمين  جاذبه  ، قانون ترتيب  اين پراكنند و به هوا برمي  از اشياء را به  و مانند آن  خاك  كه
  .گذارند زير پا مي

  

��»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹  
  حمل را  باران  آب  اند كه ابرهايي: مراد از آن »بار سنگين  هاي كننده حمل  و سوگند به«

جز   كسي  البته.  است  بار سنگين: وقر. دارند بار را بر مي  چهارپايان  كه كنند چنان مي
امر با   داند واين دارند، نمي ابرها بر مي  را كه  آبي  كميات  سنگيني  خداوند متعال

  . تصور نيست  قابل  بشري  مقياسهاي
  

�½��¼�½��¼�½��¼�½��¼�������¾���¾���¾���¾  
 در عين  اند كه  ابرهايي: مراد از آن » سهولت  به  شوندگان روان  و سوگند به«
خداوند   شوند كه مي  روان  آنجايي  به  و سهولت  نرمي  ، بسيار به و ضخامت  باري سنگين 
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  بر سطح  سهولت به  هايند كه كشتي  مراد از آن: قولي به. ببارند  خواهد تا بر آن مي  متعال
  . است  نيز همين ، از جمهور مفسران  شده  مشهور نقل  قول  كه. شوند مي  روان  آب

  

��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿  
آنها   وسيله به  تعالي  حق  كه  است  ابرهايي: مراد از آن »كار  كنندگان تقسيم  و سوگند به«

، » اتذاراي« :تعابير، يعني  اين  مراد از همه: قولي به. كند مي  را تقسيم  بندگان  ارزاق
  موصوف  اوصاف  اين  تمام  بادهايند زيرا بادها به»  مقسمات«و »  جاريات«، » حامالت«

  سهولت  در هوا به  دارند، هم ابرها را برمي  پراكنند، هم خاكها را مي  هم: يعني. شوند مي
»  مقسمات«مراد از : ديگر  قولي به. كنند مي  بارانها را تقسيم  شوند و هم مي  جاري

  .كنند مي  تقسيم  ـ را بر بندگان  و غيره  ، رزق از باران  اشياء ـ اعم  اند كه رشتگانيف
  

��Å��Ä��Ã��Â��Å��Ä��Ã��Â��Å��Ä��Ã��Â��Å��Ä��Ã��Â  
رستاخيز و  ، از مرگ »ايد شده  داده  وعده  آنچه  كه«: است  ها اين قسم  آن  همه  جواب

خبر و   اين :يعني » است  و درست  راست«؛  خداوند متعال  سوي  به  محشور شدن
  اين  خلق بر  خويش  از قدرت  ، خداوند متعال گونه بدين.  راستين  است  اي عدهو

  .كند مي  رستاخيز استدالل  بر آوردن  خويش  قدرت  ها، به پديده
  سوره  اين  اند ـ همچون آغاز شده  مقطعه  غير حروف  به  كه  هايي سوره  تمام  از مالحظه

از   آنها يكي  عليه  باشند، مقسم  ها با سوگند آغاز شده سوره  اگر اين  كه  يابيم ـ در مي
در   وارده  هاي قسم  كه طوري  باشد، همان و معاد مي  مانند توحيد، رسالت  اعتقادي  اصول

باشد  حشر مي  از وقوع تعالي  حق  دادن خبر  بر صحت  تأكيدي  ، همه سوره  آغاز اين
منكر   و امثالشان  مكه  مشركان  دارد كه  نيز اشاره  واقعيت  اين  ها به قسم  اين  كه  چنان

  .ورزيدند و بر كفر خود اصرار مي  رستاخيز بوده
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���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ  
  تحقق  ناخواه خواه  و عقاب  ثواب: يعني » است  شدني واقع  اعمال  جزاي  و هرآينه«

  .پيوندد مي  واقعيت  و الزاما به  است  يافتني
  

��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
  وجمال  استوار و نيكو و شكوه  آفرينش  يعني: حبك » حبك  داراي  آسمان  گند بهسو«

  و نيك بپردازيد  و استواري  محكمي  را به  آن  كه  هر چيزي  پس. آور و اعجاب  بديع
در   كه  است  محسوسي  هاي راه: يا مراد از حبك. ايد نموده  را حبك  دهيد، آن  انجامش
را   آن : دهلوي هللا ولي  شاه  از جمله  از مترجمان  بعضي  كه  چنانوجود دارد   آسمان

  .اند كرده  ترجمه  گونه اين
  

��I��H��G��F��E��I��H��G��F��E��I��H��G��F��E��I��H��G��F��E  
 ؛ و منكران  شما مشركان  سخنان: يعني »هستيد  گوناگون  شما در سخني  هرآينه«

جادوگر  پيامبر: گوييد مي  زيرا گاهي  و درهم  است  ، ناسخته و پريشان  است  مضطرب
سو  يك و باز از  است  كاهن: گوييد مي  ، گاهي شاعر است: گوييد مي  ، گاهي است

گيريد  مي  پرستش  را به  ديگر بتان  از سوي  ولي  خداوند آفريدگار است  گوييد كه مي
  . ، در گفتار و پندار شما بسيار است قبيل  از اين  تناقضاتي  پس

ها  سوره از  و در غير آن  سوره  در اين  تعالي  حق  سوگند خوردن  حكمت  علما در بيان
نيرومند و ماهر   حجت  در اقامه صمحمد   چون  باور بودند كه  بر اين  اعراب: اند گفته
  سخنان  درستي  امرنشانه  شود لذا اين مي  غالب  و برهان  ، در جدل دليل  همين  به  است
  خبرها و پيامهاي  كرد كه سوگند ياد  ر بزرگيهر ام  به  خداوند متعال  پس.  نيست  وي

. را بپذيرند  و حجتش  برده  پي او  ادعاي  و راستي  صدق  ؛ تا آنها به است  حق  پيامبرش
  باور بودند كه  بر اين  اعراب  كه  است  اين  تعالي  حق  ديگر سوگند خوردن  حكمت

  زيان  خود سخت  صاحب  به و  شهرها و آباديها گرديده  خرابي  باعث  سوگند دروغ
فقط   نه ص  اكرم  رسول  ببينند كه سوگند ياد كرد تا آنها  عزوجل  رساند لذا خداي مي
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  ايشان  و ثبات  بر رفعت  نشدند، كه روبرو  اي و حادثه  آفت  سوگندها با هيچ  بعد از اين
  ديگر، اعراب  ز سويا. باشد مي  ايشان  خود دليل راستگويي  اين  پس. شد  نيز افزوده

  سبب  همه  عوامل  اين  خورند پس نمي  قسم  دروغ  به ص  حضرت  آن  دانستند كه مي
  .پيدا كنند  يقين  ايشان  پيامهاي  درستي  شد تا به مي
  

��N��M���L��K��J��N��M���L��K��J��N��M���L��K��J��N��M���L��K��J  
  در علم  كه  هر كس: يعني »شود مي  برگردانيده  ، از آن شده  برگردانيده  كه  هر كس«

 برگردانيده  ، از قرآن كرده  را تكذيب  حق  و دعوت  شده  برگردانيده  از هدايت  الهي
  .شود مي 

  

Q��P��OQ��P��OQ��P��OQ��P��O  
: خراصون . تعالي  و وعيد حق  در وعده  بر شكاكان  لعنت: يعني » بر خراصون  مرگ«

  .و دروغگويانند  شكاكان
  

���W��V����U��T��S��R���W��V����U��T��S��R���W��V����U��T��S��R���W��V����U��T��S��R  
، از  جهل و  كفر و شك  در ورطه  كه  آنان: يعني »خبرند بي  ناداني  در ورطه  كه  همانان«

رهروند، در   و بر آن  روكرده  آن  سوي  به  كه  اند و نيز از آنچه مأمور شده  بدان  آنچه
  .برند سر مي به  غفلت

  

��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X  
  .»؟ است  روز جزا كي«و استهزا   و شك  تكذيب  از روي» پرسند مي«

  

��������b��a����� �̀�_�� �̂�]b��a����� �̀�_�� �̂�]b��a����� �̀�_�� �̂�]b��a����� �̀�_�� �̂�]��������  
و  شوند  سوزانده: يعني »شوند  عقوبت  آتش بر  آنان  روز كه  همان«: است  اين  پاسخ

  . بسوزاني  آن  آزمايش  طال را براي  كه  گاه آن»  الذهب  فتنت«: شود مي  گفته. گردند  معذب
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��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 روي » شتاب  به  چهآن  است  خود را بچشيد، اين  عذاب«: شود مي  گفته  آنان  به

  .»بوديد  خواستار آن«استهزا و ريشخند 

  

��p��o���n��m��l��k��p��o���n��m��l��k��p��o���n��m��l��k��p��o���n��m��l��k  
  آخرت در  ايشان: يعني »سارانند در باغها و چشمه  متقيان«: گروه  آن  حال  اما برخالف

  است  دلكش باصفا و  اي گونه  و به  است  در آنها جاري  ساران چشمه  كه  در بوستانهايي
  .تواند كرد، مستقرند نمي  آنها را وصف  گري توصيف  هيچ  كه
  

��{���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  
  آن  و به »گيرند مي«  از خير و كرامت » است  عطا كرده  آنان  به  را پروردگارشان  آنچه«

و   خير و نعمت  آنها اين: يعني »نيكوكار بودند  از اين  زيرا آنها پيش«هستند   راضي
نيكوكار  ، شايسته  اعمال  دادن  در دنيا با انجام  كنند كه مي  رو دريافت  را از آن  امتكر

او را   رضاي دانستند و خود حاضر و ناظر مي  اعمال  را در همه  عزوجل  بودند، خداي
  . است  همين  ايشان بر  برين  بهشت  استحقاق  دليل  پس. در نظر داشتند

  

�b��a�� �̀���_��~��}��|�b��a�� �̀���_��~��}��|�b��a�� �̀���_��~��}��|�b��a�� �̀���_��~��}��|����  
  رابه  و بيشتر آن »غنودند را مي  از شب  اندكي  بودند كه  وصف  اين  به«در دنيا   متقيان

)  مايهجعون(در » ما»  حرف.  است  خواب: هجوع. گذرانيدند مي  نماز و نياز و نيايش
  صبح را تا  كمتر شبي  ايشان«: گويد مي  آن  در معناي �عباس  ابن.  زايد است

  .»گذرانيدند مي نماز  آنها را به  اوقات  ها و بيشترين اكثر شب  هخوابيدند بلك مي
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��f������e��d��c��f������e��d��c��f������e��d��c��f������e��d��c  
  سحرگاه در«  بودند كه  وصف  بر اين  ، پيوسته بهشت  به  يافته  دست  متقيان  آن» و«

  داده  ادامه  نماز را تا سحرگاه  ايشان«: گويد مي  آن  در معناي  حسن »كردند استغفار مي
  اندك  كه با آن: يعني. »كردند مي  خواهي  استغفار و آمرزش  در سحرگاه  سپس

  وجود آمرزش خواندند؛ اما با اين مي  كردند و نماز شب مي  خوابيدند، بسيار عبادت مي
و   سيرت  است  و اين !اند گذرانده  را در معصيت  شب  همه  شب  خواستند گويي نيز مي
  و باز عذرخواهي  شمرده  بسيار خود را اندك  جود و كرم  كه  انو بزرگوار  كريمان  روش

چيز،   كمترين  و بذل  با انفاق  كه  و فرومايه  پست  اشخاص  شيوه  بر عكس. كنند مي  هم
  كل  ينزل  تعالي  اهللا  نإ«: است  آمده شريف  در حديث. فروشند مي  گذارند و افاده مي  منت

  ؟ هل عليه  فأتوب  تائب  من  هل: فيقول خير،األ  الليل  ثلث  يبقي  يالسماء الدنيا، حت  ليإ ةليل
، در هر  خداوند متعال :الفجر  يطلع  ؟ حتي لهاسؤ  فيعطي  سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له  من

ماند،  مي  باقي  اخير شب  سوم  يك  چون  كه آيد تا آن مي دنيا فرود  آسمان  سوي  به  شب
تا بر   هست  خواهي ؟ آيا آمرزش بپذيرم  توبه  تا بر وي  هست  كاري  توبهآيا : گويد مي
  كه  گاه شود؟ تا آن  داده  وي  خواسته  كه  هست  اي كننده درخواست ؟ آيا بيامرزم  وي

  . است  آخر شب  حصه  ششم يك: سحر. »كند مي  بامداد طلوع
  

��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g  
و   سائل  براي  در اموالشان«  بودند كه  وصف  بر اين  ستهپيو  بهشت  به  متقيان  آن »و«

  بر ديگران يابد لذا خود را را نمي  چيزي  كه  است  فقيري: سائل »مقرر بود  حقي  محروم
  از كسب  ناتواني باوجود  كه  است  كسي: محروم. شود مي  آنان  ياري  و طالب  افگنده پيش

او را توانگر   مردم  ورزد تا بدانجاكه مي  و پاكي  نموده پرهيز  هم  كردن  و كار، از سؤال
  و بالي  قحطي  كه  است  كسي  محروم: ديگر  قولي به. كنند نمي  و بر او صدقه  پنداشته
  كه  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. باشد  او رسيده  به  سختي
خرما   و يك  و دو لقمه  لقمه  تو يك  كه  نيست  كسي  مسكين«: فرمودند ص  اكرم  رسول

يابد تا او را  را نمي  توانگري  كه  است  كسي  مسكين  ولي  دهي او مي  به  و دو خرمايي
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: گويد مي  قرطبي. »دهد  صدقه  وي  برد تا به نمي  پي  حالش  به  هم  نياز گرداند و كسي بي
باشد  مي  زكات  فريضه  مراد از آن  كه است  اين  آيه  در اين)  حق(تر در تفسير  قوي  قول«

���i��h}: فرمايد مي ) معارج(  در سوره أزيرا خداوند �g��f� �e� � �d� �c

��jz  :)ـ  24«)  و محروم  سائل  براي  معلوم  است  حقي  در اموالشان  كه  و آنان
  آن  و وقت  جنس؛ مقدار،  اسالم  مقدس  شريعت  كه  است  همانا زكات  معلوم  حق. »25

  معيني  و وقت  جنس  و نه  است  معلوم  ، نه نافله  صدقات از  اما غير آن  است  كرده  را بيان
ما   ، فقد قضيت مالك  ةزكا  ديتأاذا «: است  قول  مؤيد اين نيز  ذيل  شريف  حديث. »دارد

  بر ذمه  مال  در آن  را كه  آنچه  ، در حقيقت خود را دادي  مال  زكات  وقتي: فيه  عليك
 جمهور نيز  و قول  است  صحيح  قرطبي  سخن  كه اين  رغم  به  ولي. » اي پرداخته ، توست
  فرض  در مدينه  و زكات  است  مكي  سوره  اين  كه  باشد اما بايد در نظر داشت مي  همين

در خور ثنا   ندانچ  صفت  ، اين تفسير كنيم  زكات  را به»  حق«ديگر، اگر ما   از سوي. شد
  كسي  پس پردازد خود را مي  مال  زكات  باشد زيرا هر مسلماني نمي  ويژه  و ستايشي

ببخشد   نيازمندان  را نيز به  ديگري  ، مال بر زكات  افزون  كه  است  ستايشي  چنين  مستحق
  باشد ـ صدقات مي  متقيان  در مورد ثنا و ستايش  سياق  در اينجا ـ كه  همراد آي الذا ظاهر

  . است  فرض  غير از زكات  نافله
  

��q��p���o��n��m��q��p���o��n��m��q��p���o��n��m��q��p���o��n��m  
موجود   هاي و پديده  زمين  در كره: يعني » است  هايي نشانه  يقين  اهل  براي  و در زمين«

و   ، حيوانات جن ، ، انس ، نباتات ها، معادن ، ميوه ها، درياها، درختان از كوه  ؛ اعم آن در
  هاي و نشانه  روشن  داليل و باور دارند،  يقين  عزوجل  خداي  به  كه  نيموحدا  ، براي غيره

  آنها اعتراف  و به  كرده  و تأمل ها تدبر نشانه  در اين  هستند كه  زيرا ايشان  است  آشكاري
  .برند مي  از آنها نفع اكنند و نهايت مي
  
  
  



  

2779  

��w��v��u��ts��r��w��v��u��ts��r��w��v��u��ts��r��w��v��u��ts��r  
  هايي نيز نشانه  طور در وجود خودتان همين !اانسانه  اي: يعني » و در وجود خودتان«

اند،  آورده  همراه به  پيامبران  كه  آنچه  و راستي  و صدق أخداوند  بر يگانگي  كه  است
بشناسيد،  اخود را دقيق  انفسي  كند و اگر شما در وجود خود بنگريد و آيات مي  داللت

  و شأن  عجيب  وصف شما بر اين  بريد زيرا آفرينش مي  راه  عزوجل  خداي  يسو  به
،  ، وجدان ، عقل ، قلب تنفس  مجاري ، ، اعضا، حواس ، استخوان ، گوشت ؛ از خون شگرف

از   و اگر هر پرزه  است  الهي  آيات  جلوگاه ، خود و غيره  ، ادراك و بيان  ، نطق روح
باشد،   و دريافت  درك  اهل  كه  كسي  براي شود،  گرفته  تحليل  به  وجودتان  ماشين
  اين  وسيله تا به  بصيرت  چشم  به »بينيد نمي مگر  پس«  است  بخش قناعت  برهاني
مراد از : قولي بريد؟ به  راه  دهنده روزي  آفريننده  خداي  ، بر وجود و يگانگي نگرش

  و زندگي  حيات  سبب  كه  در ارواحتان: يعني.  است  ، ارواح كريمه  در آيه»  انفس«
  كه  است  گفتني.  است  هايي و نشانه  آيات  خداوند متعال  وحدانيت ، بر وجود و شماست

  آيات  و اعجاز اين  از حقايق  عظيمي  ، فرازهاي تجربي  علوم  انكشاف امروز در عصر
  . است  گرديده  متجلي

  

��}��|��{���z��y��x��}��|��{���z��y��x��}��|��{���z��y��x��}��|��{���z��y��x  
  اسباب  نمودن  شما و فراهم  قرز  تقدير و تعيين: يعني » است  شما در آسمان  و رزق«

  به  كه  هايي غروبگاه ها و ، طلوعگاه ، ستارگان ؛ زيرا خورشيد، ماه است  در آسمان  آن
از   فرود آمده  رانند، باران مي ابرها را  كه  شود، بادهايي مي  آنها فصلها مختلف  وسيله
گردد   شما فراهم  تا روزي اندركارند وجود، دست  گردونه  اين  همه  و بااالخره  آسمان

شوند،  مي  آبياري  با آب  كه  اي مختلفه  نباتات  و رشد انواع  رويش  ها براي پديده  زيرا اين
كند، نور  مي  خود تغذيه  آورند، خورشيد آنها را با گرماي مي پديد  جو و شرايط مناسبي

  راستا نقشي  دراين  اي يدهطور هر پد  بخشد و همين مي  ونمو و پختگي  آنها قوت  قمر به
  ، ثواب ، دوزخ از بهشت »ايد شده  داده  وعده  آنچه«  است  شده  نوشته  درآسمان »و«دارد 
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 كه  است  زيرا نقل  است  ايد، در آسمان شده  داده  وعده  آن  به  كه  يا بهشتي.  عقاب و
  .دارد قرار  در زير عرش  هفتم  آسمان  بر پشت  بهشت 

  

�����~�����~�����~�����~�� �̈�§���¦��¥��¤���£���¢��¡�� �̈�§���¦��¥��¤���£���¢��¡�� �̈�§���¦��¥��¤���£���¢��¡�� �̈�§���¦��¥��¤���£���¢��¡  
  كه  آنچه: يعني » است  او حق اواقع  كه  و زمين  پروردگار آسمان  سوگند به  پس«

خود   كه  گونه همان«  است  و ثابت  ، حق ايم داده  آيات  را در اين  شما خبرش به

 سخن  هب  كه  شما چنان  كه  است  روشن  انچن  حقيقت  اين: يعني »گوييد مي  شماسخن
: گوييم مي كه اين  مثل. باشيد  داشته  نيز يقين  آن  بودن  حق  داريد، بايد به  خود يقين  گفتن 

  آمده  شريف  درحديث. » است  حق  گفتنت  سخن  اكنون  كه چنان  است  خبر حق  اين«
 :يصدقوا  لم  ، ثم ربهم  لهم  أقسم اًقوامأ  اهللا  قاتل«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است

  تصديق  سوگند خورد اما باز هم  آنان  به  پروردگارشان  را كه  خداوند نابود سازد اقوامي
  .»نكردند
گذر كرد   بر من  اي اعرابي  كه  بودم  روان  راه  و به  آمده  بيرون  از بصره«: گويد مي  اصمعي
: ؟ گفتم اي آمده از كجا: گفت.  هستم  اصمع  از بني: ؟ گفتم هستي  تو كي: پرسيد  و از من
  به  شروع.  بخوان  برمن  پس: گفت. شود مي  خوانده  رحمان  كالم  در آن  كه  از جايي

�z��y﴿: آيه  به  و چون  كردم»  والذاريات»  خواندن �xz� �y� �xz� �y� �xz� �y� �x...����_ كافي: ، گفت رسيدم  
را بر   كرد و گوشتش  را ذبح  و آن  رفت  شتر خويش  سوي  و به  برخاست  گاه آن.  است
،  برد و هر دو را شكست  دست  خويش  شمشير و كمان  به  گاه نمود آن  تقسيم  مردم

  كردن  طواف  ، در حال رفتم  حج  الرشيد به باهارون  و چون.  گردانيد و رفت  پشت  سپس
او   به  چون. خواند مي  ضعيفي  مرا با صداي  كه  شدم روبرو  با شخصي  بناگاه  كه  بودم
و   و بسيار نحيف  زرد شده  رنگش  ولي  است  اعرابي  همان او  كه  شدم  ، متوجه ستمنگري

: تا سوره  خواست  و بار ديگر از من  گفت  سالم  برمن  پس.  است  الغر گشته

���y﴿: آيه  به  و چون  كردم  آن  خواندن  به  شروع . بخوانم  را بر وي»  والذاريات« �x��y� �x��y� �x��y� �x
|��{� � �z|��{� � �z|��{� � �z|��{� � �z_ ما   را پروردگار ما به  آنچه  حقا كه: كشيد و گفت  اديفري ، رسيدم
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: خواندم  ؟ پس هست  هم  آيا غير از اين: گفت  سپس ! يافتيم ، راست است  داده  وعده

﴿£�� �¢� �¡�����~£�� �¢� �¡�����~£�� �¢� �¡�����~£�� �¢� �¡�����~_� � �� � �� � �� �   چه !هللا  يا سبحان: كشيد و گفت  اثنا فريادي  در اين. �
! شگفتا! ؟ است  او سوگند خورده  كه  آورده خشم   به  را چنان  پروردگار جليل  كسي

  را سه  سخن  اين  پس! كردند؟  ناچارش  سوگند خوردن  نكردند تا به  را تصديق  سخنش
 آفرين جان  به  آمد و جان  بيرون  با آن  نيز همراه  بار، نفسش  آخرين بار تكرار كرد و با

  .»كرد  تسليم 
  

���°�� �̄���®��¬��«��ª��©���°�� �̄���®��¬��«��ª��©���°�� �̄���®��¬��«��ª��©���°�� �̄���®��¬��«��ª��©  
خبر « صپيامبر  اي »آيا«: است ÷ ابراهيم  داستان  در زمين  الهي  يها نشانه  و از جمله

  سبحان  خداي نزد  كه  ميهماناني: يعني »؟ است  تو رسيده  به  ابراهيم  گرامي  مهمانان
  آمده ÷ ابراهيم نزد  آدم بني  در صورت  بودند كه  فرشتگاني  بودند زيرا ايشان  گرامي
بودند زيرا او از   گرامي ÷ آنها نزد ابراهيم«: گويد مي  آن  يمجاهد در معنا  ولي. بودند
. »ايستاد  سرشان  بر باالي  از ايشان  پذيرايي  كرد و خود براي  استقبال  نيكويي  به  ايشان
.  بر جمع  شود و هم مي  اطالق بر واحد  هم  جهت  ، از اين مصدر است  در اصل: ضيف

بود، يا  ÷جبرئيل  شان دهمين  بودندكه  تن  ، يا نه تن  ازدهدو  فرشتگان  آن  كه  است  نقل
شدند   ناميده»  ميهمان«رو   و از آن. بودند: واسرافيل  ، ميكائيل جبرئيل  يعني  تن  سه  ايشان

  .بودند  آمده ÷ ابراهيم نزد  ميهمان  صورت  به  كه
  

��¼��»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¼��»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¼��»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¼��»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±  
  گوييم مي ما بر تو سالم  !÷ ابراهيم  اي: يعني » سالم: تندبر او وارد شدند، گف  چون«

. را داد  سالمشان جواب  ÷ ابراهيم: يعني »بر شما  سالم: گفت«  نيك  گفتني  سالم  به
  كه گفتند درحالي ، تحيت  دعاء است  كه» اسالم»  صيغه  را به ÷ ابراهيم  فرشتگان

  كند پاسخ مي  داللت  و دوام  بر ثبات  ـ كه  ميم  رفع  ـ به»  سالم»  يغهص  به ÷ ابراهيم
شما : يعني »ناشناسيد  گروهي: و گفت«داد   نيكوتر از آن  عبارتي  را به  ايشان  سالم
  خود را به  پس  شناختم نمي شما را  از اين  قبل  هستيد و من  ناشناخته  گروهي  من  براي
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  را در دل  سخن  اين ÷ ابراهيم :ديگر  قولي هستيد؟ به  كساني  چه  كنيد كه  معرفي  من
  . با ايشان  در خطاب  نه  گفت  با خودش

  

��Ã��Â��Á��À��¿��������¾��½��Ã��Â��Á��À��¿��������¾��½��Ã��Â��Á��À��¿��������¾��½��Ã��Â��Á��À��¿��������¾��½  
از   ، يا پنهان آهسته ÷ ابراهيم  سپس: يعني » خود رفت  اهل  سوي  به  آهسته  سپس«

.  رفت  اش دهنزد خانوا  چابك  از ايشان  پذيرايي  تدارك  ، براي خويش  ديد ميهمانان
و   داده  صورت  را مخفي  كار پذيرايي  كه  است  اين  ميزبان  از ادب: گويد مي  زمخشري

  بيند و زحمت مي  تدارك  او برايش  نشود كه  متوجه  ميهمان  نمايد كه  پذيرايي  طوري
  كه  اين كند و يا از  باز دارد، يا از اوعذرخواهي  تدارك  كشد زيرا مبادا او را از اين مي

 »آورد  فربه  اي گوساله  گاه آن« .كشد، در فشار قرار گيرد مي  زحمت  برايش  ميزبان
  در سوره  كه  را آورد چنان  برياني  فربه  گوساله  ميهمانانش  براي ÷ ابراهيم  گاه آن: يعني

  .»69«) را  برياني  آوردگوساله(:  �������µ��´z¶��...}: خوانديم» هود«
 دهد كه مي  زيرا نشان  است  و ميهمانداري  ضيافت  آداب  در برگيرنده  مهكري  آيه

  آورد كه غذا  برايشان  اي گونه باشد، به  داشته  اي سابقه  با ميهمانانش  كه آن بي ÷ ابراهيم 
بسيار جواد و  او  كرد چرا كه  پذيرايي  از ايشان  هم  نكردند و با سرعت  احساس  ايشان

  اي گوساله  يعني  داشت  در خانه  را كه  چيزي  ديگر، او بهترين  از سوي. بود  بخشنده
 ! آري. بود  گاو و گوساله ÷ ابراهيم  مال  عمده  آورد، چه  ايشان  را ـ براي  و فربه  جوان

  به  دعوت  انيو مهرب  لطف  را بر سبيل  نهاد و ايشان  رويشان  را پيش  بريان  او گوساله
  :خوانيم مي بعد  در آيه  كه  كرد چنان  آن  خوردن

  

��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä  
مگر : گفت«  نهاد، سپس  ايشان  روي  غذا را پيش  آن: يعني »برد  نزديكشان  را به  آن«

نكردند و   اجابت  فراخواند اما ايشان  از آن  خوردن  را به  ايشان: يعني »خوريد؟ نمي
  .نبردند  غذا پيش  به  دست
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��Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê��Õ���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Õ���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Õ���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Õ���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ  
  اخالق نخوردند زيرا از  وي  از غذاي  رو كه  از آن » يافت  ترسي  از آنان  و در دلش«

  ايمن  از وي  را بخورد، ميزبان  ميزبان  غذاي  هر كس  كه  است  اين  مردم  در ميان  متعارف
آنها   كرد كه  گمان ÷ اهيمكردند، ابر  غذا امتناع  از خوردن  ايشان  چون  گردد پس مي

  به  سپس » نترس: گفتند« او  به  اما فرشتگان.  امر خيري  براي  اند نه آمده  كار شري  براي
  او فرستاده  سوي  به  سبحان  خداي  هستند و از سوي  فرشتگاني  كردند كه  او اعالم

  بشارت  فرزندي  را به ÷ابراهيم: يعني »دادند  دانا بشارت  پسري  و او را به«اند  شده
بسيار دانا   گاه رسد آن مي  و بزرگي  حد مردي آيد و به دنيا مي  به  برايش  دادند كه

  . است ÷ اسحاق فرزند،  مراد از اين. شود مي
  

��ß�������Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��ß�������Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��ß�������Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��ß�������Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö  
كرد،  مي وگو گفت  با فرشتگان ÷ ابراهيم  كه  گاه آن »سر رسيد  با فريادي  و زنش«

  براي  فرزندي تولد  را به  ايشان  بشارت  گر بود و چون نظاره  اي در گوشه  ساره  زنش
خود   و بر چهره« . است  فرياد و ضجه: صره. كشيد  فريادي  شنيد، از تعجب ÷ ابراهيم

و «  است  تعجب  هنگام در  زنان  عادت  كه  زد چنان  اش خود بر چهره  با دست: يعني »زد

  به  ؟ ساره نازا هستم  پيرزني  كه در حالي  فرزند بزايم  چگونه: يعني »پير نازا؟  زني: تگف
  هنگام  بود و در آن  سال  و كالن پير  كه اين  كرد؛ اول  خبر را با استبعاد تلقي  اين  دو دليل

  هم  نيدر جوا  كه  طوري  بود به و نازا  عقيم  كه اين  ، دوم داشت  سن  سال  نود و نه
  نيز در آن ÷ ديگر، خود ابراهيم  سوي از. بود  دنيا نياورده  به ÷ ابراهيم  براي  فرزندي

  . داشت  سن  سال  صد يا صد و بيست  هنگام
  

���é��è��ç��æ����å��äã��â����á��à���é��è��ç��æ����å��äã��â����á��à���é��è��ç��æ����å��äã��â����á��à���é��è��ç��æ����å��äã��â����á��à  
،  داديم تو خبر  به  آنچه: يعني » است  فرموده  چنين  پروردگارت«  فرشتگان »گفتند«

  زده شگفت  آن از  و نه  كن  كامر ش  در اين  نه ! ساره  تو اي  پس  پروردگار توست  فرموده
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و   است  حكمت  داراي  خويش  در صنع  تعالي  حق » داناست  او خود حكيم  هرآينه«شو 
  .هستيد  كرامت  اين  شايسته شما  داند كه مي  دارد پس  وسيعي  علم  خويش  خلق  به
  

F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A����������G��G��G��G  
  بشارت جز اين : يعني »؟ شما چيست  خطب ! فرستادگان  اي  پس« ÷ ابراهيم » گفت«

  خاطر آن شما را به  تعالي  حق  كه  داديد، كار و مأموريتي  من  در مورد فرزند به  كه
  عزوجل  خداي  فرمان  به  فرشتگان  كه  دانست مي ÷ ؟ زيرا ابراهيم ، چيست فرستاده

  اين  آوردن  براي آيا فقط  بداند كه  خواست  آيند پس فرود مي  صوصيمخ امر  براي
  .دارند  هم  ديگري  اند يا مأموريت شده  فرستاده  بشارت

  

��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  
  .بود ÷لوط  مراد آنها قوم » ايم شده  فرستاده  مجرمي  قوم  سوي  ما به: گفتند«
  

��T��S���R��Q��P��O��T��S���R��Q��P��O��T��S���R��Q��P��O��T��S���R��Q��P��O  
  رس  گل از  هايي را با سنگواره  تا آنان: يعني » فروفرستيم  از گل  اي سنگواره  ر آنانتا ب«

  . كنيم  ، سنگباران شده  سنگ
  

��Y���X���W��V��U��Y���X���W��V��U��Y���X���W��V��U��Y���X���W��V��U  
در  از حد  و تجاوزكاران  در گمراهي  دراز دست » مسرفان  براي  نزد پروردگارت  كه«

  نقل. شود مي  شناخته  آن  به  كه  الئميبا ع » است  شده  گذاري نشانه«و فساد؛   بدكاري
بر «: گويد كثير مي ابن .بود  بسته  نقش  ، خط قرمز و سياهي هر سنگ  بر روي: كه  است
  .»بود  شده  شد، نوشته مي  زده  بايد بر وي  كه  كسي  ، نام هر سنگ  روي
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�� �̀���_�� �̂�]�������������\��[��Z�� �̀���_�� �̂�]�������������\��[��Z�� �̀���_�� �̂�]�������������\��[��Z�� �̀���_�� �̂�]�������������\��[��Z  
 نابود  چون: يعني » برديم  بود، از آنجا بيرون  در آن  را از مؤمنان  هر كه  گاه آن«

  وي به  لوط از مؤمنان  قوم  در آباديهاي  را كه  ، هر كس كرديم  لوط را اراده  قوم  ساختن
  . برديم  آباديها بيرون  بود، از آن

  

��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  
  شده  گفته » نيافتيم  مسلمانان از«  خانواده  جز يك: يعني » خانه  در آنجا جز يك  پس«

 �جبير سعيدبن .ـ بود  وي  جز زن ـ به ÷خود لوط  ، خانواده هم  خانواده  آن  كه
  .»بودند  تن  سيزده اجمع ÷لوط  جز زن به  آنان«: گويد مي
  

��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  
 » گذاشتيم  باقي  يا ترسند، نشانه مي  دردناك  از عذاب  كه  كساني  و در آنجا براي«

 الهي  از عذاب  را كه  تا هر كس  گذاشتيم  باقي  و داللتي  آباديها، نشانه  در آن: يعني
  وچه  زمان  آن  از اهل  كند، چه  ، راهنمايي است  رسيده  آنان  به  كه  ترسد، بر عذابي مي 

  كه  است آباديها  در اين  ؛ همانا آثار عذاب نشانه  آيند و اين مي  بعد از آنان  كه  كساني
زيروزبر   عذاب لوط بر اثر  قوم  آباديهاي  كه زيرا بعد از آن  است  پيدا و نمايان  هنوز هم

  ، تبديل است  معروف » طبريه  بحيره»  به  كه  متعفني  بحيره  را به  آن  شد، خداوند متعال
  نابودي  آن  شد، در پي  غالب  قشر و كفر و فس  چون  كه  است  بر آن  خود دليل  اين. كرد

  . است  حتمي  و ويراني
  

��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  
 فرعون  سوي  به  مبين  او را با سلطاني  چون«  داديم قرار  اي نشانه » و در موسي«

 از عصا و ديگر  عبارت  كه  است  آشكار و روشن  حجت: مبين  سلطان » فرستاديم 
  .باشد مي  وي  همراه  معجزات
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�� �̀������_�������~��}��|�������{��z�� �̀������_�������~��}��|�������{��z�� �̀������_�������~��}��|�������{��z�� �̀������_�������~��}��|�������{��z  
ما   هاي از نشانه  خويش  با پهلوي  فرعون: يعني » خويش  ركن  شد به  رويگردان  پس«

  فرعون  دولت  ، لشكر و اركان جمع: مراد از ركن«: گويد مجاهد مي  ولي. گردانيد  روي
جادوگر يا   شخص  اين: و گفت«. » فتگر و نيرو مي  قوت  آنان  وسيله  او به  كه  است

ايجاد   و ايهام  مغالطه تا  گفت  چنين ÷ موسي  درباره  فرعون: يعني » است  اي ديوانه
  كه  دانست مي  خوبي  به او خود  كه درافگند در حالي  و شبهه  شك  را به  و مردم  كرده

  ديوانه  كه  دانست ينيز م و  نيست  جادوگر ممكن  از سوي ÷ موسي  معجزات  آوردن
  .كند نمي  كارهايي  چنين

  

��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  
 »بود  او مليم  كه در حالي  را در دريا افگنديم  و آنان  را گرفتيم  او و لشكرش  پس«

او   پس . است  و نكوهش  مالمت  موجب  بود كه  شده  اعمالي  مرتكب  فرعون  يعني: مليم
و در  كفر ورزيد أخداوند  به  كرده  ربوبيت  ادعاي  كه  گاه آن بود  سزاوار مالمت

  . نمود و از حد درگذشت  طغيان  خويش  عصيان
  

��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  
  بادي  آنان بر  كه  گاه آن«  گذاشتيم  باقي  اي عاد نيز نشانه  در داستان: يعني »و در عاد«

  پس  نيست  و منفعتي  خير، بركت  هيچ  در آن  كه  تاس  بادي: باد عقيم » فرستاديم  عقيم
  فقط براي  بلكه  است  باراني  حامل  كند و نه مي  و آبستن  داده  را گشن  درختي  نه

» نكباء«، يا » جنوب« ، يا»دبور«باد،   اين  كه.  است  شده  فرستاده  و عذاب  نابودسازي
  .شود مي  ناميده
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v��u��t�����s���r��qv��u��t�����s���r��qv��u��t�����s���r��qv��u��t�����s���r��q�����������z��������������y��x��������w���z��������������y��x��������w���z��������������y��x��������w���z��������������y��x��������w  
  هيچ باد،  آن: يعني »گردانيد مي  پوسيده  استخوان  را چون  وزيد، آن مي  هر چه  به  كه«

  باقي را  و اموالشان  ، چهارپايان از خودشان  ـ اعم  گذشت مي  بر آن  را كه  چيزي
  .گردانيد مي  فرسوده ، نابود و مرده  خاكستر استخوان  را چون  آن  كه مگر اين  گذاشت نمي

  

��¤��£��¢��¡�������~���}��|��{��¤��£��¢��¡�������~���}��|��{��¤��£��¢��¡�������~���}��|��{��¤��£��¢��¡�������~���}��|��{  
  آنان  به  كه  گاه آن«  گذاشتيم  باقي  اي ثمود نيز نشانه  و در داستان: يعني »و در ثمود«

  فرارسيدن  تا وقت: گفتيم  آنان  به  كه  گاه آن: يعني »برخوردار شويد  تا چندي: شد  گفته
  .كنيد  از دنيا زندگي  و برخورداري  مندي ، با بهره نابوديتان

  

��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥  
كردند  تكبر  امر پروردگارشان  از امتثال: يعني »پروردگار خود سر برتافتند  تا از فرمان«
 است  مهلكي  هر عذاب: از  عبارت  و آن » را فروگرفت  آنان  صاعقه  گاه آن«

  چشم را به  عذاب  وار، آن آنها درمانده  كه  درحالي: يعني» دنگريستن آنها مي  كه درحالي« 
  شده  داده  وعده  آن  به  بودند كه  آنها در انتظار عذابي: است  اين  يا معني. ديدند سر مي

  .فرود آمد  آنان روز بر  از سه  پس  بودند زيرا عذاب
  

��¶��µ��������� �́�³���²��±��°��¯��¶��µ��������� �́�³���²��±��°��¯��¶��µ��������� �́�³���²��±��°��¯��¶��µ��������� �́�³���²��±��°��¯  
  زمين بر  از اين  را نداشتند كه  آن  توان: يعني »داشتند  ايستادن  توان  ، نه در نتيجه«

  درون در  باشند بلكه  داشته  گريختن  نيروي  كه اين  رسد به  بپاخيزند، چه  شدن  افگنده
: منتصرين »بودند  كشنده  انتقام  و نه«فروافتادند   هالكت  و ديار خود بر زانوي  خانه
  .بودند  شده  باز داشته أخداوند  ، از عذاب ير خويشغ  وسيله  به  نه  يعني
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��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��¸  
  زمانشان  كه  گردانيديم  هالك »را  نوح  قوم«  گروه  از آن  پيش: يعني»  از آن  و پيش«

  قوم: يعني »بودند  فاسق  زيرا آنها قومي«و عاد و ثمود بود   فرعون  از زمان  پيش
  .بودند  رفته  ما بيرون  و فرمان  اطاعت  ايرهاز د ÷ نوح

  

��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â  
  توسعه ما  گمان و بي  برافراشتيم«  و قدرت  با قوت: يعني » را توانمندانه  و آسمان«

  كار ناتوان و از اين  قادر بوده  دادنش  و وسعت  غير آن  ما بر آفرينش: يعني » ايم دهنده
  نيز توسعه  آن از  را بيش  و آن  ايم داده  را توسعه  ما آسمان: است  نينچ  يا معني.  نيستيم

  جديد توسعه  علم  اكنون هم  كه چنان. دارد  ادامه  ، پيوسته دادن  توسعه  و اين  دهيم مي
  قرآن  علمي  بزرگ  از معجزات  و اين. داند مي  و قطعي  علمي  حقيقت  را يك  هستي
  . است  كريم

  

É���ÈÉ���ÈÉ���ÈÉ���È����������Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê  
: شود مي  گفته » نيكو گسترندگانيم  و ما چه«  فرش  همچون » ايم را گسترانيده  و زمين«
  . و هموار كني  را بگستراني  فرش  كه  گاه آن)  الفراش  مهدت(
  

��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  
،  زمين و  ن، آسما و شيرين  ، تلخ و مادينه  از نرينه » آفريديم  دو زوج  و از هر چيزي«

  كائنات: يعني »تا شما پند پذيريد«، خير و شر و مانند اينها  و روز، نور و ظلمت  شب
  تعالي  حق  تا شما پند بگيريد وبدانيد كه  آفريديم  زوجيت  نظام  به  گونه  را اين  و هستي
توحيد و   به،  و متقن  محكم  نظام  در اين  ، از نگرش ، در نتيجه چيز است  همه  آفريننده
  نظام  اين  ، دقايق در عصر علم امروز  كه  ذكر است  شايان. بريد  راه  تعالي  حق  يگانگي

  . است  شده  بهتر شناخته
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  نظام ، رود زيرا بشر عصر رسالت شمار مي  به  كريم قرآن  علمي  نيز از معجزات  آيه  اين
  شناخت مي  از خلقت  محدودي  يرا فقط در بخشها )و مادگي  نري  مفهوم  به(  زوجيت

  . است  را پيموده  عظيمي  هاي كرانه  نظام  اين  گستره  ، شناخت اما امروزه
  

���Þ��Ý����Ü��Û���Ú��Ù��Ø×����Ö��Õ���Þ��Ý����Ü��Û���Ú��Ù��Ø×����Ö��Õ���Þ��Ý����Ü��Û���Ú��Ù��Ø×����Ö��Õ���Þ��Ý����Ü��Û���Ú��Ù��Ø×����Ö��Õ  
  به  پايبندي توحيد،  ؛ لذا با اقرار به خويش  از گناهان  با توبه »بگريزيد هللا  سوي  به  پس«

  سوي به  وي  ، از خشم ثوابش  سوي  به  وي  از عقاب؛  و پرهيز از معصيت  طاعت
  از جانب شما  براي  من  هرآينه«بگريزيد   رحمان  طاعت  سوي  به  و از شيطان  رضايش

و   بيم  كه  هستم  اي دهنده و بيم  هشداردهنده  من: يعني » آشكارم  اي او هشداردهنده
  . آشكار است  هشدارم

  

��æ��åä��ã��â��á��à��ß��æ��åä��ã��â��á��à��ß��æ��åä��ã��â��á��à��ß��æ��åä��ã��â��á��à��ß���ë��ê��é��è��ç���ë��ê��é��è��ç���ë��ê��é��è��ç���ë��ê��é��è��ç  
او   شما از جانب  براي  من  قرار ندهيد، هرآينه  معبود ديگري هللاو با ا«

  . تأكيد است  براي  جمله  تكرار اين » آشكارم  اي هشداردهنده
  

��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  
 او: گفتند  كه نيامد جز اين  يپيامبر  بودند هيچ  از آنان  پيش  كه  ، بر كساني سان بدين«

  گونه  نيز همين  پيشين  هاي امت  و حال  شأن: يعني » است  اي جادوگر يا ديوانه
يا   جادوگري  با افتراي  كه  نيستي  آوري  تو تنها پيام !صپيامبر   اي  پس  است بوده
  زده بر تو  رسالتت منكر  اعراب  از سوي  اتهامها كه  اين  بلكه  شوي روبرو مي  گي هديوان
  . است  داده  نيز رخ  با پيامبرانشان  پيشين  هاي شود، در برخورد امت مي
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��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  
  احساس ايجاد  براي  سؤاليه  جمله  اين »بودند؟  كرده  سفارش  اين  آيا همديگر را به«

  پسينيانشان  به را  الهي  پيامبران  يبتكذ  پيشينيان  گويي: يعني.  است  آنان  از حال  شگفتي
 ! نه«اند  شده  همداستان و  همدست  قرنها بر آن  از فراسوي  همه  بودند پس كرده  سفارش

  سفارش  آن  ،آنها همديگر را به نيست  چنين!  نه: يعني »طغيانگر بودند  مردمي  آنان  بلكه
  جمع  عامل  وجود دارد بلكه  فاصله  ياريبس  قرنها و زمانهاي  اند زيرا در ميانشان كردهن

از حد در   و در گذشتن  ، همانا طغيان‡پيامبران  بر تكذيب  آنان  و گردآورنده  كننده
  . كفر و انكار است  ميدان

  

��\��[���Z��Y��X��W��\��[���Z��Y��X��W��\��[���Z��Y��X��W��\��[���Z��Y��X��W  
تو  زيرا  باز ايست  گان پيشه  با تكذيب  از جدال: يعني » بگردان  روي  ، از آنان پس«

  و بدان  اي كرده  ابالغ  نيكويي  را به  پروردگارت  و رسالت  داده  خود را انجام  مأموريت
را   آنچه زيرا  رسالت  ابالغ  بعد از اين أنزد خداوند » نيستي  تو در خور نكوهش  كه«

  . اي سر رسانده  ، به بوده  ات بر عهده  كه
  

��b��a�� �̀�_�� �̂�]��b��a�� �̀�_�� �̂�]��b��a�� �̀�_�� �̂�]��b��a�� �̀�_�� �̂�]  
  قومت را از  كساني  قرآن  وسيله  به: يعني »بخشد ود ميرا پند س  مؤمنان  كه  و پند ده«

و بر  رساند سود مي  ايشان  به  زيرا اندرز دادن  اند، پند و اندرز ده آورده  ايمان  كه
  .افزايد مي  بصيرتشان

: فرمود اند كه كرده  روايت � از علي» 55ـ  54»  دو آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

��X﴿  آيه  چون �W�X��W�X��W�X��W����[�� �Z� �Y[�� �Z� �Y[�� �Z� �Y[�� �Z� �Y_ به  كه اين نماند، جز  از ما باقي  شد، كسي  نازل  
بودند   شده  داده از كفار دستور  گردانيدن  روي  به ص  اكرم  كرد زيرا رسول  يقين  نابودي

��a﴿: آيه  گاه آن �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_��   ما آرام  دلهاي  هنگام در اين  شد پس  نازل _[�̂�
  . شديم  و خوشحال  گرفت
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g��f��e��d���cg��f��e��d���cg��f��e��d���cg��f��e��d���c����������i���h��i���h��i���h��i���h  
را   آنان  يعني«: گويد مجاهد مي »مرا بپرستند  كه آن  جز براي  را نيافريدم  و انس  و جن«

را جز   آنان :است  اين  ديگر معني  قولي به. » كنم  امر و نهيشان  كه آن  جز براي  ام نيافريده
: در لغت  عبادت  يمعنا.  ام كنند، نيافريده  و بندگي  خضوع  من  در پيشگاه  كه آن  براي
پروردگار و   از معرفت  عبارت :عبادت  برآنند كه  سنت  اهل.  و انقياد است  ، خضوع ذلت

  به  مقرون  است  ، عبادتي از عبادت لذا مراد  است  معرفت  او در اين  براي  ورزي  اخالص
  . علمي  روح و بي  خشك  معرفت  اما نه  معرفت

  

�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������s��r��s��r��s��r��s��r  
  احدي  و براي  خودشان  براي » خواهم نمي  رزقي  هيچ«  و انس  از جن: يعني » از آنان«

  هدف  اين  آنان  از آفرينش: يعني »دهند  مرا خوراك  كه  خواهم و نمي«خود   از بندگان
از   نآقايا  كه  چنان  باشم  خود خواسته  را براي  منفعتي  از آنان  كه  كنم نمي  را دنبال

  چنان  هستم  كران بي  و دهنده  بخش ، روزي نياز مطلق بي  من  خواهند بلكه مي  بردگانشان
  :فرمايد مي  كه
  

��{����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 روزي  مخلوقاتش  كه  اوست  پس » است  بخش روزي  كه  خداوند است  گمان بي«
 كند مي  را ايجاد و تنظيم  ردازد و آنپ مي  است  صالحشان  مايه  كه  آنچه  و به  داده 

  آنان او برسانند لذا  به  نفعي  كه  است  منظور نيافريده  را بدين  آنان أ، خداوند بنابراين
  عبادت: از  است  عبارت  رسانند و آن  انجام  اند، به شده  آفريده  آن  براي  را كه  بايد هدفي
 » است  متين  قوت  داراي«  و همو كه  است  دهدهن روزي  ، همو كه تعالي  حق  و معرفت

  ، هم ستمگر است  گمان پرستد، بي او را نمي  كه  كسي  پس  نيرومند و استوار است: يعني
در . آيد بعد مي  آيه در  كه  باشد چنان مي  سزاوار عذاب  در دنيا و آخرت  روي  از اين
: فرمود  خداوند متعال  كه  است  شده  روايت ص  اكرم  از رسول  قدسي  شريف  حديث

  شغال ولم  صدرك  تمأل  ال تفعلإو  سد فقركأو  غني  صدرك مألأ  لعبادتي  ، تفرغ آدم  ابن يا«
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را از   ات سينه  صورت  درآن  شو، كه  فارغ  من  عبادت  براي ! فرزند آدم  اي: سد فقركأ
،  نكني  اگر چنين  ولي  بندم مي  يترو  و در فقر را به  سازم پر مي  نيازي و بي  توانگري

  .» بندم نمي را نيز  و در فقرت  سازم پر مي  را از گرفتاري  ات سينه
  

��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|  
 نصيبي«  و غير آنان  مكه  با كفر خود؛ از اهل »اند كرده  ستم  كه  كساني  براي  پس«

  هاي امت كفار  همانند بهره  از عذاب  است  يا بهره: يعني » يارانشان  مانند نصيب  است 
  طلب  از من  شتاب به  نبايد كه  پس«.  از دلو بزرگ  است  عبارت: در لغت  ذنوب.  پيشين

وجود   شكي  هيچ  و درآن  است  مقدر و آمدني  از عذاب  آنان  را زيرا بهره  عذاب »كنند

�à�â}�: سخنشان  اين  به  است  پاسخي  اين. ندارد �á�ã�ä�åz  :) اگر شما
  .»25 /ملك«) ؟ است  كي  عذاب  وعده  راستگو هستيد، اين

  

m��l��k��j��i��h��g��fm��l��k��j��i��h��g��fm��l��k��j��i��h��g��fm��l��k��j��i��h��g��f������������  
و   قيامت روز: مراد از آن »شوند مي  داده  وعده  كه  روزشان  از آن  بر كافران  واي  پس«

  . روز بدر است: قولي به
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  ﴾طور   سوره ﴿
  . است  آيه) 49(  و داراي  است  كيم

  
  درخت  داري  كه  كوهي  به  تعالي  با سوگند حق  افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه
ندارد،   درخت  كه  و كوهي  مشجر است  كوه  معني  شد زيرا طور به  ناميده» طور«،  است

با   آن بر  تعالي  حق  كه  و كوهي. گويند مي»  جبل»  آن  به  گويند بلكه نمي» طور»  آن  به
  فرستاد، درخت  رسالت  به  را از آن ÷ عيسي  كه  و كوهي  گفت  سخن ÷ موسي
  .برخوردار شد  بزرگي  ، از شرف رخداد عظيم  طور با اين  كوه  پس  داشت

  رسول نزد«: فرمود  كه  است  شده  روايت � مطعم از جبيربن  سوره  اين  فضيلت  در بيان
  را درحالي  و ايشان  وگو كنم گفت  مشرك  اسيران  ر بابد  تا با ايشان  آمدم صخدا 
  به  چون  خواندند پس را مي» والطور»  و سوره  نماز بامداد بوده  اداي  مشغول  كه  يافتم

�©����¡�¡�¡�¡�﴿: آيه � �̈ �§� �¦� �¥� �¤��£� �¢©�� �̈ �§� �¦� �¥� �¤��£� �¢©�� �̈ �§� �¦� �¥� �¤��£� �¢©�� �̈ �§� �¦� �¥� �¤��£� شود،   نازل  عذاب  كه آن  رسيدند، از بيم _¢�

�﴿: آيه  به  و چون»  آوردم  اسالم � � �\��[��Z����\��[��Z����\��[��Z����\��[��Za�� �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_�� �̂�]a�� �̀�_�� �̂�]����bbbb����e���d��ce���d��ce���d��ce���d��c����

j��i� �h� � gfj��i��h� � gfj��i��h� � gfj��i��h� � gf_ جهت  از اين. »شود  از جا بركنده  قلبم  بود كه  رسيدند، نزديك  ،
  بر قلب  هجومي  كننده تمثيل  سوره  اين«: گويد مي»  القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب
تواند در  نمي  قلبي  هيچ  كه  هجومي گذارد، مي  ژرفي  تأثير بس  در آن  كه  است  بشري

  .»شود وادار مي  تسليم  به انهايت  كند پس  پايداري  برابر آن
  

o��no��no��no��n  
  كه  است »طور سينا»  و مراد از آن  است  كوه  سرياني  زبان  به: طور »طور  سوگند به«

،  آن  داشت گرامي و  منظور تشريف  و به  گفت  سخن  بر آن ÷با موسي  خداوند متعال
  .سوگند خورد  آن  به
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��r������q��p��r������q��p��r������q��p��r������q��p  
  لوح ، يا قرآن: مراد از كتاب.  شده  نوشته  يعني: مسطور »مسطور  كتاب  و سوگند به«

  چون  آسماني  اينها و غير آنها از كتب  يا مراد همه.  است ÷ موسي  محفوظ، يا الواح
  . و زبور است  انجيل

  

��v�����u��t��s��v�����u��t��s��v�����u��t��s��v�����u��t��s  
: رق . است  شده  نوشته  گشاده  در رقي  هك  كتابي  سوگند به: يعني » گشاده  در رقي«

  حيوانات  نازك  از پوست  است  عبارت  رق«: گويد مبرد مي.  است  و نازك  رقيق  پوست
. » و گشاده  گسترده  يعني: منشور. نوشتند مي  بر آن  را طومارگونه  مطالب  در گذشته  كه

افزار بشر  نوشت  بيشترين  واناتحي  كاغذ، پوست  از شناخت  قبل  شود كه مي  خاطرنشان
  .بود
  

����������y���x���w��y���x���w��y���x���w��y���x���w  
مورد   در آن  عزوجل  و خداي  است  هفتم  در آسمان  كه »المعمور بيت  و سوگند به«

  شايان. دارند مي خود آباد  و نيايش  را با عبادت  آن  گيرد و فرشتگان قرار مي  پرستش
  شريف  در حديث  كه داد چنان قرار  عبهك  خانه  ازاي  به» المعمور بيت»  كه  ذكر است

هر   كه  است  اي خانه  آن و  شدم  المعمور باال برده بيت  سوي  به  سپس«: است  آمده  معراج
. »گردند بر نمي  آن  به  عمرشان شوند و ديگر تا آخر وارد مي  آن  به  روز هفتادهزار فرشته

. باشد مي  خود آبادان  زوار و مجاوران ، حجاج با  كه  است  كعبه» المعمور  بيت«يا مراد از 
  . آبادان  خانه  يعني: المعمور بيت

  

��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z  
را   آسمان رو  از آن  تعالي  حق.  آسمان  سوگند به: يعني » برافراشته  سقف  و سوگند به«
  . است  زمين  براي  مانند سقفي  ناميد كه»  سقف«
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���������~��}���������~��}���������~��}���������~��}  
تنور  در  برافروخته  آتش  كه  از سجر است: مسجور»  برافروخته  درياي  و سوگند به«

  آتشي  و به  شده  آتشفشان  يكپارچه  درياها در روز قيامت  كه  است  شده  روايت. باشد مي
  بشري  هاي شناخت  در مقياس  حتي  معني  تصور اين  البته. گردند مي  تبديل  بر افروخته

فقط   كه  است  شده  شناخته  اكنون زيرا هم  نيست  از ذهندور   در عصر حاضر نيز امري
از مواد   متشكل  همه  آن  اعماق وجود دارد و  زمين  بر روي  و خاك  از آب  طبقاتي
  بر اين  اي در زير بستر درياها ـ نشانه  وجود آتشفشانها ـ حتي  ، كه است  منفجره  مذاب

  رازي  امام.  است  شده  پرساخته  معني به »مسجور«ديگر   قولي به. باشد مي  حقيقت
المعمور  طور، بيت  ؛ يعني گانه سه  اماكن  اين  خداوند متعال  كه در اين  حكمت«: گويد مي

  ، مكانهاي مكان  سه  اين  كه  است  كرد؛ اين  انتخاب  سوگند خوردن  و بحر مسجور را به
و با او   كرده  با پروردگار خود در آنها خلوت  اخالص  به  ايشان  اند كه از انبيائي  تن  سه

و   در كعبه صدر طور، محمد  ÷ موسي  اند، يعني راز و نيازنشسته  در آنها به
راز و نياز   به  در كعبه صخدا   رسول  كه  است  نقل. »دريا  در اعماق ÷ يونس

كما   نتأ  ثناء عليك  حصيأال .  الصالحين  عباداهللا  علينا وعلي  السالم«: نشستند و گفتند
  توانم نمي  من !پروردگارا. خداوند  صالح  ما و بر بندگان بر  سالم: نفسك  علي  ثنيتأ

  در اعماق ÷ و يونس. » تو را برشمارم  ، ثناي اي ثنا گفته  تو خود بر خويشتن  كه  آنچنان

���o}� :دريا ندا كرد � �n��m��l�p�q�t��s��r�z »پس. »87/انبياء  
  .برخوردار گرديدند  و كرامت  از شرف  سبب  اين  به  اماكن  اين
  

��¥��¤��£��¢���¡��¥��¤��£��¢���¡��¥��¤��£��¢���¡��¥��¤��£��¢���¡  
ذكر   آنچه  به: يعني.  است  قسم  جواب  اين » است  شدني  واقع  پروردگارت  عذاب  كه«

  آمدني  نخواه  هستند، خواه  آن  مستحق  كه  بر كساني  پروردگارت  عذاب  شد سوگند كه
  . است
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�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦��ª��©��ª��©��ª��©��ª��©  
  سوگند الهي البته. كند  برگرداند و دفع  از دوزخيان  كه » نيست  اي كننده دفع  را هيچ  آن«

  و حكمت  قدرت  ها بر كمال پديده  اين  كه  است  حقيقت  اين  دهنده  امور، نشان  اين  به
در   اش و بر توانايي  در روز قيامت  عذابش  بر وقوع  اخبارش  و درستي  ، بر راستي وي
  .كنند مي  آنها، داللت  منظور مجازات  به  بندگان  اعمال  داري و نگه  ثبت

  

��°�� �̄������®��¬��«��°�� �̄������®��¬��«��°�� �̄������®��¬��«��°�� �̄������®��¬��«  
ديگر   در بعضي  از آن  بعضي: يعني » سخت  جنبشي  كند به  جنبش  آسمان  كه  روزي«

خود  مدار از  كه  آسيابي  گردد و مانند سنگ  وبرهم  درهم  شدت  و به  گرديده  متموج
  .شود مي  واقع  ، در روز قيامت پديده  اين  كه. بچرخد  هم باشد، در  شده  منحرف

  

�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±  
 خود  و از جاهاي  ها جابجا شده كوه: يعني » شدني  روان  شوند به  ها روان و كوه«

  .شوند  گردند و خردوريز و پراكنده  ابر، روان  شدن  روان  همچون
  

��¹��� �̧�¶��µ��¹��� �̧�¶��µ��¹��� �̧�¶��µ��¹��� �̧�¶��µ  
در   كه  شخصي  به  كه  است  اي كلمه: ويل» روز  در آن  كنندگان  بر تكذيب  واي  پس«

از   كنندگان بر تكذيب  واي: يعني. شود مي  قرار دارد، گفته  و نابودي  هالكت  پرتگاه
آسمانها و   اضطراب و  جنبش  هولناك  پديده  كه  گاه ؛ آن روز قيامت  سهمگين  عذاب
  .دهد  يكوها رو  شدن  پاشان

  

��¿��¾��½��¼��»��º��¿��¾��½��¼��»��º��¿��¾��½��¼��»��º��¿��¾��½��¼��»��º  
  باطل زار در لجن  چنان  كه  بر كساني  واي: يعني »اند سرگرم  گويي بيهوده  به  كه  كساني«

  ژاژخايي  چنان ص محمد  دعوت  و استهزا به  اند و در تكذيب سرگرم  آن  و به  فرورفته
  .هراسند ينم  و از عقابي  ياد نياورده  را به  هرگز حسابي  كنند كه مي
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��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  
  سختي با  كه  روزي: يعني »شوند مي  كشيده  دوزخ  آتش  سوي  به  شدت  به  كه  روزي«

  .شوند مي  رانده  جهنم  آتش  سوي  ، به بسيار سختي  و خشونت
  

Ê��É��È��ÇÊ��É��È��ÇÊ��É��È��ÇÊ��É��È��Ç���������������Í��Ì��Ë���Í��Ì��Ë���Í��Ì��Ë���Í��Ì��Ë  
  در آن  دوزخ  نگهبانان: نييع »پنداشتيد مي  را دروغ  شما آن  كه  است  آتشي  همان  اين«

  كه  است  آتشي  كنيد، همان مي  را مشاهده  شما آن  كه  آتشي  اين: گويند مي  آنان  روز به
  .پنداشتيد مي  در دنيا دروغش

  

��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  
در دنيا   كه چنان » سحر است«كنيد  مي  بينيد و مشاهده مي  اكنون  هم  كه  چيزي » آيا اين«

گفتيد؟  سحر مي ، تعالي  حق  كرده  نازل  كتابهاي  ساحر و جادوگر و به ‡پيامبران  به
  حق  از ديدن  كه  چنان كوريد  دوزخ  شما از ديدن  كه يا اين: يعني »بينيد؟ يا شما نمي«

  .در دنيا كور بوديد؟
  

���U��T��������������S��R��Q��P��ON��M��L������K��J���I��H���U��T��������������S��R��Q��P��ON��M��L������K��J���I��H���U��T��������������S��R��Q��P��ON��M��L������K��J���I��H���U��T��������������S��R��Q��P��ON��M��L������K��J���I��H  
شما   براي  خوبي  و به  نيست  شما ممكن  براي  انكار دوزخ  هرگاه: يعني »يددرآي  آن  به«

و   خلل  هيچ شما نيز  و در ديدگان  نيست  بينيد، سحر و جادو هم مي  آنچه  شد كه  ثابت
كنيد،   تحمل  جان را به  آن  هاي درآييد و سختي  آن  به  همينك  وجود ندارد پس  اشكالي
خواهيد بكنيد زيرا صبر  مي  ، هر چه آن  بر عذاب »كنيد يا صبر نكنيدصبر   خواه«  سپس

بر   ، چه سود و فايده  بخشيدن  در عدم » است  شما يكسان  حال  به«هر دو   آن  و عدم

  آنچه  تنها به«ندارد   حالتان به  سودي  صبر شما هيچ  صبر كنيد، اين  كه  اين  فرض

  واقع اجزا حتم  و هرگاه  است  يرا جزا در برابر عملز »يابيد مي  كرديد، مجازات مي
  .باشد مي يكسان   هر دو برايتان  آن  صبر و عدم  پس  است  شدني
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در   كه  دوزخي  گروه  آن  برعكس »هستند  هايي در باغها و در نعمت  همانا پرهيزگاران«

  ها داده از ميوه  آنان  به  پروردگارشان  آنچه  به«برند  سر مي به  روزي و تيره  عذاب

 اين  يا معني. برخوردارند  آن  هاي از ميوه  در بهشت  پرهيزگاران: يعني »برخوردارند
  كه هايي ـ عطايا و دهش   عزوجل  خداي  در عطاياي  گرفتن قرار  سبب  به  ايشان: است 

  بشري  هيچ  و بر قلب  ر آنها را نشنيدهنظي  گوشي  ، هيچ نظير آنها را نديده  چشمي  هيچ
  كه آن  سبب و به«گوارا برخوردارند   هاي و لذت  ، نعمت ـ از رفاه  است  خطور نكرده

خود   اين  نيز برخوردارند؛ كه » است  داشته  نگه  دوزخ  را از عذاب آنها  پروردگارشان
  . مستقل  است  نعمتي

  

��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  
بنوشيد؛  بخوريد و«: شود مي  ـ گفته  و تبريك  شادباش  عنوان  ـ به  پرهيزگاران  هب

،  ، سختي ، انقطاع بريدگي  هيچ  در آن  كه  است  و لذتي  نعمت: هني »!باد  گوارايتان
بخوريد و   گوارايي  به!  آري. باشد  وجود نداشته  اي و ناخالصي  گي ، تيره كدورت

  . نيك  از اعمال »كرديد مي  ر آنچهخاط  به«بياشاميد 
  

��t���s��r���q��po����n��m��l��t���s��r���q��po����n��m��l��t���s��r���q��po����n��m��l��t���s��r���q��po����n��m��l  
 » گسترده برابر يكديگر  بر تختهاي«  خوردونوششان  در حال  بهشتيان »اند زده  تكيه«

  ها يك تخت  همه  كه  اي گونه  ، به زده  و رج  ديگر پيوسته  بعضي  به  بعضي: مصفوفه
  به  در بهشت  بهشتي  شخص«: است  آمده  شريف  ثدر حدي. آيند مي  حساب  به  صف

بر   از آن  نه زند، مي  ، تكيه است  راه  سال  مقدار چهل  به  آن  گي گسترده  كه  متكايي
  كند و چشمانش  ميل  بدان  دلش  كه  آنچه. گرداند مي  و دلتنگ  او را ملول  گردد و نه مي

  آنان  را جفت  چشم  درشت  و حوريان«. »آيد مي  نزد وي  برد، آماده  لذت  آن  از ديدن

و   اند، همدم حور عين  كه  اي بهشتي  زنان  را به  از بهشتيان  هر يك: يعني » ايم گردانده
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  هر دو در نهايت  چشمش  و سياهي  سپيدي  كه  است  زني: حوراء.  گردانيم مي  پيوسته
  . است  چشمي  درشت  هر زن: عين. خود باشد  حسن

  

��f��e��� � � � � � � � � � � � � � �d�� cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��f��e��� � � � � � � � � � � � � � �d�� cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��f��e��� � � � � � � � � � � � � � �d�� cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��f��e��� � � � � � � � � � � � � � �d�� cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u
gggg����������i��h��i��h��i��h��i��h  

 اند، كرده  پيروي  آنها را در ايمان  اند و فرزندانشان آورده  ايمان  كه  و كساني«

 و اوالد شخص  نسل  سبحان  خداي: يعني »كرد  خواهيم  ملحق  آنان  را به  فرزندانشان
 او رفعت  درجه  تر از او باشند ـ به پايين  در عمل  ـ هرچند كه  ترا در بهش  مؤمن 
 وجودشان  به  و دلش  آنها روشن  ديدن  به  وي  پيونداند تا چشمان او مي  دهد و به مي 
امر   اما اين  است  نيز آمده كعباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  كه  شاد گردد چنان 

  نقل  شريف  حديث  متن. باشند  مؤمن  فرزندانش  كه  رتيپذيرد مگر در صو نمي  تحقق
پدر و  درآيد، از  بهشت  به  شخص  چون«: است  اين  باره  در اين ك عباس از ابن  شده

: شود مي  او گفته  در كجايند؟ به  آنان  كند كه مي  خود سؤال  مادر و همسر و فرزندان
  آنان  براي  خود و هم  براي  هم  من !پروردگارا: گويد مي. اند تو نرسيده  درجه  به  آنان
  سپس. »شود مي  داده  فرمان  وي  به  ايشان  ساختن  ملحق  به  گاه آن!  ام كرده  عمل
  .كرد  را تالوت  آيه  اين ك عباس ابن

  اقرباي و  فرزندان  ساختن  با ملحق: يعني » كاهيم را نمي  عملشان  از جزاي  و چيزي«

گرو كار  در  هر كسي«  كاهيم را نيز نمي  خودشان  اعمال  از ثواب  ، چيزي ايشان  آنها به

  خداوند متعال  كرد كه  عمل  اگر بر وجهي  پس  در روز قيامت » است  و كردار خويش
او را آزاد   خداوند متعال ، پرداخت  خود نيك  وجايب  بود و به  داده  فرمان  او را بدان

  را نيز به  مرگ  حتي  كه  انگيزي هراس  نابودي  كند و چه مي  نابودش  نكند و در غير آ مي
  .!بگذارد  پاياني  نقطه  تواند بر آن و نمي  نيست  راهي  هيچ  آن
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  كه  بر آنچه  افزون: يعني » كنيم را مدد مي  دارند، آنان  خوش  كه  و گوشتي  با ميوه«

 را كه  لذيذ ديگري  گوشتهاي  و انواع  گوناگون  هاي ها دارند؛ ميوه نعمت از  بهشتيان
  . فرستيم مي  بر ايشان  درپي دارد، پي  گرايش  بدان  دارند و دلهايشان  خوش 

  

��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  
 از شراب  جامهايي  در آنجا بهشتيان: يعني »ربايند مي  هم  از دست  در آنجا جامي«
شاد   كه  آنها از بس: است  اين  يا معني. كنند مي  دست  به  دست  را باهم  بهشتي 

 ديگر يك  از دست  و سرمستي  سرگرمي  را از روي  شراب  اند جامهاي وسرخوش
 گساران مي  ميان  در بهشت: يعني » كاري بزه  و نه  است  گي بيهوده  نه  در آن«ربايند  مي

  چنين دنيا  گساران مي  در ميان  كه  شود چنان نمي  آلود رد و بدل اهو گن  بيهوده  سخنان 
را   هايشان عقل  بهشت  شراب«: گويد مي  قتيبه  ابن. دهد مي  روي  كارها و حركاتي

از   ، حركتي نتيجه و در  بجا گذاشته  دنيا در ايشان  شراب  چون  ربايد تا آثار سوئي نمي
  .»گرداند  نگنهكارشا  زند كه سر  ايشان

  

��¢����¡�����������~��}�����|��{��z��y��¢����¡�����������~��}�����|��{��z��y��¢����¡�����������~��}�����|��{��z��y��¢����¡�����������~��}�����|��{��z��y  
 خوبروي  نوجوانان: يعني »گردند همي  بر گردشان  كه  است  نوجواناني  آنان  و براي«
 خدمت  گردند، به مي  ها برگرداگرد بهشتيان و غذا و ديگر نعمت  ميوه  با جام  همراه 
،  خرمي ، ؛ در زيبايي نوجوانان  آن: يعني »آنها  انگاري«كنند  وآمد مي اند و رفت سرگرم 

  صدف  پرده در: يعني »است  نهفته  اند كه  مرواريدي«  خود؛ بسان  و صفاي  رخشندگي
؛ سپيد و  است  نرسيده  آن  به  دستي  و هيچ  است  مصون  صدف  و در داخل  پنهان
 ص  اكرم  رسول از« :است  آمده  قتاده  روايت  به  شريف  در حديث.  ربا و خرم چشم

  است  چگونه  پس  مانند مرواريد است] خود  بهشت[خدمتكار  !هللا يا رسول: پرسيدند
در   جانم  كه  ذاتي  سوگند به :كند؟ فرمودند مي  خدمت  وي  خدمتكار به  آن  كه  كسي
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ساير بر   چهارده  شب  ماه  فضيلت ، همانند آنان  در ميان  و برتري  ، فضل اختيار اوست
  .» است  ستارگان

  

�� �̈��������§��¦��¥��¤��£�� �̈��������§��¦��¥��¤��£�� �̈��������§��¦��¥��¤��£�� �̈��������§��¦��¥��¤��£  
از   از بهشتيان  بعضي: يعني »آورند  روي  همپرسي  ديگر به  بعضي  به  از آنان  و بعضي«

  اند، چه  داشته  روزي و  حال  در دنيا چه  كنند كه مي  سؤال  ديگر در بهشت  بعضي
  اند؟ زيرا آنها ازاين  داشته  هايي بيم  چه كار  و سرانجام  اند و از عاقبت  ديده  رنجهايي

پروردگار   نعمت  به  آن  و در ضمن  گرفته  ديگر انس يك  ، به برده  وگوها لذت گفت
  .كنند مي  اعتراف  خويش

  

��±��°�� �̄�®��¬��«�����ª��©��±��°�� �̄�®��¬��«�����ª��©��±��°�� �̄�®��¬��«�����ª��©��±��°�� �̄�®��¬��«�����ª��©  
أ خداوند  و از عذاب » بوديم  خود بيمناك  خانواده  در ميان  از اين  ما پيش: گويند«

  . بوديم  بيمناك  تعالي  حق  و نافرماني  يا ما از عصيان.  برديم سر مي به  و نگراني  در ترس
  

��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²  
با  »نهاد  خدا بر ما منت  پس«: گويند مي  بهشت  به  خويش  وصول  علت  در بيان  سپس

حفظ   سموم  بو ما را از عذا«  خويش  طاعت  ، يا با توفيق خويش  و رحمت  آمرزش

  به  آن  گرماي از  كه  است  اي دمه  جهنم  سموم.  است  آتش  عذاب: سموم  عذاب »كرد
و منافذ   وارد مسامات باد  شد زيرا آن  ناميده  سموم  آتشباد جهنم: قولي به. آيد وجود مي

  .شود مي  بدن
  

��Ä�����Ã����Â��Á���À��¿¾���½��¼��»��º��Ä�����Ã����Â��Á���À��¿¾���½��¼��»��º��Ä�����Ã����Â��Á���À��¿¾���½��¼��»��º��Ä�����Ã����Â��Á���À��¿¾���½��¼��»��º  
او «دنيا  در » از اين  ما پيش«: افزايند مي  بهشت  به  خويش  وصول  علت  در بيان  بهشتيان

  پرستش و او را  خوانديم مي  يگانگي  را به  خداوند متعال: يعني » خوانديم را مي
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  هرآينه«نهد   منت  خويش  و رحمت  بر ما با مغفرت  كه  خواستيم ، يا از او مي كرديم مي

  به  است  مهربان بسيار: و رحيم  كننده  بسيار احسان: بر » است  مهربان  كننده او احسان
  . بندگانش

  

��Í��Ì�����Ë��Ê��É����������È��Ç����Æ��Å��Í��Ì�����Ë��Ê��É����������È��Ç����Æ��Å��Í��Ì�����Ë��Ê��É����������È��Ç����Æ��Å��Í��Ì�����Ë��Ê��É����������È��Ç����Æ��Å  
  به تو  كه«ورز   يداريپا  و موعظه  بر پنددادن !صپيامبر   اي: يعني » اندرز ده  پس«

  است  كسي: اهنك » ديوانه  و نه  كاهني  نه«  است  همانا نبوت  كه » پروردگارت  نعمت
  كسي: عراف .داند مي  وحي  را بدون  غيب  كند كه القا مي  پندار را در ديگران  اين  كه

  آنچه !صپيامبر   اي: يعني. كند مي  پيشگويي  آينده  به  ، راجع بر جنيان  با تكيه  كه  است
  تو را به  ند متعالخداو  كه  هستي  ناطق  وحيي  زيرا تو به  نيست  ، كهانت گويي تو مي  كه

  . است  دستور داده  آن  ابالغ
  

��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  
را  روزگار  حوادث  وي  ما در حق  كه  است  شاعري«محمد  »:گويند مي«  مشركان »يا«

  پيشينيان  كه  رسد چنان  هالكت  اند، يا به مرده  ديگران  كه  تا بميرد چنان » بريم انتظار مي
  ما از دست رسد و مي  پايان  به  و دعوتش  كار دين  گاه آن  اند پس رسيده  الكته  به  وي
  نيز اطالق  و بر حوادث  است  شك  معني  به  در اصل: ريب.  شويم مي  راحت  وي
  . است  و روزگار، يا مرگ  زمانه: منون. شود مي
  كه اند كرده  روايت � عباس از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  اسحاق جرير و ابن ابن

كنند،  زني  رأي صخدا  شدند تا در كار رسول  جمع  در دارالندوه  چون  قريش: فرمود
انتظار بكشيد  را»  منون«او   به  و دربند كنيد، سپس  او را زنداني: گفت  از آنان  اي گوينده

  ـ هالك   اعشي و  بغهاز شعراء ـ مانند زهير، نا  وي  پيشينيان  كه  تا نابود شود چنان
  .فرمود  نازل را  آيه  اين  خداوند متعال  پس.  است  از آنان  شدند زيرا او نيز يكي
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���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö  
 يا  انتظار بكشيد مرگ: يعني » نيز با شما از منتظرانم  من  انتظار بكشيد كه: بگو«

  من  و بدانيد كه  كار شما هستم  فرجام  با شما از انتظاركشندگان  هم  مرا زيرا من  هالكت
  . و باورمندم  مطمئن أخداوند  نصرت  به
  

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  
  آنان  يا مگر عقلهايشان: يعني» دهد مي  امر فرمان  اين  را به  آنان  يا مگر خردهايشان«

دهد؟  مي ، دستور ستيا شعر ا  سحر، يا كهانت  قرآن  كه  متناقض  ادعاهاي  اين  را به
خداوند   پس شدند مي  توصيف  و تعقل  خردمندي  به  قريش  بزرگان  كه  ذكر است  شايان
  عقلهايشان  كه  گاه ؛ آن باد تحقير گرفت  را به  عقلها و خردهايشان  سان بدين  متعال

در   كه »نگرندطغيا  يا مگر آنها قومي«باروبر ننشاند   به  را برايشان  از باطل  حق  شناخت
  ، سخنانشان اند؟ بنابراين گفته را كه  اند آنچه گفته  آن  سبب  به  اند پس عناد از حد گذشته

  . است  نفس  از اثر طغيان  بلكه  نيست  و تعقل  از اثر خردورزي
  

��R��Q����P��O���NM��L��K��R��Q����P��O���NM��L��K��R��Q����P��O���NM��L��K��R��Q����P��O���NM��L��K  
  برساخته و  ود بر بافتهرا از نزد خ  محمد قرآن: يعني » را بر بافته  آن: گويند يا مگر مي«

  اين  همه سرزدن   سبب  كه  است  اين  حقيقت: يعني »ندارند  ايمان  بلكه ! نه«  است
  نياورده  ايمان  خداوند متعال به   آنان!  آري.  است  ، كافر بودنشان از آنان  متناقض  سخنان
  .كنند نمي  ، تصديق است  آورده ص وي  لرسو  را كه  و آنچه

  

��S��S��S��S��Y���X���������W��V��U��T��Y���X���������W��V��U��T��Y���X���������W��V��U��T��Y���X���������W��V��U��T  
نزد  و از  را بر بافته  قرآن صمحمد   كه  پندارشان  در اين »اگر راستگو هستند  پس«

شيوا و   و بيان  در نظم  مانند قرآن: يعني » مانند آن  بايد سخني«؛  است  خود آورده

و   است  عربي  الميك  قرآن  امر كه  اين  زيرا با در نظر داشت» بياورند«  آن  بديع  اسلوب
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  ، نثر، بيان از نظم  اعم  عربي  و فرهنگ  فصاحت  گستره  و ميدانداران  عرب  سران  هم  آنان
را   گذارند و نظير قرآن  پيش  ؛ قدم ميدان  گود و اين  اين  ـ هستند، اينك   آن  و بديع
  .بياورند

  

��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z  
  صنع و  بديع  كيفيت  با اين  يا مگر آنان: يعني» اند؟ شده  ريدهآف  يا مگر آنها از هيچ«

كنند  نمي  عبادت را  تعالي  ، حق جهت  اند و از اين شده  آفريده  اي آفريننده  ، بدون عجيب
آفريدگار  خود  يا مگر آنان: يعني »هستند؟  خود آفريدگار خويش  كه يا آن«

اند و  نشده  آفريده  اي آفريننده  بدون  كائنات  ر ايند  اگر اقرار كردند كه  اند؟ پس خويش
  امر بر آنان  اين  پذيرفتن نيستند، ديگر  خويش  آفريننده  خود هم  اگر اقرار كردند كه

خداوند   آفريدگار هم  اين و  است  كرده  را خلق  آنان  آفريدگاري  شود كه مي  الزامي
  . است  متعال

  

��j��i��h��gf��e���d��c��j��i��h��gf��e���d��c��j��i��h��gf��e���d��c��j��i��h��gf��e���d��c��k��k��k��k  
  خداي نيستند زيرا جز  كاره  اين اآنها قطع  كه »اند؟ را آفريده  يا مگر آسمانها و زمين«

  ديگر حق چرا  پس  قادر نيست  آسمانها و زمين  بر آفرينش  توانا، ديگر كسي  آفريننده
  علت  كه است  اين  واقعيت: يعني »ندارند  يقين  بلكه!  نه« !پرستند؟ را نمي  تعالي
قرار   يقيني در كار خود بر باور و  كه  است  اين  شان و عنودانه  لجبازانه  گيريهاي عموض

  و شبهه  شك  هاي تاريكي ، در الهي  و هشدارهاي  عذاب  هاي در مورد وعده  ندارند بلكه
  .آوردند مي  بايد ايمان  زنند، در غير آن وپا مي دست

  

��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  
در   پروردگارت  آيا كليدهاي: يعني» ؟ آنهاست  پيش  پروردگارت  هاي نهيا مگر گنجي«

  اين  بگذارند؟ يا معني بخواهند  كه  را در هر جايي  تا آن  آنهاست  دست  به  امر رسالت
  بر مخلوقات » مگر آنان يا«؟  آنهاست  دست به  و رزق  باران  هاي آيا گنجينه: است
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  كه  ، كار آنها را هر گونه بنابراين و مسلط؟ و »اند چيره«  و آسمان  در زمين أخداوند
فقط   بلكه  نيست  گونه  هرگز اين ! نه كنند؟ مي  و ساماندهي  پردازند و اداره بخواهند مي

  .باشد مايشاء مي  و فعال  ، متصرف مالك  كه  است  عزوجل  خداي
  

��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t��~��}��|��{���z��yx��w��v��u��t  
 نردباني  گويند كه يا مگر مي: يعني »برشوند و بشنوند؟  ارند كهد  يا مگر نردباني«
  به  را كه  و آنچه  فرشتگان  و سخن  باال رفته  آن بر  دارند كه  آسمان  سوي  به  كرده نصب 

محمد  كه  رسند چنان مي  غيب  علم  به  آن  وسيله  شنوند و به شود، مي مي  وحي  سويشان
  آنان  شنونده بايد«دارند   ادعايي  اگر چنين » پس«رسد؟  مي  آن  به  وحي  از طريق ص

  شنيدن  بر اين  وآشكاري  روشن  ، حجت آنان  بايد شنونده: يعني »بياورد  مبين  سلطاني
  ندارند كه  جز اين  ديگر راهي ، موجود نيست  نزدشان  چيزي  اگر چنين  خود بياورد ولي

  .كنند  پيروي  قرآن  پيامبر و از اين  از اين
  

���d��c��b��a��`��_���d��c��b��a��`��_���d��c��b��a��`��_���d��c��b��a��`��_  
و  أخداوند  را به  يا مگر دختران: يعني »؟ و شما را پسران  است  آيا خدا را دختران«

و   باشد، با فهم  اي انديشه چنين   داراي  هر كس ادهند؟ قطع مي  خود نسبت  را به  پسران
  كه  ، از او بعيد نيست براينقرار دارد بنا  انحطاط فكري  و در حضيض  بوده  خرد بيگانه

  .انكار كند  توحيد و رستاخيز را هم
  

��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  
تو   به  رسالت  در برابر تبليغ  كه » كني مي  مطالبه  ا مزدياز آنه« !صپيامبر   اي »يا«

  كه  وانيتا و  غرامت  اين  گرفتن  از بر عهده: يعني »گرانبارند؟  از غرامت  و آنان«بدهند؛ 
و   عسرت  به  بار گران  اين  كنند لذا از حمل مي  گرانباري  ، احساس طلبي مي  تو از آنان

  .بياورند؟  توانند اسالم اند و نمي درافتاده  زحمت
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��r��q���p��o��n��m��r��q���p��o��n��m��r��q���p��o��n��m��r��q���p��o��n��m  
  علم  كنند كه يا مگر ادعا مي: يعني »نويسند؟ و آنها مي  آنهاست  پيش  يا مگر غيب«

را   ، هر چه و بنابراين  است  محفوظ نزدشان  بر لوح  شده  ثبت  اطالعات  يعني  غيب
ما   گويند كه مي  مبني  بر اين  نويسند؟ پس مي  مردم  براي  غيب  علم  بخواهند از روي

  چنين  موضوع ا؟ قطع شويم نمي  عذاب  شويم  برانگيخته  و اگر هم  شويم نمي  برانگيخته
  چون«: گويد مي قتاده . داند را نمي  غيب  ديگري  كس  هيچ  سبحان  زيرا جز خداي  نيست

، خداوند » كشيم بد روزگار را انتظارمي  محمد حوادث  ما در حق  گفتند كه  مشركان

  چه صبدانند محمد   كه  است  غيب  علم  آيا نزدشان _n��mn��mn��mn��m����oooo﴿: فرمود  متعال
  . نيست  چنين اقطع  انجاميد؟ كهكجا خواهد   به  كند، يا كار وي مي  رحلت  وقت

  

���{��z��y���������x��w��vu��t��s���{��z��y���������x��w��vu��t��s���{��z��y���������x��w��vu��t��s���{��z��y���������x��w��vu��t��s  
ص  اكرم رسول  در حق  مگر نيرنگي: يعني »بزنند؟  خواهند نيرنگي يا مگر مي«

 خود در نيرنگ  كافران  ولي«ببرند   از بين  و نيرنگ  توطئه  اند تا او را با اين انديشيده

  زيان خود در  كافران  مؤثر باشد بلكه  نيرنگشان  كه  تنيس  چنان: يعني »اند گرفتار شده 
  يعني. شوند مي  جزا داده  شان نيرنگ  اند و بر اين گرفتار شده  خويش  و نيرنگ  بدانديشي

 فرجام  هرگاه  پس. شوند مي  يا خود گرفتار كيد و نيرنگ  و نابود گرديده  مغلوب
  .؟ چيست  و ايمان  تقوي  از راه  شان ، ديگر سود و ثمر برگشت است  اين  كارشان 

  

��§��¦��¥��¤��£��¢¡������~��}��|��§��¦��¥��¤��£��¢¡������~��}��|��§��¦��¥��¤��£��¢¡������~��}��|��§��¦��¥��¤��£��¢¡������~��}��|  
 نگاه  وي  و از عذاب  داده  ياريشان  كه » است  را جز خداوند معبودي  يا مگر آنان«

  شرك از  تعالي  حق: يعني »گردانند مي  با او شريك  خدا از آنچه  است  منزه«دارد؟  مي 
  خود آن گردانند و نيز از مي  شريك  برايش  كه  با آنچه  ركت، يا از مشا ورزيدنشان

  . و بيزار است  ، منزه پنداري  شريكان
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��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©��¨  
 » است  متراكم  ابري: گويند ببينند مي  سقوط از آسمان  را در حال  سنگي  و اگر پاره«

فرو   آنان  عذاب  براي  بينند كه  خود افتاده را بر  از آسمان  آتش  اي قطعه  اگر آنان: يعني
  است  ابري  اين: گويند مي  ايستند بلكه باز نمي  از كفر خويش  باشد، باز هم  شده  آورده

و   ناز فرط طغيا! !باراند مي  و بر ما باران  است  نشسته  هم  بر روي  متراكم  گونه  به  كه
  .دارند  كه  عنادي

  

¹�� �̧�¶���µ�� �́�³¹�� �̧�¶���µ�� �́�³¹�� �̧�¶���µ�� �́�³¹�� �̧�¶���µ�� �́�³����������»��º��»��º��»��º��»��º  
 شوند ديدار  هوش بي  در آن  را كه  روز مخصوصشان  تا آن  را رها كن  آنان  پس«

: صعقه . است  روز قيامت: جمهور مفسران  قول  يا به  روز، روز مرگشان  آن  كه »كنند
  . است  سريع  و هالكت  نابودي

  

��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  
 و  روز، نيرنگ  در آن: يعني »نيايد  كارشان  به  وجه  هيچ  به  نيرنگشان  كه  روزي«

  عذاب  در برگرداندن  سودي  انديشيدند، هيچ صخدا   رسول  در دنيا عليه  كه  اي توطئه
  فرودآمدني  آنان بر  را كه  عذابي  نه: يعني »شوند  داده  آنها نصرت  و نه«ندارد   از آنان
  بر آنان  ناخواه خواه  عذاب  آن  دارد بلكه باز مي  از آنان  اي بازدارنده  ، هيچ است

  . است  فرودآمدني
  

��Ð��Ï��Î���Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Ð��Ï��Î���Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Ð��Ï��Î���Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Ð��Ï��Î���Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ  
  ستمگران  يعني: ذلك  دون » است  از اين  قبل  عذابي  ستمگران  ، براي و در حقيقت«

  ابن.  در روز بدراست  انكشتنش  دارند و آن  ديگري  ، در دنيا نيز عذاب عذاب  از اين  قبل
،  ، بليات آفات دردها،  ؛ چون دنياست  از مصايب  عبارت  عذاب  اين«: گويد زيد مي
  در حديث.  قبر است  مراد عذاب: ديگر  قولي به. » و فرزندان  اموال  رفتن  و از بين  امراض
  ، آمده از آنان  عذاب  شدن  كفار بر كفر خود بعد از برطرف  بازگشت  به  راجع  شريف
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وال   فيما عقلوه  اليدري البعير،  كمثل  ذلك  في  مثله  وعوفي  ذا مرضإ  المنافق  نإ«: است
يابد،   عافيت  خويش  شود و از مرض  مريض  وقتي  منافق  مثل  گمان بي: رسلوهأفيما 
  رهايش  بعد از آن اند و چرا او را بسته  چه  براي  داند كه ، نمي شتر است  مثل  چون
  .گيرند نمي  عبرت  عذاب  و از اين »دانند نمي  بيشترشان  ولي« .»!اند كرده

  

��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô��Ó�������Ò��Ñ  
موعود ما  عذاب   كه  گاه تا آن !صپيامبر   اي: يعني »پروردگار خود  حكم  و تا رسيدن«

تو در : يعني»  تو زير نظر مايي  نه، هرآي صبر كن«را فراگيرد   فرود آيد و آنان  بر آنان
  از آنان  پس ما قرار داري   و در حفظ و حمايت  ما بوده  ديد و نظر و عنايت  معرض
از  » خيزي برمي  كه  و هنگامي«  بده  ادامه  خويش  راه  به  باك و بي  باش  نداشته  پروايي

از هر   برخاستن  املذا در هنگ » گوي  تسبيح  پروردگارت  با ستايش«خود   مجلس
  به  برخاستن  هنگام و در  از خواب  برخاستن  ، در هنگام نشيني مي  در آن  كه  مجلسي

  شريف  در حديث. » وبحمدك  اللهم  سبحانك«، يا » وبحمده هللا  سبحان«: نماز، بگو  سوي

  لهمال  سبحانك«: گفتند مي  نماز چنين  در ابتداي ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده
  آمده  شريف  در حديث  همچنين .» غيرك  لهإ وال  جدك  ، وتعالي اسمك  وتبارك  وبحمدك

برخيزند،   خواستند از مجلسي مي  در آخر عمر خود هر وقت ص  اكرم  رسول  كه  است
  كه » ليكإ  توبأو  ستغفركأ،  نتأال إ لهإ ال  نأشهد أ،  وبحمدك  اللهم  سبحانك«: گفتند مي
  در شب  هر كس«: است  آمده  شريف  حديث در  همچنين.  است  مجلس  كفاره  دعاي  اين

الحمد وهو   وله  الملك  ، له له  ال شريك  وحده  ال اهللاإ  لهإال : برخيزد و بگويد  از خواب

ال إ  ةوال قو  كبر وال حولأ  واهللا  اهللا الإ  لهإوال   والحمد هللا  اهللا  ء قدير، سبحان شي  كل  علي

  اجابت  وي  دعا كند؛ دعاي  گاه آن: فرمودند ـ يا  اغفر لي  رب: بگويد  سپس ،هللاباا
  پذيرفته  نماز بخواند، نمازش  گيرد و سپس وضو  كرد كه  اگر عزم  شود پس مي
  .»شود مي
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â��á���à��ß���Þ��Ýâ��á���à��ß���Þ��Ýâ��á���à��ß���Þ��Ýâ��á���à��ß���Þ��Ý������������  
،  از شب  ر پاسهاييد !صپيامبر   اي: يعني » گوي  را تسبيح هللا  از شب  اي و نيز پاره«

و عشا را   مغرب نمازهاي   يعني«: گويد مي  آن  در معناي  مقاتل.  گوي  را تسبيح  تعالي حق
  شدن فرو  هنگام  وبه«. » بامداد را ادا كن  دو ركعت«: است  مراد اين  قولي به .» ادا كن

  نيز پروردگارت  ر شبآخ در  ستارگان  شدن  و غايب  افول  هنگام  به: يعني »نيز  ستارگان
  بر نفس  هنگام  در اين  عبادت زيرا  نماز بامداد است  مراد اداي: قولي به.  گوي  را تسبيح

  بخاري  در ميان  عليه  متفق  شريف  حديث در. باشد ريا دورتر مي  دشوارتر و از معرض
نماز   به  شب  در دل ص  اكرم  رسول  چون :است  آمده � عباس ابن  روايت  به  و مسلم
  ، ولك فيهن  ومن  رضواأل  نور السموات  نتأ الحمد  لك  اللهم«: گفتند خاستند، مي بر مي
  رضالسموات واأل  رب  نتأالحمد   ، ولك فيهن  ومن  رضواأل  السموات  قيوم  نتأالحمد 

،  ، والنار حق حق ة، والجن الحق  ، ولقاؤك الحق  وقولك ، الحق  ووعدك  الحق  نتأ،  فيهن  ومن
،  آمنت  وبك  توكلت  وعليك  سلمتأ  لك  ، اللهم حق �، ومحمد حق  والنبيون ، حق  ةوالساع

  ، وأسررت خرتأوما   ما قدمت  ، فاغفر لي حاكمت  ليكإو  خاصمت  وبك  نبتأ  ليكإو
  از آن  ستايش !بار خدايا: غيرك  لهإ، وال  نتأال إ  لهإ الموخر، ال  نتأو  المقدم  نتأ،  وأعلنت
و حمد از  برند سر مي در آنها به  كه  هستي  كساني  و همه  ، تو نور آسمانها و زمين توست

برند  سر مي در آنها به  كه  هستي  كساني  و همه  آسمانها و زمين  دارنده ، تو برپا توست  آن
در آنها   كه  هستي  كساني  و همه  ، تو پروردگار آسمانها و زمين توست  و حمد از آن

  ، ديدارت است  حق  ، سخنت است  حق  ات و وعده  هستي  برند، تو حق مي سر به
اند  ، پيامبران حق است  حق  ، قيامت است  حق  ، دوزخ است  حق  ، بهشت است حق

  تو ايمان  ، به ام كرده  و بر تو توكل  ام شده  تو تسليم  براي !بار خدايا.  است  ومحمد حق
تو   سوي  وبه  ام كرده  تو دادخواهي  سوي  ، به ام بازگشته  اخالص  تو به  سوي  ، به ام آورده

از (  ام افگنده  واپس  را كه  و آنچه  ام فرستاده  پيش  را كه  آنچه  پس  ام رفته  داوري  به
  رز، توييبيام  برايم  ام آشكار نموده  را كه  و آنچه  ام كرده  پنهان  را كه  و آنچه )لغزشها

غير از تو   خدايي و  جز تو نيست  ، معبودي تأخير افگننده  به  و تويي  اندازنده  پيش
  .»باشد نمي
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  ﴾نجم   سوره ﴿
  . است  آيه) 62(  و داراي  است  كيم

  
آغاز   نجم  به را با سوگندخوردن  آن  خداوند متعال  كه آن  سبب  به  سوره  اين: تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  نجم«،  است  نموده
  رسول  بود كه  اي سوره  اولين  نجم  سوره«: گويد مي  آن  فضيلت  در بيان �مسعود  ابن

كردند در   تالوت  را در حرم  آن  خواندند، سپس  در مكه  طور علني  را به  آن صخدا 
 �مسعود  ابن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »شنيدند را مي  آن  مشركان  كه حالي
  بود پس)  نجم(  سوره شد،  نازل  سجده  در آن  كه  اي سوره  اولين«: فرمود  كه  است  آمده

  ايشان  ـ همراه  و مشرك  از مؤمن  ـ اعم  نيز همه  كردند و مردم  سجده ص  اكرم  رسول
  سپسكند،  مي  سجده  و بر آن  برگرفته  از خاك  مشتي  ديدم  كه  كردند، مگر مردي  سجده

  .بود  خلف  بن  اميه و او. »شد  او بر كفر كشته  كه  ديدم  بعد از آن
  

��D��C������B��A��D��C������B��A��D��C������B��A��D��C������B��A  
  به  كه  گاه آن  ستارگان  جنس  به  آيه  در اين أخداوند »فروگرايد  چون  نجم  سوگند به«

  كه  است  جنس  براي»  النجم«در »  ال«كند؛ زيرا  يابند ـ سوگند ياد مي مي  گرايش  غروب
  به  آن  نمودن  وصف با  همراه  ستاره  به  سوگند خوردن. شود مي  ستارگان  همه  شامل
  پرستش  بر بطالن  آن  افول انديشمند بايد از  انسان  دارد كه  همراه  را به  معني  ، اين افول

  به  چون  ارهست  كه  است  آن  براي ، افول  در حال  ستاره  به  يا سوگند خوردن. برد  راه  آن
. شود مي  داده  تشخيص  آن  وسيله به  چهارگانه  گرايد، جهات  افول  به  افق  سوي

هر چيز از   ، به آفريننده«: گفتند  كه  است  كرده  روايت  و غير وي  از شعبي  حاتم ابي ابن
  .»وردخ  قسم  آفريننده  نبايد جز به  آفريده خورد اما مي  بخواهد قسم  كه  آفريدگانش

  يعني ، قبل  سوره  در آغاز سه  خداوند متعال«: گويد در تفسير كبير مي  رازي  امام
  است  خورده  اسماء قسم  ، به سوره  و در اين) طور(و )  ذاريات(، ) صافات: (هاي سوره

����K��J}�: است  خورده  قسم  خويش  وحدانيت  بر اثبات  اول  ؛ در سوره حروف  به  نه
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� �Lz  ،است خورده  قسم  حشر و جزا قسم  بر اثبات  دوم  در سوره :�{��Ä��Ã��Â

z خورده  قسم  در روز قيامت آن  از وقوع  پس  عذاب  دوام  بر اثبات  سوم  و در سوره  

��¢��£��¤}�: است �¡...� �z صمحمد   حضرت  نبوت  بر اثبات  سوره  و در اين 

�...G��F��E}�: است  خورده  قسم � �z »توحيد، معاد و   اصل  ، هر سه بنابراين .»2 /آيه
  .»گرديد  تكميل  چهار سوره  در اين  نبوت

  الهي  خوردن سوگند  كه  كنيم مي  ، مالحظه در قرآن  الهي  در سوگندهاي  با تأمل  همچنين
  تر است معاد كم  بر اثبات  سوگند خوردنش  به  در قياس  و نبوت  وحدانيت  بر اثبات

و غير )  البروج  ذات ، والسماء ، والشمس ، طور، والليل ذاريات(  هاي در سوره  هك  چنان
  :باشد بسيار مي أخداوند  وحدانيت  داليل  كه  است  اين  آن  ، سبب بينيم آنها مي

  .واحد  نهأ  علي  تدل ة آي  ء له شي  كل  وفي
  بنگريد؛  در هر چيز كه

  كند مي  داللت  تعالي  قح  بر يگانگي  يابيد كه مي  اي نشانه
 مشهور و متواتر  از معجزات  عبارت  ، كه نيز بسيار است  و رسالت  نبوت  داليل

و   قرآن از  عبارت  كه  يا نقلي  سمعي  و ادله  عقل  معاد، به  باشد اما امكان مي ‡پيامبران
،  جهت  ينهم  طلبد به را مي  بيشتري  خود عنايت  شود و اين مي  ، ثابت است  حديث
  به  مردم  ايمان  تا راه  است  بسيار سوگند خورده  آن  بر اثبات  كريم  در قرآن أخداوند

  .را نيز هموار گرداند  آن
  ، حجم سرعت در  ستارگان  كه  است  اين  ستارگان  به  تعالي  حق  خوردن در قسم  حكمت

نور   مثال سرعت .اند عظيم  و بس  بزرگ  وجود خود، عالمي  و چگونگي  و در نوع
، يكبار  ثانيه» 17»  فقط درظرف  نور آن  ، يعني است  هزار كيلومتر در ثانيه) 300(،  ستاره

  و سيصدهزار بار از زمين ميليون  يا مثال خورشيد يك. پيمايد را مي  دورادور زمين
  تعالخورشيد پروردگار م  هزار ميليون از سي  خورشيد ما يكي  و اين  بزرگتر است

  و سيارگان  شمسي  نظام . است  آنها قادر شده  كشف  به  بشر تاكنون  باشد كه مي
  كه  هايي كهكشانها و سحابي ها هستند، كهكشانها و سحابي  از عالم  ، بخشي گانه يازده
تواند و باز  نمي  آورده  در حساب آنها را  و كيفيت  ؛ شمار، حجمأجز خداوند  كسي
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از آنها از   بعضي  دارد كه  ستاره  هزار ميليون  خود در حدود سياز   هر كهكشان
  به  قطر آن  دارند كه  شباهت  اي شده پهن  قرص  كهكشانها به. بزرگترند  خورشيد ما هم

برابر با   نوري  سال  كه اين  با در نظر داشت دارد و  مسافت  نوري  هزار سال) 100(  اندازه
كهكشانها   دورترين  رساند كه مي  نجوم  دانشمندان  گزارش  يك ، است  مايل  ميليون) 6(

ميليارد ) 17(  محدود بشر، در فاصله  هاي حد شناخت آنها در  ترين و قديمي  از زمين
  بسيار بزرگ  از عوالم  يكي  ستارگان  ، عالم بنابراين. دارد قرار  از زمين  نوري  سال

  .باشد مي  پروردگار متعال
بزرگتر از اعجاز  ، فلك  در عرصه  اعجاز قرآن  دارد كه  بر آن  داللت  قرآن  آيات ، همچنين

  از ما خواسته  خداوند متعال ، جهت  ، از اين است  وجود انسان  و عالم  طب  در عرصه  آن
  كه  است  دليل  همين  و به  كنيم  و تأمل  بنگريم  خوبي  به  وي  كوني  تا در آيات  است

  دومين»  تيتوف»  وقتي  چنانچه. نزديكترند  حقيقت  درك  به  و كيهانشناسان  دانفضانور
از   روس  خود فرود آمد، خبرنگاران  سفر فضايي ، از» گاگارين«بعد از   فضانورد روسي

، او را  را يافتم  خالق  عظمت ! آري«: داد  پاسخ  او پس ؟ آيا خدا را يافتي: پرسيدند  وي
و   و ماه  زمين  ميان  جاذبه  بر قوانين  وي  با سيطره  اش قاهرانه عظيم  در كار  يافتم

  .»خورشيد
  

��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 حق نه  صمحمد : يعني » نيست  شما سرگشته  همسخن  كه«: نجوم  سوگند به ! آري

  كرده  عدول  ـ از آن   شما آورده  را براي  قرآن  اين  ـ وقتي  و نه  است  رگمسرد  و هدايت
.  است  گفته سخن  باطل  به  و نه  شده  گمراه  نه: يعني » است  شده  غاوي  و نه«  است

  مركب  جهل دو،  اين  تركيب  كه  فاسد است  با عقيده  همراه  از جهل  عبارت: غوايت
  . است  عليه  مقسم  آيه  اين: گويد كثير مي ابن. شود مي
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��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K  
  نفس  از سر هوا و خواهش صمحمد : يعني »گويد نمي  سخن  نفس  ر هوايو از س«

  .كند نمي  نطق  قرآن  و ناروا به  باطل  و به
  

��U��T���S����R��Q��P��U��T���S����R��Q��P��U��T���S����R��Q��P��U��T���S����R��Q��P  
 صمحمد  كه  آنچه: يعني » شود نيست مي  او فرستاده  به  كه  جز و حيي  سخن  اين«

  شود و او نه مي  او فرستاده  سوي  به  كه  است أهللا  از جانب  كند و حيي مي  نطق  بدان
  شده  روايت كو عمر بن هللاعبدا از  شريف  در حديث. افزايد مي  كند و نه مي  كم  در آن
  با اين  نوشتم ، مي شنيدم مي ص  اكرم  رسول از  را كه  هر چيزي  من: فرمود  كه  است
تو : و گفتند  نموده  كار نهي  از اينمرا   قريش  پس  كنم  داري آنها را حفظ و نگه  كه  هدف

نيز بشرند و   ايشان  كه در حالي  نويسي مي  شنوي مي صخدا   از رسول  را كه  هر چيزي
  و اين  كشيده  دست  از نوشتن  بود كه  همان. گويند مي  سخن  خشم  در حال  گاهي

  نفسي  ، فوالذي تباك«: فرمودند  ، ايشان گذاشتم  در ميان صخدا   را با رسول  موضوع

، از  در اختيار اوست  جانم  كه  ذاتي  زيرا سوگند به  بنويس: ال الحقإ  مني  ما خرج  بيده
  شريف  در حديث ص  اكرم رسول. » است  نيامده  بيرون  ديگري چيز  جز حق  من  زبان

يا : فتندگ  از اصحابشان  اثنا برخي  در اين.  گويم نمي  جز حق  من« :فرمودند  ديگري
  ، من كنم  اگر مزاح  حتي: كنيد؟ فرمودند مي  و مزاح  با ما شوخي  شما گاهي !هللا رسول

  .» گويم را نمي  جز حقي
  

���Y���X��W��V���Y���X��W��V���Y���X��W��V���Y���X��W��V  
  قول به  فرشته  آن  كه » او فرا آموخت  بسيار نيرومند به  فرشته«را   وحي: يعني »را  آن«

  . آموخت صمحمد   را به  يوح  كه  اوست  پس  است ÷ جبرئيل: جمهور
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��]��\������[��Z��]��\������[��Z��]��\������[��Z��]��\������[��Z  
و   نيرومندي :مره. دارد  بسيار نيكو و استواري  آفرينش ÷ جبرئيل: يعني » مره  صاحب«

،  نيك  انديشه  داراي ÷جبرئيل: است  اين  معني  قولي به.  است  در آفرينش  استواري
  باري  اولين ÷ جبرئيل :يعني »ايستاد  راست  پس«.  است  متين  استوار و رأيي  خردي

خداوند   خود كه  حقيقي  وصورت  شكل  آورد، در همان ص  اكرم  رسول  را به  وحي  كه
  بود، وجودش  بزرگ  ايستاد و از بس  ، در برابر ايشان است  آفريده  او را بر آن  متعال
دوبار  ص  ماكر  رسول  كه  شويم مي يادآور. را پوشانيد  مشرق  جانب  افق  همه

  و يكبار در زمين  يكبار در آسمان: ديدند  اش حقيقي  و شمايل  شكل  را به ÷ جبرئيل
  .بود  ايشان  آغاز نبوت ديدار در  اين  غار حراء، كه  نزديك

  

a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^  
 افق  ، در جهت بيننده  به  نسبت ÷ جبرئيل: يعني »بود  اعلي  او در افق  كه  در حالي«
  .شد  نمايان ص  اكرم  خود بر رسول  حقيقي  صورت  و به  قرار داشت  آسمان  باالي 

  

���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b  
  اكرم  رسول  كه  باري  در اولين ÷ جبرئيل: يعني »آمد و نزديكتر شد  نزديك  سپس«

و   نزديك  زمين به  ايستاد، سپس  در افق  ديدند، نخست  اش حقيقي  صورت  او را به ص
  .فرود آورد  را بر ايشان  نزديكتر شد تا وحي

  

��k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f  
  ميان  فاصله  فرود و فرودتر آمد تا كه ÷ جبرئيل: يعني »رسيد  قدر دو كمان  به  تا كه«

يا  » آن يا كمتر از«  مقدار است: قاب. نبود  بيش  دو كمان  اندازه  به صاو و محمد 
در   كمان دو  مراد از فاصله. بود  كمان كمتر از مقدار دو ص  اكرم  با رسول  وي  فاصله
دو   داراي  زيرا هر كمان  است  آن  خميده  و دو طرف  كمان  دسته  ميان  فاصله: اينجا
  امر استماع  و تحقق  اتصال  ملكه  ، تمثيل آيه  در اين  تعالي  مراد حق  البته.  است  طرف
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  بعد مسافت ، تمثيل  زيرا در اين  ستا  آن  وجه  ترين كامل  به صپيامبر   از سوي  وحي
  . است  شده  آورد، نفي مي  را پيش  و غموض  ابهام  خود شبهه  كه
  

���q��p��o��n���m��l���q��p��o��n���m��l���q��p��o��n���m��l���q��p��o��n���m��l  
 از ÷ جبرئيل  گاه آن: يعني »فرمود  كند، وحي  را بايد وحي  آنچه  اش بنده  به  گاه آن«

  بنده  بود، به  با خود آورده  آمدن دفرو  در اين  كه  را از قرآن  ، آنچه نزديك  مسافت  آن
  خداوند متعال:است  اين  يا معني. كرد  وحي صمحمد   حضرت  وي  و فرستاده أخدا

  اين  دليل. نمود وحي صمحمد   او به  را كه  كرد آنچه  وحي ÷ خود جبرئيل  بنده  به
  . است  آن  شأن  يمو تفخ  نمودن  نكرد، بزرگ  يادي  وحي  پيام  از متن  تعالي  حق  كه
   

��|��{��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   چشمش  را كه  آنچه صپيامبر   دل: يعني »نكرد  داخل  ديد، دروغ  در آنچه  دلش«

 ÷ جبرئيل ص  حضرت  و انكار نكرد لذا آن  بود، ناراستي  ديده ÷ جبرئيل  صورت
آيا «نكرد   شك ديد، هرگز  كه  و در آنچه  تخود شناخ  خود ديد و با قلب  چشم  را به

  صادق صپيامبر   دل  گمان بي: يعني »كنيد؟ مي  بيند، مجادله مي  آنچه  شما با او درباره
  و مشاهده  ، معاينه چشم ديد  باشد زيرا عرصه تر مي نيز صادق  از آن  چشمش  پس  است

باشد و با در  در نزد بشر مي شياءا  ديد و شناخت  عادي  جريان  اين  كه  است  محسوس
  شما منكران  خود ديد پس  را با هر دو چشم ÷ جبرئيل صمحمد   كه  اين  نظرداشت

ناروا   به  آنان  جدال: مراد !كنيد؟ مي  بيند، مجادله سر مي  چشم  به  با او در آنچه  چگونه
  . است

  

��a�� �̀�_����~��}��a�� �̀�_����~��}��a�� �̀�_����~��}��a�� �̀�_����~��}  
يكبار ديگر نيز  صمحمد  اقطع: يعني » است  او را ديده  هم  بار ديگري او قطع«

  كه  است  ، ديده او را آفريده أخداوند  كه  اي حقيقي  را بر صورت ÷ جبرئيل
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  اكرم  دوبار؛ رسول  اما در غير اين  گرفت  اسراء انجام  در شب  ديدار دوم اين
  .باشدآسانتر   بر ايشان  وي  ديدند تا ديدن مي  انساني  را در صورت ÷جبرئيلص

  به  همه»  رآه« و»  اوحي«، » كان«، » تدلي«، »دنا«ضماير در : برآنند كه  از مفسران  اما بعضي
  مقدار فاصله  آمد، به شد، فرود  نزديك  عزوجل  خداي: يعني. گردد بر مي  عزوجل خداي

را   پروردگار متعال  نمود وايشان  وحي  ، بر ايشان قرار گرفت ص از پيامبرش  دو كمان
خدا   رسول  دهد كه مي  گواهي قول  نيز بر اين � از انس  بخاري  شريف  حديث. ديدند
  كه  مسافتي  برد، به  خود راباالتر از اين  رسول  عزوجل  خداي  سپس«: فرمودند ص
  العزه  رسيد و جبار رب  المنتهي سدره  به  كه داند تا اين را نمي  آن  جز خودش  كس  هيچ

  دو طرف  فاصله  اندازه  به  با رسولش او  فاصله  و فرود آمد تا بدانجا كهشد   نزديك
  كرد، پنجاه  بر او وحي  عزوجل  خداي  كه  آنچه  در جمله  بود پس  يا كمتر از آن  كمان

، » كان«، » تدلي«، »دنا«ضماير در   ، كه است  اول  رأي  ، همان راجح  رأي  ولي. »نماز بود
  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  كه  گردد چنان بر مي ÷ جبرئيل به  همه»  هرآ«و »  اوحي«

  يا رسول: پرسيد صخدا   از رسول �؛ ابوذر مدعاست  اين  نيزگواه �از ابوذر  مسلم
  نوري  من: انور  رأيت«: فرمودند ص  حضرتايد؟  را ديده  آيا شما پروردگارتان !هللا

  .» راديدم
  

��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b  
 المنتهي  سدره  در نزديك  بار دوم صمحمد : يعني»  المنتهي  سدره  كينزدي«
 در  كه جمهور و چنان  قول  به)  كنار يا عناب(  سدره  را ديد و درخت ÷ جبرئيل 

در  خاليق  علم: كه  شده  گفته.  است  هفتم  ، در آسمان است  نيز آمده  صحيح  حديث
 در ماوراي  داند كه نمي  از ايشان  كس  هيچرسد و  مي  پايان  به  المنتهي  سدره

  كريم  در ظاهر قرآن  كه چنان»  المنتهي سدره«وجود   ما به  البته.  چيست  المنتهي سدره 
  به  راجع  كه  آنچه از  ـ بيش  آن  يا اوصاف  مكان  در باره  كه آن بي  داريم  ، ايمان است  آمده

  به  ذيل  شريف  درحديث  از جمله.  بگوييم  خنـ س  است  آمده  صحيح  در حديث  آن
  مرا به  چون«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده �مسعود از ابن  مسلم  روايت
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در (  است  هفتم  در آسمان  آن رسانيدند و  المنتهي  سدره  مرا را به  اسراء بردند، در معراج
  به  از زمين  كه  ، آنچه)است  ششم  درآسمان  و آن: است  مسعود آمده از ابن  مسلم  روايت
  شود و آنچه مي  و از آنجا برگرفته  گشته  منتهي  آن  سوي شود، به مي  داده  عروج  آسمان

  و از آنجا برگرفته  شده  آنجا منتهي  شود، نيز به مي  آورده فرود  المنتهي  از فراز سدره  كه
و   پايانه  مثابه  را به»  المنتهي  سدره«،  شريف  حديث  اين  كه  كنيم مي  مالحظه. »...شود مي

  كس  هيچ  كه  المنتهي  سدره  فراسوي  كند، حقيقت مي  معرفي  دو حقيقت  ميان  مرز اصلي
  از آسمان  كه  المنتهي سدره  سوي  اين  و حقيقت  نيست  علمي  را بدان  فرشتگان  حتي
  در وصف .1شود مي  منتهي  زمين  و به  ـ شروع  اترواي  ـ بنابر اختالف  يا ششم  هفتم

  به  شريف  نيز در حديث  المنتهي  در سدره ÷با جبرئيل ص  اكرم  ديدار رسول
 فقباأل  جبريل  يتأر«: فرمودند ص  حضرت  آن  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت

در   ديدم  اعلي  را در افق  جبرئيل: الدر والياقوت  يشةر  ، يتناثر من جناح  ستمائة  ، له علياأل 
  .»شد مي  افشانده  در و ياقوت  وي  و از پرهاي  داشت  ششصد بال  كه حالي

  

���i��h��g��f���i��h��g��f���i��h��g��f���i��h��g��f  
  به.  است  المنتهي سدره  نزديك  المأوي جنه: يعني » است  آن  نزديك  المأوي  جنه  كه«

. گيرد مي  جاي آن در  مؤمنان  ارواح  كه  است  اين»  المأوي جنه»  به  آن  تسميه  علت: قولي
انبيا   گيرد و علم مي  جاي در آن  ، شهدا و متقيان فرشتگان  ارواح«: گويد مي � عباس ابن

  .»داند را نمي  آن  ماوراي أخداوند جز  كس  شود و هيچ مي  منتهي  بدان ‡
  

��o��n��m����l��k����j��o��n��m����l��k����j��o��n��m����l��k����j��o��n��m����l��k����j  
  افاده  براي» ما«در   ابهام »بود  فرو پوشانده  چهرا آن  بود سدره  فرو پوشانده  كه  گاه آن«

  هيچ  كه اي گونه  بود، به  را فرو پوشانده  سدره  درخت  كه  است  و تكثير چيزي  تعظيم
از طال، يا   هايي ملخ را  سدره  درخت: اقوالي  بنا به. كند نمي  احاطه  آن  به  و عددي  وصف
: گويد مي  دهلوي هللا ولي شاه. بود  فروپوشانده أخدا  ، يا فرمان از فرشتگان  هايي گروه

                                                           
 . است  از مترجم  توضيح  اين 1
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  هاي شاخه«: گويد مجاهد مي .»را فرو پوشاند  سدره  بود كه  انوار الهي  معراج  در شب«
را ديدند   آن ص  اكرم  بود و رسول و زبرجد  از مرواريد و ياقوت  المنتهي سدره  درخت
  .»ديدند دخو  قلب  را نيز به  پروردگارتان  و ايشان

  

u��t����s�����r��q��pu��t����s�����r��q��pu��t����s�����r��q��pu��t����s�����r��q��p  
  نكرد و به  بود، كژتابي  ديده  از آنچه صپيامبر   ديده: يعني » نگشت  منحرف  اش ديده«

و   مقصد خويش از  وي  ديده: يعني » و از حد در نگذشت«نشد   متمايل  و راست  چپ
نكرد و   ود، نگاهب  مأمور شده  كه  آنچه  جز به  بود تجاوز نكرد پس  ديده  از آنچه

و  ÷ جبرئيل  رؤيت ، بنابراين. بود، بنگرد  نشده  او بينانده  به  را كه  تا آنچه  نخواست
  بود، نه  عيني  رؤيتي ،ص  حضرت  آن  از سوي  عزوجل  خداي  ديگر مظاهر ملكوت

 با صخدا   رسول  معراج  كه  حقيقت  بر اين  است  تأكيدي  و اين  چشم  و فريب  خدعه
  . گرفت  هر دو انجام  و جسم  روح

  

��|��{��z��y��x���w��v��|��{��z��y��x���w��v��|��{��z��y��x���w��v��|��{��z��y��x���w��v  
 كه  راستي  به: يعني »را ديد  پروردگارش  بزرگ  هاي از نشانه  برخي  كه  راستي  به«
  عجايب و از  پروردگارش  بزرگ  هاي و نشانه  از آيات  معراج  در شب ص  اكرم  رسول 

  .گنجد نمي  در وصف  را ديد كه  چيزهايي  وي  و ملكوت  ملك
  

��¡�����~��}��¡�����~��}��¡�����~��}��¡�����~��}  
  بود كه  مؤنثي  بت  و نام  شده  گرفته هللا  از اسم: الت »را ديديد؟  و عزي  آيا شما الت«

  آرد الك  معني به»  لت»  از ماده  يا الت. كردند مي  را پرستش  آن  در طايف  ثقيف  قبيله
  آن»  الت»  به  آن  نامگذاري  علت. گويند يم»  لتي«را   نيز آن  دري  فارسي  به  كه  است  شده

  را با روغن  شده  آرد الك  داد كه مي  را نشان  نماد مردي  اش پيكر تراشيده  بود كه
و   مكه  در ميان  مجاهد، درختي  قول به»  عزي«اما . كند مي  را اطعام  آميزد و حجاج مي

  فتح  در سال ص  اكرم  رسول  كردند پس مي  را پرستش  آن»  غطفان»  قبيله  بود كه  طايف
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با تبر   كه حالي كرد و در  نمايد و او چنين  را قطع را فرستادند تا آن �وليد ، خالدبن مكه
  :خواند شعر رامي  ؛ اين كوفت مي  خود بر آن

   قد أهانك  هللا  رأيت  نيإ  ال سبحانك  كفرانك ييا عز
  ؛ و تقدس  يپاك  باد تو را، نه  ناسپاسي ! عزي  اي

  خدا تو را خوار كرد  كه  ديدم  زيرا من
  

��¥��¤��£���¢��¥��¤��£���¢��¥��¤��£���¢��¥��¤��£���¢  
  حيوانات  خون  مشركان  بود كه  و مدينه  مكه  در ميان  و خزرج  اوس  از آن  بتي » و مناه«

  براي  عزوجل  خداي ناميدند و»  مناه«را   ، آن جهت  ريختند، از اين مي  آن  را براي  قرباني
از : اخري » قدر است بي  سومين  كه  آن«: ياد كرد  چنين  ، از آن آن  تحقير و نكوهش

در «: گويد كثير مي ابن.  است قدر و بي  ، متأخر، پست مناه  ، يعني است  تأخر در رتبه
  آنها را بزرگ  اعراب  كه  داشت وجود  بت  سه  نيز غير از اين  ديگري  بتان  العرب  جزيره

فقط از آنها ياد   ، قرآن جهت  از اين بود،  بت  سه  آنها همين  رينداشتند اما مشهورت مي
  .»كرد

  

��ª��©�� �̈���§��¦��ª��©�� �̈���§��¦��ª��©�� �̈���§��¦��ª��©�� �̈���§��¦  
  مؤنثي  گانه سه  خدايان  از اين  من  به: يعني »او دختر؟  و براي  شما پسر است  آيا براي«

خود   را كه  آنچه  پنداريد، خبر دهيد؛ آخر چگونه مي  سبحان  خداي  را دختران  آنان  كه
  .دهيد؟ مي  نسبت  تعالي  حق  داريد، به نمي  دوست

  

��°�� �̄�����®����¬��«��°�� �̄�����®����¬��«��°�� �̄�����®����¬��«��°�� �̄�����®����¬��«  
 شما در مورد  تقسيم: ضيزي » است  اي ناعادالنه  تقسيم  ، اين صورت  در اين«

  انصاف و  از عدل  و خارج  ، بر كنار از حق سبحان  خداي  به  دختران  دادن  اختصاص
  . است
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��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ  
  بتان  زيرا اين »ايد كرده  نامگذاري  شما و پدرانتان  نيستند كه  جز نامهايي  اينها چيزي«

  نفعي  رسانند و نه مي  زياني  كنند، نه مي  درك  شنوند و نه مي  بينند، نه را مي  چيزي  نه
»  خدايان« آنها را  شما و پدرانتان  نيستند كه  چندي  مسماي بي  نامهاي اينها جز  پس

در   و پسران  تقليد نشخواركرده  به  را از پيشينيان  و راه  رسم  نيز اين  ايد و پسينيان ناميده
 » است  فرود نياورده  سلطاني  آنها هيچ  بر ثبوت هللا«اند  كرده  روي  دنباله  آنها از پدران

  حجت  جان بي  بتان  اين  بر خدا بودن  بدان  را كه  و برهاني  حجت  هيچ  تعالي  حق: ييعن
پندار،   كه  است  و مسلم »كنند نمي  جز از پندار پيروي  آنان«  است  نكرده  آوريد، نازل

نفسها   كه  از چيزي«جز   آنان »و« برد نمي  راه  حق  سوي  و به  را ببار نياورده  حق

و   است  حق  كه  آنچه  به  و التفاتي  توجه  هيچ  كه آن كنند بي نمي  پيروي »كند مي  خواهش

  پروردگارشان  از جانب  راستي  به  كه با آن« باشند  باشد، داشته مي  واجب  از آن  پيروي

  خدا نيستند، بيان  بتان  مورد كه  در اين  برايشان: يعني » است  آمده  برايشان  هدايت
از نزد   فروفرستاده  و برهان  حجت  كه  و قرآن  است  آمده  قاطعي  و حجت  حواض

  كه  پيامبري  ، همان است  روشن  بيان  اين  گاه باشد، جلوه مي  بر پيامبرش أخداوند
  .قرار داد  آنان  او را از جنس و  برانگيخت  مردم  او را در ميان  عزوجل  خداي

  

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
كند،  آرزو  هر چه  انسان  كه  نيست  چنان: يعني »آرزو كند دارد؟  آنچه  نسانيا مگر ا«

  باشند كه  داشته را  توانند بتاني مي  آنان  پندار را كه  اين  خداوند متعال  آورد پس  دست  به
  داند و چنين مي  بنيادي بي  كنند؛ پندار و آرزوي شفاعت  و برايشان  رسانيده  نفع  آنان  به

  روايت  به  شريف  حديث در  جهت  از اين. شناسد مي  و ناموجه  را زشت  پنداري
،  فلينظر ما يتمني  حدكمأ  تمني ذاإ«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره

  چه  كند، بايد بنگرد كه آرزو مي از شما  يكي  هرگاه: منيتهأ  من  له  ما يكتب  اليدري  نهإف
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در (  برايش  چيزي چه  آرزويش  از اين  داند كه كند زيرا او نمي را آرزو مي  چيزي
  .»شود مي  نوشته )اش كارنامه

  

��Ö��Õ��Ô���Ó��Ö��Õ��Ô���Ó��Ö��Õ��Ô���Ó��Ö��Õ��Ô���Ó  
دنيا و  ، در بنابراين » خداست  از آن«  جهان  و اين  جهان  آن: يعني »و آغاز  انجام  پس«

  . نيست  مشاركتي  را با او هيچ  بتان  آخرت
  

��Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×���ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û���ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û���ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û���ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û  
 هرگاه: يعني »نيايد  كاري به  شفاعتشان  اند در آسمانها كه بسيار فرشته  و چه«
  كسي  ، جز براي سبحان  نزد خداي  بودنشان  و گرامي  عبادت  با وجود كثرت  فرشتگان 

خواهد   چگونه  كنند پس نمي  فاعتدهد، ش  اذن  برايش  كردن  شفاعت  به أخداوند  كه
  ، شفاعت مشرك  شما جاهالن  و چگونه !و شعور  فاقد عقل  جمادات  اين  بود شفاعت

  آنها را مشروع  پرستش  نه  تعالي  حق  كه بريد در حالي اميد مي أداوندآنها را نزد خ
  كرده  نهي  از شرك  پيامبرانش  تمام  زبان بر  بلكه  است  داده  كار اذن  اين  به  و نه  گردانيده
  فرشتگان ! اند؟ آري ناطق  نهي  نيز بر اين  الهي  كتب  و تمام  است  جسته  برائت  و از آن

از   مگر پس«ندارد؛   سودي  هيچ  كنند و شفاعتشان نمي  شفاعت  تعالي  نزد حق  يگرام

و «كنند   او شفاعت  تا براي »خواهد  هركه  به«كنند   شفاعت  كه »دهد  خدا اجازه  كه آن

لذا   توحيد است  او از اهل  كه آن  سبب  ، به كس  آن  براي  ايشان  شفاعت از »خشنود باشد
  .ندارند  اي بهره  هيچ  شفاعت از  مشركان

  

���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  
  نام  هب  را در نامگذاري  را باور ندارند، فرشتگان  آخرت  كه  كساني  در حقيقت«

 را دختر تلقي  آنان  خدايند پس  دختران  فرشتگان  پندارند كه و مي »گذارند مي  نام  مؤنث
  .نامند مي  دختران  نام و به  كرده 
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��]��\��[���Z��Y��X��W��V��UT��S��R��Q��PO��N��M��L��K��]��\��[���Z��Y��X��W��V��UT��S��R��Q��PO��N��M��L��K��]��\��[���Z��Y��X��W��V��UT��S��R��Q��PO��N��M��L��K��]��\��[���Z��Y��X��W��V��UT��S��R��Q��PO��N��M��L��K  
  نه اند، شناخته را  فرشتگان  منكران  آن  زيرا نه » نيست  علمي  هيچ  اين  را به  و آنان«

  دهند، به مي خبر  از آن  مخبران  كه  از طرقي  طريقي امر به  اين  اند و نه كرده  شان مشاهده
  خداي  در حق  وجسارت  و جرأت  ، گمراهي جهل  از روي اصرف  بلكه  است  رسيده  آنان

 »كنند نمي  رويپي«و پندار   گمان از: يعني » جز از ظن«گويند  را مي  سخن  اين ، سبحان
، پندار در  و در واقع«باشد   داشته  و يقين  از قطع  اي عقايد بايد پشتوانه  كه درحالي

آورد زيرا  بار نمي  را به  حقيقت از  و چيزي »رساند نمي  سودي  هيچ  حقيقت  شناخت
و پندار در قلمرو   گمان  پس شود نمي  ـ درك  با يقين  ـ يعني   جز با علم  حقيقت
، از  برخوردار نيست  اعتباري  و از هيچ  نداشته  راهي  هيچ  ، يا يقينيات حقيقي  معارف

از  ! هان: الحديث  كذبأ  الظن  ، فان والظن  ياكمإ«: است  آمده  شريف  رو در حديث اين
  .» سخنهاست  دروغترين  د زيرا گمانبپرهيزي  گمان

  

��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�� �̀�_��^  
را خواستار   جهان  اين  و جز زندگي  برتافته  از ذكر ما روي  كه  از هر كس  پس«

يا از ذكر ما روي   از قرآن  كه  از كسي !صپيامبر   اي: يعني » برتاب  ، روي است نبوده
 مأمور بدان   را كه  را فروگذار زيرا تو آنچه  با منكران  لذا مجادله  بگردان  ، روي گردانيده 

  رازي  امام.  نيست  ديگري  ، تكليف حق  پيام  و بر تو جز ابالغ  اي رسانده  آنان  ، به اي بوده
در )  بگردان  روي  پس: فاعرض(  عبارتهاي  تمام  برآنند كه  اكثر مفسران«: است  گفته
  ندارد؛ زيرا امر به  اساسي  مفسران  سخن  اين  كه درحالي.  است  منسوخ  قتال  آيه  ، به قرآن

  منسوخ  آن  به  چگونه  پس  است  موافق  قتال  آيه پيامبر از كفار، با  و رويگرداني  اعراض
  روشي  مأمور بودند تا كفار را به ص  اكرم  رسول  كه  است  اين  شود؟ حقيقت مي

را نپذيرفتند   دعوت  آنها اين  كنند اما چون  دعوت  حق  سوي  نيكو به  و موعظه  حكيمانه
دستور  ص  حضرت  آن  بار به كردند، اين  معارضه صپيامبر  با  اباطيلشان  وسيله  و به
نيز در   شيوه  اين  چون  كند، سپس  مجادله  نيكوتر است  كه  اي شيوه به  شد تا با آنان  داده

  روي  از آنان  اينك: فرمود  وي  به  ، پروردگارش نگشت  سودمند واقع  آنان  هدايت
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  جز پندار خويش  از چيز ديگري  زيرا آنان  نكن  مقابله  و برهان  دليل  به  آنان او ب  بگردان
  .»باشد؟  تواند منسوخ از كفار مي  گرداني روي  امر به  چگونه  پس...  كنند نمي  پيروي

  

��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o��nm��l���k��j��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o��nm��l���k��j��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o��nm��l���k��j��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o��nm��l���k��j  
  ميدان  ، منتهاي آن  هاي دنيا و خواهش  زندگاني: يعني » است  آنان  علم  منتهاي  اين«

  التفاتي  ـ هيچ  و معنويت  ـ مانند كار دين  آن  ما سواي  و آنها به  كفار است  دانش
  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان. اند داده  ترجيح  كنند زيرا آنها دنيا را بر آخرت نمي

 ال  الدنيا دار من« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  تاس  عنها آمده هللا رضي  صديقه  عايشه
  سراي  كه  است  كسي  دنيا سراي: له  ال عقل  من  ، ولها يجمع له  ال مال  من  ، ومال دار له

  آورد كه گرد مي  آن  براي  ندارد و كسي  ديگري  مال  كه  است  كسي  ندارد و مال  ديگري
  ال تجعل  اللهم«: است  آمدهص  حضرت  از آن  نقولم  در دعاي  همچنين. »ندارد  عقلي

و   ما نگردان  و مرام  انديشه  دنيا را بزرگترين !بار خدايا: علمنا  الدنيا اكبر همنا وال مبلغ
  .» ما قرار ده  علم  را منتهاي  آن  نه
  مو به، داناتر و ه شده  او گمراه  از راه  كه  كسي  حال  پروردگار تو خود به  گمان بي«

پيامبر   دستور دادن  علت  ، بيان جمله  اين » ، نيز آگاهتر است است  يافته  راه  كه كسي
 كسي  چه  داند كه مي  عزوجل  خداي: يعني.  از كفار است  و رويگرداني  اعراض به ص

تو  !صپيامبر   اي  كند پس نمي  را اجابت  آن  كسي  و چه  كرده  را اجابت  حق  دعوت 
 تو  بر عهده  چيز ديگري  حق  پيام  زيرا جز ابالغ  رنجور نكن  آنان  ا در دعوتخود ر
  حال به  عزوجل  خداي  كه  و بدان  اي داده  انجام  درستي  را به  مأموريت  و تو اين  نيست

  .دهد جزا مي  و عملش  عقيده  را مطابق  و هر يك  داناتر است  هر دو گروه
  

�b��a��� �̀�_��~��}��|�b��a��� �̀�_��~��}��|�b��a��� �̀�_��~��}��|�b��a��� �̀�_��~��}��|������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  
 ، آفريننده: يعني » خداوند است  از آن  است  در زمين  در آسمانها و هر چه  و هر چه«

 اند داده  انجام  آنچه  سزاي  را به  بدكرداران  تا سرانجام«  فقط اوست  و متصرف  مالك

  سرانجام: يعني »دهد  داشنيكو پا  پاداشي  اند به كرده  نيكي  را كه  جزا دهد و كساني
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خداوند   كه  است  وجود دارد، اين  آن  نيكوكار و بدكار هر دو در ميان  كه  خلق كار
  چنين  معني  كه دارد  نيز احتمال. دهد جزا مي  و كاركردش  عمل  را مطابق  هر يك  متعال
و   بدكاران  سبحان  خداي زيرا  بگردان  اند، روي گردانيده  روي  كه ، از كساني پس: باشد

و   داده  را انجام  اما تو تكليفت جزا خواهد داد  حالشان  ـ هر دو ـ را مناسب  نيكوكاران
  . اي كرده  ابالغ  آنان  را به  حق  پيام

  

o��n��mo��n��mo��n��mo��n��m����� �� �� � �� � �� � �� � ������~��}��|��{��z��yx��w��v��u��� ts��r��q��p�����~��}��|��{��z��yx��w��v��u��� ts��r��q��p�����~��}��|��{��z��yx��w��v��u��� ts��r��q��p�����~��}��|��{��z��yx��w��v��u��� ts��r��q��p
²��±��°������� �̄�®��¬«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡²��±��°������� �̄�®��¬«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡²��±��°������� �̄�®��¬«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡²��±��°������� �̄�®��¬«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡  

  كه نيكوكارند، همانانند  كه  كساني: يعني »كنند پرهيز مي  كبيره  از گناهان  كه  كساني«
برابر  در  خداوند متعال  كه  است  هر گناهي: كبيره  گناه. كنند پرهيز مي  كبيره  از گناهان

و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث.  است  هشدار داده  دوزخ  آتش  ، به آن  ارتكاب
  گناه  هفت از«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � طالب ابي بن از علي  لممس

  :بپرهيزيد  كننده  هالك
  . خداوند متعال  به  آوردن  ـ شرك 1
  .ـ سحر 2
  . است  كرده  ـ حرام  حق  را ـ جز به  آن  كشتن  خداوند متعال  كه  نفسي  ـ قتل 3
  . يتيم  مال  ـ خوردن 4
  .ربا  ـ خوردن 5
  . در روز جنگ  گردانيدن  ـ روي 6
  .»فحشاء  به  خبر مؤمن بي  پاكدامن  زنان  كردن  ـ متهم 7

.  است  هفتاد بر شمرده  را تا به  كبيره  خود گناهان» كباير»  در كتاب  اما حافظ ذهبي
  يشب  گناه  هفت  كبيره  گناهان«: گفت � عباس ابن  به  مردي  كند كه مي  روايت  طبراني
، مگر  گناه  هفت نزديكترند تا به  هفتصد گناه  به  گناهان  اين: فرمود � عباس ابن.  نيست

ماند و  نمي  باقي  كبيره ، گناهي خواهي با استغفار و آمرزش  همراه  بايد يادآور شد كه
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  صغيره  گناه  آن: يعني. »ماند نمي  باقي  صغيره  ، گناهي بر گناه  با اصرار و پافشاري  همراه
  .شود مي  تبديل  كبيره  به
  همچون ها؛ حيايي ها و بي از ناشايستي: يعني » از فواحش«  همانانند كه  نيكوكاران »و«

  كبيره  گناه: شده  گفته.  است  صغيره  گناهان  كه » مگر از لمم«كنند  پرهيز مي  زنا و شرك
  كه  است  هر گناهي  فواحش بشود،  دوزخ  آتش  به  در قرآن  آن  ختم  كه  است  هر گناهي

و   تر از زنا، مانند بوسه پايين  است  ؛ گناهي صغيره  مقرر باشد و گناه  حد شرعي  در آن
: فرمود  اند كه كرده  روايت � عباس ابن از  و غير ايشان  ، مسلم بخاري.  و نگاه  غمزه

: فرمودند  كه  ام نيافته صدا خ  رسول  شريف  حديث  از اين»  لمم»  تر به را شبيه  چيزي
  النظر، وزني  العين  ، فزني ةمحال ال  ذلك  دركأ،  الزني  من  حظه  آدم  ابن  علي  كتب  اهللا  نإ«

خداوند   گمان بي: و يكذبهأ  ذلك  يصدق  والفرج  وتشتهي  تتمني  ، والنفس النطق  اللسان
را در   بهره  اين  ناخواه و او خواه  است  از زنا را نوشته  وي  بهره  بر فرزند آدم  متعال

نيز آرزو و   و نفس  گفتن  سخن  زبان  زناي و  است  كردن نظر  چشم  زناي  يابد پس مي
  تناسلي  آلت: يعني. » كند يا تكذيب مي  تصديق اشتها را  يا اين  فرج  گاه كند آن اشتها مي

خود را   اشتهاي  رد زده  دست  آن  ردد، يا بهگ زنا مي  مرتكب و  اشتها را تأييد كرده  يا اين
  .شود زنا نمي  كند و مرتكب مهار مي

  صغيره  هرچند گناه: يعني » است  آمرزش  آنها گسترده  به  نسبت  پروردگارت  گمان بي«
شود   شمرده  گناه  كه  نيست  از آن  خارج  ، ليكن است  خارج  تعالي  حق  مؤاخذه  از حكم

آمرزد و محو  مي فراگير خود  و مغفرت  گسترده  رحمت  را به  آن  متعالاما خداوند 
را   نيكوكاران  به  مژده و  بدكاران  هشدار به  تعالي  شايد حق«: گويد مي  بيضاوي. كند مي

و   نااميد نشده  وي  رحمت از  كبيره  گناه  مرتكب  كرد كه  دنبال  جمله  رو با اين  از آن
،  و انابت  برود و با توبه  بلكه ناپذير نداند و اجتناب  را بر خود حتمي  عذاب  آمدن فرود

شما را از   كه  دم  از آن  داناتر است شما  احوال  او به«. »را بكوبد  رحمت  هاي دروازه

  آفريد زيرا حق  از زمين  آدم  پدرتان  آفرينش  شما را در ضمن: يعني »پديد آورد  زمين

و «  و داناست  شما آگاه  هاي وسرشت  طبايع  او به  آفريد پس  از گلرا  ÷ آدم  تعالي

  نيز حق  حال  در اين: يعني »بوديد  مادرانتان  در شكمهاي  هايي شما جنين  گاه كه آن



  

2826  

  را تزكيه  خودتان  پس«شويد  مي  آلوده  صغيره  گناهان  شما البد به  كه  دانست مي  تعالي

  و از گناه  نكرده  را ستايش  ، خودتان و خودبزرگنمايي  ودستاييخ  از روي: يعني »نكنيد
و در   بوده  و وارسته  پاك  صغيره  از گناهان  نگوييد كه نكنيد و  معرفي  آاليش و بي  پاك

شما از   اگر ثنا و وصف  ولي. قرار داريد  و نجات  پاكدامني و  از عفاف  لفافه  هفت
 » كه  كسي  حال  خدا به«  نيكو است  كاري  باشد، اين  نعمت  به  اعتراف  بر سبيل  خودتان

:  »49/نساء»  آيه  است  آيه  نظير اين .» داناتر است  نموده  پرهيزگاري«  در دنيا ازگناهان

�{¹��¸���¶��µ��´³��²±��°¯��®��¬«��ª��©z� :)سوي به  آيا نديدي  
  كند وبه مي  خواهد تزكيه  را كه  هر كهخداوند   كنند؟ بلكه مي  خود را تزكيه  كه  كساني
  ).بينند نمي  ستم  هم  خرمايي  هسته  روي  نخ  اندازه
  كرده  روايت �عطاء  عمروبن را از محمدبن  ذيل  شريف  خود حديث  در صحيح  مسلم
  من  به  سلمه ابي بنت زينب اما  گذاشتم  نام) نيكوكار: بره(را   دخترم  من««: فرمود  كه  است
نكنيد زيرا   خود را تزكيه: فرمودند نمودند و  نهي  اسم  از اين ص  اكرم  رسول: گفت

  اسمي  چه  پس: گفتند  اصحاب.  است از شما داناتر  بر و نيكويي  اهل  به  عزوجل  خداي
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .» زينب: ؟ فرمودند دختر بگذاريم  بر آن

از مرد  ص  اكرم  نزد رسول  مردي :فرمود  كه  است  آمده � كرهب ابي بن عبدالرحمن
ـ  اـ مرار  صاحبك  عنق  قطعت  ويلك« :فرمودند صخدا   رسول. كرد  ستايش  ديگري
اهللا   علي  وال أزكي  حسيبه  واهللا افالن  أحسب: ، فليقل ال محالة  صاحبه امادح  أحدكم  إذا كان

  ـ اين  نمودي  را قطع  رفيقت  بر تو، گردن  واي: ذلك  يعلم  نكا  نإذا وكذا، ك  أحدا، أحسبه
  خواهد رفيقش مي  ناخواه  از شما خواه  يكي  چنانچه  پس نمودند را چند بار تكرار  جمله

  و من  حسابگر اوست أو خداوند  پندارم مي  را چنين  فالن: بگويد كند، بايد  را مدح
  در صورتي.  پندارم مي  و چنان  او را چنين  ، من كنم نمي  تزكيه أخداوند را بر  احدي

  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » شمرد، داناست بر مي  وي  براي  كه  اوصافي  به  كه
  .شود  پاشيده  خاك  مداحان  دستور دادند تا بر روي ص  اكرم  رسول  كه  است

  كه اند كرده  روايت �انصاري  رثحا بن از ثابت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  اين  پس . است  صديق  طفل  آن: گفتند مرد، مي از يهود مي  صغيري  طفل  چون: فرمود
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  في  اهللا  يخلقه  ةنسم  اليهود، ما من  كذبت«: فرمودند  رسيد، ايشان ص  اكرم  رسول  خبر به
 أخداوند  كه  اي جنبنده  د زيرا هيچگفتند يهو  دروغ: و سعيدأ  شقي  نهإ  ال ويعلمإ  امه  بطن

. »يا سعيد  است  او شقي  داند كه مي  كه مگر اين  آفريند، نيست مي  مادرش  او را در شكم

�{��~�����﴿: فرمود  رانازل  آيه  اين  هنگام  در اين  خداوند متعال  پس �|� �{� �z�����~��}� �|� �{� �z�����~��}� �|� �{� �z�����~��}� �|� �{� �z

¡¡¡¡ ..._.  
  

��¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³��¶��µ�� �́�³  
  مفسران .»؟ اي ديده«  حق  از خير و از پيروي « برتافت  روي  را كه  كسي  آيا آن  پس«

  آيات  اين  كه اند كرده  جرير نقل و ابن  از واحدي) 41ـ  33(  آيات  نزول  سبب  در بيان
 با  گرديد ولي صخدا   رسول  شد زيرا او در آغاز پيرو دين  نازل  مغيره وليدبن  درباره
را   بزرگان  چرا دين: او گفتند  به  وقتي روبرو شد و  از مشركان  بعضي  و سرزنش  طعن
اند؟ وليد  در دوزخ  آنان  كه  اي پنداشته و  اي كرده  را گم  آنان  و رسم  و راه  كرده  ترك
امر   دار اين و عهده  وليد ضامن  براي  شخص  آن  سپس.  خدا ترسيدم  از عذاب  من: گفت

او   از جاي  برگردد، وي  شرك  هد و بهبد  وي  را به  خويش  از مال  اگر چيزي  شد كه
را   از مالي  در آغاز وليد بخشي  پس !دارد كند و برمي مي  را تحمل  سبحان  خداي  عذاب

  بخل  از آن  بود داد اما پس  گرفته  گردن  تعهد به  آن  در برابر اعطاي  شخص  آن  براي  كه
  البته. نمود  را نازل  آيات  اين  داوند متعالخ  گاه آن.  نپرداخت  وي  رابه  آن  يد و تمامورز

  . است  شده  نيز نقل  ديگري  ، روايات آيات  اين نزول  در سبب
  

»���º��¹��¸»���º��¹��¸»���º��¹��¸»���º��¹��¸  
  اتمام  را به  آن  پرداخت  پس  بقيه  از بخشيدن »و باز ايستاد«  از مال »بخشيد  و اندكي«

مانند رسيد   وصخره  سخت  زميني  حفر كرد اما به: حفر فاكدي: شود مي  نرسانيد؟ گفته
خير   وقتي  همچنين. دارد بازمي  حفر آن  رساندن  اتمام  كار و به  را از ادامه  كن چاه  كه

  . الرجل  اكدي: شود مي  شود، گفته  كم  شخص
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Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼Á��À��¿��¾��½��¼  
از   كه  عذابي  خير، به بي  شخص  آيا اين: يعني »بيند؟ و او مي  نزد اوست  غيب  آيا علم«

را   عذاب  از جايش  فرد ديگري  دارد كه  امر يقين  اين  دارد لذا به  علم  است  غايب  وي
  كشيد ـ يعني  مال  از انفاق  دست  كه  شخص  آيا اين: است  اين  كند؟ يا معني مي  تحمل
  چنان  قضيه  كه  درحالي شود؟ مي  تمام  با انفاق  مالش  دارد كه  غيب  ـ علم  مغيره  وليدبن

  . پندارد، نيست او مي  كه
  

��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  
شد و   داده ÷ موسي  به  كه  اسفاري  به: يعني » است  موسي  هاي در صحيفه  يا بدانچه«

  هاي صحيفه  تعالي  حق  كه اين  دليل »اند؟ نكرده  آگاهش«بود   بر تورات  مشتمل
مشهورتر، از   صحف ها از ديگر صحيفه  اين  كه  ستا  ذكر كرد، اين  را مقدم ÷ موسي

  .نزديكتر و از نظر تعداد بيشتر بود  نظر زمان
   

��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  
 ÷ ابراهيم  به  خداوند متعال  كه  صحفي  آيا از مضمون: يعني »وفا كرد  كه  و ابراهيمي«

  مأمور شده  بدان  را كه آورد و آنچه  جاي  هد بهع  كه  ، ابراهيمي است  نشده  باوفا داد، آگاه
در وفا  ÷ ابراهيم: است  اين ) وفي(  معناي: قولي رسانيد؟ به  و اتمام  اكمال  پايه  بود، به
  هاي ذكر صحيفه  به. كرد  بليغ  بود، سعي  بسته  عزوجل  با خداي  كه  عهدي  به  كردن

  بر آيين  كردند كه مي ادعا  د زيرا مشركاناكتفا ش عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم
  شده  مطرح  قاعده ! آري.ورزيدند مي  تمسك  تورات  نيز به  كتاب  اند و اهل ÷ ابراهيم

  بار گناه  اي بردارنده هيچ   كه«: بود  اين عليهماالسالم و موسي  ابراهيم  هاي در صحيفه

  هر كس  شود پس نمي  غير خود مؤاخذه  گناه  به  كس  هيچ: يعني »دارد را برنمي  گريدي
  خود اوست  فقط بر دوش  شد، بار گناهش  ديگري  مانند كفر يا هر گناه  جرمي  مرتكب
  مسئوليت»  اصل  به  معروف ، اصل  اين  كه. دارد بر نمي  را از جايش  آن  كس  و هيچ
  .است»  فردي
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��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô  
: يعني »نرسد  كرده  عمل  جز آنچه  انسان  به  كه«  است  نشده  اهامر آگ » اين«آيا از  »و«

رسد و او در برابر  نمي  چيز ديگري  خود وي  و عمل  سعي  و جزاي  جز پاداش  انسان  به
  هيچ  كه  قاعده  اين  البته . نيست  اجر و مزدي  ، مستحق است  نداده  انجامش  كه  عملي
  كه  است  سابق  قاعده  مقابل شود، در نمي  داده  پاداش  خودش  جز در برابر عمل  كس
غير   يا گناه  مسئوليت  احدي  كه همچنان  پس. دارد را بر نمي  ديگري  گناه  كس هيچ

  نيز به  پاداشي  كاركرد خودش ، جز در برابر گونه كشد، همين نمي  را بر دوش  خويش
  .گيرد نمي  تعلق  وي
  به  قرآن  قرائت  ثواب  كه  است  استنباط كرده  چنين  كريمه  آيه  از همين :شافعي  امام

معتمد در  اما.  نيست  خودشان  و كسب  از عمل  قرائت  رسد؛ زيرا اين نمي  مردگان
و   بخشش  رسد زيرا اين مي  اموات  به  قرائت  ثواب  كه  است  اين  چهارگانه  مذاهب
  در سنت. شود مي  ها نازل ، رحمت تالوتش  هنگام در  كه  قرآن  وسيله  به  است  دعايي
  رسيده  ثبوت  به  ميت  براي)  ثواب  ايصال(  دعا و صدقه  ثواب  نيز رسيدن ص نبوي
  ماجه ـ جز ابن  حديث  كتب  و اصحاب  ، بخاري مسلم.  است  اجماعي  امري  و اين  است

: فرمودند صخدا   رسول  كه اند كرده  روايت  ذيل  شريف  در حديث � هريره ـ از ابي
  و ولد صالحأ،  به  ينتفع  و علمأ،  ةجاري ةصدق: ثالث  ال منإ  عمله  انقطع  نساناإل  ذا ماتإ«

، يا  جاري  صدقه: چيز  شود جز از سه مي قطع  وي  بميرد؛ عمل  انسان  چون:    يدعو له
  قرطبي. »كند او دعا مي  براي  كه  اي فرزند شايسته شود، يا مي  سود برده  از آن  كه  علمي

  به  ديگران  صالح  عمل  ثواب  دارند كه  داللت  قول  اين بر  از احاديث  بسياري«: گويد مي
  .»رسد مي  مؤمن

  

��ß��Þ���Ý��Ü��Û��ß��Þ���Ý��Ü��Û��ß��Þ���Ý��Ü��Û��ß��Þ���Ý��Ü��Û  
  كوشش  كه«  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«

 زودي  و به  و محفوظ است  شده  ، ثبت هر شخص  عمل: يعني »شود  ديده  زودا كه او
  اهل  شود پس مي  و عرضه  شده  بر او آشكار ساخته  در روز قيامت  و عملش  سعي  اين 
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  سرزنش و بدكار مورد  بينند تا نيكوكار مورد اكرام را مي  و عملش  سعي  حاصل  قيامت
  .قرار گيرد  و توبيخ

  

ä��ã��â��á��àä��ã��â��á��àä��ã��â��á��àä��ã��â��á��à��������  
  ناكاسته و كامل  پاداشي  به: يعني »تمامتر  هر چه  پاداشي  ، به سعي  آن  حسب  به  سپس«

  برابر گناه در  ، انسان بنابراين »خواهد شد  داده  پاداش«  و صورت  شكل  ترين تمام  به
بيشتر برابر تا هفتصدبرابر و   ، از ده كند اما در برابر ثواب مي  دريافت  همانند آن  جزايي
  .شود مي  داده  بيفزايد ـ پاداش  بر آن  خداوند عزوجل  ـ تا آنجا كه  از آن

  

��������������������������é������è��ç���æ��å��é������è��ç���æ��å��é������è��ç���æ��å��é������è��ç���æ��å  
  بازگشت  كه«  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«

 تعالي  حق  يسو  به  كس  همه  و سرنوشت  سرانجام: يعني » پروردگار توست  سوي به
  است شده  روايت. دهد جزا مي  را در برابر اعمالشان  لذا آنان  غير وي  سوي  به  نه  است 

  فرستاده من  !اود بني  اي«: ايستاد و گفت» اود بني»  قبيله  در ميان �جبل  معاذبن  كه
  يسو به  همه  بازگشت  دانيد كه ، آيا مي شما هستم  سوي  به أخداوند  فرستاده
  .»!؟ دوزخ  سوي  يا به  بهشت  سوي  ، به خداست

  

î��í��ì��ë��êî��í��ì��ë��êî��í��ì��ë��êî��í��ì��ë��ê  
  هم  كه«  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«

 خندانيد و اهل  را در بهشت  بهشت  اهل  تعالي  حق: يعني »خندانيد و گريانيد  كه اوست
  شادمان او را  در دنيا خندانيد؛ پس  خواست  را كه  هر كه گريانيد، يا  را در دوزخ  دوزخ 

  مغموم و  او را اندوهگين  گريانيد؛ پس  خواست  را كه  و هر كه  و مسرور ساخت
  .باشد مي  و گريه  خنده  اسباب  آفريننده  كه  لذا اوست  ساخت
 كه  است  كرده  يتعنها روا هللا رضي  از عائشه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  واحدي

 آنان  به  خطاب  خنديدند پس مي  گذشتند كه  از نزد گروهي صخدا   رسول: فرمود 
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گريستيد وكمتر  بسيار مي ادانستيد؛ يقين ، مي دانم مي  من  را كه  اگر شما آنچه: فرمودند 
بر را   آيه فرود آمد و اين  ص  حضرت  بر آن ÷ جبرئيل  آن  دنبال  به. »!خنديديد مي

  به  قدم  چهل :بازگشتند و فرمودند  آنان  سوي  به صخدا   رسول  گاه كرد آن  نازل  ايشان
بگو   ايشان  برو وبه  گروه  نزد اين: فرود آمد و گفت  بر من  جبرئيل  كه  جلو بر نداشتم

  .��������_í��ì��ë��êí��ì��ë��êí��ì��ë��êí��ì��ë��ê﴿: فرمايد مي  عزوجل  خداي  كه
  

���ó��ò��ñ��ð��ï���ó��ò��ñ��ð��ï���ó��ò��ñ��ð��ï���ó��ò��ñ��ð��ï  
 كه  اوست  هم«  كه  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«

 وجود  را به  و زندگي  مرگ  اسباب  كه  است  تعالي  حق: يعني »گردانيد  ميرانيد و زنده 
  . كار قادر نيست  بر اين  آورد و جز او كسي

  

��F����E������D��C��B��A��F����E������D��C��B��A��F����E������D��C��B��A��F����E������D��C��B��A  
  كه  اوست  هم«  كه  است  آمده هماالسالمعلي  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«

  . ، يا از هر حيواني از هر انسان »را آفريد  و مادينه  نرينه  زوج
  

��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G  
  و به  در رحم »شود  فروريخته  چون  اي از نطفه«را آفريد   و مادينه  نرينه  او زوج ! آري

  است  ضاداتيمت  ، از جمله از نطفه  ادينهو م  نرينه  آفرينش. شود  برجهانده  در آن  يكباره
  آب: نطفه.  مادينه  شود و بعضي مي  خلق  نرينه  از آن  وجود دارد زيرا بعضي  در آن  كه

  . است  اندك
  

��P��O���N��M���L��P��O���N��M���L��P��O���N��M���L��P��O���N��M���L  
 عالم  آوردن پديد«  كه  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي در صحيفه »و نيز«

  .» اوست  بر عهده«رستاخيز   هنگام  به  در اجسام  ارواح  ازگردانيدنب: يعني »ديگر 
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��U��T���S���R��Q��U��T���S���R��Q��U��T���S���R��Q��U��T���S���R��Q  
  كه  اوست  هم«  كه  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«

بخشيد   ثروت  قدري  به  بعضي  براي  تعالي  حق: يعني »بخشيد  و سرمايه  توانگر ساخت
يا . داد  آنان  ثروت  فوق  اي سرمايه  ديگران  نياز گردانيد و براي بي  را از مردمآنها   كه

  گردانيد، بر حسب را فقير  دار و بعضي را سرمايه  بعضي  كه  اوست: است  اين  معني
  . خويش  و حكمت  مصلحت  و بر اساس  مشيت
در   كه را  مهمي  و اساس  صلا  ، ده آيه  تا اين) 38(  از آيه  ، خداوند متعال گونه بدين

و   اصل  ده  اين  نمود و اينك  بيان  است  آمده عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي صحيفه
  گرداند كه مؤكد مي  خويش  قدرت  ديگر از ادله  يا نمونه  مثال  را با ذكر پنج  دليل

  :اند از عبارت
  

��Z����Y���X��W��V��Z����Y���X��W��V��Z����Y���X��W��V��Z����Y���X��W��V  
  ستاره  در پشت  نوراني  است  اي ستاره»  شعري« » شعري  رهپروردگار ستا  اوست  و هم«
  در ميان« :كه  است  گفته  رازي  امام. پرستيدند را مي  آن»  خزاعه»  قبيله  كه» جوزاء«

  كريمه  آيه و مراد  يمني  و ديگري  شامي  وجود دارد؛ يكي  شعري  دو ستاره  ستارگان
  گفته  مفسران از  برخي. » گرفت قرار مي  د پرستشهمو مور  چرا كه  است  يمني  شعراي

 اكردند، مخصوص مي  را پرستش  ستاره  اين  كه  رد بر كساني  براي  سبحان  خداي: اند
: است  نقل.  چيزهاست  او پروردگار همه  كه در حالي  است  پروردگار شعري  فرمود كه

  بود و قريش  عرب  از اشراف  كبشهكرد، ابو  را مرسوم»  شعري»  پرستش  كه  كسي  اولين
  گفتند زيرا آن مي»  فرزند ابوكبشه»  انايش ، به  وي  به صخدا   رسول  منظور تشبيه  به

  از اجداد مادري  ابوكبشه. بودند  كرده  مخالفت  آنان  با دين  مانند ابوكبشه ص  حضرت
  .بود ص  اكرم رسول

  
  
  



  

2833  

��_��� �̂�]��\��[��_��� �̂�]��\��[��_��� �̂�]��\��[��_��� �̂�]��\��[  
بعد   كه  است  امتي  ، اولين عاد نخستين » را نابود ساخت  اد نخستينع  كه  اوست  و هم«

و  ÷هود  ؛ قوم عاد نخستين  كه  شده  گفته.  است  شده  نابود ساخته ÷ نوح  از امت
  پيامبرشان ÷ صالح  ثمودند كه  قوم  عاد دوم: ديگر  قولي به.  است»  ارم«؛ عاد  عاد دوم

  .بود
  

���c��b��a��`���c��b��a��`���c��b��a��`���c��b��a��`  
 را باقي  كس  و هيچ«عاد را نابود كرد   كه چنان » را نيز نابود ساخت و ثمود«

  . نگذاشت  را باقي  يادشده  از دو گروه  يك  هيچ: يعني » نگذاشت 
  

��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d  
را   نوح  قوم« أعاد و ثمود، خداوند  ساختن  از هالك  پيش: يعني» از آنها  و پيش«

  باوجود آن  آنان  از عاد و ثمود، چه »تر بودند ستمگرتر و سركش  كرد زيرا آنان  هالك
كرد، با  مي  دعوت  حق  سوي  را به  آنان ÷ نوح  كه  اي ساله) 950(  طوالني  مدت

  آنها آغازگر ستم  عالوه  كردند، به  گردنكشي  عزوجل  خود در برابر خداي  هاي نافرماني
 ةسن  سن  ومن«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان.  گرتر استبودند و آغازگر، ستم

  گناه  گذارد؛ بر اوست  بنيان را  بدي  سنت  هر كس: بها  عمل  وزرها ووزر من  فعليه  ةسيئ
  .»اند كرده  بد عمل  سنت  بدان  كه  كساني  و گناه  آن
  

��q��p���o��q��p���o��q��p���o��q��p���o  
ـ   و عاموره  سدوم  لوط ـ يعني  ومق  شهرهاي: مؤتكفه »كرد  را واژگون  و مؤتكفه«

  و هم كرد  خود را واژگون  اهالي  هم  شد كه  ناميده  رو مؤتكفه  شهرها از آن  اين.  است
بعد از  ÷ گرديد ـ وجبرئيل  آن  زيرين  سطح هم  آن  بلنداي  خود نگونسار شد ـ يعني

  .كرد  واژگونشان ، نگونسار هوا برداشت  آنها را به  كه  آن
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��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r  
  بر آن  كه  از سنگهايي »را پوشاند  آنچه«لوط   قوم  بر شهرهاي: يعني » پوشاند بر آن«

  و تعميم  تهويل  افاده  براي» ما«در   ابهام. را پوشاند  عذاب  انواع  فروافتاد و نيز بر آنان
  . است  برآنان  عذاب

  

���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v  
 انسان  اي » داري ترديد روا مي  پروردگارت  از نعمتهاي  يك  كدام  به  پس«
خداوند   كه  است  هايي ها، نعمت ؟ مراد از نعمت ناسپاس  افگن شبهه  شكاك  كننده تكذيب 

و   و زمين  آسمان  ، آفرينش ، توانگر ساختنشان قبال آنها را بر شمرد؛ از آفرينششان  متعال
  . است  ردهپديد آو  انسان  در آنها براي  كه  هايي نعمت

  

�� �̀�_�����~��}�����|��{�� �̀�_�����~��}�����|��{�� �̀�_�����~��}�����|��{�� �̀�_�����~��}�����|��{  
  اي فرستاده صمحمد : يعني » است  نخستين  از هشداردهندگان  اي هشداردهنده  اين«

و   زيرا او نيز شمارا بيم  شماست  سوي  از خود به  قبل  پيشين  فرستادگان  همچون
  سوره در  كه انچن. خود را هشدار دادند  اقوام  ايشان  كه  گونه دهد همان هشدار مي

  من: بگو«:  �z}���|��{����z��y��x}�: فرمود  خداوند متعال  كه  خوانديم» 9 /احقاف«
  .» ام نبوده  پيامبران  نوظهور در ميان  اي پديده

  

��c����b��a��c����b��a��c����b��a��c����b��a  
  آن  برپايي  زمان  شد چرا كه  نزديك  قيامت: يعني » گشت  نزديك  شونده  نزديك«

  من  مثل: كهاتين ةالساع  ومثل  مثلي«: است  آمده  شريف  در حديث  كه ؛ چنان است  نزديك
خود را از   وسبابه  ميانه  و دو انگشت. » است  من  دو انگشت  همانند اين  قيامت  و مثل

  .باز كردند  هم
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��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  
  برطرف  قادر به أجز خداوند  كس  هيچ: يعني » نيست  آن  كاشف  جز خدا كسي«

  .درپوشاند  آن  و هراسهاي  ها و هول را با سختي  خلق  كه  گاه ؛ آن نيست  قيامت  ساختن
  

��o��n���m��l��k��o��n���m��l��k��o��n���m��l��k��o��n���m��l��k  
يا از  ، قرآن  از استماع  كنان تكذيب  چگونه: يعني» كنيد؟ مي  تعجب  سخن  آيا از اين«

  .كنيد؟ مي  تعجب  قيامت  وقوع
  

��s��r����q���p��s��r����q���p��s��r����q���p��s��r����q���p  
  كه آن خنديد، با مي  يا بر قيامت  استهزا و تمسخر بر قرآن  از روي: ييعن »خنديد و مي«

وانزجار وعيد   از بيم »گرييد؟ و نمي«استهزا   موضع  و نه  است  تكذيب  محل  نه  قيامت
  بعد از نزول صخدا   رسول  كه  است  شده  روايت !؟ است  در آن  كه  سختي  و عذابهاي

  در حديث  همچنين. بود  تبسم فقط  ايشان  نشدند و خنده  ديده  خندان  گاه هيچ  آيه  اين

�}� :آيه  چون  كه  است  آمده �ابوهريره  روايت  به  شريف �n���m��l��kz نازل  
  گريستند تا بدانجا كه  سپس » راجعون  ليهإنا إو  نا هللاإ«: گفتند»  صفه»  شد، اهل

  آنان  گريه  صداي صخدا   رسول  چون  پس. شد  جاري  بر رخسارهايشان  اشكهايشان
  گاه ؛ آن گريستيم صپيامبر   گريه  گريستند و ما نيز براي  را شنيدند، خود نيز با ايشان

  ، ولو لم اهللا  ةمعصي  مصر علي  ةالجن  واليدخل ، اهللا  ةخشي  من  بكي  النار من  ال يلج«: فرمودند
  هر كس: هو الغفور الرحيم  نهإ  ويرحمهم  فيغفر لهم  نبونيذ  ولجاء بقوم  بكم  اهللا  تذنبوا لذهب

  فشرد، به  خدا پاي  بر معصيت  شود و هر كس وارد نمي  آتش  ، به خدا گريست  از ترس
را   دارد و قومي نكنيد، همانا خداوند شما را بر مي  شما گناه شود و اگر وارد نمي  بهشت

آمرزگار   كه  كند زيرا اوست  بيامرزد و رحم  برآنانكنند تا   گناه  آورد كه مي  ميان  به
 صخدا   بر رسول  درحالي ÷جبرئيل  روزي«: گويد مي  ابوحازم .»باشد مي  مهربان

پرسيد  ص  اكرم  از رسول ÷ جبرئيل  پس  گريست مي  نزد ايشان  مردي  فرود آمد كه
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 اعمال  ما همه: گفت ÷ جبرئيل.  است  فالن  اين: ؟ فرمودند كيست  شخص  اين  كه
از   درياهايي ، اشك  قطره  با يك  را زيرا خداوند متعال  ، جز گريه كنيم مي  را وزن  آدم بني 

  .»گرداند مي  را خاموش  جهنم
  

��v��u��t��v��u��t��v��u��t��v��u��t  
هستيد،   و سرخوش  ها سرگرم سرگرمي  انواع  شما به: يعني »هستيد  كننده و شما بازي«

  .خراميد ايد و مي تهسر برافراش  يا شما متكبرانه
  

{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w������������  
  سوي از  و پرستش  او سزاوار سجده  رو كه  از آن »كنيد و بپرستيد  را سجده هللا  پس«

  كريمه  آيه  اين  تالوت  در هنگام ص  اكرم  رسول  كه  است  شده  روايت.  شماست
 صپيامبر  و با  داشته  شك  و قرآن  در امر وحي  و كفار كه  كردند و مسلمانان  سجده

  پتكي  ، چون سوره  اين  عظيم  آيات ! آري. كردند  سجده  در ستيز بودند، نيز با ايشان
نند ك  مقاومت  نتوانستند در برابر تأثير قرآن  كه  اي گونه  فرود آمد به  بر دلهايشان  سنگين

  اين  آنند كه بر هللارحمهماا  و ابوحنيفه  رو شافعي  از همين. رفتند  سجده  اختيار به بي  پس
  . است  تالوت  سجده  محل  آيه
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  ﴾قمر  سوره ﴿
  . است  آيه  )55(  و داراي  است  مكي

  
  به  ماه  شدن  از دو پاره  تعالي  حق  با خبر دادن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده» قمر«، ص  اكرم  رسول  براي  اي معجزه  عنوان
و »  ق«  دو سوره صخدا   رسول  كه  كرديم  نيز نقل»  ق»  سوره  فضيلت  قبال در بيان

بر   مشتمل ، دو سوره  خواندند زيرا اين و فطر مي  عيد اضحي  را در نمازهاي» قمر«
از مقاصد   و غير آن  ، توحيد، نبوت آفرينش  آغاز و اعاده  ها، هشدارها، بيان مژده

  .اند عظيم
  اي حمله خود،  از آغاز تا انجام  سوره  اين«: گويد مي»  القرآن  ظالل  في«ير تفس  صاحب
  كه  اندازه  همان ، به است  الهي  هشدارهاي  انگاران دروغ  بر دلهاي  و محكم  كوبنده  سخت

  .» است  و باورمندان  مؤمنان  دلهاي  براي  نيرومند و محكمي  آرامبخش
  

��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|  
محمد  از عمر دنيا بعد از نبوت  كه  اعتبار زماني  به  قيامت: يعني »شد  نزديك  قيامت«

  البته. شد  ، نزديك است  از عمر دنيا گذشته  كه  با آنچه  و در مقايسه  مانده  باقي ص
را   آن  كه  دنيايي ديگر نيز، در عمر  ها قرن ده  و گذشت  آيه  اين  مرور قرنها بعد از نزول

  حساب  به  چيزي اند، زده  تخمين  يا بيشتر از آن  ميليارد سال  معاصر پنج  ندانشمندا
در . باشد مي  نزديك  اي هر امر آمدني  كه  است  اعتبار نزديك  اين  به  آيد لذا قيامت نمي

  كه  ـ در حالي ص  اكرم  رسول  روزي  كه  است  آمده � انس  روايت  به  شريف  حديث
: فرمودند  كردند پس مي  سخنراني  اصحابشان  بود ـ براي  غروب  به  مشرف  آفتاب

  از آن  كه  آنچه  به  ، از عمر دنيا نسبت اوست  قدرت  در قبضه  جانم  كه  ذاتي  سوگند به«
از   كه  آنچه  به  روز شما نسبت  از اين  كه  زماني  اندازه  جز به  است  نمانده  ، باقي گذشته

  .» بينيم از خورشيد نمي  جز چيز اندكي  اكنون و ما هم  است  مانده  ي، باق گذشته  آن
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 ص  اكرم  رسول  براي  اي معجزه  عنوان  ـ به  ماه: يعني » ماه  شكافت  و از هم«
  در معناي  كه  است  كرده  روايت  عطاء از پدرش بن عثمان. شد  گرديد و دو پاره شق
  نشده  تا هنوز شكافته: يعني. »خواهد شد  شكافته  وديز  به  ماه«: گفت  از آيه  بخش اين

  جسم در  و التيام  حكما را دارند و خرق  مشرب  تفسير كه  از اهل  و كساني.  است
: گويد مي كثير اما ابن. نظرند  دانند، نيز بر اين جايز نمي  قيامت  از وقوع  را قبل  سماوي

در   واقعه  اين  ،كه پيوست  وقوع  به ص  اكرم  رسول  ، در زمان ماه  شدن و دو پاره  انشقاق«
و . باشد مي  مورد اتفاق علما  و در ميان  رسيده  اثبات  به  متواتر با اسانيد صحيح  احاديث

و غير   ، مسلم بخاري. »بود ص  حضرت  آن  و قاطع  پردرخشش  از معجزات  يكي  اين
  درخواست صخدا   از رسول  مكه  مردم« :فرمود  اند كه كرده  روايت �از انس  ايشان

  به  دو پاره  صورت  را به  ماه ص  حضرت آن  را بنماياند پس  اي نشانه  برايشان  كردند كه
  ديگري  در روايت. »شد  واقع  ماه  دو پاره  ميان حراء در  كوه  نماياندند تا بدانجا كه  آنان
قرار   ابوقبيس  بر كوه  ديگر آن  و پاره  قعيقعان  كوه  باالي  ماه  پاره  يك«: كه  است  آمده

در عهد : فرمود  اند كه كرده  روايت �مسعود از ابن  ومسلم  بخاري  همچنين. » گرفت
تر از  ديگر پايين  اي و پاره  كوه  باالي  اي شد، پاره  شق  پاره دو  به  ماه ص  اكرم  رسول

  را كه  اي معجزه  يعني. »بنگريد  اينك«: فرمودند ص  اكرم  رسول اثنا  در اين.  آن
  .كنيد  بوديد، مشاهده  كرده  درخواست

  

��©�� �̈�§��¦�����¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦�����¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦�����¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦�����¥��¤��£��¢  
ببينند  ص  حضرت آن  براي  اي معجزه: يعني »ببينند  اي نشانه«  قريش  كافران » و هرگاه«

برتابند   روي  آن  به  ايمان و  و از تصديق »كنند  اعراض«باشد؛   ايشان  بر نبوت  دال  كه
  كه  نيرومند و سخت  است  سحري ، معجزه  اين: يعني »مستمر  است  سحري: و گويند«

  باشد، اعراب  و مستحكم  چيز قوي  يك  كه  گاه آن. آيد مي  فايق  بر هر سحر ديگري
  ي، جادوي معجزه  اين  بود كه  اين» مستمر« از  يا مرادشان. » استمر الشي«: گويند مي

  . دار و مستمر است دنباله
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: گفتند  شد، مشركان  دو پاره  ماه  كه  گاه آن: گويند مي  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  نيز اين  آيا آنان  ها بپرسيد كه راه  ، از مسافران پس  است  ما را سحر كرده صمحمد 
  پديده  ما اين ! بلي: نيز گفتند آنها. كردند  سؤال  اند يا خير؟ و از مسافران را ديده  پديده

از   خود قبل  من :گويد مي �مسعود ابن. شد  نازل) 2ـ  1(  آيات  گاه آن.  ايم را ديده
  مشركان  پس.  ديدم  در مكه  دو پاره  شكل  را به  ، ماه مدينه  به ص  اكرم  رسول  هجرت

  .شد  نازل  آيه  اين  گاه آن! ! است  جادو شده  ماه: گفتند
  

��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª��²��±��°�� �̄��®¬��«��ª  
 »را  خويش  و هوسهاي  و هوي«را  ص  اكرم رسول  نبوت  كافران »شمردند  و دروغ«

ظهور  را بعد از  و حق »كردند  پيروي«  آراست  خود برايشان  هاي با وسوسه  شيطان  كه
  منتهي  سرانجامي  به  هر كاري: يعني »دارد  مستقري  و هر كاري«رد نمودند   آن
خير در  انهايت اما  در آخرت  يا بدبختي  در دنيا و نيكبختي  يا پيروزي  شود؛ از ناكامي مي
؛  است  هر كار حقيقتي  براي: است  اين  يا معني. گيرد شر قرار مي  خير و شر در اهل  اهل
  به  كه  شود و آنچه مي نمايان   زودي  در دنيا مقدر باشد، به  كه  حقيقت  از آن  آنچه  پس

  .شود مي  شناخته  زودي  باشد، نيز به  شده  موكول  آخرت
  به  پيروزي  كه  است  ايشان  به  اي و مژده صخدا   رسول  براي  نيز تسليتي  آيه  در اين
  جاويدان  بلند و بهشت  نيز درجات  خواهد بود و در آخرت  در دنيا همپيمانشان  زودي
  . است  و پيروانشان  ايشان  از آن

  

��»��º��¹�� �̧���¶��µ�� �́�³��»��º��¹�� �̧���¶��µ�� �́�³��»��º��¹�� �̧���¶��µ�� �́�³��»��º��¹�� �̧���¶��µ�� �́�³  
 :يعني » است  رسيده  ، بديشان است  عبرت  درس  در آن  كه  خبرها آنچه از او قطع«

،  است  شده  بيان  در قرآن  داستانهايشان  كه  انگار پيشين  دروغ  هاي از اخبار امت اقطع
  دست در آنها براي   تأمل  كه  است  رسيده  كفار مكه  به  هايي درسها و موعظه  چنان

  . است  شرراتها و بديها كافي  از آن  برداشتنشان
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��Â������Á��À��¿��¾½��¼��Â������Á��À��¿��¾½��¼��Â������Á��À��¿��¾½��¼��Â������Á��À��¿��¾½��¼  
و   در محكمي  كه  رسا و تامه  حكمتي  عنوان  به  قرآن: يعني » بالغه  است  حكمتي«

  بديشان ، نيست  و خللي  نقص  هيچ  دارد و در آن اعتال قرار  خود در اوجگاه  استواري
  حال  به دادنها و هشدارها هرگز بيم: يعني »دهد هشدارها سود نمي  ولي«  است  هآمد

  .گرداند برمي  حق  را از پذيرش  ، آنان بخشد زيرا عنادشان نمي  سودي  معاندان
  

���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã  
ر و رنجو  خسته  و خود را در دعوتشان » برتاب  روي  از آنان« !صمحمد   اي » پس«

  سوي  بهدعوتگر  كه  روزي«  تأثير گذار نيست  و هشدار در آنان  بيم  ، از آنجا كه نكن

انتظار  آنان   روز را براي  اين !صمحمد   اي: يعني »كند مي  دعوت  ناشناخته  چيزي

  است و غريبي   رخداد وحشتناك: ����﴾Ë��ÊË��ÊË��ÊË��Ê﴿و   است �اسرافيل: دعوتگر.  بكش
  امر بزرگي با نظير چنان   از آن  قبل  شناسند چرا كه بينند، نمي مي  بزرگ  را از بس  آن  كه
  صحنه  سوي  به  رفتن ، رخداد وحشتناك  بودند و آن  را نديده  و مانند آن  نداشته  ناختش

  . است  روز قيامت  حساب  هولناك
  

���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  
  بيرون خود  از قبرهاي  كه  روزي: يعني »اند هخود را فروهشت  چشمهاي  كه  در حالي«

  چون«كنند  مي و پستي  ذلت  احساس  كه  از بس  است  خوار و ذليل  آيند، چشمهايشان مي

  ضعيف  چشمان ، با و خواري  در اثر ذلت: يعني »آيند از قبرها بر مي  پراكنده  ملخهاي
مانند   شان آميختگي  هم و به  در كثرت  آيند، گويي مي  خود بيرون  از گورهاي  اي و خسته
  .اند درآميخته همديگر  به  هستند كه  انبوهي  پراكنده  ملخهاي
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��S��R��Q��P��O��N��ML�����K��J��S��R��Q��P��O��N��ML�����K��J��S��R��Q��P��O��N��ML�����K��J��S��R��Q��P��O��N��ML�����K��J  
 � اسرافيل  كه »دعوتگر  آن  سوي  به«  و تأخيري  درنگ  هيچ  و بدون » سرعت  به«

روز بر   آن ! آري » است  دشواري روز  امروز چه: گويند مي  كافران. شتابند مي«  است
  از مفهوم كه  چنان  نيست  سخت  بر مؤمنان  ولي  است  و دشواري  كفار روز سخت

  .شود مي  دانسته  آيه  ناي  مخالف
  

��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��������U��T  
  به زني  نوح  قوم«  ديگر و از جمله  هاي ، امت از قريش  پيش: يعني » از آنان  پيش«

  حق  عبوديت  به � نوح  انتساب »خواندند  ما را دروغزن  پرداختند و بنده  تكذيب
 � نوح فقط  كه  است  حقيقت  بر اين  او و تنبيهي  براي  و تشريفي  ، گراميداشت تعالي

  برآورده  است  همانا عبوديت  خود را ـ كه  از آفرينش  هدف  وقت  در آن  بود كه
وجود  أخداوند  براي  جز او عابد ديگري  زمين  بر روي  هنگام  ر آند  گردانيد، چه

و با «را دادند   گي ديوانه  نسبت  وي  به � نوح  امت » است  اي ديوانه: و گفتند«  نداشت

،  و خشونت  و دشنام  زجر وشكنجه  با انواع � نوح: يعني» برخورد شد  درشتي  او به
  . فشار قرار گرفت  تحت  آنان  سوي شد و از  رانده  نبوت  ينو تبي  رسالت  تبليغ  از ميدان

  

��d��c��b��a�� �̀��_��d��c��b��a�� �̀��_��d��c��b��a�� �̀��_��d��c��b��a�� �̀��_  
 » برس  داد من  ؛ به شدم  مغلوب  من: كه  پروردگار خويش  جناب  دعا كرد به  پس«

 نصرت  طالب � نوح  بود كه  گونه بدين. بگير  انتقام  از آنان  خويش  و دين  من  وبراي
 و از آنان  برده  پي  بر گمراهي  آنان  و پافشاري  تمرد، سركشي  به  كهشد چرا   آنان بر 
زير   را به � آمد و نوح مي  از آنان  يكي: كه  است  شده  روايت. بود  شده  أيوسم اتمام 

افتاد و  مي  بر زمين  هوش بي  از خفگي  فشرد كه مي  را آنچنان  گلويش  خود افگنده  پاي
ر ب !بار الها: يعلمون ال  نهمإف  اغفر لقومي  اللهم«: كرد دعا مي  مد، چنينآ مي  هوش  به  چون
  .»دانند نمي  بيامرز زيرا آنان  قومم
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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  
آسابر  و سيل  ، پياپي سخت  كه » گشوديم  بسيار ريزان  آبي  را به  آسمان  درهاي  پس«

  . ريخت فرومي  آنان
  

q��p����o��n��m���l��kq��p����o��n��m���l��kq��p����o��n��m���l��kq��p����o��n��m���l��k�����������t��s��r���t��s��r���t��s��r���t��s��r  
  جايگاه  تنورها را كه  درون  و حتي  زمين  همه: يعني » ها برشكافتيم چشمه  و از زمين«

  كاري  براي  تا آب«؛  گردانيديم  اي و بر شكافته  روان  هاي ، چشمه است  آتش  فروزش

  براي  زمين  و آب  آسمان  ، آب تا سرانجام: يعني » پيوست  هم  بود، به  مقدر شده  كه
  امر فيصله  آن. پيوست  هم  شد و به  بود، جمع  شده  فيصله  آنان  در باره  كه  امري  انجام
  .بود  در آب  با غرق  ، همانا هالكتشان شده

  

��z����y��x��w��v��u��z����y��x��w��v��u��z����y��x��w��v��u��z����y��x��w��v��u  
  اي را بر كشتي � نوح: يعني » سوار كرديم  آجين  دار و ميخ تخته  و او را بر كشتي«

بود،   پيوسته  محكم  هم  ها را به تخته  ها آن و ميخ  داشت  ضيعري  هاي تخته  كه
  .بود  استوار و مستحكم  ، سخت� نوح  كشتي  كه  است  مراد اين.  سواركرديم

  

��a������ �̀�����_��~��}��|��{��a������ �̀�����_��~��}��|��{��a������ �̀�����_��~��}��|��{��a������ �̀�����_��~��}��|��{  
ما،   داشت نگه ما و با حفظ و  در منظر و ديدگاه  كشتي  آن: يعني »بود  زير نظر ما روان«

  كردن  روان :يعني »بودند  كرده  او را ناسپاسي  كه  كسي  جزاي  عنوان  به«د بو  روان
  نعمت  آنها اين بود و  نعمتي  برايشان  كه  كسي  بود؛ همان � نوح  براي  ، پاداشي كشتي

  براي  جزا و انتقامي  عنوان  به  آنان: است  اين  يا معني. بودند  كرده  و ناسپاسي  را كفران
  .شدند  ساخته  بودند، غرق  داده را مورد انكار قرار  دعوتش  كه � نوح
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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  
  عبرتي  عنوان  را به  كشتي  آن  راستي  به: يعني » گذاشتيم  باقي  را آيتي  آن  راستي  و به«

  وهبر ك � نوح  از وجود كشتي  تا هنوز هم  كه  چنان  گذاشتيم  باقي  گيران عبرت  براي
  ، به كرديم  آنان با  را كه  برخوردي  اين: است  اين  معني  قولي به. رود مي  سخن»  آرارات«

  اي پندگيرنده  هيچ آيا  پس«  گذاشتيم  باقي  آيندگان  براي  اي و موعظه  عبرت  عنوان

  .گيرد؟  ، پند و عبرت نشانه  از اين  كه»  هست
  

��m���l��k����������j��i��m���l��k����������j��i��m���l��k����������j��i��m���l��k����������j��i  
 من  و هشدارهاي  عذاب: يعني »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  نهچگو  پس«
پيامبر   براي  بود كه  گونه گنجد و بدين نمي  در وصف  بود كه  و عجيب  هولناك  اي گونه به 

  . گرفتيم  انتقام � خود نوح
  

r�����q��p��o��nr�����q��p��o��nr�����q��p��o��nr�����q��p��o��n������u���t��s��u���t��s��u���t��s��u���t��s  
را   وكسي»  كرديم  آسان«و حفظ   ييادگير  براي: يعني »ذكر  را براي  قرآن  و هرآينه«

: است  اين  معني ديگر  قولي به.  نموديم  ياري  آن  باشد، بر يادگيري  حفظ آن  جوياي  كه
پند و اندرز   انواع  آن در  چرا كه  كرديم  آماده  پذيري  و موعظه  پندگرفتن  را براي  قرآن

  پند و عبرت  آن  مواعظ وعبرتهاي از  كه » هست  پندپذيري  آيا هيچ  پس«  قرار داديم
و   آن  نمودن  ، بسيار تالوت قرآن  و آموختن  بر فراگيري  است  انگيزشي  كريمه  آيه. گيرد

  از سوره) 97(  در آيه  معني  نظير اين كه چنان.  آن  معاني  فهم  در طلب  كردن  شتاب
  را بر زبان  قرآن  عزوجل  اگر خداي«: گويد مي كعباس  ابن.  است  نيز آمده»  مريم«

. »كند  نطق  وي  كالم  به  كه  توانست نمي  از خلق  كرد، هرگز احدي نمي  انسانها آسان

از   گرفتن پند  و هشدار در مورد لزوم  تجديد تنبيه t��srz}�در تكرار   حكمت
  ر نفوسد  معاني  ساختن و پايدار  تثبيت  براي  قرآن در  زيرا هر تكراري  است  قرآن

  .باشد انسانها مي
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 پيامبري  به  او در ميانشان  بودند كه �هود  قوم: عاد »پرداختند  تكذيب  عاد به«

بود   چگونه  پس«دادند   و او را آزار و شكنجه  پرداخته  وي  تكذيب  شد اما به  مبعوث 

  چگونه  آنان  و انذار ما براي  عذاب  بشنويد كه: يعني »؟ من  هشدارهايو   من  عذاب

باد صرصر  :قولي به. بسيار سرد  بادي: يعني » صرصر فرستاديم  بادي  ما بر آنان«: بود
: يعني» دار دنباله  شوم  در روزي«باشد   داشته  و هولناكي  سخت  صداي  كه  است  بادي

  خود چنان  نحوست و مستمر بود و با  پيوسته  آن  گي جستهو ناخ  شومي  كه  در روزي
روز   آن  نحوست«: گويد كثير مي ابن. گردانيد  شان هالك اتمام  كه  استمرار يافت  برآنان
. »يدگردان  پيوست  اخروي  عذاب  آنها را به  دنيوي  عذاب  مستمر بود كه  جهت  بدين

  و بزرگ  شد و كوچك  نازل  ماه  چهارشنبه  خريندر آ  عذاب  اين«: گويد مي ك عباس ابن
بر   بود، نه  و شوم  عاد نحس  روز، بر كفار قوم  آن  كه  است  مراد اين. »را نابود كرد  آنان

و ) 13(عدد   به  ، تشاؤم نبود بنابراين  روز نحس  آن  ذات  پس  و بر مؤمنان  پيامبرشان
  . نيست  صحيح ااز اعداد، شرع  آن  امثال

  

¨̈̈̈�������������� �̄�®��¬���«�����ª��©�� �̄�®��¬���«�����ª��©�� �̄�®��¬���«�����ª��©�� �̄�®��¬���«�����ª��©  
زير  را از  آنان: يعني »كند را از جا مي  مردم  كه«بود   باد سختي  باد صرصر چنان  آن

: گويد مي مجاهد. كند ، از جا مي و ريشه  خرما از بن  درخت  كندن بر  همچون  پايشان
  چنان  كوفت مي  مينبر ز  محكم  كند و بر سرهايشان بر مي  باد صرصر آنها را از زمين«

  اين  معني  قولي به .»شد جدا مي  از بدنهايشان  و سرهايشان  خرد گشته  گردنهايشان  كه
كند  بر مي  زمين كشيد و از مي  بيرون  هايشان را از خانه  باد صرصر مردم  آن: است

را   آنان  عالخداوند مت »بودند  اي بركنده  از ريشه  خرماي  درختان  هاي تنه  آنان  گويي«
  بر زمين  كند و بر روهايشان برمي باد آنها را از جا  كه  گاه ـ آن  شان قد و قامت  در درازي

. سر ندارند  كه افتند درحالي مي  زمين بر  كه  كرده  تشبيه  خرمايي  درختان  كوبيد ـ به مي
  . خويش  از ريشه  شده  كنده  يعني: منقعر
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���±��°���±��°���±��°���±��°�����¶��µ�� �́�³��²�¶��µ�� �́�³��²�¶��µ�� �́�³��²�¶��µ�� �́�³��²������½��¼��»���º�����¹���¸��½��¼��»���º�����¹���¸��½��¼��»���º�����¹���¸��½��¼��»���º�����¹���¸  
 و  تهويل  براي  عبارت  تكرار اين »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  ايم كرده  آسان  پند آموزي  را براي  قرآن او قطع«  در دلهاست  و هراس  بيم  افگندن

  تجديد تنبيه  اي، بر گفتيم  كه نيز چنان  عبارت  تكرار اين »؟ هست  پندپذيري  آيا هيچ پس
 بيان  دو معني) 17(  آيه  همچون) للذكر(  براي  مفسران.  آنهاست  به  دادن  و توجه

 و ديگري  تر است مناسب  و سياق  مقام  به  معني  اين  كه»  پندپذيري»  اند؛ يكي كرده 
  انند قرآنهم  الهي  از كتابهاي  كتابي  هيچ«: است  شده  روايت  كه چنان.  و يادگيري» حفظ« 

  .» است  نبوده  تا آخر حفظ شده  از اول
  

��Á����À��¿��¾��Á����À��¿��¾��Á����À��¿��¾��Á����À��¿��¾  
  را كه  ثمود پيامبراني  قوم: يعني »كردند  را تكذيب  ثمود هشداردهندگان  قوم«

  پيامبرشان  آنان: است  اين  يا معني. كردند  بودند، تكذيب  شده  فرستاده  سويشان به
از انبيا   يكي  ذكر شد زيرا هر كس  جمع  غهصي  شمردند و به  را دروغزن � صالح
 ‡پيامبران  چه  است  كرده  را نيز تكذيب  ساير آنان  كند، در حقيقت  را تكذيب‡
  .اند داشته  كاملي  و هماهنگي  ، اتفاق الهي  شرايع  و كليات  اصول  سوي  به  در دعوت  همه

  

��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  
  چگونه :يعني »؟ كنيم  را پيروي  از خودمان  آيا تنها بشري« � صالح  قوم »و گفتند«

  و بر دعوت  و تنهاست  او تك  عالوه و به  خود ماست  از جنس  كه  كنيم  را پيروي  بشري
اگر : يعني »بود خواهيم   در گمراهي اما واقع  صورت  در اين«ندارد؟   پيروي  خود هيچ

 »و در سعر«بود   خواهيم  و در اشتباه  دور از حق ، صورت  ، در اين مكني  ما از او پيروي
) سعر(مراد از : قولي به. بود  خواهيم  و سختي  و رنج  ، ما در عذاب صورت  در آن: يعني

  خواهيم  گي ، ما در ديوانه� از صالح  پيروي  در صورت  ، يعني است  گي در اينجا ديوانه
  .بود
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�Ñ��Ð���Ï����Î��Í�Ñ��Ð���Ï����Î��Í�Ñ��Ð���Ï����Î��Í�Ñ��Ð���Ï����Î��Í������Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ö��Õ���������Ô��Ó��Ò  
ما   همه  او از ميان  چگونه: يعني » است  ما ذكر بر او فرود آمده  همه  آيا از ميان«

او  از  هستند كه  ما كساني  در ميان  كه در حالي  شده  گردانيده  مخصوص  و نبوت  وحي به
  دروغگويي او: ييعن » خودپسند است  او دروغگويي  بلكه  نه«كار سزاوارترند   اين  به

  . است ، يا ناز و تكبر و غرور نشاط و شادماني: اشر. از حد متجاوز  است
  

��Ü�������Û����Ú��Ù��Ø��×��Ü�������Û����Ú��Ù��Ø��×��Ü�������Û����Ú��Ù��Ø��×��Ü�������Û����Ú��Ù��Ø��×  
 يا  است � آيا صالح » كيست  گستاخ  دروغگوي  كه  فردا خواهند دانست  زودي  به«

  . است  يامتدر دنيا، يا روز ق  بر آنان  عذاب  فرود آمدن  ؟ مراد از فردا؛ وقت آنان
  

���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  
؛  هستيم  صخره  از درون  آن  آورنده بيرون: يعني » شتر هستيم  ماده  ما فرستنده  هرآينه«

نماز   ركعت دو � صالح  كه  است  شده  روايت. اند پيشنهاد كرده  آنان  كه  گونه همان
  شد و كوهان  بودند شكافته  كرده  نتعيي  وي  قوم  كه  اي صخره  گاه گزارد و دعا كرد آن

  آزمايش  براي«آمد   بيرون  از آن  اي الجثه و عظيم  و شتر بزرگ  پديدار گشت  شتر از آن

  چه  كه � صالح  اي » باش  آنان  مراقب  پس«  ابتال و امتحانشان  براي: يعني » آنان

  .رسد تو مي  به  آنان  از سوي  كه  بر آزارهايي » كن  و شكيبايي«كنند  مي
  

G��FE��D��C��B��AG��FE��D��C��B��AG��FE��D��C��B��AG��FE��D��C��B��A��������������J��I��H��J��I��H��J��I��H��J��I��H  
  تقسيم« شتر  ثمود و ميان  قوم  در ميان: يعني » در ميانشان  آب  كه  خبر ده  آنان  و به«

  تعالي  حق  كه  چنان  و روز ديگر از آنان  شتر است  روز از آن  يك » است  شده

�}�: فرمايد مي �Â�� � �Á� �À� �¿��¾��½z  :»آبشخور روزي او و  براي  آبشخوري  
  يا هر كدام »بود خواهد  نوبت  به  را آب  هر كدام«. »155/شعراء» « شماست  براي  معين

مجاهد .  است  آب از  معين  اي و بهره  حصه: شرب. حاضر باشند  از آب  اي در حصه
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اشامند و در بي  و از آن  بوده حاضر  خود بر آب  ثمود در روز نوبت  قوم  يعني«: گويد مي
، شتر  آنان  در روز نوبت«: گويد مي ك عباس ابن. »را بدوشند  شتر شير آن  روز نوبت

بودند و   در نعمت  داد و آنها از شير آن مي آنها شير  نوشيد و به را نمي  از آب  چيزي
  قيبا  چيزي  آب  از آن  كه  طوري  نوشيد به را مي  آب  بود، همه  شتر مي  روز نوبت  چون
  .»ماند نمي

  

��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K��O��N��M���L��K  
را   رفيقشان  شده  دلتنگ  تقسيم  ثمود از اين  قبيله: يعني »را صدا كردند  رفيقشان  پس«

  نام به  و شروري  شتر برانگيختند و او فرد بدبخت  كردن  ندا كردند و او را بر پي
شتر  او بر: يعني »ردك  نمود و شتر را پي  درازي  او دست  پس«بود؛ »  سالف قداربن«

  جسارت شتر  كردن  پي  اسباب  به  دراز كردن  كرد، يا بر دست  را پي  برد و آن  حمله
شتر   بر سر راه  درختي  قدار در بن«: گويد مي  اسحاق محمدبن. كرد  و شتر را پي  نموده
را   پايش  ساق  عضله تير  و با آن  انداخت  آن  سوي  به  و ابتدا تيري  گرفت  كمين  صالح
او را   گاه آن  شكست او را  پاي  برد و پي  با شمشير بر او يورش  قرار داد، سپس  هدف

  .»كرد  ذبح
  

��T����S��R����������Q��P��T����S��R����������Q��P��T����S��R����������Q��P��T����S��R����������Q��P  
  سوره  در همين  آيه  تفسير نظير اين »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  :تاس  آن  تفسيركننده  بعدي  و نيز آيه  گذشت
  

��]��\������[��Z��Y��X���W��V��U��]��\������[��Z��Y��X���W��V��U��]��\������[��Z��Y��X���W��V��U��]��\������[��Z��Y��X���W��V��U  
 » فرستاديم فرياد مرگبار  يك  سرشان بر«شتر   كردن از پي  در روز چهارم »ما  هرآينه«

و مانند «  است � جبرئيل مرگبار  بانگ: مراد از آن.  است  آمده» هود»  در سوره  كه چنان

و   حظيره  صاحب: ظرمحت »ريز شدند ها، ريز كومه  شكسته  در هم  خار و خاشاك
كند تا آنها را از باد و  مي  درست ) پرچين(  آغل  خويش  گوسفندان  براي  كه  است  كومه
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شدند   گوسفندان  آغل  درون  خشك  خاشاك مانند خار و  آنان  پس. سرما محفوظ دارد
  .كنند مي  را پايمال  آن  ، گوسفندان آغل  از ديوارهاي  بعد از فروافتادن  كه
  

��e��d��c����b�����a��� �̀�_��^��e��d��c����b�����a��� �̀�_��^��e��d��c����b�����a��� �̀�_��^��e��d��c����b�����a��� �̀�_��^  
 »؟ هست  اي آيا پند گيرنده  پس  گردانيديم  آسان  پندآموزي  را براي  قرآن  و هرآينه«

  . گذشت  تفسير نظير آن
  

��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f  
  . گذشت )23(  ، در آيه تفسير نظير آن »كردند  را تكذيب  لوط هشداردهندگان  قوم«
  

���������o��n��m���l����k���������o��n��m���l����k���������o��n��m���l����k���������o��n��m���l����k��u���t��s��rq��p��u���t��s��rq��p��u���t��s��rq��p��u���t��s��rq��p  
با  را  آنان  كه  است  بادي: حاصب » باد سنگبار فروفرستاديم  ما بر سر آنان  هرآينه«

سحر  وقت  به  كه«را   جز لوط و پيروانش: يعني »لوط را  مگر خاندان«زند  مي  سنگريزه

  . بامداد است  از طلوع  پيش  آخر شب  ششم  يك: سحر » داديم  نجاتشان
  

yx��w��vyx��w��vyx��w��vyx��w��v��������������~��}��|��{����z��~��}��|��{����z��~��}��|��{����z��~��}��|��{����z  
بر  ما  از جانب  اي و مهرباني  ، انعام دادن  نجات  اين: يعني» ما بود  از جانب  نعمتي«

 او را  سان ، بدين شكر گزارده  هر كه«كردند   از او پيروي  بود كه  و كساني �لوط

  و به  و مطيع  است  ما مؤمن  ما و رسول  به  را كه  هر كس: يعني » دهيم مي  پاداش
  . دهيم مي  پاداش  گونه  كند، اين نمي  را ناسپاسي  و آن  ماست  ، شكرگزار نعمت ترتيب اين

   

��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�� �̀�_  
  را از گرفتن  لوط قومش: يعني »بود  داده  بيم  ما سخت  و لوط آنها را از عذاب«

 در هشدارها  ولي«بود؛   سيار شديد او هشدار دادهب  و از عذاب  خداوند متعال  سخت
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  سپس را باور نكردند،  و آن  نموده  در هشدارها شك  آنان: يعني »برخاستند  جدال  به

و از «: شدند  را مرتكب  ديگري  بزرگ  و جرم  نكرده  حد از كفر و انكار نيز بسنده  بدين

  به  كه  فرشتگاني را بر  خواستند تا آنان �از لوط: يعني »خواستند  دل  او كام  مهمانان
  كه دهد تا چنان  بودند، دسترسي  آمده  نزد وي  امرد و خوبروي  جواناني  صورت
و از   فرستاده  پيغام  آنان  به �لوط  گمراه  كنند زيرا زن  بود، با آنها بدكاري  شان عادت
خبر   اين  كه همين  بود پس  ردهك  ، آگاهشان�لوط  براي  خوبرويي  مهمانان  چنين  آمدن

  رويشان  او در را به  آوردند ولي  روي �لوط  سوي  به  جا شتابان  را شنيدند، از همه
از   كه  خواست مي  از آنان  پيوسته �لوط در كردند و  شكستن  به  اما آنها شروع  بست

را كامال   مانشانچش: يعني » را محو ساختيم  ديدگانشان پس«بردارند   دست  مهمانانش
  راه  هاي باد نشانه  كه  شد چنان نمي  در آنها ديده  شكافي  هيچ  كه  طوري  به  محو كرديم
  نور چشمانشان أخداوند: قولي به. كند پوشاند، محو مي آنها مي  بر روي  كه  را با خاكي

  و هشدارهاي  عذاب :و گفتيم«. بود  خود باقي  حال  به  چشمانشان  كه برد، باآن  را از بين

  . نيز گذشت  تفسير نظير آن. ما را بچشيد  هشدارهاي  و مزه  حاصل: يعني »بچشيد ما را
  

���t��s��r��q��p��o���t��s��r��q��p��o���t��s��r��q��p��o���t��s��r��q��p��o  
بامداد؛   هنگام  به: يعني »آمد  آنان  سر وقت  پيگير به  عذابي  دم  دهيسپ  كه  راستي  و به«

هرگز   آنان و از  جا گرفت  در ميانشان  د كهآم فرود  برآنان  ، فراگير و پيوسته عام  عذابي
و در   متصل ، عذابي  عذاب  آن  كه  است  يا مراد اين. كرد  نابودشان انشد تا تمام  قطع

داد   رخ  ، بيان» صبحهم« بعد از»  بكره«قيد   آوردن  فايده. بود  آخرت  عذاب  به  پيوسته
دوامدار تا بعد از   بر زماني  زيرا صبح  بامداد است  لحظات  در نخستين  بر آنان  عذاب
  اضافه»  بكره«،  صبح  بعد از بيان  شود و چون مي  خورشيد اطالق  طلوع  و تا هنگام  سپيده

  لحظات  در اولين  بر آنان  عذاب  آمدن فرود  گرديد كه  معني  قيد مفيد اين  شد؛ اين
  .بامداد بود
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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����������¡��������¡��������¡��������¡������  
  ايم كرده  آسان  پندآموزي  را براي  قرآن امرا بچشيد و قطع  و هشدارهاي  عذاب  پس«

را در   دو پيام  اين  خداوند متعال«: گويد مي  بيضاوي »؟ هست  پندپذيري  آيا هيچ  پس
  مبراناز پيا  هر يك  تكذيب  كه  حقيقت  اين  اشعار و اعالم  تكرار نمود، براي  هر داستاني

و   پندگرفتن  ، مستدعي هر داستاني  به  سپردن  و گوش  بوده  عذاب  فرود آمدن  تضيمق
تجديد نمايد تا  خود را  و بيدارباش  تنبيه  منظور كه  اين  و نيز به  است  هشدارپذيري

}�،  z}��|��{��~�}�: در تكرار  حكمت. نشود  بر انسانها چيره  سهو و غفلت

º�� �¹� � ¸z آيه  تعالي  حق  كه اين  اما دليل. » است  ند آنها نيز همينو مان :

{j��i�l� �kz ديگر   داستان  درسه  كه  تكرار نكرد چنان  داستان  را در اين
  و ديگر به  تأكيد است مفيد  حد كافي  به  بار تكرار آن  سه: كه  است  تكرار نمود؛ اين
  . نيست  نيازي  تكرار مجدد آن

  حق  البته.  انسانها از آنهاست  گرفتن ، پند و عبرت داستانها در كل  اين  از بيان  هدف
  . است  نموده  و آماده  آسان  گرفتن و عبرت  پندپذيري  را براي  كريم  قرآن  تعالي

  

��§����¦���¥��¤��£��¢��§����¦���¥��¤��£��¢��§����¦���¥��¤��£��¢��§����¦���¥��¤��£��¢  
  . ستا  شده  بيان  سوره  با ايجاز در اين  كه  است  داستاني  و آخرين  پنجم  داستان  اين

 آل  سراغ  به«بودند  عليهماالسالم  و هارون  موسي  كه » هشداردهندگان  و در حقيقت«

ذكر  به أو خداوند. آمدند  وي  و قوم  خود فرعون  سراغ  آنها به: يعني »آمدند  فرعون 
  به او  بود پس  نبرد زيرا او پيشوايشان  نام  و از خود وي  اكتفا نموده»  فرعون  آل«

در   فرق.  است  داخل  معني  اين  در تحت  نخواهي و خواهي  هشدار اولي  اين  دريافت
هستند   كساني همه  باشد زيرا قوم تر مي  عام  از آل  قوم: كه  است  اين»  قوم«و »  آل»  ميان

فقط : دارند اما آل  شنوي حرف  از وي  پردازد و آنان مي  امورشان  و سردمدار به  رئيس  كه
. گردد بر مي  آنان  به  رئيس ، يا خير و شر رئيس  به  خير و شرشان  هستند كه  كساني

  باشد كه  و معجزاتي  آيات  بلكه  هشداردهندگان  نه» نذر«مراد از   كه  جايز است  همچنين
  .داد  آنها هشدارشان  وسيله  به � موسي
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��°�� �̄���®���¬����«�����������ª��©������¨��°�� �̄���®���¬����«�����������ª��©������¨��°�� �̄���®���¬����«�����������ª��©������¨��°�� �̄���®���¬����«�����������ª��©������¨  
ذكر   كه  است  اي گانه نه  مراد؛ معجزات »شمردند  ما را دروغ  معجزات  اما آنها همه«

 توانمند  زبردستي  كه  فروگرفتيم  را چنان  آنان  پس«  گذشت  سوره  آنها در چندين

  و بر نابودسازي  غالب  گيري در انتقام  كه  كسي  فروگرفتن  آنها را بسان: يعني »گيرد
  . گرفتيم گرداند، فرو نمي  ناتوان چيز او را  و هيچ  تواناست
عاد،  ، نوح  اقوام  ؛ يعني سوره  در اين  ذكر شده  گانه پنج  هاي امت  شود كه مي  مالحظه

 اتقريب  آنان  همه  اند زيرا جرم و جزا مشترك  در جرم  همه  فرعون  لوط و آل ثمود، قوم
  و ارتكاب ‡پيامبران  ، تكذيبأخداوند  كفر به: از  عبارت  و آن  چيز است  يك

مرگبار   باد صرصر، بانگ ، طوفان  آنها در ميان  و هرچند جزاي  است  ديگري  معاصي
  و آن  است  آنها يكي  همه  نتيجه  باشد ولي مي  ، گوناگون ، باد سنگبار و غرق� جبرئيل

و   كفار قريش  ، براي داستانها همه  اين  پس.  آنهاست  كلي  ساختن  كن و ريشه  براندازي
  . آموز است عبرت  انگار تا روز قيامت از كفار دروغ  امثالشان

  

��»��º��¹����� �̧���¶��µ�� �́�³����²��±��»��º��¹����� �̧���¶��µ�� �́�³����²��±��»��º��¹����� �̧���¶��µ�� �́�³����²��±��»��º��¹����� �̧���¶��µ�� �́�³����²��±  
  كافران آيا«: است  شما رسيده  به صمحمد   دعوت  كه  كساني  و اي  مكه  مردم  اي

  عرب  ياقوم  كهم  بايد شما مردم: يعني »برترند؟«  برشمرديم  كه  » اينان  شما از همه
شدند، بهتر   ساخته نابود  كفرشان  سبب  به  كه  پيشين  هاي از كفار امت  كفارتان  بدانيد كه

  رسيد، در امن  آنان  به  بر اثر تكذيب  كه  شما از عذابي  وجود ندارد كه  دليلي  نيستند پس
هر   كه » است  برائت  حكم  آسماني  يا شما را در كتابهاي«باشيد؛   قرار داشته  و امان

  . نيست  چنين اقطع !باشد؟  ايمن أخداوند  از شما كفر و انكار ورزيد، از عذاب  كس
  

��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼��Á��À��¿��¾���½��¼  
 كه  هستيم  گروهي  ما قريشيان: يعني » و همپشتيم  ستان كين  ما جمعي: گويند يا مي«
  كه ما و اين  شمار و امكانات  ثرتك  سبب  با ما را ندارد، به  رويارويي  توان  نيرويي  هيچ 
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 بر  بلكه  شويم نمي  مغلوب  كه  است  متكي  و يكپارچگي  همپشتي  به  كار ما چنان
  . گيريم مي  انتقام  و از آنان  پيروز شده  دشمنانمان

  

��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Æ��Å��Ä���Ã��Â  
  شكسته  هم در«  طور عام به  ، يا كفار عرب كفار مكه  جمع: يعني » جمع  اين  زودا كه«

  شكست را در روز بدر  آنان  عزوجل  شد زيرا خداي  هم  و چنين »كنند  شوند و پشت
  نيز پشت  شدند و ديگران  كفر كشته  و سردمداران  شرك  رؤساي  كه  طوري  داد به

و   بخاري  روايت  به  شريف  در حديث.  جالله جل  راست  خداي  سپاس  كردند پس
در روز بدر  ص  اكرم  رسول  كه حالي در: فرمود  كه  است  آمده ك عباس از ابن  نسائي
و   كرده  مناجات  زاري به  پروردگار خويش  بارگاه  خود قرار داشتند، به  مخصوص  در قبه
: بداأ  رضاأل في  تعبد بعد اليوم  لم  شئت  نإ  ، اللهم ووعدك  عهدك  نشدكأ«: گفتند

  كه  خواهي اگر مي! ؛ بارخدايا دهم جد سوگند مي  به  ات هعهد و وعد  تو را به !پروردگارا
 �اثنا ابوبكر  در اين. »... نگيري قرار  مورد پرستش  بعد از امروز ديگر هرگز در زمين

  بر پروردگارتان !هللا يا رسول  است  كافي«: و گفت  را گرفت ص  حضرت  آن  دست
و   آمده  خود بيرون  از قبه صخدا   رسول  گاه آن. »و اصرار نموديد  الحاح  سخت

����Å��Ä}: گفتند كردند، مي مي  حركت  خود شتابان  ا زرهب  كه  درحالي �Ã��Â��Å��Ä�� �Ã��Â��Å��Ä�� �Ã��Â��Å��Ä�� �Ã��Â

Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æz� .در ميان«: كه  است  آمده  ديگري  اما در روايت  
  مهكري  ، آيه روايت  بنابراين  كه. »بود  فاصله  سال  هفت بدر،  و غزوه  آيه  اين  نزول

بعد   سال  هفت  دهد كه خبر مي  باشد زيرا از حقيقتي مي  غيبي  اي معجزه  دربرگيرنده
  مكي اـ تمام  گذشت  كه نيز ـ چنان  سوره  بلكه  است  مكي  كريمه  آيه  داد پس  روي

  .باشد مي
ود؛ فرم  كند كه مي  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس جرير از ابن ابن

�¿��À��¿��¾À}�: در روز بدر گفتند  كفار قريش �¾À��¿� �¾À��¿� �¾z  :)وهمپشتيم  ستان كين  ما جمعي  (
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شوند و   شكسته  هم در  جمع  اين  زودا كه(:  Å��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��ÂÅ��Ä���Ã��Âz}: شد  نازل  پس
  ).كنند  پشت

  

��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç  
لذا   استآنه  اخروي  عذاب  گاه وعده  قيامت: يعني » است  قيامت  گاهشان وعده  بلكه«

  نيست  عذابي  تمام رسيد؛  آنان  به  و سركوبشان  ، اسارت در دنيا با كشتن  كه  عذابي  اين
از   اي و طليعه  مقدمات از  اي فقط مقدمه  اين  بلكه  است  شده  داده  وعده  آنان  به  كه

  ذابع: يعني.  تر است سهمگين و »تر سخت  و قيامت«  است  اخروي  عذاب  هاي طليعه
و   رخداد سخت: و داهيه  ادهي.  است روز بدر بزرگتر  خود، از عذاب  در زيان  قيامت

در   قيامت  عذاب: يعني » تر است و تلخ« .ندارد  درماني  راه  هيچ  كه  است  سهمگيني
  . تر است سخت دنيا  خود از عذاب  و تلخي  مرارت

  

��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
: فرمود  اند كه كرده  روايت � از ابوهريره  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و ترمذي  مسلم

  كردند پس بگومگو» قدر»  عقيده  درباره ص  اكرم  آمدند و با رسول  قريش  مشركان

  .كرد  نازل ���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þ����â��á��àâ��á��àâ��á��àâ��á��àz}�: اش را تا فرموده  آيه  اين أخداوند
.  گذشت  سوره  در همين  يهآ  تفسير نظير اين »و سعرند  در گمراهي  مجرمان اقطع«

از   من  كه أخدا سوگند به: گفت  كه  است  كرده  روايت � باهلي  امامه از ابي  حبان ابن

���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þ������á��à��á��à��á��à��á��à}�تا  Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��Ñ��Ð��Ï��Î...����z}  آيات: فرمود  كه  شنيدم ص پيامبرش

ââââ����z و   خالق  انسان«: گويند مي  اند كه گروهي  قدريه.  است  شده  نازل  قدريه  درباره
  .» است  خويش  افعال  آفريننده
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��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  
 آسيب«: شود  گفته  آنان  و به »شوند  كشيده  در آتش  هايشان بر چهره  كه  روزي«

  .كنيد  را تحمل  آن  عذاب  گرما و شدت  جوشش: يعني »را بچشيد  دوزخ 
  

���ã��������â��á��à��������������ß��Þ���ã��������â��á��à��������������ß��Þ���ã��������â��á��à��������������ß��Þ���ã��������â��á��à��������������ß��Þ  
؛  ايم سنجيده  آن  براي  از قبل  كه  مقرر و معين  اي » اندازه  را به  ما هر چيزي  هرآينه«

  و ازلي  قدر سابق  اثبات بر  كريمه  آيه  با اين  سنت  اهل  كه  ذكر است  شايان .» ايم آفريده«
اشياء   به  تعالي  حق  از علم  عبارت  اند و آن كرده  استدالل  خلقش  براي  خداوند متعال

  دادن  از روي  محفوظ قبل  آنها در لوح  نمودن  و ثبت  از وجود آنها و نوشتن  قبل
  كه  است  عنهما آمده  اهللا رضي عمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان.  آنهاست

و   اندازه  چيز به  همه: والكسل العجز  ء بقدر، حتي شي  كل«: فرمودند صخدا   رسول
  به  شريف  در حديث  همچنين. » وكسالت  ناتواني  ، حتي است  شده  تعيين  از پيش  يقدر

  ياري  عزوجل  از خداي«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت
وماشاء   قدر اهللا: تو رسيد، بگو  به  آمد ناگواري  پيش  نشو و چنانچه  و درمانده  بجوي

  كذا لكان  فعلت  نيألو : داد و نگو  انجام  خواست  و آنچه مقدر كرد أخداوند: فعل

را »  راه» «اگر«شد زيرا  مي  ، چنان كردم مي  چنين  اگر من: الشيطان  عمل  لو تفتح  نإكذا، ف
  .»گشايد مي  كارشيطان »روي  به«

  معني  اشياء؛ به  به  وي  سابق  محفوظ و علم  در لوح  الهي  سابق  نوشتن  كه  بايد دانست
  كند بلكه نمي  و اجبار داللت  بر الزام  وجه  هيچ  و به  نبوده  بر بندگان  وي  اجبار و تحميل

خداوند   براي  ، از قبل است  هستي  در پهناي  آنچه  تمام  كه  امر است  بر اين  فقط دال
  خداي  كه  است  ر اينب  سنت  اهل  عقيده«: گويد مي  قرطبي.  است  بوده  معلوم  متعال

و وجود اشياء   وقوع  و زمان  مقادير، احوال  ؛ يعني است  اشياء را مقدر كرده  همه  سبحان
  رفته  وي  سابق  در علم  كه  نحوي  آنها را بر همان  و سپس  از ايجاد آنها دانسته  را قبل
شود مگر  نمي  واقع  پايين باال و  در عالم  رويدادي  ، هيچ نمايد بنابراين ايجاد مي  است

و   ، اراده از علم  نه  است  صادر شده  تعالي  حق  و اراده  ، قدرت رويداد، از علم  آن  كه اين
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)  كوشش(و ) اكتساب(  جز نوعي  ديگري  را در آنها نقش  ، خلق بنابراين  خلقش  قدرت
  آن  اند پس كرده  مر تصريحا  بر اين  و سنت  قرآن  كه  چنان  نيست)  اضافت(و )  نسبت(و 

و ما   ما است  قدرت  در حيطه  اعمال: گويند مي  و غير آنان  قدريه  كه  نيست  گونه
  .»باشد غير ما مي  دست  و مواعيد به  آجال اما  هستيم  خويش  اعمال  آفريننده
  و به  معين در ومق  اندازه  چيز را به  ما همه«: باشد  اين  آيه  معني  كه  جايز است  همچنين
در . وجود دارد  تالزم  نوعي  هر دو معني  ميان  كه. » ايم آفريده  تمام  و محكمي  استواري

ابعاد و   ميان  هماهنگي وجود  به  بردن  جديد با پي  علم  كه  گفت  توان مي  صورت  اين
  دست  آيه  اين  عنيم  حقيقت از  ابعادي  پروردگار، به  از خلقت  بسياري  هاي پديده  احجام

  . است  يافته
  

��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  
در  ما  و فرمان  حكم: يعني » زدني  هم  به  چشم  ، چون بار نيست ما جز يك  و فرمان«

و   كردن  بسته :بصر  لمح.  همزدني  به  ، مانند چشم است  كلمه  خود، يكبار يا يك  سرعت
  . است  چشم  كردن باز  سپس

  

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  
  و امثال  اشباه!  قريش  گروه  اي: يعني » نابودكرديم  شما را سخت  همانندان او قطع«

آيا   پس«  نابود كرديم  شما را سخت  و ياران  ها، يا پيروان امت  شما از كافران

  پيامهاپي  ينا  بودن  حق  و به  ها پند گرفته از اندرزها و موعظه  كه »؟ هست  اي پندگيرنده
  گذشته  هاي بر امت  رود كه  همان  بر وي  كه و از اين  الهي  ، از مجازات ببرد و بنابراين

  .، بترسد؟ است  رفته
  

��T���S��R���Q��P��O��T���S��R���Q��P��O��T���S��R���Q��P��O��T���S��R���Q��P��O  
  انجام ها از خير يا شر امت  كه  آنچه  تمام: يعني » ها هست اند در نامه كرده  و هر چه«

ها  امت  كه  آنچه  تمام: است  اين  معني  قولي به.  است  شده  تهمحفوظ نوش  اند، در لوح داده
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اند،  داده  و ترتيب  نوشته  نگهبان  فرشتگان  كه  هايي اند، در نامه داده  از خير يا شر انجام
  . است  شده  ثبت

  

��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U  
  افعالشان و  نو سخنا  خلق  چيز از اعمال  همه: يعني » شده  نوشته  و هر خرد و بزرگي«

  شده  نوشته محفوظ  آنها ـ در لوح  ارزش و بي  و با ارزش  و بزرگ  از كوچك  ـ اعم
عنها   اهللا رضي  عائشه  به  خطاب صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  است

  آنها از جانب بپرهيز زيرا براي   شده  ناچيز شمرده  از گناهان ! عائشه  اي«: فرمودند
  .» است  پرسشي أخداوند

  

��_�� �̂�]��\�����[��Z��_�� �̂�]��\�����[��Z��_�� �̂�]��\�����[��Z��_�� �̂�]��\�����[��Z  
 در باغها و  ايشان: يعني »باغها و جويبارهايند  در ميان  پرهيزگاران  گمان بي«

  فرحبخش  هاي و ساير نوشابه  از آب  دارند كه قرار  و گوناگوني  متنوع  جويبارهاي
  . است  شده  ساخته  غير سكر آور جاري  ، شير و شراب وگوارا؛ مانند عسل

  

���f��e��d��c��b���a��`���f��e��d��c��b���a��`���f��e��d��c��b���a��`���f��e��d��c��b���a��`  
در : يعني » صدق  و قرارگاه  در مجلس«: باغها و جويبارهايند  در ميان  پرهيزگاران ! آري

باشد و  پروردگار مي ، جود و احسان  ، فضل كرامت  و سراي  است  پسنديده  كه  بهشتي
  كه  فرمانروايي »توانايند اينزد فرمانرو«  نيست  و گناهي  گي لغو، بيهوده  هيچ  در آن

  نزد حق  بهشتيان  پس  تواناست بخواهد  كند و بر هر چيز كه نمي  چيز او را ناتوان  هيچ
  عنديت  شود كه مي  خاطرنشان. دارند قرار  و شريفي  گرامي  بس  و منزلت  در مقام  تعالي

  . نيست  مكاني  در اينجا، عنديت



  

2857  

  ﴾رحمن   سوره ﴿
  . است  آيه  )78(  داراي و  است  مكي

  
  از اسماي  كه  رحمن  با اسم  شد كه  ناميده»  رحمن»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

باشد،  مي  تعالي  حق  در رحمت  مفيد مبالغه  رحمن.  است  شده  افتتاح  است  الهي  حسناي
  شده  نيز ناميده»  القرآن وسعر»  نام به  سوره  اين  همچنين.  است  مهربان  او نهايت  يعني

: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است �علي  روايت  به  مرفوع  شريف  زيرا در حديث
  و عروس  است  هر چيز عروسي  براي: الرحمن ةسور  القرآن  وعروس  عروس  شي  لكل«

  .»باشد مي  رحمن  سوره  قرآن
  كه چنان ولي   است  مدني اتمام  هسور  اين  كه  شده  نوشته  و هرچند در اكثر مصاحف

 اتمام  سوره اين   كه  است  تر آن صحيح: گويند مي  كثير و جمهور مفسران ، ابن قرطبي

�d��c��b}�: آيه  استثناي  ، به است  مكي �a� �`d��c��b� �a� �`d��c��b� �a� �`d��c��b� �a� �`...z گويد مي � عباس ابن  كه :
  . است  مدني  آيه  اين

 صخدا   رسول :فرمود  كه  است  هآمد � از جابر  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث
  خواندند و اصحاب  تا آخر برايشان  را از اول»  رحمن»  خود آمدند و سوره  نزد اصحاب

را   سوره  اين  ديدار با جن  شب در  وقتي«: فرمودند ص  حضرت  آن  بودند پس  ساكت
  به  من  هرگاه  بود كه  بودند زيرا چنان خود از شما بهتر  در واكنش  ، آنان خواندم  بر آنان

،  ربنا نكذب  ةنعم  من ءالبشي: گفتند ؛آنها مي رسيدم مي  d��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��a����z}�: آيه
حمد  !خدايا  پس  كنيم نمي  را تكذيب  ردگارمانپرو از نعمت   ما چيزي ! نه: الحمد  فلك
  شده  روايت.  است  مكي  سوره  اين  كه  است  بر آن  نيز دليل  حديث  اين. » توست  از آن
  شده  بر تو نازل  كه  از آنچه«: گفت ص  اكرم  رسول  به  منقري عاصم بن قيس كه   است
 را  آن«: گفت. خواندند  را بر وي»  رحمن»  هسور ص  حضرت  آن. » بخوان  ، بر من است

: گفت  گاه كردند آن  اعاده  بار بر وي  را سه  آن  قرائت ص  اكرم  رسول. » كن  بر من اعاده
نا أهذا بشر، و  لمثمر، وما يقول  عالهأ، و لمغدق  سفلهأ، و ةلحالو  عليه  نإ، وةلطالو  له  نإ  واهللا«
،  است  اي زيبايي را  قرآن  اين  خدا سوگند كه  به: اهللا  رسول  نكأو  ال اهللاإ  لهإال   نأشهد أ
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  دار است مثمر و ميوه  آن  و باالي  كننده سيراب  آن  ، پايين است  اي شيريني  بر آن  گمان بي
  كه  دهم مي  گواهي  من  اينك باشد پس  قادر نمي  سخني  چنين  بر گفتن  بشري او قطع

  .» خدا هستي  رسول تو  كه  دهم مي  و گواهي  نيست  جز معبود يگانه  داييخ
   

��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g  
  تعالي  حق  باشد پس مي  بندگانش بر  الهي  هاي نعمت  بر شمردن  براي  سوره  اين  هرگاه
،  ؛ بيشترين خويش و فوايد  آنها و در منفعت  بزرگترين  از نظر قدر و مرتبت  را كه  نعمتي

  خداي«: فرمايد و مي  گردانيده  ها مقدم ، بر ديگر نعمت آنهاست  و بزرگترين  ترين تمام

  را آموزش  قرآن«باشد  مي  ويو اخر  دنيوي  بزرگ  هاي نعمت  حقيقي  منعم  كه » رحمان

  قرآن  عظماي  نعمت  پس. گردانيد  آسان  را بر مؤمنان  و حفظ آن  و فهم  و فراگيري »داد
  .بگزاريد  باشد، سپاس مي  دو جهاني  مدار سعادت  را كه

  

���n��m��l���n��m��l���n��m��l���n��m��l  
  .»را آفريد  انسان«: و فرمود  گذاشت  منت  آفرينش  نعمت  به  سپس

  

��q��p��o��q��p��o��q��p��o��q��p��o  
و   تفاهم  سبب  را كه  انسان  به  و بيان  نطق  و آموزش  ، تعليم نعمت  سومين  در بيان  سپس
مراد از  »آموخت  او بيان  به«: نهاد و فرمود  ، منت اوست  وگو و مكالمه گفت  وسيله

  زبانها و گويشها و نيروي  تعليم: مراد از بيان: قولي به.  اشياء است  نامهاي  ، تعليم بيان
و . باشد مي  و بيان  نطق و  اندروني  تعبير از معاني  نيروي  ؛ يعني ديگران  به  هماندنف

  با نطق  كه  است  تنها موجودي  انسان ! آري.  است  داده  را ترجيح  قول  كثير اين ابن
  .كند مي  تكلم زبان   هزاران  را به  ، ميلياردها كلمات حرف  وهشت بيست

 ، علم  فراگيري  براي  استعداد انسان  كه  نيز هست  حقيقت  اين  گوياي  كريمه  آيه
دارد   اشاره  حقيقت  اين  به  ذكر قرآن  ساختن  و مقدم  و امتياز اوست  ويژگي  بزرگترين

  . است  گيرد، قرآن فرامي  انسان  كه  چيزي  بزرگترين  كه
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��u��t���s��r��u��t���s��r��u��t���s��r��u��t���s��r  
 مقرر و در  حساب  ، به دو پديده  اين: ييعن »دارند  معيني  ، حساب خورشيد و ماه«

خورشيد و  ، كنند، در نتيجه و از آنها تجاوز نمي  داشته  سير دوراني  معيني  برجها و منازل
، ميعاد  كشاورزي  هاي ها و سالها، فصل خود؛ بر تعداد ماه  سير و سفر معين  با اين  ماه

  و حيوان  ، نبات انسان  را براي  ياريو فوايد بس  نموده  و عمر بشر راهنمايي  معامالت
  .آورند برمي

  

��y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���v  
  پرداخته  زميني  سفالي  از عوالم  اي در پاره  خويش  هاي نعمت  بيان  به  تعالي  حق  سپس
ندارد؛ مانند   ساق  كه  است  گياهي  نجم »كنند مي  و شجر سجده  و نجم«: فرمايد و مي
مراد از سجود . خرما  ؛ مانند درخت است  ساق  داراي  كه  است  و شجر گياهي  گندم  گياه

  ، به مكلف  كنندگان سجده  همانند انقياد وتسليم  خداوند متعال  آنها براي  آنها انقياد طبعي
  ، ستارگان مراد از نجم«: گويند مي  قتاده و  مجاهد، حسن.  است  خويش  اختيار و رضاي

  . اعلم هللاوا. »رسد نظر مي  آشكارتر به  قول  اين«: گويد يكثير م ابن. » است  آسمان
  

��~������}��|��{��z��~������}��|��{��z��~������}��|��{��z��~������}��|��{��z  
در : يعني » را گذاشت  و ميزان«قرارداد   را بر فراز زمين  و آن » را برافراشت  و آسمان«

را بر معيار   هستي  كرد و نيز نظام  ، وضع است  امر كرده  بدان  را كه  عدالتي  ميزان  زمين
  قامت  باالعدل« :است  آمده  شريف  در حديث. برقرار كرد  و نظم  ، هماهنگي عدل

  .»اند برپا شده  عدالت  به  آسمانها و زمين: رضواأل  السموات
  

��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_  
ـ   وزن اشياء، در ابزار  مبادله  در اثناي  كه  است  اين  يكي  بارز عدل  مصاديق  و از جمله

از   ميزان در  كه از بهر آن«: تجاوز نكنيد  و انصاف  ـ از عدل  جهدر ترازو و سن  يعني

. تجاوز نكنيد  از عدل  نهاد كه  خاطر آن  را به  ميزان  تعالي  حق: يعني »حد تجاوز نكنيد
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  در وزن  عدالت  رعايت  به أو خداوند  ترازو است  مراد از ميزان«: گويد مي  حسن
مراد : قولي به. »شود  گرفته  انصاف  شود و هم  داده  انصاف  نآ  وسيله  به  دستور داد تا هم

  است  دو ـ ممكن ـ هر  ومادي  بر امور معنوي»  ميزان»  حمل  البته.  است  قرآن»  ميزان«از 
  معلوم  اشياء با آن  هاي و اندازه حقايق  باشد كه  هر چيزي  مراد از ميزان  لذا جايز است

باشد؛ مانند   معنوي  و ترازو و چه ، متر باشد؛ مانند پيمانه  اديچيز م  آن  شود، چه مي
  . و معرفتي  علمي  افكار، آراء و ارزشهاي

  

��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  
بسنجيد و   عدالت  و به  را دادگرانه  وزنهايتان: يعني »بر پا داريد  انصاف  را به  و وزن«

  .»نياوريد  و كاستي  و در ترازو كمي«كنيد   ارزيابي

دستور داد،   در ميزان  و برابري  عدالت  رعايت  اوال به  سبحان  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه
  اي و كاستي  كمي از  گاه كرد آن  نهي  بر وزن  و تجاوز از حد با افزودن  از طغيان  سپس

خود   جايها، در  توصيه  از اين  يك هر  پس. نمود  نهي  است  و تاوان  زيان  سبب  كه
  .دارد  روشني  و پيام  معني

  

���n����m��l��k���n����m��l��k���n����m��l��k���n����m��l��k  
ـ   آنان و غير  ، جن از انس  ـ اعم  خلق  را براي  آن: يعني »نهاد  مردم  را براي  و زمين«

  .پديد آورد و گستراند
  

��t��s��r��q���p���o��t��s��r��q���p���o��t��s��r��q���p���o��t��s��r��q���p���o  
  آن  خوردن از  انسان  كه  است  هر چيزي: فاكهه » است  فاكهه«  در زمين: يعني » در آن«

  داراي  خرماي  درختان«  در زمين »و«ها  ميوه  شاد گردد؛ از انواع  وي  و طبع  برده  لذت

خرما در آغاز   غالف از  است  ، عبارت كسركاف  به  كم  جمع: اكمام » هاست پوشش
  . است  نيامده  بيرون  آن دارد و هنوز از قرار  آن  خرما در اندرون  ميوه  كه  برآمدنش
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��y��x�����w��v��u��y��x�����w��v��u��y��x�����w��v��u��y��x�����w��v��u  
  عنوان به  كه  است  حبوباتي  تمام: مراد از حب » ريحان  دار و گياهان  پوست  هاي و دانه«

: عصف. آنها و مانند  ، جو، ذرت گندم  گيرند؛ چون قرار مي  مورد استفاده  مواد غذايي
  ، كاه عصف«: دگوي مي  حسن. رويد ها مي از دانه  كه  است  چيزي  كشتزار و اولين  علف
  .دارد  خوشي  بوي  كه  است  معروفي  گياه  ، همان يا ريحان. » برگ  و ريحان  است

  

��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z  
  جن  براي  خطاب »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«

. پردازند مي  عنيم  اين  به  كه  سوره  از همين) 33، 31، 10(  آيات  دليل  ، به است  وانس
  خلقش  براي را  نعمتهايش  سوره  در اين  خداوند متعال  پس.  ها است نعمت: آالء

ها را  خصلت  ها وبيان نعمت  برشمردن  ، سپس است  آورده  يادشان  و آنها را به  برشمرده
را   تا بندگان  است  داده قرار  فاصله  هر دو نعمت  را در ميان  و آن  نموده  دنبال  آيه  با اين

  از اين  گرداند، هم  ها مقر ومعترف نعمت  و بدين  و متنبه  خود متوجه  هاي نعمت  به
  . است  تكرار كرده بار  ويك سي  مباركه  سوره  را در اين  آيه  ، اين روي
 با او را  كه  كسي  مثال به.  است  شده  شناخته  عرب  ، در ادبيات بياني  شيوه  اين  البته

فقير  آيا: گويند كند؛ مي مي  را ناسپاسي  او آن  اند ولي خود نواخته  درپي پي  احسانهاي
و   نبودي  پياده ؟ آيا كني را انكار مي  من  نعمت  ؟ آيا اين ساختم  نيازت و بي  نبودي

 بند در همچو ترجيع  تكرار اين  كه ...؟ كني را انكار مي  من  نعمت  ؟ آيا اين كردم  سوارت
  :گويد مي  كليب  رثاي در  مهلهل  كه چنان. باشد دار مي بسيار نيكو و معني  اموري

  المجير  رانـجي  ذا ما ضيمإ      كليب  عدال من  ليس  نأ  علي
  الدبور  من ةالعضا  ذا رجفإ     كليب  عدال من  ليس  نأ  علي
  الخدور ةمخبأ  ذا خرجتإ     كليب  عدال من  ليس  نأ  علي

  . قصيده  آخر اين  تا به
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��¥����������¤��£��¢��¡������¥����������¤��£��¢��¡������¥����������¤��£��¢��¡������¥����������¤��£��¢��¡����  
 . است � آدم  ، همان انسان  اصل »مانند آفريد  سفال  خشكيده  را از گل  انسان«

. شود  شنيده  و صدايي  صلصله  آن  و براي  شده  خشك  كه  گاه آن  است  گل: صلصال
  به  انسان  آفرينش  بياندر   قرآن  عبارات  البته. شود  پخته  با آتش  كه  است  سفالي: فخار

، » متغير و گنديده  از گل«، » خاك را از  آفريد انسان«: ، چون است  متنوع  آن  اعتبار مراتب
 � آدم  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  خود به  تنوع  اين. » خشك  از گل«، » چسبنده  از گل«

متطور گرديد   گل  خود، به  از آفرينش  مرحله  دومين در  شد، سپس  آفريده  اوال از خاك
 ... خشك  گل  به  ، سپس چسبنده  گل  به  شد، سپس  تبديل دار متغير و بوي  گل  به  گاه آن

  . است  شده  آفريده  ديگري  از آن  و هم  از آن  ، هم اين از  هم  انسان  گويي  پس
  

��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦  
  زبانه  داراي  كه  است  از آتش  برآمده  شعله :مارج »آفريد  آتش  را از زبانه  و جن«

 روايت  به  شريف  در حديث.  است  اللعنه عليه  همانا ابليس  جن  و اصل  است  شديدي
  آفريده از نور  فرشتگان«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه 

  .» است  شده  شما توصيف  به  هك  از آنچه  و آدم  آتش  از زبانه  اند، جن شده
  

���²��±��°�� �̄�®���²��±��°�� �̄�®���²��±��°�� �̄�®���²��±��°�� �̄�®  
  را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك  كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  .و از او پروا داريد؟  كرده  او را عبادت  كه اين  گزاريد؛ به و شكر نمي »شماريد مي
  

��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
  تثنيه  صيغه  به  و مغرب  از مشرق » مغربو پروردگار دو   پروردگار دو مشرق«

 و مغرب  مشرق  دارد و در تابستان  و مغربي  مشرق  تعبيرشد زيرا خورشيد در زمستان
 وجود  به  سال  چهارگانه  فصلهاي  كه  مشرقها و مغربهاست  اختالف  و با اين  ديگري 

  اختالف  البته. كند تغيير مي  تدالاع  حال  گرما و باز به  از سرما به  و جو جغرافيايي  آمده
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اگر خورشيد در  ! آري. دارد  انسان  نيز براي  ديگري  عظيم  مشرقها و مغربها منافع
و   تابستان  هاي موسم  گمان بود، بي مي  و يكنواخت  خود ثابت  و غروبگاه  طلوعگاه
  .شد مي  مختل  ينزم در كره   زندگي  آمد و نظام پديد نمي  فصلي  و تغييرات  زمستان

  

���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F  
 را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك  كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  عبادت را  تعالي  حق  كه اين  گزاريد؟ به و شكر نمي  و آنها را انكار كرده »شماريد مي 
  .و از او پروا داريد  كرده

   

��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  
 در جوار  تنگانگ: يعني »برخورد كنند  با هم  كرد كه  روان  اي گونه دريا را بهدو «

با  اما  آنها نيست  ميان  اي فاصله  هيچ  در منظر چشم  كه با آن  ديگر قرار گيرند پس يك
  حجابي حاجز و: يعني » است  دو، برزخي  آن  ميان«آميزند زيرا  نمي  وجود، در هم  اين

اثر وجود  بر: يعني »كنند تجاوز نمي  هم  به  كه«گيرد  آنها را مي  آميزشجلو   كه  است
. و درآميزد درآيد  آن  كند تا به تجاوز نمي  ديگري  از آنها به  ، يكي حاجز و حايل  آن
  و گوارا پس  شيرين  و نهرهاي  نمكين  دو دريا عبارتند از درياي  اين: گويد مي  جريج ابن
  براي  نمكين  آب و  است  و نباتات  حيوانات  دادن  و آب  نوشيدن  براي  شيرين  آب

و   مرواريد و مرجان  آوردن  هوا، بيرون  طبقات  از ميكروبها، اصالح  آب  پاكسازي
  .ديگر  منافعي

  

��X��W��V���U��T��X��W��V���U��T��X��W��V���U��T��X��W��V���U��T  
 را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  را در پيش  تعالي  حق  و تقواي  پرستش  كه اين  گزاريد؛ به و شكر نمي »ريدشما مي 
  .گيريد؟
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��]��\������[��Z��Y��]��\������[��Z��Y��]��\������[��Z��Y��]��\������[��Z��Y  
  بيرون  از صدف  كه  است  دري: لؤلؤ »آيد مي  بيرون  لؤلؤ و مرجان«دريا  »دو  از آن«

  د و مرجانمرواري  كه  است  مراد اين.  و معروف  رنگ سرخ  است  نگيني: آيد و مرجان مي
  روش  اين  اعراب  ميان آيد و در مي  بيرون  است  نمكين  درياي  دو دريا كه  از آن  از يكي
  كه  دهند چنان آنها خبر مي از  از يكي  كنند، سپس مي  را جمع  دو جنس  كه  است  متداول

�}�: فرمايد مي  تعالي  حق �°��¯����®���¬��«��ª��©z  :»و   جن  گروه  اي
از   پيامبران  كه درحالي» 130/انعام« »اند؟ هاز خود شما نزد شما نيامد  آيا پيامبراني ! انس
از   از يكي  كه درحالي. » شدم  بيرون از شهر«: گويي مي  كه و چنان.  از جن  اند نه انس

  . آن  اماكن  از همه  ، نه اي شده  بيرون  آن  محالت
  

��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^  
  را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك  كدام«  و جن  انس  يها گروه  اي»  پس«

  وجود دارد كه  و فراواني  عظيم  هاي نشانه  ها چنان نعمت  زيرا در اين »شماريد؟ مي
  .و آنها را انكار نتواند كرد  آنها نبوده  تكذيب  قادر به  احدي

  

��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  
  آن  هاي از تخته  بعضي  كه  اي » برافراشته  شونده  روان  هاي كشتي در دريا  و او راست«

  چون«  كه  شده  ساخته  بلند و برافراشته  اي گونه  و به  شده  ديگر نهاده  بعضي  بر باالي

  از ارزاق  هولناكي و  بسيار بزرگ  هاي پيكر، محموله كوه  هاي كشتي  اين  پس » هاست كوه
هر   دهند تا به مي  نقل  شهري  به  و از شهري  كشوري  به  كشوري و غير آنها را از

  و مردم  ساكنان  نيازهاي بر  افزون  را كه  و موادي  را رسانده  مواد مورد نياز آن  سرزمين
اند  بزرگ  ها چنان محموله ها و كشتي  دهند و اين  ديگر انتقال  هاي سرزمين  به  است  آن
ها  از نفتكش  برخي كنند؛ مثال را جابجا مي  و هولناكي  معظي  هاي محموله  كه

ها  ده  ، حامل نظامي  طور ناوگانهاي كنند و همين مي  را حمل  نفت  پنجصدهزارتن
  .باشند مي  اتمي  هاي ويرانگر و زير دريايي  جنگي  هاي هواپيما، برج
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  زيرا اين را نيز در بر دارد  اي يقرآن  غيبي  ها، معجزه كوه  ها به كشتي  با تشبيه  كريمه  آيه
  .شود نمي گر خود جلوه  و تمام  كمال  ما، به  زمان  ها عصري كشتي  جز با ديدن  تشبيه

  

��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j  
 را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك  كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

توانيد  مي آيا  پس  است  شده  ما آفريدهش  ، براي عديده  هاي نعمت  آخر اين »شماريد؟ مي 
از   را كه  گيريهايي بهره آنها در دريا و ساير  شدن  روان  ، كيفيت بزرگ  هاي كشتي  صنعت

  .كنيد، انكار نماييد؟ مي  خويش  آنها در امور و منافع
  

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o  
و   آفاق  به  استداللو   و دنيوي  ديني  هاي نعمت  بعد از برشمردن  خداوند متعال  سپس
  كليه  زوال و از  خبر داده  هستي  تمام  خود، از فنا و نابودي  و يگانگي  بر قدرت  انفس
  در عرصه  كسي او ديگر  ذوالجالل  جز ذات  كه گويد و اين مي  سخن  دنيوي  هاي نعمت
بر   هر كس: يعني » است  ، فنا شونده است  آن  بر روي  هر كه«: ماند نمي  باقي  هستي
  شود و حيات نابود مي فنا و  زودي  ، به و غيره  ؛ از انسانها، حيوانات است  زمين  روي

  .رسد مي  پايان  به  آنها روزي
  

��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  
 يا  وجه: ربك  وجه »ماند مي  باقي  است  واالكرام ذوالجالل  كه  پروردگارت  و ذات«

،  تعالي  حق  بر ذات  وجه  اطالق  پس  و وجود اوست  اتاز ذ  پروردگار؛ عبارت  روي
و   و بزرگي  عظمت  يعني: جالل.  است  كل  جزء و اراده  اطالق  و از باب  مجاز مرسل

  سزاوارش  كه از هر چيزي  تعالي  حق  كه  است  معني  مفيد اين  صفت  اين.  اكرام
بر   كه  هايي نعمت ؛ با عام  است  منتيو   فضل  و نيز او داراي  باشد، واالتر است نمي

  كه  است  آمده � انس از  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث. دارد مي  ارزاني  مؤمنان
 يا  گفتن  به )خود  دعاي در(: كرامواإل  ذالجالل وا بياقانط«: فرمودند صخدا   رسول
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  از برابر شخصي ص  تحضر  آن  كه  است  نقل. »پايبند باشيد  و االكرام  ذالجالل
: فرمودند  پس. » كرامواإل  ياذالجالل«: گفت بود و مي  نماز گزاردن  مشغول  گذشتند كه

وجود   كريمه  آيه  در اين  خداوند متعال«: گويد مي كثير ابن. »شد  اجابت  دعايت  گمان بي«
  كه  است  معني  بدان  نمود و اين  توصيف  كرامو اإل  ذوالجالل  وصف  خود را به  گرامي

  نگيرد و از وي قرار  و مورد نافرماني  شده  داشته  بزرگ  باشد كه مي  آن  او شايشسته
  .»نگيرد  صورت  و سرپيچي  مخالفت  فرمانش و از  شده  اطاعت

  

��_���~��}��|��{��_���~��}��|��{��_���~��}��|��{��_���~��}��|��{  
 و  جن  گروه  اي: يعني »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«

  هيچ بي  همه  مردم  كه كنيد در حالي مي  را تكذيب  عظيمي  همچو نعمت  چگونه ! انس
  سراي  سوي  به  و برابرند، سپس  يكسان  امر با هم  كنند و در اين مي  وفات  استثنايي
  خويش  عادالنه  با حكم  واالكرام  ذوالجالل  گردند و در آنجا خداي رهسپار مي  آخرت

  لذا در فناي  است  ابدي  بقا و حيات  سوي  به  فنا راهي  پس. كند مي  ها داوريآن  در ميان
در   همگان  و برابري  مطلق  عدل  نعمت  ؛ از جمله است  ها نهفته شما نعمت  دنيوي

دار   سوي  به  دارفاني از  انتقال  نسلها و نعمت  آمدن  پياپي  ، نعمت مرگ  طعم  چشيدن
را انكار   عظيم  هاي نعمت اين  چگونه  پس  است  جزا و ثواب  سراي  كه  و جاويداني  باقي
  !كنيد؟ مي

  المثل زيرا في دشوار بود  هم  نبود، زندگي  اگر مرگ«: گويد مي»  االساس«تفسير   صاحب
  به  اي كنند، طبقه توالد و تناسل  طور متوالي نميرند و به  سال  پنج  مدت  به  اگر دو مگس

  .»داد خواهند  تشكيل  زمين  كره  را پيرامون  متر از مگس سانتي  قطر پنج
  

��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��`  
  حق آنها از  همگي: يعني »كند مي  از او در خواست  است  در آسمانها و زمين  هر كه«

  نيست نياز ز او بيا  اند و احدي او محتاج  به  كنند زيرا همه امداد مي  درخواست  تعالي
و   روزي و  رزق  درخواست  كنند نه مي  مغفرت  آسمانها از او درخواست  اهالي  پس
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و   روزي  درخواست  آنان  نيز براي  طلبند و فرشتگان دو را از او مي هر  زمين  اهالي
هر «.  زمين  ياهال  نيازند و نه بي  تعالي  آسمانها از حق  اهالي  ، نه كنند بنابراين مي  مغفرت

كند و  مي  زنده  كه  است  اين  تعالي  حق  از شأنهاي  پس » است  او در شأني  روزي
گرداند، بيمار  مي  دهد و ذليل مي  گرداند، عزت كند و توانگر مي ميراند، فقير مي مي
 از  كند و غير اين مي  مؤاخذه آمرزد و دارد، مي دهد و باز مي بخشد، مي كند و شفا مي مي

،  و هر حال  او در هر وقت  متعال  ذات  پس. آيند شمار نمي  در تحت  كه  كارها و شئوني
او   نيازي بر بي  دليل  بزرگترين  لذا اين كند را تجديد مي  يا احوالي  را پديد آورده  اموري

  كه  است  آمده � ازدي  منيب بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث.  است  از خلق

�ffff����gggg����j}�  آيه ص  اكرم  رسول: ودفرم �i� �hj� �i� �hj� �i� �hj� �i� �hz  اثنا ما از   در اين. كردند  را تالوت
 ايغفر ذنب  أن«: ؟ فرمودند پروردگار چيست شأن   اين !هللا يا رسول: كه  پرسيديم  ايشان
را   و اندوهي  آمرزد، مشكل را مي  گناهي  كه اين :آخرين  ، ويضعاقوم  يرفع، واكرب  ويفرج

  .»گرداند مي  را پست  ديگراني را بلند برده   قوميگشايد و  مي
  

��p��o��n��m���l��p��o��n��m���l��p��o��n��m���l��p��o��n��m���l  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 امور  در تدبير و اداره  سبحان  خداي  شأنها و كارهاي  زيرا اختالف »شماريد؟ مي 
  كننده  تكذيب  و هيچ  نيست  ممكن  نكار آنا  كه  است  ، نعمتي و بندگانش  كائنات

  .انگارد  را دروغ  تواند آن نمي
  

��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q  
استعاره   اين » پردازيم شما مي  به  شده  فارغ  از همه  زودي  به ! و انس  جن  اي«
ر د  آنان  و جزاي  خاليق  محاسبه  به  ، پرداختن در آن  خداوند متعال  كه  است  اي تمثيلي 

  ديگري خود را از هر كار  گويي  كه  قرار داده  از اهميت  را در جايگاهي  روز قيامت
تهديد   باب از  ديگري  به  كسي  كه اين  بپردازد، مثل  آن  كند تا فقط به مي  فارغ  آن  براي
  عزوجل  خداي تعبير در مورد  اين  پس. »شد  خواهم  تو فارغ  براي  زودي  به«: گويد مي
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را   خداوند متعال  كاري  و هيچ  شأن  هيچ  كه  است  اين  و حقيقت  نيست  بيش  اي استعاره
  و براي  مثال  فقط بر سبيل تعبير  كند لذا اين نمي  خود مشغول  به  و كار ديگري  از شأن

  آگاه: يعني.  است  شده  بيان  وانس  جن  به  سبحان  خداي  از جانب  سخت  هشداري  دادن
: قولي  به.  شويم شما مي  و كتاب  حساب  متوجه  زودي  ما به  داريد كه  شوباشيد و ه

  بر زمين  و مرگشان  در زندگي  آنان  اند كه ناميده»  ثقلين»  جهت  را بدان  و انس  جن
  .بارند سنگين

رعي ش  تكاليف  به اتمام  مانند انس  هم  جن  كه بر اين  است  روشني  ، دليل آيه  اين
قرار   ، مورد امر و نهي بوده  مكلف  شرعي  تكاليف  نيز به  هستند زيرا آنان  مخاطب 

مؤمن   همچون  مؤمنشان  شوند پس مي  و جزا داده  ، پاداش انس  گيرند و همچون مي
امور،   چيز از اين  در هيچ  و جن  انسان  و ميان  كافر آنان  مچونه  و كافرشان  انسانهاست 

  . يستن  فرقي
  

��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v��z��y��x��w���v  
  را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  خاليق  در ميان  دادگري  هم  يكي  وي  هاي از نعمت  از آنيد كه  مگر غافل »شماريد؟ مي
  هيچ  به  عاليت  حق ، ؟ بنابراين است  مجرمان  نمودن  و عذاب  نيكوكاران  دادن  با پاداش

  :زيرا  نيست  هم  گريزي  وي  جزاي  كند و از اين نمي  ستم  كس
  

�����«� � �ª��©� � ¨§��¦��¥��¤��£� �¢��¡� � � ����~� �}��|��{�����«� � �ª��©� � ¨§��¦��¥��¤��£� �¢��¡� � � ����~� �}��|��{�����«� � �ª��©� � ¨§��¦��¥��¤��£� �¢��¡� � � ����~� �}��|��{�����«� � �ª��©� � ¨§��¦��¥��¤��£� �¢��¡� � � ����~� �}��|��{
��®��¬��®��¬��®��¬��®��¬  

  بيرون  به  آسمانها و زمين  هاي از كرانه  توانيد كه اگر مي ! و انسيان  جنيان  گروه  اي«

آسمانها و   هاي ها و گوشه از كناره  توانيد كه اگر مي: يعني »كنيد  رخنه  كنيد پس  رخنه
و  رويد  از آنها بيرون  رويد؛ پس  بيرون  از قضا و قدر خداوند متعالقصد گريز   به  زمين

 رخنه  اما جز با سلطاني«  است  تعجيزي  دستور؛ دستوري. را برهانيد  خودتان

نيرو  كار  نفوذ نخواهيد شد و بر اين  به ، قادر و قهر و غلبه  جز با قوت: يعني »كنيد نمي 
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، بر  سبحان  خداي  از جانب  جز با نيرويي: است  اين  ديگر معني  قولي به. نداريد  و تواني
اگر   كه  است  معني  بدين  كريمه  آيه«: گويد مي  ضحاك. يابيد نمي  كار قدرت  اين
  .»هال بگريزيد  بگريزيد پس  توانيد از مرگ مي
  

�°��¯�°��¯�°��¯�°��¯������³��²��±��³��²��±��³��²��±��³��²��±  
  وانس  جن  گروه  اي »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك كدام  پس«

  .ايد؟ درمانده و  ، ناتوان تعالي  حق  و هستي  ملك  شما در برابر عظمت  كه در حالي
  

��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´  
باشد  دود بي  كه  است  اي شعله: شواظ »خواهد شد  فرستاده  از آتش  بر شما شواظي«

  كه  است  معروف  معدني  مس  همان: نحاس. خواهد شد  بر شما فرستاده » و از نحاس«
  است  دودي ؛ نحاس: قولي به. شود مي  فروريخته  و بر سرهايشان  گرديده  ذوب  با آتش

 »انيد كردنتو  شما مقابله  پس«  است  رأي  نيز بر همين  باشد و خليل  نداشته  شعله  كه
نخواهيد شد   آسمان نفوذ در  ، قادر به شما ندهيم  نفوذ را به  ابزار و سلطه  چنانچه: يعني
  و پوشيدن  مخصوص  وسايل  به  شدن  با مسلح  فضايي  مسافران  كه  طوري  همان

ديگر   كرات  كند، راهي مي حفظ  آسماني  را از گزند شهابهاي  آنان  كه  اي ويژه  لباسهاي
  آخرت  مربوط به  معني  يا اين.  است  كريم قرآن  بزرگ  از معجزات  آيه  اين  پس. شوند مي

از خود توانا نخواهيد شد و  أخداوند  عذاب  بر بازداشتن  شما در آخرت  ، يعني است
  سوي  به  ناخواه  خواه  نتوانيد شد بلكه  ميدان  شما هماورد اين انتوانيد كرد، قطع  مقابله

  .شويد مي  شر راندهمح
  

��Â��Á���À��¿��¾��Â��Á���À��¿��¾��Â��Á���À��¿��¾��Â��Á���À��¿��¾  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

و   نيكان  ميان  و تمييز نهادن  بندگان  به  است  لطفي  الهي  دادن زيرا هشدار »شماريد؟ مي 
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  سبحان  خداي  هاي ، از نعمت دوم  از گروه  گرفتن  و انتقام  و نافرمانان  و فرمانبران  بدان
  . است

  

��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  
 و چون«  در روز قيامت  فرشتگان  با نزول »شكافد  از هم  آسمان  كه  گاه آن  پس«

  و تشبيه  آن  ، در امر ذوبان روغن  به  آسمان  تشبيه »شود  گداخته  و روغن  سرخ گل 
. باشد مي  روز قيامت  بودن  هولناك  شدت  نشانه  و اين  است  آن  ، در رنگ سرخ  گل  به آن
  . است  رنگ  سرخ  ؛ پوست دهان: قولي به
  

��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê  
زيرا  ؟ و انس  جن  اي »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك  كدام  پس«

  بدي  را از ارتكاب  وندهشن  كه  است  و هراسي  ، هيبت روز سخت  از اين  دادن در خبر
در دنيا  را  و وارستگي  نيايش  بيايد، راه  روزي  چنين  كه از آن  چرا قبل  دارد پس باز مي
  .گزينيد؟ بر نمي

  

��×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï  
  آسمان  كه  در روزي: يعني »نشود  پرسيده  از گناهش  و جني  انس  روز، هيچ  در آن«

گيرد و از  نمي قرار  خود مورد پرسش  از گناه  و جن  از انس  يك  ، هيچشود مي  شكافته
  خود بيرون  گورهاي آنها از  كه  بود؟ زيرا هنگامي  شما چه  گناه  شود كه نمي  سؤال  آنان
از   و جن  از انس  يك  هيچ رو و نيز از آن. شوند مي  شناخته  خويش  آيند، از سيماي مي

شمار   را به  بندگان  اعمال  تمام  خداوند متعال  گيرد كه قرار نمي  شخود مورد پرس  گناه
.  نيست  از آنان  استعالم  به  ديگر نيازي و  است  كرده  و آنها را ضبط و نگهداري  آورده
  در اين  و جن  از انس  كردن  بر سؤال  كه  ديگري  و آيات  آيه  اين  در ميان  انطباق  وجه

در   و جن  انس  پس  است  طوالني  روزي  قيامت روز  كه  است  رند، ايندا  مورد صراحت
  ـ به  گيرند و آن قرار نمي  مورد سؤال  ديگري  گيرند ودر زمان قرار مي  مورد سؤال  زماني
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دستها و   شود و در عوض  مهر نهاده  بر دهانهايشان  كه  است  ـ زماني  قتاده  قول
  .بگويد  سخن  پاهايشان

  

ØØØØ�����������Ü��Û��Ú��Ù���Ü��Û��Ú��Ù���Ü��Û��Ú��Ù���Ü��Û��Ú��Ù  
 و چه  و جن  انس  اي »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«
  .بر گرديد؟  خويش  رشد و صالح  گيريد تا به مي  تهديدها را جدي  اين  وقت 

  

��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  
 » مجرمان« :فرمايد مي  ساخته  را روشن  از آنان  كردن  سؤال  عدم  سبب  تعالي  حق  سپس

و   روي خود سياه  زيرا آنها در سيماي »شوند مي  شناخته  از سيمايشان«  كافران: يعني
و   اند و اثر اندوه غمگين  كه  است  اين  آنان  سيما و نشانه: قولي به. اند كبود چشم

: ناصيه »را بگيرند  وپاهايشان  پيشاني  و موهاي«  هويداست  هايشان بر چهره  گي افسرده
  همين  و به  را يكجا گرفته  هايشان پاها وپيشاني  فرشتگان  پس  سر است جلو  موهاي
  .افگنند مي  دوزخ  را به  آنان  صورت

  

��L��K��J��I���H��L��K��J��I���H��L��K��J��I���H��L��K��J��I���H  
  و جن  انس  اي »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«

 را  انتظارتان  قابل  و سرنوشت  ايد و سرانجام شده  هشدار و انذار داده  از قبل  كه درحالي
  .ايد؟ شناخته  در آخرت

  

��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  
  كه هنگام  در اين: يعني »كردند را انكار مي  آن  مجرمان  كه  جهنمي  همان  است  اين«

  اين: شود مي  گفته  آنان  شوند، به  افگنده  شود و در دوزخ  گرفته  ها و پاهايشان پيشاني
در   كه نگريد، با آن مي  آن  سوي  و به  كرده  را مشاهده  آن  همينك  كه  است  جهنمي  همان

  .ندارد  اصال حقيقت  وجود جهنم  گفتيد كه شمرديد و مي مي  را دروغ  دنيا آن
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��Y��X��W��V��U��T��Y��X��W��V��U��T��Y��X��W��V��U��T��Y��X��W��V��U��T  
و «سوزاند  مي را  نانآ  و جهنم »گردند مي«  جهنم  در ميان: يعني » آن  ميان«در   مجرمان

و   بسيار داغ  آب :حميم. شود مي  ريخته  گردند؛ و بر روهايشان مي » جوشان  آب  ميان
  و آب  آتش  در ميان  آنان  باشد پس  خود رسيده  نهايت  به  در جوشش  كه  است  جوشاني
  اندهنوش  جوشان  از آب  گاهي و  شده  تعذيب  در آتش  اند؛ گاهي در گردش  جوشان

  .شوند مي
  

�� �̂��]��\��[��Z�� �̂��]��\��[��Z�� �̂��]��\��[��Z�� �̂��]��\��[��Z  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  خود نعمت  ، كه از گناه  بازدارنده  تهديدها و هشدارهاي  بعد از اين »شماريد؟ مي 
  .روند؟ شمار مي به
  

��d��c��b��a�� �̀�_��d��c��b��a�� �̀�_��d��c��b��a�� �̀�_��d��c��b��a�� �̀�_  
 » است  ، دو باغ ترسيده  پروردگارش  در پيشگاه  از ايستادن  كه  هر كس  و براي«

  براي  وي  روي  پيش  در آن  بندگان  كه  است  همانا موقفي: پروردگار سبحان  پيشگاه
  بندگانش  بر احوال  تعالي  حق  پروردگار؛ همانا اشراف  مقام: قولي به. ايستند مي  حساب
  از معاصي  ترسد كه مي  مقام  از اين  كسي  پس  است  و سخنانشان  بر افعال  وي  و اطالع

در   آيندي ناخوش امر  توقع: » خوف«در   اصل. كند  پيروي  و از طاعات  برداشته  دست
و   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. باشد مي»  امن«ضد   و آن  است  آينده

  من  جنتان«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � اشعري از ابوموسي  غير ايشان
  القوم  وما فيهما، وما بين حليتهما وآنيتهما ةفض  من  حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان  ذهب
از   است  دو بهشت: عدنة جن  في  وجهه  ال رداء الكبرياء عليإ  ربهم  ليإينظروا   نأ  وبين

  است  و دو بهشت  از طالست  آنهاست در  كه  آنها و هر چه  و ظروف  زيورآالت  طال كه
  و در ميان  است  از نقره  در آنهاست  كه  آنها و هرآنچه  و ظروف  زيورآالت  كه  از نقره

  بر روي  كبريائي  جز رداي  بنگرند، چيزي  پروردگارشان  سوي  به  كه اين  و ميان  بهشتيان
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و   روحاني  ارد، يكيوجود د  دو بهشت: ديگر  قولي به. » نيست  عدن  در بهشت  وي

���²}�: است  تعالي  حق  همانا رضاي  روحاني  بهشت ، جسماني  ديگري �±��°

³ z� »بسيار بزرگ  مادي  هاي بهره: از  است  عبارت  جسماني  بهشت و» 72 /توبه  ،
  آيه  اين  كه  است  آن  اند؛ صحيح گفته  و غير وي ك عباس ابن  كه چنان . برتر و جاويدان

  بر اين  داليل  از گوياترين  آيه  گيرد زيرا اين مي هر دو را دربر  و جن  انس و  است  عام
  .شوند وارد مي  بهشت  كنند، به آورند و تقوا پيشه  ايمان  اگر جنيان  كه  است  حقيقت

 ابوبكر  درباره  كريمه  آيه  اين: كند كه مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
 ياد را به  و دوزخ  و بهشت  و كتاب  و حساب  او قيامت  شد زيرا روزي  نازل � صديق

  حيواني  كه  بودم سبز مي  گياهان  از اين  گياهي  داشتم  دوست«: گفت  آورد و سپس
  .شد  نازل  آيه  اين  پس. » شدم نمي  هرگز آفريده  كه  داشتم  خورد، دوست آمد و مرا مي مي
  

��i���h��g��f��e��i���h��g��f��e��i���h��g��f��e��i���h��g��f��e  
چرا   و جن  انس  اي »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  هاي از نعمت  يك كدام  پس«

  هم  مانندي  ، هيچ است  و هميشه  جاويدان  كه از آن  گذشته  دو باغ  اين  هاي نعمت  كه
  .ندارد

  

��l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��j  
  خرم بز وس  هاي شاخه  از آن  و در هر شاخه »بسيارند  هاي شاخه  ، داراي دو باغ  آن«

  راست  شاخه :غصن.  هاست شاخه: افنان. ها وجود دارد از ميوه  گوني گونه  بسيار، انواع
  . است

  

��q��p��o��n��m��q��p��o��n��m��q��p��o��n��m��q��p��o��n��m  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  شكر اين و  عقال بوده  آرا، مورد اشتياق دل  فر و شكوه  اين  به  زيرا رسيدن »شماريد؟ مي 
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  اين  تا به باشيد  داشته  كنيد و تقوي  را عبادت  تعالي  حق  كند كه مي  ها ايجاب نعمت
  .يابيد  دست  اخروي  هاي نعمت

  

��u��t���s��r��u��t���s��r��u��t���s��r��u��t���s��r  
  دوباغ  هاي از بلنديها و پستي  در هريك: يعني » است  روان  ، دو چشمه دو باغ  در آن«

از   يكي: قولي به. كند مي  آنها را آبياري  درختان  وجود دارد كه  يجار  اي ، چشمه ياد شده
  . است»  سلسبيل»  و ديگري»  تسنيم«،  دو چشمه  آن
  

��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  . است  بزرگ بسيار  و نعمتي  قطعي  حقيقتي  زيرا اين »شماريد؟ مي 
  

�� �̀�_�����~�����}��|��{�� �̀�_�����~�����}��|��{�� �̀�_�����~�����}��|��{�� �̀�_�����~�����}��|��{  
  است  و دو نوع  دو صنف  يعني: زوجان » هست  دو گونه  اي ، از هر ميوه دو باغ  در آن«

و   تازه  آن  گونه يك: كه  شده  گفته. شود مي  ها برگرفته ، لذت آن  از انواع  از هر نوعي  كه
  خود از ديگري  و مزه  ، گوارايي ها در لذتاز آن  يك  اما هيچ  است  خشك  ديگر آن  گونه
، در  موجود است  در آخرت  از آنچه«: گويد مي ك عباس ابن. ندارد  اي و كاستي  كمي

  روشن  فرق  دنيا و آخرت  هاي نعمت  ميان: يعني. »وجود ندارد  چيز ديگري  دنيا جز نام
  .وجود دارد  عظيمي  و فاصله

  

��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a  
 را دورغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  .دهيد؟ مي  انجام  نيك  عمل  كنيد و نه مي  عبادت  نه  كه» شماريد مي 
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��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f  
در   بهشتيان :يعني » ستبر است  آستر آنها از ابريشم  اند كه آرميده  برفرشهايي  بهشتيان«

: بطاين .اند داده  و بر متكاها تكيه  بر فرشها آرميده  تمام  و تنعمي  و آسايش  اهرف
  هرگاه  پس . ستبر است  ديباي: استبرق. ها قرار دارد در زير رويه  كه  است  آسترهايي

آستر : پرسيدند كه جبير خواهد بود؟ از سعيدبن  آنها چگونه  آستر آنها از ديبا باشد، رويه

}�: پروردگار است  مقوله  از همان  اين  ؟ گفت آنها از چيست  رويه  پس  يباستآنها از د

� �x� �w� �v� �u� �t� � s� �r� �q� �p�z  :)چيز از آنچه  داندچه نمي  كس  هيچ  
  شده  ساخته  پنهان  آنان  دادند براي مي  انجام  آنچه  پاداش  ، به است  ديدگان  بخش روشني

ها و ظواهر  رويه«: گويد نيزمي ك عباس ابن.  گذشت  آن تفسير  كه» 17 /سجده«)  است
: جني » است  نزديك  دو باغ  آن  وميوه«. »داند نمي  جز خداوند متعال  كس  آنها را هيچ

گردد تا  دور خود مي  به  بهشتي  درخت :كه  است  نقل. شود مي  چيده  كه  است  اي ميوه
،  بهشتي  از آنها بچيند و شخص  آساني  به  است  آن  هاي از ميوه  چيدن  خواهان  كه  كسي

  .دارد  آنها دسترسي  به  ، در هر حال پهلو خوابيده به  و چه  نشسته  باشد چه  ايستاده  چه
  

��u��t�����s��r��q��u��t�����s��r��q��u��t�����s��r��q��u��t�����s��r��q  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  .گيريد؟ نمي  را در پيش  تقوي و  عبادت  راه  كه »شماريد مي
  

�����~��}����|��{��z��y��x��w��v�����~��}����|��{��z��y��x��w��v�����~��}����|��{��z��y��x��w��v�����~��}����|��{��z��y��x��w��v  
 چشم  ، زنان ياد شده  دو باغ  در آن: يعني» نگاهند  فروهشته  در آنها دلبراني«
نظر   غيرشان  سوي  و به  انداخته  خود را فقط بر شوهرانشان  نگاه  هستند كه  اي فروهشته 

  كه  است  نقل«: گويد كثير مي ابن. دنيا  هستند، يا از زنان  يا از حوريان  كنند؛ و آنان نمي
  آنها به از  يكي  كه  بينند، چندان خود زيباتر نمي  را از شوهران  كس  هيچ  زنان  آن

  و نه  بينم مي را از تو نيكوتر و زيباتر  چيزي  نه  در بهشت  خدا كه  به: گويد مي  شوهرش
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  كه«. »قرار داد  من  تو و تو را براي  مرا براي  را كه  خدايي  ستايش  تر پس داشتني دوست

و   بردن  بين از: طمث » است  نكرده  با آنها آميزش  از آنان  پيش  و جني  انس  هيچ
بار از  در اولين  كه است  فرج  كردن  با خوني  همراه  و جماع  با آميزش  زن  بكارت  شكافتن
  نكرده  جماع  با آنان  كس هيچ  از شوهرانشان  قبل: يعني .دهد مي  روي  با وي  مقاربت

  آيه  اين. »اند شده  آفريده  در بهشت  حوريان  آن  كه اين  دليل  به«: گويد مي  مقاتل.  است
وارد   بهشت  كنند، به مي  جنسي  نيز مانند انسانها آميزش  جنيان  كه  است  بر آن  دليل
  آيه  اين  همچنين.  است  زن  جنيان از  همسراني  در بهشت مرد  جنيان  شوند و براي مي

  .كنند  نزديكي  آدمي  زنان با  جنيان  است  ممكن  گاهي  كه  است  بر آن  دليل
  

��¥��¤��£��¢��¡��¥��¤��£��¢��¡��¥��¤��£��¢��¡��¥��¤��£��¢��¡  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  .آوريد  دست را به  هايي دهيد تا همچو نعمت نمي  مانجا  شايسته  عمل  كه »شماريد مي 
  

��©�� �̈�����§��¦��©�� �̈�����§��¦��©�� �̈�����§��¦��©�� �̈�����§��¦  
و   ياقوت  آنها به  با سرخي  همراه  رنگ  را در صفاي  بهشتي  زنان  سبحان  خداي  سپس

 »و  ياقوت« خود مانند  بودن  در صفا و صيقلي »آنها  كه  گويي«: كند مي  تشبيه  مرجان

  نيز نگين  مرجان و  معروف  قيمتي  سنگ: ياقوت »نندمرجا«خود مانند   در درخشش
  زيد و غير ايشان بن حسن مجاهد،. شود مي  از دريا برگرفته  كه  است  معروفي  رنگ  سرخ

  مجاهد و حسن  پس. »اند  مرجان  و سپيدي  ياقوت  در صفاي  بهشتي  زنان«: گويند مي
  اولين«: است  آمده  شريف  در حديث. اند هكرد  معني» مرواريد»  را در اينجا به»  مرجان«

  كه  اند و گروهي چهارده  شب  ماه  چون  صورت به شوند، وارد مي  بهشت  به  كه  گروهي
دو همسر   از آنان  هر يك  آسمانند، براي  فروزان  ستاره  روشني  آيند، به مي  آنان  در پي
نيز در   تر از اين شود و شگفت مي  دهدي  پاهايش  گوشت  پشت از  وي  ساق  مخ  كه  است

  .» هست  بهشت
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�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  كه را  بهشتي  دلرباي  زنان  اين  و مهرهاي  نكرده  عمل  روزي  چنين  براي  كه »شماريد مي 
  .كنيد؟ نمي  ، آماده تاس  و تقوي  از عبادت  عبارت

  

��µ�� �́�³��²���±��°��µ�� �́�³��²���±��°��µ�� �́�³��²���±��°��µ�� �́�³��²���±��°  
  نيكوكردار بوده در دنيا  كه  كسي  جزاي: يعني »؟ است  جز احسان  احسان  مگر پاداش«

از   برخي  كه  بهشتي لذا دو  نيست  چيز ديگري  در آخرت  وي  به  ، جز احسان است
از   صالح  و عمل  در ايمان  كه  است  فضلي  اهل  ، از آن گذشت  آيات  آنها در اين  اوصاف
  در حديث. اند بهشت  اهل  درجات  برترين  صاحب  اند و ايشان تاخته  پيش  ديگران
دو   آن«: فرمودند  كه  است  آمده ص  اكرم  از رسول � عباس ابن  روايت  به  شريف
  راه  سال مسير صد  اندازه  به  هر باغ  مسافت  كه  است  جنت  در عرض  ؛ دو باغ بهشت

از   كه مگر اين  نيست  چيز از آن از نور و هيچ  است  سرايي  باشد، در وسط هر باغ مي
نيز   آن  و درختان  ثابت  آن  باشد، زمين مي  و جوش  در جنب  و سرسبزي  و خرمي  نغمه
  .» است  ثابت

  

��»���º��¹�� �̧�¶��»���º��¹�� �̧�¶��»���º��¹�� �̧�¶��»���º��¹�� �̧�¶  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 � مالك بن انس  روايت  به  شريف  گزاريد؟ در حديث و شكر نمي  عمل  كه »شماريد مي

��³�²´}  آيه صخدا   رسول«: فرمود  كه  است  آمده �±°´³�²� � �±°´³�²� � �±°´³�²� � �±°z  را
: گفتند  فرمايد؟ اصحاب مي  چه  پروردگارتان  دانيد كه آيا مي: فرمودند  خواندند، سپس
با توحيد   كه  كسي  آيا جزاي: فرمايد مي  پروردگارتان: فرمودند. ترنددانا  خدا و رسولش

  .»؟ است  ديگري چيز  ، جز بهشت ام كرده  انعام  بر وي
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��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼  
  اوصاف  كه  دو باغي  غير از آن: يعني » ديگر نيز هست  ، دو باغ دو باغ  و غير از آن«

  دو باغ  اصحاب ، از و مرتبه  از نظر جايگاه  كه  كساني  ، در زير آنها براي آنها گذشت
دو   در بهشت  كه  گذشت  شريف  در حديث. ديگر وجود دارد  ترند، دو باغ پايين  سابق

  و دو باغ  است  مقربان  از آن  اول  دو باغ  وجود دارد پس  از نقره  از طال و دو باغ  باغ
  ديگر به  و دو باغ  است  متنوعي  درختان  داراي  اول  ، دو باغ يمين  اصحاب  از آن  دوم

قرار دارند،   و سرسبزي  خرمي  نيز در كمال  دو باغ  ، اين بنابراين  سبز است  غايت
  .ترند پايين  اول  دو باغ  به  خود نسبت  و فضيلت  در مرتبه  هرچند كه

  

��Ä����Ã��Â��Á��À��Ä����Ã��Â��Á��À��Ä����Ã��Â��Á��À��Ä����Ã��Â��Á��À  
 را دروغ  پروردگارتان  هاياز نعمت  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  .گزاريد؟ كنيد و شكر نمي نمي  عمل  كه »شماريد مي 
  

Æ��ÅÆ��ÅÆ��ÅÆ��Å  
  .زنند مي  سياهي  به  ، دل و در منظر چشم »گونند سيه  سبزي  از شدت  سبز كه  دو باغ«
  

��Ë��Ê��É��È��Ç��Ë��Ê��É��È��Ç��Ë��Ê��É��È��Ç��Ë��Ê��É��È��Ç  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

  .كنيد؟ نمي  جزا عمل  سراي  براي  كه »شماريد يم
  

����������Ï��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì  
  . است  از چشمه  آب  فوران: نضخ» وجود دارد  زن  فواره  دو، دو چشمه  در آن«
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���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

وجود   جاري  ، دو چشمه است  مقربان  از آن  كه  اول  باغ زيرا اگر در دو »شماريد؟ مي
: گويد مي � عازب براءبن.  موجود است  زن  فواره  دارد، در اينجا نيز دو چشمه

  .»باشند مي  زن فواره  هاي هستند، بهتر از چشمه  روان  كه  هايي چشمه«
  

���������C��B��A���������C��B��A���������C��B��A���������C��B��A������E��D��E��D��E��D��E��D  
  بدان شدند؛  مخصوص  يادآوري  خرما و انار به » ستو خرما و انار ا  دو، ميوه  در آن«

ديگر  امتياز را بر  و اين  داشته  بيشتري  و منفعت  ها حسن ساير ميوه  به  نسبت  كه  جهت
  دارند و هم وجود  در خزان  هم  رو كه  دوا و نيز از آن  غذايند و هم  هم  ها دارند كه ميوه

  نيست  عام  به  خاص  عطف  آنها از قبيل  اختصاصي ذكر«: گويد مي  بخاري.  در زمستان
  .» بيشتر آنهاست  حسن  سبب  به  بلكه

  

���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

  .نعمتها سزاوار حمد و شكرند  زيرا اين »شماريد؟ مي
  

��N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K  
 ، فضل  داراي  زنان: خيرات »وجود دارند  و نكو روي  نكوخوي  اندر آنجا دوشيزگ«

 شريف  حديث  به  در آن  كه  است  جمهور مفسران  قول  و اين. اند  نيكخو و زيباروي
 ص  اكرم  رسول به«: فرمود  اند كه كرده  عنها استدالل هللا  رضي  سلمه ام  روايت  به  ذيل 

�: تعالي  حق  فرموده  ينمرا از ا !هللا يا رسول: گفتم {� �M� �L� �M� �L� �M� �L� �M� �Lz گردانيد؟   آگاه
  آمده  ديگري  شريف  درحديث. »اند و زيبا روي  خلق  خوش  زنان: مراد از آنان: فرمودند
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: كرام  زواج، خلقنا أل الحسان  الخيرات نحن«: خوانند مي را  نغمه  اين  عين  حوران  كه  است
  .» ايم شده  آفريده  اي گرامي  شوهران  براي  كه  هستيم  نيكخو و زيباروي  ما زنان

  

��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O  
  .»شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  اي»  پس«

  

��X��W��V��U���T��X��W��V��U���T��X��W��V��U���T��X��W��V��U���T  
 را  اند و ديگران وابسته  شوهرانشان  فقط به  كه »ها در خيمه  نشين  پرده  حوراني«

  شده  ساخته  خالي  از گوهر ميان  قرار دارند كه  اي بهشتي  هاي هخواهند و در خيم نمي
  وصف اين  به  سابق  دو باغ  اما زنان. خرامند نمي  بهشت  لذا در خيابانها و راهروهاي

  كس به  شوهرانشان  و جز به  داشته  را فروهشته  خويش  چشمان  شدند كه  توصيف
  بلندتري  ، منزلت آيه  در اين  ياد شده  حوران  به  نسبت  ، آنان نگرند بنابراين نمي  ديگري

̈�}�: نيز آمد  وصف  اين  سابق  زنان  در توصيف  عالوه  دارند، به � � � � �§��¦�̈�����§��¦�̈�����§��¦�̈�����§��¦����z  
  . است  شگرفي  وصف  حق  به  كه
  

���]��\��[��Z��Y���]��\��[��Z��Y���]��\��[��Z��Y���]��\��[��Z��Y  
  .؟ و جن  انس  اي» شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«
   

��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���� �̀�_��^  
تفسير نظير  » است  نكرده  با آنها آميزش  جني  و هيچ  انسان  هيچ  از ايشان  پيش«

  . گذشت آن
  .؟ و جن  انس  اي »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام  پس«
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��p��o����n��m��l��k��j��p��o����n��m��l��k��j��p��o����n��m��l��k��j��p��o����n��m��l��k��j  
و «  است سبز  هاي از جامه  ، يا نوعي بالش: رفرف »اند زده  كيهت  سبزرنگ  بر بالشهاي«

  نزد اعراب در  همچنين.  است  نگارينه  هاي فرش: عبقري »نيكو  گرانمايه  هاي بر فرش
فاخر،   اشياي و نيز به  و زنان  و با اعتبار از مردان  ، بزرگوار، برجسته فاضل  هر انسان  به

  است  جن  سرزمين پندارند از مي  اعراب  كه  است  جايي: »بقرع«. شود مي  اطالق  عبقري
  آن  باشند، به  آمده  شگفت  به  آن  و نيرومندي  و زيبائي  از حسن  را كه  لذا هر چيزي

  .دهند مي  نسبت
  نتيجه  اين  ، به بهشت  از بوستانهاي  دو نوع  درباره  وارده  آيات  ، از مجموع بنابراين

  درجه  بوستانهاي  دو، دو گونه  و درجه  يك  درجه  از بهشتيان  دو گروه  براي  هك  رسيم مي
  . است  شده  دو نيز فراهم  و درجه  يك
  قابل  نحو ذيل  آنها به  موجود در ميان  ، فرقهاي فوق  در آيات  با نگرش  البته

  :باشد ذكرمي

  دو باغ  كه را دارند در حالي  ميوه  ختاناز در  گوني و گونه  رنگارنگ  انواع  اول  ـ دو باغ 1
  .دارند  بسيار سبزي  ، فضاي دوم

  . زن فواره  دو چشمه  دوم  دارند و دو باغ  جاري  دو چشمه  اول  ـ دو باغ 2
  دوم  در دو باغ  هرچند كه  وجود دارد ولي  دو زوج  ميوه  از هر گونه  اول  ـ در دو باغ 3

  دوگونه  در آنها از هر ميوه  كه  نشده  گفته  اما چنين  د استو خرما و انار موجو  ميوه
  .وجود دارد  مختلف

 و مرجانند و بر شوهرانشان  ياقوت  چون  وجود دارند كه  ، زناني اول  ـ در دو باغ 4
  .وجود دارند  خوبروي  نيكخوي  ، زنان دوم  دارند اما در دو باغ مي  فروهشته  چشم 

اند  آرميده  ستبر است  آستر آنها از ديباي  كه  هايي گاه بر تكيه  ، بهشتيان اول  ـ در دو باغ 5
  .اند آرميده  نفيس  هاي سبز و فرش  بر بالشهاي  ، بهشتيان دوم  در دو باغ  كه در حالي

  
  
  



  

2882  

��u��t��s��r���q��u��t��s��r���q��u��t��s��r���q��u��t��s��r���q  
  كه »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهاي  يك كدام«  و جن  انس  اي»  پس«

  .كنيد؟ نمي  آماده  اي جاودانه  هاي نعمت  چنين  خود را براي
  

���|��{���z��y���x��w��v���|��{���z��y���x��w��v���|��{���z��y���x��w��v���|��{���z��y���x��w��v  
  پروردگارت: يعني » است  واالكرام  ذوالجالل  كه  پروردگارت  نام  است  با بركت«

  بندگان  به  كه  باشد؛ بر آنچه مي  و كرامت  ، شكوه ، عظمت عزت  ، صاحب ، پاك مقدس
گيرد و  قرار  مورد بزرگداشت  كه  است  آن  او شايسته  پس  نموده  انعام  خويش  مخلص
شود   ياد آورده و به  مورد ناسپاسي  قرار گيرد نه  و سپاس  نشود، مورد پرستش  نافرماني

  .گردد  فراموش  كه  اين  نه
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  ﴾واقعه   سوره ﴿
  . است  آيه  )96(  و داراي  است  مكي

  

{���}�: تعالي  حق  با فرموده  شد كه  ناميده»  واقعه»  سبب  بدان  هسور  اين :تسميه  وجه

��_��~z  است  آغاز شده .  
  جمله  آن ؛ از است  شده  روايت  احاديثي  مباركه  سوره  اين  فضيلت  در باره: آن  فضيلت
  واقعه  سوره« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است � انس  روايت  به  ذيل  شريف  حديث
و   ثعلبي. »دهيد  نيز تعليمش  فرزندانتان  را بخوانيد و به  آن  پس  است  توانگري  سوره

  به �مسعود بن هللاعبدا« :اند كرده  روايت �مسعود بن هللاعبدا  حال  عساكر در شرح ابن
  عيادتش  به � عفان بن عثمان  كرد پس  رحلت  در آن  شد كه  مصاب  اي بيماري  همان
  :او پرسيدو از   رفت

  ؟ بري مي  رنج  اي بيماري  از چه ! عبداهللا  اي
  . خويش  گناهان  از بيماري: گفت

  ؟ داري  ميل  چيزي  چه  به: پرسيد
  . پروردگار خويش  رحمت  به: گفت

  بياورند؟  پزشكي  برايت  كه  آيا دستور ندهم: پرسيد
  . مرا بيمار ساخت  پزشك  همان: گفت

  ؟ دستور ندهم  بخششي  هتو ب  آيا براي: پرسيد
  . نيست  نيازي  مرا بدان: گفت
  .باشد  دخترانت  ، بعد از تو از آن بخشش  اين: فرمود
  كه  ام دستور داده  دخترانم  به  از فقر بيمناكيد؟ من  آيا بر دخترانم ! اميرالمؤمنين  اي: گفت

  شنيدم صخدا   لرسواز   شريف  را بخوانند زيرا در حديث  واقعه  سوره  در هر شب
  اي او فقر و فاقه  را بخواند، هرگز به  واقعه  سوره  در هر شب  هر كس«: فرمودند  كه

  .»رسد مين
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�� �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}�� �̀�_��~���}  
و غير   حاقه ، ، مانند آزفه است  قيامت  از اسماي  اسمي: واقعه» شود  واقع  واقعه  چون«

  .باشد مي  و محقق  ثابت  آن  وقوع  شد كه  ناميده  رو واقعه  از آن  قيامت.  آن
  

��d��������c��b��a��d��������c��b��a��d��������c��b��a��d��������c��b��a  
 ديگر  آن  وقوع  در هنگام: يعني»  نيست  اي كننده  تكذيب  هيچ  آن  وقوع  در وقت«

  روي  آخر را بدمد ديگر اصال تكذيبي  نفخه � اسرافيل  و چون  در كار نيست  تكذيبي
  همان: واقعه مراد از.  است  عاد دروغو م  قيامت: بگويد  كه  بيني را نمي  دهد و كسي نمي

  . آخر در صور است  دميدن
  

��g���f��e��g���f��e��g���f��e��g���f��e  
و   جاه  اهل  از كافران  هايي گروه  قيامت: يعني»  فرادارنده  و هم  است  فرودارنده  هم«

دارد و  اند، فرومي در دنيا بلندقدر بوده  را كه  و توانگري  منصب  اهل  و فاسقان  مقام
اند، بلندقدر  بوده  و نشان  نام در دنيا بي  را كه  ايمان  از اهل  هايي د و گروهگردان مي  پست

  .دهد مي  گرداند و رفعت مي
  

��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h  
  آن  بر روي  هر آنچه  تا بدانجا كه» شود  لرزانده  سخت  جنبشي  به  زمين  كه  گاه  آن«

  .شكند مي  ـ در هم  غير آنها و  از كوه  چيز ـ اعم  شود و همه مي  ويران  است
  

���p��o��n��m���p��o��n��m���p��o��n��m���p��o��n��m  
 بس: شود مي  گفته.  است  شدن  ريزه ريزه: بس» خرد و ريز شود  و كوهها سخت«
  .را خرد و ريز كند  چيزي  كسي  كه  گاه  ؛ آن الشي 
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��t��s��r��q��t��s��r��q��t��s��r��q��t��s��r��q  
،  فتابآ  سوي به  خانه  روزنه  در شعاع  كه چنان» گردند«  و متفرق » پراكنده  غباري  پس«

  .شود مي  ديده  غبار مانندي  ذرات
  

��x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u��x��w��v��u  
  تقسيم  گانه سه  هاي ها و گروه دسته  شما به: يعني» باشيد  اي گانه سه  و شما ازواج«

و نيز بر  شود  يادآوري  ديگري  با دسته  همراه  از آن  كه  بر هر چيزي: زوج. شويد مي
  .شود مي  اطالق  ماده و نر  جفت

  

z���yz���yz���yz���y����������~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{  
 پس«: فرمايد و مي  پرداخته  گانه سه  هاي گروه  اين  حال  بيان  به  تعالي  حق  گاه  آن

 :يعني »؟ ميمنه  دارند اصحاب  حال  چه«  راست  دست  ياران: يعني»  ميمنه  اصحاب 
  پس . و وصف  حال  قرار دارند؟ در بهترين  و وصفي  حال  در چه  راست  دست  ياران

  اصحاب . است  آنان  حال  از خوبي  آوردن  شگفت  و به  شأن  مفيد بزرگداشت  استفهام
  هاي و نامه برند مي  بهشت  سوي به  راست  را از سمت  ايشان  اند كه سعادت  اهل: ميمنه

  .دهند مي  شان راست  دست  را به  اعمالشان
  

��¥��¤�����£��¢��¡�����¥��¤�����£��¢��¡�����¥��¤�����£��¢��¡�����¥��¤�����£��¢��¡���  
  اهل  آنان» ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  چه«  چپ  نيارا: يعني » شمال  و اصحاب«

  هاي نامه برند و مي  دوزخ  سوي به  چپ  آنها را از سمت  اند كه و ضاللت  شقاوت
  بد و ناميموني  و وصف  در حال  آنان ! آري. دهند مي  شان چپ  دست  را به  اعمالشان

در اينجا نيز مفيد  استفهام . شوند مي  افگنده  و دنائت  حقارت  قرار دارند زيرا در پرتگاه
  . است  بد آنان و روز  از حال  واداشتن  شگفت  به
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�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦  
  ، پيشتازان گروه  سومين: يعني » روندگان خود ايشانند پيش  گيرندگان و سبقت«

  يسو به  آنانند كه  اند و هم نيك  و اعمال  و جهاد و توبه  ايمان  سوي به  گيرندگان وسبقت
  روشن  متعال  خداي  ترتيب  اين  به. تازند مي  پيش  وي  و بهشت  أخداوند  رحمت

  ها كه راستي دست: شوند مي  تقسيم  گروه  سه  به  انسانها در روز قيامت  كند كه مي
  پيشگاه  به  گيرنده سبقت  اند و پيشتازان دوزخ  اهل  ها كه چپي  اند، دست بهشت  اصحاب

  در حديث. باشند شهدا مي و  ، صديقان پيامبران  ؛ كه وي  بارگاه  و مقربان  عزوجل  خداي
آيا «: فرمودند ص  اكرم  رسول كه  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت  به  شريف

  اند؟ اصحاب كساني  چه  روز قيامت در  الهي ) عرش(  سايه  سوي به  پيشتازان  دانيد كه مي
  چون  اند كه  كساني  ايشان: فرمودند ص  اكرم  رسول .داناترند  شخدا و رسول: گفتند

را   شود، آن  خواسته  از آنان  حق  پذيرند و چون مي را  شود، آن  عرضه  آنان  به  حق
. »كنند مي  حكم  بر خويشتن  كنند كه مي  و داوري  حكم  چنان  بخشند و بر مردم مي

» 7/   آيه«) باشيد  اي گانه سه  هاي و شما دسته: ( v��u�w�z}�: كثير در تفسير ابن
  در طرف  اي شوند؛ دسته مي  تقسيم  دسته  سه  به  در روز قيامت  مردم  يعني«: ويدگ مي

 � آدم  راست  از پهلوي  اند كه كساني  قرار دارند و آنان  پروردگار سبحان عرش  راست
  چپ  در طرف  دوم  دسته. اند بهشت  اهل جمهور  آنان: گويد مي  و سدي... اند  آمده بيرون
... اند آمده  بيرون � آدم  چپ  از پهلوي  اند كه دوزخ  اهل  عامه  قرار دارند و آنان  عرش
اند  عزوجل  خداي  در بارگاه  پيشتازان  سوم  ـ و دسته  از عملكرد آنان أبر خدا  ـ پناه

  نزديكترند و اين  تعالي  حق ر و بهت مندتر، مخصوص بهره  يمين  از اصحاب  ايشان  كه
  .» كمتر است  يمين  از اصحاب  تعدادشان  باشند كه مي  و شهيدان  ، صديقان ؛ پيامبران گروه

  

���«��ª��©���«��ª��©���«��ª��©���«��ª��©  
و   كرامت و  الهي  فراوان  پاداش  سوي به  گان كرده  نزديك: يعني»  مقربان  آنانند همان«

  . وي  عظيم  گراميداشت
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��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬  
  .اند»  پر ناز و نعمت  در بهشتهاي«طور ابد   به  مقربان  آن
  

�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±  
  تحت در  شمار آن  كه  است  گروهي:   ثله»  بسيارند از پيشينيان  جمعي«؛  مقربان  آن

  ما حضرت پيامبر  تا بعثت � آدم  از زمان  سابق  هاي امت: مراد از پيشينيان. حصر نيايد
  .باشند مي صمحمد 

  

��¹������ �̧�¶��µ��¹������ �̧�¶��µ��¹������ �̧�¶��µ��¹������ �̧�¶��µ  
  به  نسبت صمحمد   از امت  مقربان: يعني»  اند از متأخران اندكي«  مقربان  آن» و«

  پيشين هاي در امت  پيامبران  بسياري  سبب  اند، به ديگر اندك  هاي خود از امت  پيشينيان
  را ترجيح نيز آنكثير  ابن  ـ كه  قولي به. اند گفته  را اجابت  دعوتشان  كه  كساني  و بسياري

و  صمحمد  امت  بسيار از پيشينيان  جمعي  مقربان: كه  است  ـ مراد اين  است  داده
و   مقرب  پيشينيان بسيار از  ، جمعي اند بنابراين امت  همين  از متأخران  اندك  جمعي

اند،  تدر بهش  اندكي  مقربان  امت  اين  از متأخران  اند ولي در بهشت  محمدي  پيشتاز امت
  دو مجموعه آيد ـ از هر مي  كه چنان زيرا ) راست  دست  ياران(  يمين  اصحاب  برخالف
  اصحاب  ندارد كه  امتناعي  هيچ  اند پس بهشت در  بسياري  جمع  و متأخرانشان  پيشينيان

، از  بنابراين. ديگر باشند  هاي از امت  غيرشان  يمين  بيشتر از اصحاب  امت  اين  يمين
  نصف  كه  است  امت  اين  يمين  اصحاب  بسيار بزرگ  و از جمع  اندك  و مقربان  پيشتازان

 ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان شود مي  تشكيل  بهشت  اهل
  امت(شما   كه  اميدوارم  من: ةالجن اهل  تكونوا نصف  نأرجوا أل نيإ«: گفتند  خويش  ياران  به

  .»باشيد  بهشت  اهل  نصف )من
  چون :فرمود  كه  است  شده  روايت � هريره از ابي» 39ـ  13»  آيات  نزول  سبب  در بيان

  جمع  متأخران بسيار و از  جمعي  از پيشينيان(:  ��µ��´��³��²��±�z¶��¸}�  آيه
، بر  ر استبيشت  قبل  هاي امت  چرا شمار بهشتيان  امر كه  شد، اين  نازل) اند اندكي



  

2888  

از (:  �z¥�¤�£�¢��¡�~���}�: آيه  دشوار آمد لذا بعد از آن  مسلمانان
  و محكمي  سند قوي  روايت  هرچند اين. شد  نازل) بسيارند  جمعي  و متأخران  پيشينيان

  .ندارد
  اكثريت ها در غير خود از امت  به  نسبت  در بهشت  امت  اين  مجموع: كه اين  خالصه

باز   ولي ما بيشترند  امت  از سابقان  گذشته  هاي امت  و پيشتازان  اما سابقان قرار دارند
  كه  ذكر است  شايان. باشند ديگر مي  هاي امت  و متأخران  ما بيشتر از تابعان  امت  تابعان

  انبيايشان  كثرت جز  ديگري  ، دليل بهشت  سوي به  پيشين  هاي امت  پيشتازان  بسيار بودن
از ما بيشتر   ايشان  به  انبيايشان  شدن  با ضميمه  پيشين  هاي امت  اگر پيشتازان  پس ندارد

  . نيست  باكي  ما هيچ  امت  باشند بر پيشتازان
  

��½��¼�����»��º��½��¼�����»��º��½��¼�����»��º��½��¼�����»��º  
  تكيه طال  هاي از رشته  شده بافته  هاي بر تخت  مقربان: يعني»  زربافته  هاي بر تخت«

  هاي تخت  و زبرجد، يعني  در و ياقوت  به  مشبك  هاي تخت)  موضونه: (قولي به. اند داده
  . است  گوهرنشان

  

���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾  
  والفت  انس  در كمال  هم  روبروي  مقربان: يعني »اند داده  برآنها تكيه  هم  روبروي  كه«

سر  پشت همديگر را از  كه  نيست  اند و چنان نشسته  گوهرنشان  زربفت  هاي بر تخت
  .كنند  ديگر نگاه  بعضي  قفاي  به  ند و بعضيببين
  

��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
 خدمتگزاري  براي  بر گرد ايشان: يعني» گردند مي  جاويدان  نوجوانان  گردشان بر«
  و نه شوند پير مي  نه  نوجوانان  اند و آن يافته  اختصاص  ايشان  به  گردند كه مي  نوجواناني 

: ديگر   قولي و به  مسلمين  نوجوانان  آنان: قولي به. كند مي آنها تغيير  و صفاي  شادابي
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  خدمت  اين  به  پرداختن  براي  نوجوانان  آن  كه  امر نيز بعيد نيست  اين. اند مشركين  اطفال
  .باشند  شده  آفريده  در خود بهشت

  

��K�������J��I��H��G��F��K�������J��I��H��G��F��K�������J��I��H��G��F��K�������J��I��H��G��F  
 :اكواب» ها ها و ابريق ا كوزهب«گردند؛  مي  جاويدان  نوجوانان  برگردشان ! آري
 آبريزي :ابريق.  سرپوش  دارد و نه  دسته  نه  مدور كه  هاي دهانه  داراي  است  هايي كوزه

  از شراب :يعني»  جاري  از شراب  و با جامهايي«دارد   و نوله  و سرپوش  دسته  كه  است 
  . بهشتي  شراب  هاي چشمه  روان

  

��Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L  
دنيا   شرابهاي  كه چنان» سردرد نگيرند«  شراب  آن  از نوشيدن: يعني»  از آن  شتيانبه  كه«

 ك عباس ابن. برود  از بين  تا خردهايشان» شوند  بد مست  و نه«شود  سردرد مي  سبب
 أخداوند  ، كه و پيشاب ، سردرد، قي ؛ مستي است  چهار خصلت  در شراب«: گويد مي

  .» است  داشته  اينها پاك  را از همه  بهشت  شراب
  

��U�������T��S��R��U�������T��S��R��U�������T��S��R��U�������T��S��R  
از : يعني »گزينند بر مي  از آنچه  هايي ميوه«خدمتگزار با   نوجوانان  گردند آن مي »و«

  هاي ميوه همه  كنند، هرچند كه مي  خود انتخاب  ميل  به  بهشتيان  كه  آنچه  هاي بهترين
  . هاست بهترين  بهشتي

  

��Z��Y��X�������W��V��Z��Y��X�������W��V��Z��Y��X�������W��V��Z��Y��X�������W��V  
گوشتها بهتر  از ديگر  كه»  مرغ  گوشت«با   آنان خدمتگزار بر  نوجوانان  گردند آن مي »و«

در   حكمت. دارد  و رغبت  ميل  بدان  و دلهايشان» دارند  خوش  از آنچه«  و لذيذتر است
  سريعتر، در هضم  بردن تر، در فرو لطيف  ميوه  كه  است  اين  بر گوشت  ميوه  كردن  مقدم
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  انسان  كه  طوري  به  ممدتر است اشتها  تحريك  تر و براي سالم  تر، از نظر بهداشتي آسان
  .كند غذا مي  خوردن  را مهياي

  

��]��\��[��]��\��[��]��\��[��]��\��[  
  كه  است  آن  حور در چشم. دارند  همسراني  از حور عين  بهشتيان: يعني»  و حور عين«

  چشمهاي  داراي  يعني: ينع. بسيار سفيد باشد  آن  و سفيدي  بسيار سياه  آن  سياهي
  . درشت

  

��a�� �̀���������_��^��a�� �̀���������_��^��a�� �̀���������_��^��a�� �̀���������_��^  
  آن  به  كه  است  مرواريدي: صدف  در ميان  لؤلؤ نهان»  صدف  در ميان  لؤلؤ نهان  مثل«

  درخشش صفا و  مرواريدي  چنين  باشد، كه  فرونيفتاده  غباري  و بر آن  نرسيده  دستي
در   لؤلؤ نهان  خود به  رنگ  و صفاي  ، زيبايي يدر سفيد  بهشت  زنان  پس. دارد  بيشتري

  .اند شده  تشبيه  صدف  ميان
  

��f��e��������d��c��b��f��e��������d��c��b��f��e��������d��c��b��f��e��������d��c��b  
  دهي پاداش منظور  ها به نعمت  اين  همه: يعني» كردند مي  آنچه  براي  است  پاداشي  اين«

  .شود مي  ارزاني  ايشان  به  در برابر اعمالشان
  

��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  
  هذيان  كسي  زيرا در بهشت» شنوند آلود نمي گناه  و حرفي  بيهوده  سخني  در بهشت«

  خبري  گناه  به  آلوده  و ايذاء و سخنان  از دشنام  گويد و در آن نمي  آلودي گناه  و سخن
  . نيست
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��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n  
  گفتن  يگر را بههمد  بهشتيان: يعني»  و سالم  است  سالم  شنوند كه را مي  سخني  ليكن«

  .گويند مي ! سالم...   و سالم  و درود گفته  ، شادباش سالم
  

��x��w����v��u��t��s��x��w����v��u��t��s��x��w����v��u��t��s��x��w����v��u��t��s  

¦��}  به  معطوف  آيه  اين» ؟ يمين  دارند اصحاب  حال  ؛ چه يمين  و اصحاب«

ª� �©� �¨� �§z  از حال  واداشتن  شگفت  مفيد به  و استفهام  است  
 » رحمن»  در سوره  كه ـ چنان  يمين  اصحاب.  است  انآن  و نيكبختي  مندانه سعادت
از  بعد  دوم  ، در درجه بهشتيان  كلي  در تركيب: يعني. اند دوم  باغ  ـ اصحاب  گذشت
زيرا  دارند؛  تري پايين  از نعمتها درجه  و در برخورداري  قرار داشته  و مقربان  سابقان
  كمتري  ، بهره و عمل  و از نظر اخالص  دهتر بو ضعيف  در دنيا از نظر ايمان  ايشان
  پيشتازان  درجه  شود، به مي  داده  ايشان  به  كه  هايي ها و نعمت ، ميوه اند بنابراين داشته
  .رسد نمي

  

��|��{�������z��y��|��{�������z��y��|��{�������z��y��|��{�������z��y  
سدر يا كنار   درخت. قراردارند» خار سدر بي  در جوار درختان«  يمين  اصحاب ! آري

  .باشد  شده  قطع  خار آن  كه  است  آن: مخضود.  است  معروف  درخت  نوعي
  

��_������~��}��_������~��}��_������~��}��_������~��}  
 » است  چيده  هم  روي  خوشه  خوشه  اش ميوه  موز كه  هاي  درخت«در جوار » و«

  نظمي  همديگر به بر فراز  آن  هاي خوشه  كه  است  آن: منضود .  موز است  درخت: طلح
  كه  است  معروفي  درخت  بلكه  موز نيست  درخت ؛ طلح: قولي به. باشد  شده  زيبا چيده
بر   آن  فضيلت  كه  است ذكر  شايان. باشد مي  اعراب  در سرزمين  درخت  بزرگترين

  . دنياست  هاي نعمت بر  بهشتي  هاي ساير نعمت  فضيلت  دنيا همچون  درختان
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 اي دره  را كه  وج  وادي  اعراب: است  شده  روايت  دو آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
 را بسيار  موز و كنار آن  ها و درختان بود و سايه  در طائف  خيز و سرسبزي حاصل 

  . t��s...��z}�: فرمود  نازل أخداوند  داشتند پس  دوست
  

��b��������a��`��b��������a��`��b��������a��`��b��������a��`  
  زوالي  و پايدار قرار دارند كه  هميشگي: يعني»  گسترده  در سايه«  يمين  اصحاب» و«

  .برد نمي  را از بين  ورشيد آنندارد و خ
  

��e��d��c��e��d��c��e��d��c��e��d��c  
  كجا كه هر  روز به شبانه  در طول  قرار دارند كه»  ريزان در آبي«  يمين  نيز اصحاب» و«

  آن  عزوجل خداي  كه  ريزان  آب  اين  پس. ندارد  انقطاعي  شود و هيچ مي  خواهند جاري
،  مقرب  پيشتازان  شراب اما  است  يمين  اصحاب  ريزد، شراب مي  اش را در مجاري

  . است  جاري  شراب  از چشمه  جامهايي
    

��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  
و در »  است پذير  پايان  نه  كه«قرار دارند » بسيار  اي در ميوه«  يمين  نيز اصحاب» و«

از   و در بعضي  هداشت  فصلي  دنيا هر يك  هاي ميوه  كه شود چنان مي  قطع  اوقات  وقتي
  خواهانش  كه  ازكسي  آن  هاي ميوه: يعني»  شده  بازداشته  و نه«شوند  مي  قطع  اوقات

  كه  نيست  مثال چنين. شود نمي  بازداشته  از اوصاف  صفتي  و به  از اوقات  باشد، در وقتي
  د و شرايط و موانعاز قيو  گونه اين  شود، يا امثال  خواسته  بهايي  از ايشان  در برابر آن

  پيشتازان»  اما ميوه.  است  آماده  برايشان  ها هميشه ميوه  آن  گردد بلكه  وضع  ايشان  براي
  .گزينند ها بر مي ميوه  انواع  ميان خود از  آنان  كه  است  اي ميوه»  مقرب
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��p��o��n��p��o��n��p��o��n��p��o��n  
ها  آرامكده ختها وت  بر باالي » شده  برافراشته  هاي فرش«از   يمين  نيز اصحاب »و«

و   در كمال  كه  است  بهشت  اهل  از زنان  در اينجا كنايه  فرش: قولي به. برخوردارند
  .و بلندبااليند  جاه  قدر و عالي  برافراشته  جمالشان

  

��t�����s��r���q��t�����s��r���q��t�����s��r���q��t�����s��r���q  
  نعنوا  به  ابداعي  شيوه  را به  زنان  ما آن: يعني»  آفريدني  را آفريديم  همانا ما آنان«

اند و  آدم بني  ، زنان مراد از آنان: قولي به.  ايم آفريده  توالد و تناسل  نو بدون  آفرينشي
  به  و مرگشان  بزرگسالي آنها را بعد از أخداوند  كه  است  معني  نو آنها بدين  آفرينش

  .گرداند برمي  گي و تازه  جواني  حال
  

��w��v���u��w��v���u��w��v���u��w��v���u  
  ايشان با  و جني  انس  هيچ  از شوهرانشان  قبل  كه»  مگردانيدي  را دوشيزه  ايشان  پس«

را بكر   ايشان كنند،  مقاربت  با ايشان  شوهرانشان  كه  هم  و هر وقت  است  نكرده  آميزش
در   كه چنان. كنند نمي  نيز احساس  درد و رنجي  نظر هيچ  از اين  دوشيزگان  يابند و آن مي

: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � يدخدريسع ابي  روايت  به  شريف  حديث
  خود مجامعت  با زنان  بهشت  اهل  چون: بكاراأ  عدن  ذا جامعوا نسائهمإ ةالجن  هلأ  نإ«

  .»گردند يبر م  بكارت  به امجدد  زنان  كنند، آن
  

��z��y��x��z��y��x��z��y��x��z��y��x  
  است  زني از  عبارت  عروب  جمع: عرب. اند»  و سال  و همسن  همسردوست«؛  زنان  آن
مبرد . باشد دلپسند  و او نيز در نزد شوهرش  محبوب  سخت  در نزدش  شوهرش  كه
. »باشد  سخن و بسيار شيرين  بوده  شوهرش  عاشق  كه  است  زني  عروب«: گويد مي

  .دارند  و سال  سن  تولد و يك  تاريخ  يك  اند كه زناني: اتراب
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��}��|��{��}��|��{��}��|��{��}��|��{  
پديد   يمين  اصحاب  را نيز براي  ياد شده  زنان  أخداوند: يعني»  يمين  اصحاب  براي«

  . است  آورده
    

��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~  
  يمين  اصحاب: يعني» اند  بسيار از متأخران  و گروهي  بسيار از پيشينيان  گروهي  كه«

  پيامبر خاتم  تا بعثت � آدم  از زمان  اند كه كساني  بسيار از پيشينيانند؛ و ايشان  گروهي
 صمحمد   امت از  ؛ يعني بسيار از متأخران  اند و گروهي و درگذشته  دنيا آمده  به ص

  ؛ و مراد از گروه امت  اين  پيشينيان: بسيار از پيشينيان  مراد از گروهي: قولي به. هستند
  پيروي  امت  ناز پيشينيا  در ايمان  اند كه امت  اين  از پسينيان  ؛ كساني بسيار از متأخران

  . است  داده  ترجيح را  قول  كثير اين اند و ابن گرديده  رو ايشان  و دنباله  كرده
  

��¬��«�����ª��©�� �̈�§��¬��«�����ª��©�� �̈�§��¬��«�����ª��©�� �̈�§��¬��«�����ª��©�� �̈�§  
  يعني  در آخرت  مردم  گانه سه  هاي از گروه  دو گروه  حال  متعال  خداي  كه  و بعد از آن

و «: پردازد مي  چپ  ياران  حال  انبي  به  كرد، اينك  را بيان  يمين  و اصحاب  پيشتازان

  گونه را اين  خود حالشان  گاه  آن» ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  ، چه شمال  اصحاب
  :كند تفسير مي

  

��±��°�� �̄�®��±��°�� �̄�®��±��°�� �̄�®��±��°�� �̄�®  
  كه  است  جوشاني  آب: و حميم  آتش  گرماي: سموم» اند جوش  آتشباد و آب  در ميان«

  هواي  سموم: بگوئيم  كه  است  بهتر اين«: گويد مي  رازي  امام.  بسيار باالست  آن  حرارت
  هالكت  و سبب  فاسد كرده را  انسان  قلب  آن  عفونت  كه  است  اي و بسيار آلوده  متعفن

  .»شود مي  وي
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��»��º��¹������� �̧�¶��µ�� �́�³��²��»��º��¹������� �̧�¶��µ�� �́�³��²��»��º��¹������� �̧�¶��µ�� �́�³��²��»��º��¹������� �̧�¶��µ�� �́�³��²  
  سايه  به  و سوزان  سخت  از گرماي  زده ، وحشت دوزخيان: يعني» از دود  اي و در سايه«

و   بسيارسخت  گرماي  يابند كه مي  از جهنم  را نيز دود سياهي  سايه  برند پس مي  پناه
»  خوش  و نه«  ها سرد نيست مانند ديگر سايه: يعني»  است  خنك  نه  كه«دارد   سوزاني

د باشد، دلپسن  بهره بي از خير  كه  ندارد زيرا هر چيزي  نيكو و دلپسند هم  منظري: يعني
  . نيز نيست

  

��Á��À��¿��¾�����½��¼��Á��À��¿��¾�����½��¼��Á��À��¿��¾�����½��¼��Á��À��¿��¾�����½��¼  
در  در دنيا)  شمال  اصحاب(  چپ  ياران: يعني» بودند  نازپرورده  از اين  پيش  آنان«

  .نبود  حالل  برايشان  بودند كه  فرورفته  و لذتهايي  شهوات
  

��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â  
  توبه  از شرك  يعني.  تاس  شرك  مراد از آن  كه» كردند مي  مداومت  بزرگ  و بر گناه«

  .فشردند مي  پاي  كردند و بر آن نمي
  

��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��È  
باز برانگيخته  اآيا واقع  چند شديم  و استخواني  و خاك  مرديم  آيا چون: گفتند و مي«

  ياستخوانها به  كه را ـ درحالي  بعد از مرگ  شدن  زنده  شمال  اصحاب: نييع» ؟ شويم مي 
  .و بعيد شمردند  شوند ـ انكار كرده مي  تبديل  چندي  پوسيده

  

��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò��Ô��Ó��Ò  
ما   نخستين  پدران  شدن  برانگيخته: يعني» شوند؟ مي  ما برانگيخته  نخستين  آيا پدران«

اند و  مرده تر از ما آنها پيش  رو كه  ، از آن خود ما است  شدن بعيدتر از برانگيخته
  .اند تر شده پوسيده



  

2896  

 ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õ  
 است  همانا روز قيامت  كه»  معين  ميعاد روزي  براي  و آخرين  اولين  گمان بي: بگو«

  بگو كه  آنان  به !صمحمد   اي  يعني. و رستاخيز  بعد از بعث» شوند مي  كرده  جمع« 
هستيد، در موعد روزي   آنان  ملهشما نيز از ج  كه  ها و متأخرانشان از امت  پيشينيان

  .شويد مي  گردآورده  معلوم 
  

���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  
 ؛ است  آنان  و امثال  مكه  اهل  براي  خطاب» انگار  دروغ  گمراهان  شما اي  سپس«

 از درخت  رستاخيز، در آخرت  شما منكران: يعني» زقوميد  از درخت  خورندگان«
در   آيه  تفسير نظير اين. خوريد رويد، مي مي  در قعر جهنم  كه  اي بدمنظر بسيار بدمزه 

  . نيز گذشت» 62 /صافات»  سوره
  

��P��O��N��M��P��O��N��M��P��O��N��M��P��O��N��M  
 پر  زقوم  را از درخت  شكمهايتان: يعني» ها را پر خواهيد كرد شكم  از آن  پس«

  .ردآو بر شما فشار مي  گرسنگي  كه  كنيد؛ از بس مي
  

��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q  
،  آن  خوردن  دنبال  و به  زقوم  شما بر روي: يعني» نوشيد مي  جوش  از آب  آن  و روي«

  .نوشيد مي  جوش  از آب  تشنگي  غلبه  سبب  به
  

��Y�����X��W���V��Y�����X��W���V��Y�����X��W���V��Y�����X��W���V  
  اند كه اي زده عطش  شتران: هيم » زده عطش  شتران  خواهيد نوشيد مانند نوشيدن  پس«

آشامند  مي  شوند و چندان نمي  اند هرگز سيراب شده  مصاب  آن  به  كه  اي بيماري  سبب  به
  مانند نوشيدن  بلكه  نيست  عادي  نوشيدني ، جوش  شما از آب  نوشيدن: يعني. تا بميرند
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  سيراب  آب  اند و از نوشيدن تشنه  هميشه  كه  استسقاء است  مرض  مبتال به  شتران
  .شوند نمي

  

��[��Z��[��Z��[��Z��[��Z�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\  
شود  مي  آماده  مهمان  براي  كه  است  غذايي: نزل» در روز جزا  آنان  مهماني  است  اين«

  آب  نوشيدني و  زقوم  از درخت  آنچه: يعني. خورد مي  مهمان  كه  است  چيزي  و اولين
  .گيرند قرارمي  پذيرايي مورد  با آن  كه  است  در آخرت  آنان  ذكر شد؛ پذيرايي  جوش

  

��c��b����a�� �̀�_��c��b����a�� �̀�_��c��b����a�� �̀�_��c��b����a�� �̀�_  
 حالي شما را در: يعني» كنيد؟ نمي  چرا تصديق  پس  ايم شما را آفريده  كه  ماييم«
 به  كه  گونه  چرا آن  دانيد پس را مي  حقيقت  اين  نبوديد و خودتان  چيزي  كه  آفريديم 
هر   نيد كهدا كنيد؟ مگر نمي نمي  ما معترفيد، رستاخيز را تصديق  خود از سوي  آفرينش 

نيز   بر باز آفريني  اولي  طريق  قادر باشد، مسلما و به  و اوليه  ابتدايي  بر آفرينش  كس
  .؟ تواناست

  

��g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d  
  آفرينش و در »ايد ديده«  مني  آب  ، يعني از نطفه» ريزيد در رحمها مي  را كه  آيا آنچه«

  .ايد؟ نگريسته  آن
  

��m���l���k��j��i��h��m���l���k��j��i��h��m���l���k��j��i��h��m���l���k��j��i��h  
  صورت  را به  مني  آب  آيا شما اين: يعني» ؟ ايم آفرينيد يا ما آفريننده را مي  ا آنآيا شم«

و   سازنده  كه  ماييم  كشيد، يا اين تصوير مي  سازيد و به مي  الخلقه  استوار و كامل  بشري
  ؟ آنيم  تصويركشنده  به
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�_��~��}��|��{��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����  
  كرده  را بر شما تقسيم  ما مرگ: يعني»  ايم را مقدر كرده  شما مرگ  در ميان  كه  ماييم«

  كساني از شما  پس  ايم كرده  تعيين  معين  وقتي  به  از افرادتان  هر فردي  را براي  و آن
ميرند  مي  و خردسالي  در كوچكي  هستند كه  ميرند و كساني مي  در بزرگي  هستند كه

را  و ما » جست نتوانيد  و بر ما سبقت«برابرند   مرگ  در چشيدن  همه  زمين  اهل  يول
شما   را جانشين شما  همانندان  كه بر آن«؛  ما توانائيم  نتوانيد كرد بلكه  عاجز و مغلوب

  قول به.  پديد آوريم همانند شما را  شما خلقي  جاي به  كه  اين بر  توانائيم: يعني»  گردانيم
  ديگري  و گروه  بميرانيم را  گروهي  كه  بر اين  ما توانائيم: است  اين  معني  جريرطبري ابن

بر   نيز توانائيم» و«ديگر   ازنسل  پس  و نسلي  بعد از قرني  ، قرني گردانيم  آنان  را جانشين

»  افرينيمبي«ها  ها و عالم و هيأت ها از صورت» دانيد نمي  كه  شما را در هيأتي«  كه اين

از   قبل  كه چنان  گردانيم  و خوك  بوزينه شما را  كه بر اين  توانائيم  يعني«: گويد مي  حسن
شما را در   كه بر اين  توانائيم: است  اين  معني  قولي به. » كرديم  چنين  شما با اقوامي

  . ايد بيافرينيم داشته در دنيا  كه  رستاخيز بر غير صورتهايي
  

��b��a���`��b��a���`��b��a���`��b��a���`����������f��e��d��c��f��e��d��c��f��e��d��c��f��e��d��c  
،  از نطفه شما  ابتدايي  از آفرينش  عبارت  و آن» ايد را دانسته  نخستين  آفرينش  و هرآينه«

نبوديد   چيزي از آن  قبل  كه درحالي  است  پاره  از گوشت  ، سپس بسته  از خون  سپس
  واپسين  آفرينش را بر  سبحان  خداي  چرا قدرت  پس: يعني» گيريد؟ چرا پند نمي  پس«

  آيه  اين  كه  ذكر است  كنيد؟ شايان نمي  قياس  اول  را بر آفرينش  آوريد و آن ياد نمي  به
  . است  قياس  بر صحت  دليل

   

��p���o��n��m��l��k��j���i��h��g��p���o��n��m��l��k��j���i��h��g��p���o��n��m��l��k��j���i��h��g��p���o��n��m��l��k��j���i��h��g  
و بذر  كاريد مي  در زمين  خبر بدهيد از آنچه  من  به: يعني» كاريد؟ مي  آيا ديديد آنچه«

  و در آن كنيد مي  تبديل  و كشت  زرع  به: يعني» رويانيد را مي  يا شما آنآ« افگنيد؛ مي
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و   روياننده  كه  يا ما هستيم: يعني» ؟ هستيم  يا ما زارع«رويانيد  مي  و دانه  خوشه
كرديد، ديگر  امر اقرار  اين  به  چون  شما؟ پس  نه  هستيم  زراعت  به  آن  كننده تبديل

  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  شويد؟ در حديث ز ميمنكر رستاخي  چگونه
هو   الزارع  نإ، ف حرثت:   وليقل ، زرعت:   حدكمأ  اليقولن«: فرمودند صخدا   رسول  كه
همانا   زيرا زارع  نمودم  كشت: بگويد بايد  بلكه  كردم  زرع  من  از شما نگويد كه  يكي: اهللا

علما .  حرمت  نهي  ، نه است  و ادبي  ارشادي  ، نهيي نهي  اين  البته. » خداوند است
: بعد از خواندن  كه  است  افگند، مستحب مي  بذر را در زمين  كه  كسي  براي: گويند مي

�}�: آيه...)   عوذ باهللاأ( � �o��n��m� �l��k��j���i��h��gz را بخواند، آن  
وجنبنا   محمد وارزقنا ثمره  علي  صل  ، اللهم غوالمبل  والمنبت  الزارع  اهللا  بل«: بگويد  گاه

: العالمين  يا رب  لنا فيه  ، وبارك الذاكرين  من  الئك، وآل الشاكرين  من  نعمكواجعلنا أل  ضرره
بر  !بارخدايا.  است  آن  رساننده  گي پخته  و به  ، روياننده زارع  كه  است أخدا  بلكه

بركنار دار و   آن  و از زيان  بخش  روزي  زمين  اين  و ما را از حاصل  فرستمحمد درود ب
 و اي  قرار ده  از يادآورندگان  احسانهايت  و براي  از شكرگزاران  هايت نعمت  مرا براي

از   زراعت آن   دعا امان  اين:   كه  شده  گفته. » بده  بركت  ما در آن  براي ! پروردگار عالميان 
  .  ـ است  و غيره  ، ملخ از كرم  ـ اعم  آفات  تمام

    

��~�������}���|����{��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 » گردانيم مي« شده   و خرد و ريزه»  شكسته  را درهم  زراعت  آن اقطع  اگر بخواهيم«

  چيزي  نيايد و نه  دست به   اي دانه  هيچ  نشود و از آن  گرفته  اي بهره  هيچ  از آن  كه  طوري
و   در افسوس  پس«آيد؛   شود، فراهم مي  از كشتزار خواسته  كه  ديگري  هاي از بهره

شما در   به  كه  شويد و از آنچه مي  زده  حسرت  صورت  در آن: يعني» افتيد مي  تعجب
  كه رويد درحالي مي فرو  دراز در تعجب  ، مدتي است  فرود آمده  و كشاورزيتان  زراعت

  باد رفته بر  عوضي  بدون  مالش  كه  است  كسي :مغرم»  كشندگانيم  ما غرامت«: گوئيد مي

  . كشاورزيمان  شدن ؛ با نابود روزيمان از»  ماندگانيم  ما محروم  بلكه«  است
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��¬��«��ª��©���������� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����¬��«��ª��©���������� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����¬��«��ª��©���������� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����¬��«��ª��©���������� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡���  
 خود را  تشنگي  آن  وسيله  و به» آشاميد مي  را كه  آبي  ايد آن آيا ديده  پس«

 قدرت  را به  آب  آن» ايد، يا ما آورده را از ابر فرود  آيا شما آن«نشانيد؟  فرومي

رستاخيز  و  ما اقرار نكرده  توحيد و يگانگي  به  چگونه  پس» ؟ ايم فرود آورنده«  خويش 
  كنيد؟ نمي  را تصديق

  

�� �́��³��²��±��°�� �̄��®�� �́��³��²��±��°�� �̄��®�� �́��³��²��±��°�� �̄��®�� �́��³��²��±��°�� �̄��®  
  داشته  صالحيت  نوشيدن  براي  نه  كه  طوري به » ردانيمگ را شور مي  آن  اگر بخواهيم«

  را كه  خداوندي  هاي نعمت» گزاريد چرا شكر نمي  پس«  كشاورزي  براي  باشد و نه
بريد؟ در  مي  آشاميد و بهره مي  از آن  كه  است  آفريده  و گوارايي  شيرين  شما آب  براي

الحمد «: گفتند مي نوشيدند، مي  آب ص  اكرم  رسول  چون  كه  است  آمده  شريف  حديث
  خدايي  ستايش و  سپاس :بذنوبنا اًأجاج اًملح  يجعله  ، ولم برحمته اًفرات اًسقانا عذب  الذي  هللا

را   آن  گناهانمان  شومي  به و گوارا نوشانيد و  شيرين  ما را آب  خويش  رحمت  به  را كه
  .»نگردانيد  شور و تلخ

   

�̧����¶��µ�̧����¶��µ�̧����¶��µ�̧����¶��µ������������������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  
  تازه تر و  از درخت  زنه را با آتش  آن: يعني» آوريد؟ بر مي  را كه  آتشي  آيا ديديد آن«

  از آن را  آتش  كه  درختي: يعني» ايد؟ را آفريده  آيا شما درختش«آوريد؟  مي  بيرون
  ، عبارت درخت  شما؟ آن  نه  خويش  تقدر  را به  آن»  ايم يا ما آفريننده«آوريد  مي  بيرون
. كردند مي  درست  زنه از آنها آتش  اعراب  و عفار كه)  تلخ  بادام(  مرخ  از درخت  است
  آن  از ميان  گاه كشيدند آن مي  ديگري  را به  و يكي  سبز برگرفته  از آنها دو شاخه  يعني

  . است  درختان  مراد همه: قولي به.  خاست بر مي  آتش  دو، شراره
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��Ç���������Æ��Å����Ä��Ã��Â��Ç���������Æ��Å����Ä��Ã��Â��Ç���������Æ��Å����Ä��Ã��Â��Ç���������Æ��Å����Ä��Ã��Â  
  يادآورنده  به را  از درخت  برآمده  آتش  ما آن: يعني»  ايم ساخته  را پندآموزي  ما آن«

  براي  اي توشه را  و آن«پندگيرند   از آن  تا مؤمنان  ايم گردانيده  جهنم  آتش  گرماي

و   و علف  آب بي  هاي سرزمين در  كه  نيديمگردا  و صحرانشيناني  مانند مسافران»  رهروان
از   و غير ايشان  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. آيند بيابانها فرود مي

افروزند،  بر مي  آدم بني  كه  آتشي« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره
 امخصوص  از آتش  گيري در بهره  كه اين  دليل .»...  است  جهنم  از هفتاد جزء آتش  جزئي

دارند،   احتياج  سخت  آتش  آنها به  كه  است  اند، اين ذكر شده  و رهگذران  مسافران
: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  گير استفرا آن   به  مردم  نياز تمام  هرچند كه

،  آتش: اند شريك  چيز با هم  در سه  مردم:  والكالء والماء ، النار ةثالث  شركاء في  الناس«
  و پترول  ، نفت علمي  نظريات  جديدترين  بر اساس  كه  است ذكر  شايان. » و آب  علف

  .درختانند از  نيز در اصل
  

��Ì��Ë��Ê��É��È��Ì��Ë��Ê��É��È��Ì��Ë��Ê��É��È��Ì��Ë��Ê��É��È  
 پاكي  را به  تعالي  حق: يعني»  گوي تسبيح  است  بزرگ  كه  پروردگارت  نام  به  پس«
  اين  خويش  قدرت  به  كه  بزرگي  خداي  است  پاك)  العظيم  اهللا  سبحان: (و بگو  يادكن 

  .و متضاد را آفريد  اشياء مختلف
  

��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Î��Í��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Î��Í��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Î��Í��Ò����Ñ��Ð�������Ï��Î��Í  
.  است  ستارگان  هاي غروبگاه: مواقع»  خورم سوگند مي  ستارگان  هاي منزلگاه  به  پس«
  تأكيد آورده  براي  باشد كه مي زائد» ال«و   است  قسم  معناي به  عرب  در كالم)  الاقسم(

  هر چه  سوگند خورنده  كه  است  آن  معناي  به»  اقسم»  بر فعل» ال»  افزودن  شود پس مي
: يعني.  مفيد تأكيد نيز هست  جهت  كند و از اين مي  ، نفي است  عليه  غير از مقسم  را كه
  كه اين  رسد به  باشد، چه  داشته  خوردن  قسم  به  نيازي  كه  است  تر از آن روشن  قضيه
 امخصوص أخداوند  كه اين  دليل. شود ياد  بزرگي  ، همچو قسم آن  درستي  اثبات  براي



  

2902  

  ستارگان  غروب  كه  اين  يكي:   سوگند خورد، دو چيز است  ستارگان  هاي غروبگاه  به
  كند كه مي  داللت  يريخود بر وجود مؤثر فناناپذ  و اين  اثر آنهاست  زوال  دهنده  نشان

بر وجود   ستارگان  با افول � ابراهيم  جهت  ندارد، بدين  هرگز زوالي  تأثير آن
و   شريف  هاي خاصيت  شك  بدون  اواخر شب  كه  اين  دوم. كرد  استدالل أخداوند
  .دارد  برتري
  زمان در: فرمود  هك  است  كرده  روايت ك عباس از ابن  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مسلم
  اينك :فرمودند ص  حضرت  آن  شد پس  فرو فرستاده  باران  مردم  به ص  اكرم  رسول
  رحمتي  اين: شكرگزارند گفتند  كه اما آنان  ناسپاس  شاكرند و بعضي  از مردم  بعضي
: فتنداند، گ ناسپاس  كه  از كساني  نهاد و اما بعضي  را بر ما منت  آن أخداوند  كه  است
  اين  بود كه  ، همان است  بر ما فرود آمده  غروب  در حال  ستاره  فالن  سبب  به  باران

  .شد  نازل ��Z��Y��Xz]��}�تا  ����Ñ��Ð�������Ï��Îz}�: آيات
  

���Ø��×��Ö����Õ�����Ô��Ó���Ø��×��Ö����Õ�����Ô��Ó���Ø��×��Ö����Õ�����Ô��Ó���Ø��×��Ö����Õ�����Ô��Ó  
،  عظيم  ستارگانند بر قدرت  كه»  به  مقسم«زيرا »  بزرگ  است  قسمي  و اگر بدانيد اين«

  .كنند مي  داللت أخداوند  و فرط رحمت  كامل  حكمت
  

��D���C��B�����A��D���C��B�����A��D���C��B�����A��D���C��B�����A  
  هاي منزلگاه  به: يعني.  است»  عليه  مقسم»  آيه  اين»  كريم  است  قرآني  كتاب  اين  هرآينه«

و   را در عزت  آن  كه  من  داشته  گرامي  است  قرآني  كتاب  اين  كه  خورم مي  قسم  ستارگان
از   كه  ام داشته  تر از آن گرامي را بزرگتر و  و آن  ام داده  كتابها برتري  بر تمام  منزلتقدر و 
نيز   دليل  اين  به  قرآن  كه چنان. باشد و مانند آنها  يا دروغ  بيني ، فال سحر، كهانت  مقوله
و   است  شده  و تبيين  طرح  متعالي  ارزشهاي و  كريمانه  اخالق  در آن  كه  است  كريم

  مناسبت. شود مي  داشته  بزرگ  آن  و قاري  گرامي  حافظ آن  كه  است  حقيقت  بنابراين
باشد زيرا  آشكار مي  است  قرآن  كه  عليه  مقسم  ميان و  است  ستارگان  كه  به مقسم  ميان
و   راه  نيز در دنيا و آخرت  قرآن  كنند، آيات مي  روشن ها را تاريكي  ستارگان  كه  چنان
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  را از بين  حسي  هاي تاريكي  ستارگان  كه  كنند و چنان مي  را روشن  زندگي  روش
  را از بين  و گمراهي  جهل  هاي تاريكي  يعني  معنوي  هاي تاريكي زين  برند، قرآن مي
  .برد مي
  

��H��G�������F��E��H��G�������F��E��H��G�������F��E��H��G�������F��E  
  مقرب  جز فرشتگان  د كهقراردار  و مصون  پوشيده: يعني»  نهفته  در كتابي«  قرآن ! آري

محفوظ   لوح  كه كتاب  آن: است  اين  معني  قولي به. ندارد  اطالع  ديگر بر آن  كسي
  . محفوظ است  از باطل باشد، مي
  

��M��L��������K��J��I��M��L��������K��J��I��M��L��������K��J��I��M��L��������K��J��I  
 و محفوظ را جز  مصون  كتاب: يعني» رسانند نمي  دست  شدگان جز پاك  آن  به«

  آن  به  كنند اما شياطين نمي  فرشتگانند، مساس  كه  در آسمان  نفسي  هاي از بهره  پاكيزگان
،  وضويي بي و  و ناپاكي  از جنابت  شدگان نيز جز پاك  در زمين  ندارند همچنين  دسترسي

  كافر، جنب  اشخاص نبايد  شود كه مي  دانسته  آيه  اين  از فحواي. رسانند نمي  دست  آن  به
هرچند   يعني  است  نهي  معناي  ، خبر به بنابراين  كنند پس  را مساس  وضوء قرآن و بي

جمهور فقها و از   كه چنان باشد مي  نهي  اما مراد از آن  شده  بيان  نفي  صيغه  به)  اليمسه(
را جز   قرآن«: ذيل  شريف  حديث  و نيز بر مبناي  آيه  بنابراين  اربعه  مذاهب  ائمه  جمله

  قرآن  كردن  از مساس  شده ياد  اشخاص  ؛ بر منع»نكند  مساس ، است  پاك  كه  شخصي
  وضوء را براي بي  شخص  از سوي  قرآن  كردن ها مساس اند و فقط مالكي  القول متفق

  .اند جايز شمرده  و تعلم  تعليم  ضرورت
  

��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N  
  قرآن  براي  فوص  چهارمين  اين»  است  پروردگار عالميان  از سوي  اي فروفرستاده«

  . است  آيه  در چهارمين  كريم
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��W��V��U���T��S��W��V��U���T��S��W��V��U���T��S��W��V��U���T��S  
  سستي« شد؛  وصف  ياد شده  اوصاف  به  كه  قرآني  به: يعني»  سخن  اين  آيا شما به«

  كنيد؟ اصل مي و مدارا  نرمش  آيا شما با كفار در كفرشان  يعني: مدهنون» ورزيد؟ مي
  و نرمي  در رواني او  كه اين باشد، گو  باطنش  برخالف  ظاهرش  كه  است  كسي  مدهن

  امر معنوي  لفظ در يك  گرفتن كار به  از باب  دارد و اين  شباهت)  روغن(  دهن  خود به
  شده  تبديل  عرفي  حقيقت  خود به  خاطر شهرت  به  كه  ، مجازي مجاز است  بر سبيل

  . است
  

��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X  
  سپاس آيا شكر و: يعني» دهيد؟ قرار مي  آن  را در تكذيب  انتنها روزيت«آيا شما » و«

  أخداوند  نعمت  دهيد كه قرار مي  در اين  است  باران  همانا فروفرستادن  را كه  روزيتان
  دهيد؟ چرا كه قرار شكر  جاي  و انكار را به  تكذيب  و اين  و انكار كرده  را تكذيب

دهيد و  مي  نسبت  ستارگان را به  ، آن باران  آورندهو فرو  بخشنده  شكرگزاري  جاي به
  ستاره  و طلوع  خود در مغرب  از منزلگاه  ستاره  فالن  خاطر غروب  ما به: گوييد مي

، باد، گرما و سرما  باران  اعراب  كه  ذكر است  ؟ شايان ايم يافته  ، باران از مشرق  آن  رقيب
  .دادند مي  نسبت  كننده طلوع  هاي ستاره  به ، يا كرده  غروب  هاي ستاره  را به

    

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   نفس ، يا روح  كه  گاه  چرا آن  پس: يعني» رسد  گلوگاه  به  جان  كه  گاه  چرا آن  پس«

احتضار قرار   د در حالفر  پيرامون  كه  كساني  اي» و شما«رسد؛   گلوگاه  به  مرگ  هنگام

و » كنيد مي  نظاره  هنگام  در آن«؛  است  كندن جان  در حال  بينيد كه داريد و او را مي
  كه  اين  كنيد و نه  را از او دفع  توانيد مرگ مي  توانيد؟ نه نمي  او كرده  براي  كاري هيچ
،  علم  به»  نزديكتريم ز شمااو ا  و ما به«گردانيد؛   آسان  را بر وي  كندن جان  سختي  حتي

دار  و عهده  متولي  ما كه  فرستادگان: است  مراد اين  قولي به.  خويش  و رؤيت  قدرت
  شما فرشتگان: يعني »بينيد نمي  ولي«او نزديكترند   او هستند، از شما به  روح  قبض
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ستند، ه  وي  روح  دار قبض عهده شوند و نزد محتضر حاضر مي  را كه  مرگ  موكل
  .بينيد نمي

   

��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  ايجاد  و پرورده  اگر شما مملوك: يعني» نيستيد  الهي  اگر شما مقهور حكم  پس«

  برانگيخته  پندار خود بعد از مرگ  نيستيد، يا اگر شما به  تعالي  حق  تكويني  فعل  نتيجه
  به  را كه محتضر  شخص  چرا روح: يعني» گردانيد را باز نمي  چرا آن«شويد؛  نمي

  اگر راست« گردانيد ، باز نمي بوده  در آن  كه  مقر و جايگاهي  ، به است  رسيده  گلوگاه

نداريد و   اي پروردگار نيستيد، آفريننده  مملوك  كه  پندارتان  در اين» گوييد مي
  بازگردانيده  مقرش  را به  نهرگز آ  يد كهبدان ا؟ و قطع در كار نيست  رستاخيزي

او نيستيد،   يافته  پرورش پروردگار و  مملوك  كه  پندارتان  اين  ، بطالن توانيد بنابراين نمي
  . است  قبل  در آيه» فلوال»  جواب  اين. آشكار شد

   

��������{����z��y{����z��y{����z��y{����z��y������c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|  
 را در هنگام  مردم  مختلف  هاي گروه  سرانجام و  سرنوشت  خداوند متعال  گاه  آن

  :كند مي  تقسيم  ذيل  دسته  سه  را به  و آنان  نموده  بيان  احتضار و بعد از وفاتشان 
  مقرب  از پيشتازان  محتضر، يا متوفي  اگر شخص: يعني» باشد  و اما اگر او از مقربان«

 و  راحتي: روح»  ناز و نعمتپر   و بهشت  و ريحان  راحت  او راست  پس«باشد 
  روزي و  رزق:   ريحان.  است  آن  از احوال  شدن دنيا و آسوده  و زحمت  از رنج  رهايش

  خوشي  بوي  كه  است  معروفي  گياه  همان  ريحان«: گويد مي  حسن.  است  در بهشت
و   ، سنن واجبات ، فرايض  اند كه كساني  همان  مقرب  پيشتازان  كه  ذكر است  شايان. »دارد

كنند و  مي  را ترك  مباحات از  و برخي  ، مكروهات و محرمات  داده  را انجام  مستحبات
  سوره  اين  آنها در اوايل ذكر  هستند كه  اي گانه سه  هاي از گروه  گروه  اولين  ايشان

  . گذشت
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��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  
  راست  از ياران  محتضر، يا متوفي  اگر شخص: يعني» باشد  يمين  از اصحابو اما اگر «

  پس«شود؛  مي  داده  راستشان  دست  به  اعمالشان  هاي نامه  اند كه كساني  باشد و ايشان

  و برادران  ياران از جانب  ! يار راست  اي: يعني»  يمين  بر تو باد از اصحاب  سالم
از تو با   گاه بود و آن  خواهي  همراهشان  زودي  تو به  رو كه  اد از آنب  بر تو سالم  راستت

  .كنند مي  استقبال  سالم
   

��{��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  
از  ، يا محتضر متوفي  اگر شخص: يعني» باشد  گمراه  كنندگان  و اما اگر از تكذيب«

  ياران(  شمال  اصحاب  باشد؛ و آنان  هدايت  راه  رستاخيز و از گمراهان  كنندگان تكذيب
  آب از  اي مهماني  او راست  پس«؛  گذشت  سوره  در اوايل  ذكرشان  اند كه)  چپ

،  است  خود رسيده  نهايي  درجه  به  حرارتش  كه  جوشاني  او با آب  پس: يعني»  جوشان
بعد   اين  البته .باشد مي  آمدنش بعد از فرود  از ميهمان  پذيرايي: نزل. خواهد شد  پذيرايي

  . گذشت  كه خورد چنان مي  از زقوم  كه  است  از آن
  

��~����}��|��~����}��|��~����}��|��~����}��|  
  آب  نوشيدن و  از زقوم  از خوردن  پس  و استقرار در آن»  جهنم  ورود به«  او راست »و«

  .«  النار وصاله  اصاله«: گويند درافگنند، مي  آتش  را به  شخص  كه  گاه  و آن.  جوش
  

��¥��¤��£��¢��¡�����¥��¤��£��¢��¡�����¥��¤��£��¢��¡�����¥��¤��£��¢��¡���  
و   درسـت  و كـامال   حقيقـت   خبر عين  اين  گمان بي: يعني»  است  اليقين حق  همانا اين«

  . است  شبهه بي
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���ª��©�� �̈�§��¦���ª��©�� �̈�§��¦���ª��©�� �̈�§��¦���ª��©�� �̈�§��¦  
  شـأنش   اليـق   كه  او را از آنچه: يعني»  بگوي  خود تسبيح  پروردگار بزرگ  نام  به  پس«

  حـديث  در.  اي دانسـته   وي  و قـدرت   از علـم   كـه   نچهآ  سبب  ، به يادكن  پاكي  به  نيست

 z¦��§��¨��©��}�  آيه  چون: فرمود  كه  است  آمده �عامر بن عقبه  روايت  به  شريف
خـود    در ركـوع  را  آن: ركـوعكم   اجعلوها فـي «: شد، فرمودند  نازل ص  اكرم  بر رسول

اجعلوهـا  «: شـد، فرمودنـد    نازل  بر ايشان ��r��q��p��oz}�: آيه  و چون. »قرار دهيد
  ايـن »  اعلـي «و »  عظيم»  در ميان  فرق. »قرار دهيد  خويش  را در سجده  آن: سجودكم  في

  تعـالي   حـق   كـه   حال  در عين  پس بر بعد  كند و اعلي مي  داللت  بر قرب  عظيم  كه  است
كننـد    ها بـر او احاطـه   دراكا  كه  است  اما برتر و باالتر از آن  است  نزديك  هر ممكني  به

  روايـت   بـه   شـريف   در حـديث .  اسـت  چيز  از همه  دوري  نظر او در نهايت  از اين  پس
  علـي   خفيفتـان   كلمتان«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � از ابوهريره  محدثان
دو : العظـيم   اهللا سـبحان   وبحمـده   اهللا  سـبحان : الرحمن ليإ  حبيبتان  الميزان في  ثقيلتان  اللسان
: هسـتند   داشتني دوست  رحمان  و نزد خداي  سنگين  ميزان ، در سبك  بر زبان  اند كه كلمه

  .» العظيم  هللا  سبحان ، و بحمده هللا  سبحان
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  ﴾حديد   سوره ﴿
  . است  آيه  )29(  و داراي  است  يدنم

  
  منافع  به  ازآن) 25(  در آيه  د كهش  ناميده» حديد»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

و .  است  شده  داده  دارد، توجه  و عمران  عنصر در مدنيت  اين  كه  و اهميتي)  آهن(حديد 
  كه  و قولي  است  مدني  نظر جمهور مفسران از  سوره  ؛ اين است  گفته  قرطبي  كه چنان

  . است  ، ضعيف است  مكي  سوره  اين: گويد مي
  اكرم  رسول  كه  است  آمده � ساريه بن عرباض  روايت  به  شريف  در حديث: نآ  فضيلت

  گمان بي«: خواندند وفرمودند را مي 1» مسبحات»  هاي بخوابند، سوره  كه از آن  قبل ص
  حق  فرموده  از اين  عبارت  و آن. » است  بهتر از هزار آيه  كه  است  اي آيه  در مسبحات

  .»3/حديد» «  �Æ�����Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��Çz}�: است  تعالي
وجود خود  در  ايمان  حقيقت  تثبيت  سوي  به  اسالمي  از جامعه  دعوت  سوره  محور اين

  . است  و با ايثار و اخالص  مظاهر آن  با همه
  

��¶����µ����� �́�³��²±��°��¯��®��¬��«��¶����µ����� �́�³��²±��°��¯��®��¬��«��¶����µ����� �́�³��²±��°��¯��®��¬��«��¶����µ����� �́�³��²±��°��¯��®��¬��«  
 چيز در  همه: يعني»  است  ميندر آسمانها و ز  كه  خداوند را هرآنچه  گفت  تسبيح«

 ؛ مانند قال  زبان  ، يا به ياد كرد و تمجيد گفت  پاكي  را به  تعالي  حق  آسمانها و زمين
  موجودات ديگر  گفتن  ؛ مانند تسبيح حال  زبان  ، يا به و جن  و انس  فرشتگان  گفتن تسبيح

  به  موجودات  همه :قولي به. كند مي  داللت  حكيم  بر وجود آفريننده  زيرا هر موجودي
آنها را   گفتن انسانها تسبيح ما  اند ولي  ناطق  متعال  آفريننده  گفتن تسبيح  به  طور حقيقي

  به  أخداوند  براي  گفتن از تسبيح  كريم  در قرآن  كه  ذكر است  شايان.  فهميم نمي
در )  سبح(امر؛ مانند   صيغه: است  و مصدر تعبير شده  ، مضارع امر، ماضي  هاي صيغه

و   سوره  ، اين» اعلي»  سوره  در اول)  سبح( ؛ مانند ماضي  صيغه).  واقعه(  قبل  آخر سوره
»  تغابن«و »  جمعه»  هاي ؛ مانند سوره) يسبح(  مضارع  صيغه. » صف«و » حشر»  هاي سوره

                                                           
  . است  جمله  نيز از آن  سوره  اين  اند، كه آغاز شده) هللا  سبح(با   اند كه  هايي سوره: مسبحات 1
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و   تنوع  البته.  است  آمده»  سبحان«لفظ   به  كه» اسراء»  سوره  مصدر؛ مانند اول  و صيغه
  شود، بر اين زمانها مي  همه  شامل  ها كه صيغه  همه  به  تعالي  حق  براي  گفتن  تعدد تسبيح

و   است  سزاوار تسبيح  هر چيز و در هر حال  از سوي  تعالي  حق  دارد كه  داللت  حقيقت
  قادر، غالب: يعني» عزيز  و اوست«باشد  و مستمر مي  او هميشگي  استحقاق  اين

  . استوار است  و صواب  حكمت  اساس بر  همه  افعالش  كه»  حكيم«وپيروزمند 
  

���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��¸  
و امر و  كند مي  در آنها تصرف  يگانگي  به  پس»  آسمانها و زمين  فرمانروايي  او راست«

او   براي آنها  گفتن  تسبيح  سبب  است  و اين  در آنها نافذ نيست  ديگري  كس  تصرف
را   مردگان ميراند و كند و مي مي  را در دنيا زنده  زندگان» ميراند كند و مي مي  زنده«

را عاجز  چيز او  هيچ  پس»  و او بر هر چيز تواناست«كند  مي  رستاخيز زنده  براي
  .شود نخواهد نمي  كه  شود و هر چه بخواهد مي  كه  گرداند و هر چه نمي

  

���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��Ç����Æ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��Ç����Æ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��Ç����Æ���Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È��Ç����Æ  
  فناي او بعد از: يعني. چيز  بعد از همه» آخر  اوست و« از هر چيز  قبل»  اول  اوست«

و   غالب: يعني »ظاهر  و اوست«شود  نمي  عارض  و بر او فنا و نيستي  است  باقي  خلقش
  وجود مطلق  اين بر  بسياري  هاي زيرا نشانه  است  نمايان  وجودش  چيز كه  برتر بر همه

: است  اين  يا معني . است  پنهان  آنچه  دانا به: يعني»  باطن  و اوست«كنند  مي  داللت
  او احاطه  ها به و حاسه عقلها  پس  است  پنهان  ذاتش  يا حقيقت.  از ديدگان  پنهان  اوست

  و او به«  است  پنهان  خويش  ذات  كار و بهآش  خويش  آثار و افعال  كنند لذا او به نمي

  در حديث.  نيست  بيرون  علمش  ها از ساحت از دانستني  چيزي  پس»  چيز داناست  همه
: فرمود  كه  است  آمده � هريره ابي از  و ترمذي  ، مسلم شيبه ابي ابن  روايت  به  شريف
  خود خدمتكاري  براي  انآمد واز ايش صخدا   عنها نزد رسول هللا  رضي  فاطمه

  نجيلواإل  ةالتورا  ، منزل شي  كل ربنا ورب  اللهم: قولي«: او فرمودند  به  طلبيد پس مي
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  فليس  ولاأل  نتأ،  خذ بناصيتهآ  نتأ  شي  كل  من  عوذ بكأ،  والنوي  الحب  فالق  والفرقان
  الباطن  نتأ، و ءشي  فوقك  فليس الظاهر  نتأو  ءشي  بعدك  خر فليساآل  نتأو  ءشي  قبلك
  اي! بارخدايا: بگو ! فاطمه  اي: الفقر  ، واغننا من الدين عنا  ، اقض ءشي  دونك  فليس

  اي!  و فرقان  و انجيل  تورات  فرودآورنده اي ! چيز  پروردگار ما و پروردگار همه
  موي  تو گيرنده  كه  چيزي  تو از شر همه  به  برم مي  پناه! ها ها و هسته دانه  شكافنده
  از تو چيزي  قبل  ؛ پس اول  تويي )توست  وتصرف  قبضه  تحت  يعني(  هستي  آن  پيشاني
  تو چيزي  فوق  ظاهر؛ پس  و تويي  نيست  چيزي بعد از تو  آخر؛ پس  و تويي  نيست
از فقر را و ما را   ، بپرداز از ما وام نيست  چيزي تو  وراي  ؛ پس باطن  و تويي  نيست

  .» نياز كن بي
  

��T��S��R��Q��P��O��N��ML��K��� �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P��O��N��ML��K��� �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P��O��N��ML��K��� �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P��O��N��ML��K��� �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��h��g����f����e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y����X��W��V��U��h��g����f����e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y����X��W��V��U��h��g����f����e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y����X��W��V��U��h��g����f����e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y����X��W��V��U  

  مختلف طور از اطوار  در شش: يعني» روز  را در شش  آسمانها و زمين  كه آن  اوست«
كار  عدد را به اين  بيافريند ولي  لحظه  آنها را در يك  كه  او قادر است  و البته» آفريد«

  به»  استوا يافت  بر عرش  سپس«بياموزد   بندگانش  در امور را به  و تأمل  تا تأني  گرفت
و   است  استوا بر عرش  در باب  سلف  رأي  اين.  اوست  سزاوار جناب  كه  استوايي  چنان

بر   و استياليش  تعالي  حق تدبير  ، استوا را به ما خلفا  است  احتياط اولي  به  رأي  اين
وارد   زمين  به  را كه  آنچه« كنند مي  چيز تأويل  بر همه  وي  امور و سلطه  كليدهاي

،  از ارواح» آيد مي  بيرون از آن  را كه  داند و آنچه مي«  و غير آن  از باران» شود مي
را از   و آنچه«داند  نيز مي  و غيره  ، نباتات ييفضا  هاي ها، سفينه ، ماهواره فرشتگان

را   آنچه: يعني» رود مي باال  را در آن  و آنچه«  و غيره  از باران» آيد فرود مي  آسمان
متصاعد و   ، دعاها، بخارهاي بندگان  ، ارواح ، اعمال رود؛ از فرشتگان باال مي  آن  سوي به

  آمده  شريف  در حديث.  نيست  پنهان  وي  از علم  اي ذره  داند پس ها را نيز مي مانند اين
خداوند   سوي به  شب  از عمل  روز قبل  روز و عمل  از عمل  قبل  شب  عمل«: است
  هر جا كه«  خويش  و علم  ، سلطه قدرت  به»  شماست و او با«. »شود مي  باال برده  متعال
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و دريا و فضا   از خشكه  اعم  آن  اندرونو   و ماحول  از زمين  در هر جايي: يعني» باشيد
بر   كه و اين  آن  بر تأويل  اسالم  امت  كه  است  اي آيه  اين«: گويد مي  ابوحيان. بگرديد  كه

  تعالي  حق  و همراهي  بر معيت  آيه  اين: يعني. »دارند  شود، اجماع نمي  ظاهر خود حمل
  ، قدرت حضور علم  به  وي»  معيت«شود و  نمي  حمل  خود از نظير حيز و مكان  با ذات

  آيات را در  تأويل  كه  كساني  عليه  است  حجت  آيه  اين  پس. شود مي  تأويل  اش اراده و
  آنها مستحيل بر ظاهر  معاني  و در آنها نيز حمل  است  آيه  اين  مجراي  جاري  كه  ديگري

  از اعمالتان  چيزي  پس»  كنيد بيناست مي  آنچه  و خداوند به«دانند  باشد، جايز نمي مي
  .ماند نمي  بر او پنهان

  

��r��������q��p��o���n��ml��k��j��i��r��������q��p��o���n��ml��k��j��i��r��������q��p��o���n��ml��k��j��i��r��������q��p��o���n��ml��k��j��i  
  سوي به و كارها«  تأكيد است  تكرار براي  اين»  او راست  آسمانها و زمين  فرمانروايي«

  . غير وي  سوي به  نه» شود مي  خداوند بازگردانيده
  

x��w�������v��u���t��sx��w�������v��u���t��sx��w�������v��u���t��sx��w�������v��u���t��s������������������������������ �̀�_����~��}�����|��{z��y�� �̀�_����~��}�����|��{z��y�� �̀�_����~��}�����|��{z��y�� �̀�_����~��}�����|��{z��y  
را در   شب« :فرمايد و مي  آورده  خود دليل  بار ديگر بر مالكيت  خداوند متعال  گاه  آن

در   و افزودن  از يكي  با كاستن» آورد در مي  آورد و روز را در شب روز در مي
روز   زمان در  رعكسكاهد و باز ب روز مي  از زمان  شب  در زمان  با افزودن  پس  ديگري
و   منافع  كه  اي گونه ، به و نظام  برنامه  ترين با دقيق  هم  كاهد، آن مي  شب  و از زمان  افزوده
نيز » 27/ عمران آل«  در سوره  تفسير نظير آن. گردد  تأمين  زمين  كره  ساكنان  مصالح
ها در  سينه  كه  اي هانين رازها و اسرار: يعني»  ها داناست راز سينه  و او به«.  گذشت

  .ماند نمي  پنهان  تعالي  دارند، بر حق مي  خود مخفي
  وي  سزاوار شأن  كه  از هر آنچه  تعالي  حق  و تنزيه  تسبيح  بيانگر موجبات  آيات  اين

  هاي نعمت  و شكرگزاري أخداوند  در ملكوت  تأمل  به  بندگان  و برانگيزاننده  نيست
  . است  وي
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�b��a�b��a�b��a�b��a�������q��������p���o��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c���q��������p���o��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c���q��������p���o��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c���q��������p���o��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c  
  رسالت  و صحت  أخداوند  يگانگي: يعني» بياوريد  ايمان  خداوند و پيامبرش  به«

ورزيد   مداومت و باور  تصديق  كنيد و بر اين  را تصديق صمحمد   حضرت  پيامبرش
  كه  از آنچه :يعني» كنيد  انفاق  است  هساخت  جانشين  شما را در آن  كه  و از آنچه«

  آن  حقيقي  مالك  كه  ـ در حالي  است  ساخته  در آن  تصرف  شما را جانشين أخداوند
  ؛ مال كنيد زيرا مال  بخشش و  ديگر انفاق  داوطلبانه  و صدقات  فرض  نيستيد ـ در زكات

او را در   مال  كه  است  بر آنان  پس هستند  او در اموالش  ؛ جانشينان و بندگان أخداوند
شما را  أخداوند:   است  اين  معني  قولي به .پسندد او خود مي  كنند كه مصرف  اموري

بريد  مي  ميراث  اند و شما از آنان زيسته شما مي از  قبل  كه  است  كرده  كساني  جانشين
از شما   خواهد شد كه  نتقلم  غير شما از كساني به  اموال  اين  زودي  باز به  كه  چنان

 هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث. نورزيد  بخل  اموال  در انفاق  برند پس مي  ميراث
  ؛ مالي آدم  ابن  التكاثر، يقول  الهاكم«: فرمودند ص  اكرم  رسول كه  است  آمده �شخير بن

  فزون: بقيتأف  و تصدقتأ،  ليتبأف  و لبستأ،  فنيتأف  كلتأال ما إ  مالك  من  لك  ، وهل مالي
  و مگر تو را از مالت!  من  مال ! من  مال: گويد مي  ؛ فرزند آدم ساخت  شما را غافل  طلبي

،  اي ساخته  اش و كهنه  اي ، يا پوشيده اي كرده  و فنايش  اي خورده  كه  است چيزي   جز آن
  از شما كه  كساني  پس«. »؟ اي گذاشته  باقي) خويش  آخرت  براي(و   اي داده  يا صدقه

در   كه  كساني: يعني»  بزرگ  مزدي  است  ايشان  اند براي كرده  د و انفاقان آورده ايمان 
  است  پاداشي  اند، برايشان كرده  جمع  وي  در راه  و انفاق  خدا و رسولش  به  ايمان  ميان

  . است  برين  همانا بهشت  كه  بزرگ
 نازل  آن در  و انفاق  تبوك  غزوه  درباره  آيه  اين  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  .شد 
  

~��}����|��{��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����¡�����¡�����¡�����¡�����������£��¢��£��¢��£��¢��£��¢  
 عذر و چه  كدامين: يعني» آوريد نمي  خداوند ايمان  به  كه  است  شده  و شما را چه«

كند  مي  پيامبر شما را دعوت  كه آن  حال« دارد؟ باز مي  آوردن  شما را از ايمان  مانعي 
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و بر   كرده  و متوجه  متنبه  حقيقت  اين  و شما را به» آوريد  ايمان  پروردگارتان  به  كه
  و عوامل  علل  تمام  ؟ پس ها گوياست برهانها و حجت  به  خواند كه را مي  كتابي شما
 از شما  كه  ميثاقي  به» هستيد  و اگر مؤمن«  است  شده  شما برداشته  از سر راه  ايمان  عدم

  كه آن  حال: يعني»  است  را گرفته  از شما ميثاقتان  راستي  به«؛  است  شده  گرفته
 � آدم  پدرتان  شما را از پشت  كه  گاه  آن  گرفت  پيمان  از شما بر ايمان أخداوند

  اي ادله با  تعالي  يا حق.  است  روفمع»  الست«عهد   به  عهد و پيمان  اين  آورد، كه  بيرون
  و وجوب بر توحيد  دال  ادله  اين  كه  است  گرفته  ، از شما پيمان شما برپا كرده  براي  كه

كثير  تفسير ابن  ـ و اين  است  گرفته  پيمان  آوردن  ايمان  از شما به صيا پيامبر . ايمانند
خدا   رسول  كه  است  آمده  بخاري  ايترو  به  شريف  در حديث.  اخير است  از جمله

؟  دلپسندتر است تر و داشته  دوست  مؤمنان  كدام  نزد شما ايمان«: گفتند  يارانشان  به ص
  ايمان  كه  است  شده  را چه  آنان: فرمودند صخدا   رسول.  فرشتگان  ايمان: گفتند

 صخدا   رسول .‡انبيا   ايمان  پس: نزد پروردگارشانند؟ گفتند  كه نياورند درحالي
: شود؟ گفتند مي  نازل  بر ايشان  وحي  كه  نياورند در حالي  ايمان  و چرا آنان: فرمودند

و چرا شما : فرمودند ص خدا رسول.  خود ما هستيم ) االيمان  محبوب  مؤمنان  اين(  پس
  ترين و محبوب  نتري شگرف  بدانيد كه ؟ شما هستم  در ميان  من  كه نياوريد درحالي  ايمان

را   هايي صحيفه )زيرا آنها(آيند  شما مي بعد از  هستند كه  ، قومي از نظر ايمان  مؤمنان
  .»آورند مي  ايمان  در آنهاست  كه  آنچه  يابند و به مي
  

�� �̧�¶��µ������� �́�³��²��±°������ �̄�®��¬����«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤�� �̧�¶��µ������� �́�³��²��±°������ �̄�®��¬����«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤�� �̧�¶��µ������� �́�³��²��±°������ �̄�®��¬����«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤�� �̧�¶��µ������� �́�³��²��±°������ �̄�®��¬����«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤  
  عبارت  و آشكار را كه  واضح  آيات: يعني» را  بينات  خود آيات  بر بنده  كه آن  اوست«

  قرآن  كه  است  ، معجزات مراد از آيات: قولي به» فرستد فرومي«  است  قرآن  از آيات

  تعالي  حق: يعني »آورد  نور بيرون  سوي ها به تا شما را از تاريكي«  آنهاست  بزرگترين
  سوي به  شرك  هاي تاريكي از  آيات  را با اين فرستد تا شما خود را فرومي  بينات  آيات

خود   دعوت  وسيله ، يا به آيات  شما را با اين ص يا تا پيامبرش. آورد  بيرون  نور ايمان
  خداوند بر شما رئوف  گمان و بي«آورد   بيرون  نور ايمان  سوي به  شرك  هاي از تاريكي
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  كتابهاي  ، از آنجا كه است  مهربان  و نهايت  شما بسيار با رأفت  او به: يعني»  است  رحيم
  صرف  و به  برانگيخت  بندگانش  هدايت  براي را  آورد و پيامبرانش را فرود  خويش
و   رأفت  ، اكتفا نكرد پس هست  هر بشري  دسترس و  در امكان  كه  اي عقلي  هاي حجت
  .وجود ندارد تر از اين تر و بليغ كامل  رحمتي

  

�»��º��¹�»��º��¹�»��º��¹�»��º��¹����������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å�� ÄÃ��Â��� � �Á��À��¿��¾��½��¼������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å�� ÄÃ��Â��� � �Á��À��¿��¾��½��¼������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å�� ÄÃ��Â��� � �Á��À��¿��¾��½��¼������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å�� ÄÃ��Â��� � �Á��À��¿��¾��½��¼
��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ

��â��â��â��â  
 عذر و چه  كدام: يعني» كنيد نمي  خدا انفاق  در راه  كه  است  شده  و شما را چه«
  كه آن  و حال«دارد؛  ز ميبا  أخدا  دين  برتري  در جهاد براي  شما را از انفاق  مانعي 

  عالم شويد، شما نابود مي  كه آن  حال: يعني» دارد؟  تعلق هللا  به  آسمانها و زمين  ميراث
  بازگشت  همچون  است  در آسمانها و زمين  كه  آنچه  گردد و همه مي  سراسر منقرض

  شما باقي  براي  آناز   گردد و چيزي باز مي  سبحان  خداي  سوي به  وارث  سوي به  ميراث
  عوض  كه  راهي شما در  انفاق  صورت  ، در اين است  چنين  قضيه  هرگاه  ماند پس نمي

و «  سزاوارتر است گذارد جا مي ـ به  الهي  و پاداش  از خود ـ مانند ثواب  ماندگاري

  كه  نيبا كسا »نيستند  اند يكسان و جهاد كرده  انفاق  از فتح  پيش  از شما كه  كساني

بعد از   اند كه  كساني بزرگتر از  درجه  از حيث  آنان«اند  و جهاد كرده  انفاق  بعد از فتح

نياز   مكه  از فتح  زيرا قبل  است  مكه  فتح: مراد از فتح» اند و جهاد كرده  انفاق  آن
ر نيرو از نظ از نظر تعداد كمتر و  ايشان  بيشتر بود چرا كه  مال  انفاق  به  مسلمانان

و   بذل  البته. كنند ايثار أخدا   را در راه  آن  يافتند كه مي  اندكي  تر بودند و مال ضعيف
جود و سخا   پايه  ترين ، نهايي است أخدا  و جهاد در راه  همانا قتال  كه  جان  انفاق

: فرمود  كه  است  آمده � احمد از انس  امام  روايت  به  شريف  در حديث. باشد مي
  كردند؛ خالد به  مشاجره  عنهما با هم هللا  رضي  عوف بن وليد و عبدالرحمن  الدبنخ

و   بر ما دراز دستي ايد جسته  سبقت  بر اسالم  كه  خاطر ايامي  شما به: گفت  عبدالرحمن
  دعوا لي«: رسيد، فرمودند صاكرم  رسول  خبر به  اين  چون  كنيد؟ پس مي  جويي برتري
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: أعمالهم  ، ما بلغتماذهب  الجبال  و مثلأحد، أ  مثل  نفقتمألو   بيده  نفسي  ذي، فوال صحابيأ
زيرا سوگند ) برداريد  دست  با آنان  و رقابت  و از كشمكش(واگذاريد   من  را به  اصحابم

  ها از طال انفاق احد يا مانند كوه  كوه مانند  ، اگر شما به در يد اوست  جانم  كه  ذاتي  به
  را وعده«  ياد شده  از دو گروه » خداوند هر يك و«. »رسيد نمي  آنان  اعمال  پايه  ، بهكنيد

و «  ـ است  در آن  درجاتشان  ـ با تفاوت  بهشت  به  همانا نيل  كه»  است  داده  نيكي

  .دهد جزا مي  اعمالتان  اندازه  شما را به  پس » است  كنيد آگاه مي  آنچه  خداوند به
شد   نازل � صديق ابوبكر  درباره  آيه  اين: اند  كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران

او از   به أخداوند كرد و  انفاق صخدا   بر رسول  مكه  از فتح  را قبل  خويش  مال  كه
  اين«: فرمودند  وي  به ص  اكرم  رسول  كه  است  فرستاد زيرا نقل  سالم  وحي  طريق

تو   به  پروردگارت گويد و مي  بر تو سالم  سبحان  خداي  از سوي  هك  است  جبرئيل
 �ابوبكر  پس» ؟ ناراض يا  هستي  راضي  فقر خويش  در اين  آيا از من: فرمايد مي

،  هستم  راضي  وردگارماز پر  من !؟ شوم مي  خشمگين  آيا بر پروردگارم: و گفت  گريست
  را به  اسالم  كه  كساني  اولين«: گويد مي �مسعود ابن.  هستم  راضي  از پروردگارم  من

  بود كه  كسي  و ابوبكر بودند زيرا او اولين صخدا   شمشير خود پيروز كردند، رسول
در   هم  ياد شده  دو گروه  ميان  برابري  عدم  كه  ذكر است  شايان. »كرد  انفاق  بر ايشان

  اكرم  رسول«: عنها فرمود هللا رضي  عائشه  هك چنان  دنياست  در مراتب  و هم  دين  احكام
  آنان  يعني. » فرود آوريم  شان ها و مراتب را در جايگاه  مردم  ما دستور دادند كه  به ص
ها  جايگاه  بزرگترين  كه  ذكر است  شايان.  گذاريم  حرمت  شان منزلت و  قدر فضل  را به

خدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  ديثزيرا در ح  نماز است  ، امامت مرتبت  از روي
  .»كند  نماز اقامه  مردم  بايد براي  ابوبكر بگوييد كه  به«: فرمودند  بيماريشان در ص

  

���ï���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���ï���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���ï���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã���ï���������������î��í��ì��ë��ê��é��è��ç���æ��å����ä��ã  
  كس  آن  كيست«: فرمايد  و مي  برانگيخته  مال  انفاق  را به  مؤمنان  عزوجل  خداي  گاه  آن

  انفاق أخدا  را در راه  مالش  كه  كس  آن  كيست: يعني» نيكو دهد  خدا وامي  به  كه
  است  مانند كسي عطا كند لذا او  عوض  آن  در قبال  برايش  تعالي  حق  اميد كه  كند بدان
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ز ا أخداوند  رضاي  ، كسب انفاق  از آن  هدفش  دهد يعني نيكو مي  وامي  أخدا  به  كه
  خاطرش  كه  در حالي  است  و آزاري  منت  هيچ  بدون  تمام  قلبي  و با ميل  اخالص  روي

  معروف»  الحسنه  قرض»  ، به وام  اين  كه  ذكر است  شايان.  است  خوش  آن  دادن  نيز به
» و ارجمند  بزرگ  است  گرداند و او راپاداشي  دو چندان  را برايش  تا آن«باشد  مي

  از ده  حسنه  يك  دادن  همانا پاداش در اينجا  كردن  باشد؟ دو چندان مي  مانا بهشته  كه
  در حديث.  ـ است  و اوقات  اشخاص ، احوال  ـ بنابر اختالف  برابر تا هفتصد برابر آن

شد،   نازل  آيه  اين  چون«: فرمود  كه  است  آمده �مسعود بن هللاعبدا  روايت  شريف به
خواهد؟  مي  از ما وام  متعال  خداي اآيا واقع !هللا رسول يا: گفت  انصاري  ابوالدحداح

را   تان دست! خدا  رسول  اي  پس: گفت!  ابوالدحداح  اي  آري: فرمودند ص  اكرم  رسول
  را به  باغم  من  اينك: گفت. دادند  وي  خود را به  دست صخدا   رسول .هيدبد  من  به

  بود كه  بزرگي  باغ  ابوالدحداح  باغ  كه  ذكر است  شايان. » دمدا  قرض  به پروردگارم
  نيز در اندورن  اش و خانواده  الدحداح ام  و همسرش  خرما داشت  درخت  اصله ششصد

از  ! الدحداح  ام  اي«: گفت  همسرش  آمد و به  باغ  به  درنگ بي  بردند پس سر مي به  باغ  آن
  .» دادم  قرض  به  پروردگارم  را براي  آن  زيرا من  آي  بيرون  باغ
  

����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
��X��W�����V����U���T��SR��Q��X��W�����V����U���T��SR��Q��X��W�����V����U���T��SR��Q��X��W�����V����U���T��SR��Q  

همانا  ، نور ايشان» شتابد مي  نور ايشان  كه  بيني را مي  مؤمن  و زنان  مردان  روز كه  آن«

: مراد از آن»  ايشان پيشاپيش «شتابد  نور مي  اين ! آري. بينند را مي  آن  كه  است  اي روشني
  از عرصات  بر صراط قرار دارد و چون  پيشاپيششان  در روز قيامت  كه  است  نوري
  در سمت«شتابد  مي »و« شتابد جلو مي  به  با ايشان  روند همراه مي  بهشت  سوي به  قيامت

.  است  شده  داده  ايشان  راست  دست به  الشاناعم  هاي نامه  كه اين  سبب  به»  ايشان  راست
خود بر   اعمال  اندازه  به  مردم«: است  گفته  آيه  در تفسير اين �مسعود ابن  كه چنان

  گري و جلوه  در بزرگي  از آنان  نور برخي  روند پس جلو مي  كنند و به مي  صراط حركت
ديگر در   و نور برخي  خرماست  تمانند درخ ديگر  و نور برخي  است  خود مانند كوه



  

2917  

  كه  است  از نظر نور كسي  ترينشان و پايين  است  ايستاده  شخص  يك  حجم و حد
  قتاده. » خاموش  شود و گاهي مي  روشن  گاهي  قرار دارد پس  ابهامش  در انگشت  نورش
  اند كه سانيك  از مؤمنان«: فرمودند  شريف  در حديث ص  اكرم  رسول  كند كه مي  روايت
 )افراد  مراتب  به  نسبت(نور   كند و اين مي  را روشن و صنعاء  تا عدن  از مدينه  نورشان

  نورش  كه  است  كسي  از مؤمنان  آيد تا بدانجا كه مي  پايين)  مرتبه  به  مرتبه(طور  همين
از   كه  اغهاييب  باد به  امروز شما را مژده«. »سازد مي  روشن را  هر دو پايش  فقط جاي

  عنوان  به  سخن  اين» هستيد  و در آنها جاودان  است  جاري  جويباران  آن  فرودست
نور و »  اين«شود  مي  گفته  ايشان  به  فرشتگان  از سوي  داشت گرامي و  و بشارت  مژده

  حصر و حيطه  در تحت  آن  حد و اندازه  كه»  است  بزرگ  رستگاري  همان«  بشارت
  و ما سواي  نيست  اي رستگاري  ديگر هيچ  غير از آن  گويي  نگنجد تا بدانجا كه ارمقد
  بهشت بزرگتر از ورود به  اي رستگاري  چه ! آري. و اعتباري ندارد  قدر و قيمت  هيچ  آن

 أخدا  در راه  كنندگان انفاق  براي  همهها  مژده  اين  رساند كه مي  آيات  سياق  ؟ البته است
  . است
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: گويند مي« أخدا  در راه  كننده انفاق » مؤمنان  به  منافق  و زنان  منافق  روز مردان  آن«

  گويند كه مي  هنگامي ار  سخن  اين. منتظر ما بمانيد: يعني» كنيد  خاطر ما درنگ  به
. شوند مي  برده  بهشت  سوي به  تمام  شتاب  در پرتو نور خود به  بينند كه را مي  مؤمنان

  زيرا منافقان»  برگيريم  روشني تا از نورتان «منتظر ما بمانيد : گويند مي  بهشتيان  به ! آري
خواهند تا در  مي  از مؤمنان  برند پس سر مي به  ندارند و در تاريكي  همراه  به  خود نوري

استهزا و تمسخر؛   از باب  آنان  به» شود مي  گفته«يابند   رهايي  ظلمات از  پرتو انوارشان

: يعني» كنيد  درخواست  برگرديد و نوري  بازپس«: يا مؤمنانند  فرشتگان  و گوينده
با   ـ يعني  ايم ما دريافته  كه  اي وسيله  همان  به نور را  دنيا باز گرديد و در آن  سوي به

محشر باز گرديد،   و عرصه  موقف  سوي يا به ـ جويا شويد،  شايسته  و اعمال  ايمان
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  و منافقان  مؤمنان  در ميان: يعني »آنها  ميان  گاه آن« ما دادند  نور را به  اين  همانجا كه

  اين: قولي  به.  است  حائل  و دوزخ  بهشت  ديوار در ميان  اين  كه» شود مي  زده  ديواري«

شوند  مي  داخل  از آن  و مؤمنان»  است  اي را دروازه  آن  كه«  است » اعراف«ديوار   همان
  است  جهتي  ، همان دروازه  ديوار يا آن  آن  باطن: يعني»  است  رحمت ديوار  آن  اندرون«

  و بيرون«قرار دارد   بهشت  هاي نعمت  يعني  رحمت  و در آن  است  پيوسته  بهشت  به  كه

 جهنم»  عذاب  به  روي«لذا   است  پيوسته  دوزخ  به  كه  است  جهتي  همان» ديوار  آن

  .»دارد« 
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  وبه  را ندا داده  مؤمنان  انمنافق: يعني» ؟ مگر ما با شما نبوديم  را ندا دهند كه  آنان«
نماز  ، در مساجد شما نبوديم  و موافق  آيا ما در دنيا با شما همراه: گويند مي  ايشان
 ! آري: يعني »گويند چرا مي«؟  كرديم نمي  عمل  اسالم  اعمال  و مانند شما به  گزارديم نمي

كرديد؛ با   وهالك» يدشما خود را در بال افگند  ولي«شما در ظاهر امر با ما بوديد 

بد روزگار   حوادث » راه  به  و چشم«  و شهوات  كفر، يا با لذات  داشتن  و پنهان  نفاق

  شما توبه: است  اين  معني قولي  به.  ايشان  مؤمن  و همراهان صمحمد   در باره» بوديد«
  پس  ر امر ديند »ترديد آورديد و«كرديد   موكول  آينده  را به  و آن  افگنده  را واپس

نياورديد   آشكار ايمان  معجزات  نكرديدو به  تصديق  است  شده  نازل  از قرآن  را كه  آنچه
شما «شما بود؛   جاي بي  انتظار كشيدنهاي  آنها همان  از جمله  كه  باطلي  ي» و آرزوها«

  فرمان  كه تا آن« كرد  دنيا شما را فريفته  آرزوهاي  و درازي  امل  طول: يعني» كرد  را غره

  در آتش  ، افگندنشان الهي  مراد از فرمان: گويد مي  قتاده »در رسيد«  مرگ: يعني»  الهي

داد   شما را فريب  شيطان: يعني » خدا بفريفت  شما را در باره و فريبكار«  است  دوزخ
ا نياورديد، ج او را به  و حرمت  بايد قدر نگذاشتيد، حق  كه را چنان أ، خدا و در نتيجه
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  شما انجام  را كه  از آنچه  او بسياري  نبرديد و پنداشتيد كه  پي  برخويش  وي  قدرت  به
  .داند نمي دهيد، مي
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  بدل و  را بالگردان  آن  كه» شود ينم  گرفته  اي فديه«  منافقان» امروز از شما  پس«

كافر   كه  از كساني«شود  مي  گرفته  فديه»  و نه«گردانيد   در دوزخ  از افتادن  خويش

  مأواي« نداشتند  و همانند شما كفر را پنهان  در آشكار و نهان  أخداوند  به» شدند

  دوزخ  آتش گيريد، مي  جاي  آن  سوي به  شما كه  و مأواي  منزل: يعني»  است  شما آتش
شما   براي  ديگري  از هر منزل  آتش  همان: يعني»  شماست  موالي  آتش  همان«  است

  آن  به  سرانجام  كه  دوزخ  آتش»  است  بد بازگشتگاهي  و چه«  است  سزاوارتر و اولي
  وام  وي  به  أخدا  در راه  با انفاق ! مؤمنان  اي: گويد مي  قرآني  سياق  گويي. پيوستيد

  شود، نور خويش نمي  پذيرفته  و عوضي  فديه  و منافقان  از كافران  كه  دهيد تا در روزي
  .داريد  دريافت را  دهيد و پاداشهايتان  و خود را نجات  را برگرفته
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 ياد خدا  به  دلهايشان  كه  نرسيده  آن  اند، هنگام آورده  ايمان  كه  كساني  آيا براي«

 راستي  ؟ به است  فرانرسيده  دلهايشان  و نيايش  خشوع  آيا وقت: يعني» گردد  خاشع
انند م  گذارد و آنان  بر جاي  و رقتي  خشوع  در مؤمنان  أياد خداوند  كه  سزاوار است 

  حسن .شود نمي  و خاشع  نرم  و ذكر حق  أياد خدا  به  دلهايشان  نباشند كه  كساني
  سوي به  خلق  محبوبترين  كه را ـ درحالي  صدر اسالم  مؤمنان  عزوجل  خداي«: گويد مي
  آن  آيا وقت» و« .»خواهد بود؟  ما چگونه  حال  يابد پس مي  اند ـ كند و كاهل وي

  شده  نازل«  از قرآن: يعني»  از حق  كه  آنچه«  شود براي  نرم  دلهايشان  كه  است  نرسيده

  أياد خدا  به  مؤمنان  دلهاي  كه است  رسيده  آن  چرا؛ وقت  كه  است  اين  پاسخ» ؟ است
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  مؤمنان  كه  است  نرسيده  آن  وقت آيا» و«شود   و نرم  خاشع  قرآن  يادآوردن  و با به

مانند : يعني» ؟ است  شده  داده  كتاب  آنان  به  از اين  پيش  نباشند كه  يمانند كسان«

  پس«شد   داده  آنان  به  و انجيل  ، تورات قرآن  از نزول  قبل  نباشند كه  يهود و نصاري

درازا   به  پيامبرانشان  و ميان  آنان  در ميان  فترت  زمان: يعني»  دراز گشت  آنان بر  مدت

  شهوات  به  و پايبندشدنشان  زماني  فاصله  اين  سبب  به»  دلهايشان  گاه  آن«كشيد 

و   كرد و جان نمي  در آنان  تأثيري  هيچ  الهي  كالم  خواندن  تا بدانجا كه» شد  سخت«
  را نهي صمحمد   امت  سبحان  خداي ، ؟ بنابراين داشت وا نمي  تكان  را به  روانشان

  از حدود دين: يعني» اند فاسق  از آنان  و بسياري«باشند   نند آنانما  كه كند از اين مي
چرا؛   كه  است  اين  باشند؟ پاسخ مي  تعالي  حق  اوامر و نواهي  و مخالف  خارج  خويش

  .شود  خاشع  أياد خداوند  به  مؤمنان  دلهاي  كه  است  رسيده  آن  وقت  گمان بي
 صخدا   رسول  اصحاب  در ميان: است  كرده  روايت  لنزو  سبب  در بيان  شيبه  ابي ابن

از   نقل  به  مبارك ابن .شد  نازل  آيه  اين  بود پس  گشته  شايع  گويي و بذله  و شوخي  مزاح
و   آمدند و بعد از سختي  مدينه  به ص  اكرم  رسول  اصحاب  چون«: گويد مي  اعمش

  سست  قدري  كه رسيدند، گو اين  و عشرتي  شعي  قرار داشتند به  در آن  كه  اي تنگدستي
در «: گويد مي ك عباس ابن. »شد  نازل  آيه  اين  بود كه  تأثر شدند، همان  و كم  و كاهل

  .» گرفتيم قرار  سرزنش مورد  قرآن  از نزول  سال  سيزده  رأس
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  زنده  آن  از مرگ  را پس  خداوند زمين  كه«  قبل  در آيه  ياد شده  مؤمنان  اي» بدانيد«

دلها را  گرداند،  آنها زنده  از مرگ  را نيز پس  اجسام  كه  همو قادر است  پس» كند مي
آورد و   راه  آنها به  از سردرگمي  را پس  زدگان گرداند، حيرت  آنها نرم  از سختي  پس

  خشك  مرده او زمين  كه چنان  بپيونداند پس  گشايش  بهها  از شدت  ها را پس سختي
  را با براهين  سخت  دلهاي  گونه گرداند، همين مي  زنده  فروريزان  را با باران  حاصل بي

  بيان  روشني  شما به  را براي  آيات  كه  راستي  به«دارد  وا مي  و خشوع  نرمي  به  قرآن

  هايي تا اندرزها و موعظه :يعني» كنيد  تعقل  باشد كه«را   تآيا  اين  و از جمله»  ايم كرده
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  عمل  آن  موجب  به  در نتيجه كنيد و  ، دريابيد و تعقل است  آن  متضمن  آيات  اين  را كه
آور   روي  أخدا  سوي ، نااميد نشو، به داري سختي  اگر تو دل ! انسان  ، اي بنابراين. كنيد

  .گرداند مي  تو را زنده  مرده  او دل  كه  و بدان
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  است  متصدقين  در اصل: مصدقين»  دهنده صدقه  و زنان  دهنده صدقه  مردان  گمان بي«

  و كساني«  است  متصدقات  در اصل  كه  طور مصدقات ، همين شده  و تا در صاد ادغام

در   و انفاق  از صدقه  است  عبارت: الحسنه قرض»  نيك  قرض هللا  اند به داده  قرض  كه
و آزار   منت  بدون ، الهي  مزد و پاداش  داشت و چشم  نيت  با خلوص  همراه  أخدا  راه

» را  شود ايشان  مضاعف« اينان  ! آري.  گيرنده نيازمند صدقه  از شخص  و انتظار پاداش

همانا   كه » ارجمند است پاداشي   آنان  و براي«بسيار   مراتب  به  پاداششان و  ثواب
  از ده  حسنه  يك: كه  است معني  اين  در اينجا به  پاداش  كردن مضاعف .باشد مي  بهشت

  .شود مي  مضاعف  برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از آن
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 مجاهد»  ايشانند صديقان  گروه  اند آن آورده  ايمان  خدا و پيامبرانش  به  كه  و كساني«
  صديقان :قولي به. » است  ، صديق آورده  ايمان  خدا و رسولش  به  كه  هر كسي«: گويد مي

  خود را به  رسالت خبر  كه  گاه  اند، آن نكرده  شك ‡پيامبران  در رسالت  اند كه كساني
نزد   وشهيدان«اند  كرده  تصديق  طور كامل  را به  ايشان  اند بلكه آنها داده

  نايل  درجه  علو و برتري  به  نزد وي  أخدا  راه  شهيدان: يعني» پروردگارشانند
  يارانشان  به  خطاب صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. گردند مي
  گان كشته: گفتند شماريد؟ اصحاب را شهيد مي  كسي  خود چه  شما در ميان«: مودندفر
  كشته  بلكه ! اند، نه اندك  من  امت  شهداي  صورت  در اين  پس: فرمودند. را  أخدا  راه

  بيماري  به  كه  و كسي  ميرد نيز شهيد است مي  شكم  آفت  به  كه  ، كسي شهيد است  شده
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  اند كه آخرت  شهداي  گروه  اين  البته.  حديث  تا پايان» ...  يرد نيز شهيد استم مي  طاعون
هر : يعني»  و نور ايشان  مزد ايشان  است ايشان   براي«  مخصوص  است  پاداشي  برايشان

  داده  وعده  برايشان  برخودارند كه  و نوري از اجر  و شهيدان  صديقان  از دو گروه  يك
  كافر شدند و آيات  كه  و كساني«شتابد  مي  آنان  پيشاپيش  كه  نوري  مان، ه است  شده

  گروه  آن«كردند؛   ما جمع  آيات  كفر و تكذيب  در ميان: يعني» شمردند  ما را دروغ

  بلكه  نوري  و نه  است  اجري  برايشان  شوند، نه مي  عذاب  آن  وسيله  و به» اند دوزخ  اهل
  آيه  اين«: گويد مي  بيضاوي.  و ماندگار است  هميشگي  پايدار و ظلمتي  عذابي  برايشان

  از اين  آيه  باشد و تركيب كفار مي  مخصوص  در دوزخ  جاودانگي  كه  است  آن بر  دليل
و   بر مالزمت)  الجحيم  اصحاب(در   و مصاحبت  دهد زيرا صحبت مي خبر  اختصاص

  .»كند مي  داللت  دوزخ  آنها به  دائمي  گي پيوسته
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 كاري و بيهوده  بازي: لعب»  و لهو است  دنيا لعب  زندگاني  در حقيقت  بدانيد كه«
  سرگرمي  آن  وسيله  به  كه  است  هر چيزي: لهو. باشد مي  بودن  يجد  خالف  كه  است 

  زنان  به  سرگرمي :و لهو  اموال  ؛ برگرفتن لعب: قولي به. برود  از بين  شود و سپس  حاصل
  زينت«نگيرد   انجام  آخرت  براي  عملي  هيچ  در آن  دنيا كه  همانا زندگاني» و«  است

  ، وسايل بلندپايه  مناصب دنيا مانند  هاي بهره  به  خويش  دنكر  آراسته: زينت»  است

همانا » و«  فاخر است  لباسهاي و  و عالي  برافراشته  ، منازل قيمت  و گران  باشكوه  سواري

فخر   ديگر بدان  از شما بر برخي  برخي  كه» شما  در ميان  تفاخر است«دنيا   زندگاني
استوار   شما با خلقت: است  اين  معني يا. كنيد مي  تاييو خودس  فروشيد و خودآرايي مي

  ايد، فخرفروشي آورده  دست  دنيا به  هاي از بهره  كه  و آنچه  خويش  بدني  و نيروي
و   نسب  به  اعراب  كه چنان  ها است ها وحسب نسب  به  مراد فخر كردن: قولي به. كنيد مي

»  و اوالد است  در اموال  طلبي افزون«دنيا   همانا زندگاني» و«كردند  فخر مي  حسب
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  ؛ مانند بازي لعب«: گويد مي  نسفي.  اوالد است و  اموال  كثرت  به  كردن  مباهات: يعني
، تفاخر؛ مانند  زنان  ؛ مانند آرايش ، زينت جوانان  سرگرمي و لهو؛ مانند  است  كودكان

  حاصل  يعني«: گويد كثير مي ابن. » قانده  طلبي تكاثر؛ مانند افزون و  اقران  فخرفروشي
  .» ها است همين  دنياگرايان كار دنيا نزد

آيند  خوش دنيا در: يعني» آورد  شگفت  به  آن  را رستني  كشاورزان  كه  همانند باراني«
  را خوش  كشاورزان  كه  است  خود مانند باراني  سريع  نابودي  شما و سپس  براي  بودن

و »  زارعان«در اينجا  »كفار«مراد از . كنند رشد مي  گياهان  آن  سبب  هآيد زيرا ب مي
  و آن  كرده  بذر را پنهان نيز  و كشاورزان  است  پوشانيدن  معني  كشاورزانند زيرا كفر به

  خويش  و خرمي  از سبزي و بعد  گياه  آن» شود  خشك  سپس«پوشانند  مي  را با خاك

 بعد از خشك: يعني »گردد  شكسته ، باز درهم بيني  زرد شده را  آن  پس«شود   پژمرده
  دنيا و سرعت  حقارت  است  همچنين  پس. گردد  و پريشان  ، خردوريز و پاشان شدن 

  سرعت  ، به است  داشته  كه  اي وسرسبزي  بعد از خرمي  ها چه بر افراد و جامعه  آن  زوال
  است  عذابي  و در آخرت«  اوست  بهجت  وزيرا چند ر  گذارد و هر كس فنا مي  رو به

  اي خداوند و خشنودي  از جانب  است  آمرزشي و نيز«  أخدا  دشمنان  براي»  سخت

و «  و يا آن  است  يا اين  آخرت  و مال  حال  پس ؛ طاعتش  و اهل  دوستان  براي»  است

  فريفته  آن  به  كه  كساني  دنيا براي  زندگي: يعني » غرور نيست  دنيا جز متاع  زندگاني
دنيا بر   با طلب  كه  اما كساني  است  فريب  نكنند، بهره  عمل  خويش  آخرت  و براي  شده

  كه  اي وسيله  و هم  است  اي بهره  هم  دنيا برايشان  جويند پس مي  ياري  خويش  آخرت
  دنيا متاع«: گويد جبير مي سعيدبن.  بهتر از دنياست  رساند كه مي  خيري  سوي را به  ايشان

  طلب  تو را به  كند اما چنانچه  غافل  آخرت  تو را از طلب  كه  گاه  آن ؛ غرور است
  اي نيكو وسيله  و چه  نيكو متاع  چه  فراخواند پس  و ديدار وي  متعال  خداي  خشنودي

، والنار  نعله  راكش  من  حدكمأ  ليإ  قربأ  ةللجن«:   است  آمده  شريف  در حديث .» است
نيز   و دوزخ  نزديكتر است  كفشش از شما از بند  يكي  به  بهشت  راستي  به : ذلك  مثل

  . است  نزديك  بس  انسان  خير و شر به  يعني. » است  اين مانند
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  ثابت بر شما  پايدار آخرت  نعمتهاي  به  دنيا نسبت  فاني  هاي بهره  بودن ناچيز  چون  پس
بشتابيد  :يعني»  پروردگارتان  از جانب  آمرزشي  سوي جوييد به  سبقت«:  شد، اينك

شود و بشتابيد  مي  پروردگارتان  از سوي  آمرزشتان  موجب  كه  اي شايسته  اعمال  سوي به
  خاطرنشان.  دهندگان مسابقه  ايد مانند شتاب شده  مرتكب  كه  از گناهاني  توبه  سوي به

  مسابقه  اين  نماز از جمله  اول  صف  و دريافت  با امام  تكبير اول  دريافت  شود كه مي
و »  است  و زمين  آسمان  پهناي مانند  آن  پهناي  كه  بهشتي  سوي به«بشتابيد » و«  است
  مؤمنان  براي«خواهد بود؟   اندازه  چه آن  درازاي  باشد پس  اندازه  اين  به  آن  پهناي  اههرگ

  به  شود كه مي  مستحق  را فقط كسي و آن»  شده  كرده  آماده  خداوند و پيامبرانش  به

  فضل  است  اين«باشد   ورزيده  اجتناب وي  و از نواهي  كرده  عمل  عزوجل اوامر خداي

و   ، فضل و مغفرت  جنت  وعده  اين :يعني» خواهد  هر كه  به  دهدش مي  كه  ياله
  كه آن دارد بي مي  خواهد، ارزاني  كه  خويش  از بندگان  هر كس  به  كه  است  الهي  بخشش

  جز به  كس  هيچ  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين«: گويد مي  نسفي. باشد  ملزم  آن  دادن  به
  اين  پس»  است  بزرگ  فضل  و خداوند داراي«. »شود نمي وارد  بهشت  به  هيال  فضل

كند، از  ايجاد مي  را در آنان  و بهشت  آمرزش  گي و شايسته استعداد  تعالي  حق  امر كه
  . است  ايشان او بر  و احسان  فضل

 براي  تنهايي  به  نو ايما  شده  آفريده  اكنون هم  بهشت  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  . است  كافي  آن  شدن  مستحق 
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. ها ميوه  و نقص  گياهان  ، ضعف مانند قحط باران »رسد نمي  در زمين  مصيبتي  هيچ«
  به  عرف رسد اما در يا شر مياز خير   انسان  به  كه  است  هر چيزي: در لغت  مصيبت
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  در جانهاي  نه«رسد  نمي  مصيبتي  شما هيچ  به »و«  است  يافته  شر اختصاص  رسيدن

»  است  ثبت  كتابي در  كه مگر آن«و فقر   تنگي ها، بيماريها، رنجها و دست با آفت» شما

  كه از آن  پيش: يعني » مبيافريني را  آن  كه از آن  پيش«باشد  محفوظ مي  ، لوح كتاب  آن  كه
  چيز در لوح  ؛ همه را بيافرينيم  مردم را يا  مصيبت  آن  كه از آن  ، يا پيش را بيافرينيم  زمين

  اين  كردن  ثبت: يعني » است  خداوند آسان كار بر  اين  گمان بي«بود   شده  محفوظ ثبت
زيرا او   است  آسان أآنها، بر خداوند  محفوظ با وجود بسياري  در لوح  مصايب
  هر كس«: است  آمده  در روايتي.  داناست  خويش  آفريدگان  به  و آفريننده  است  آفريننده

: آيه  بنابراين. »شود مي  آسان  بر وي  بشناسد، مصايب  وي را در قدر  عزوجل  سر خداي
  شود نه مي  داده  نسبت  آفريننده  خداي  امر به  در حقيقت  همه  مصايب اشياء، رخدادها و

  عرف  حسب  ، به و منزل  سواري  ، وسيله زن  به  بد زدن  اما شگون. بشر از  احدي  به
 روايت  به  باره در اين  كه  امر و حديثي  در واقعيت  ، نه است  پندارها و سخنانشان ، مردم

  باشد نه مي  ليتدر جاه  مردم  گر پندارهاي ، حكايت است  شده  عنها نقل هللا رضي  عائشه 
  روي  تأثيري  سبب به  همه... و  ، قتل زخم جادو، چشم  همچنين. پندارها  آن  تأييدكننده

امور   در همه  ومؤثر حقيقي  ، فعال گذارد و در واقع در آنها مي أخداوند  دهد كه مي
  . از آن  بيش  اند نه مطرح  ظاهري  ديگر فقط در حد سبب  و عوامل  است  أخداوند
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 تقدير  شما را از حقيقت: يعني» نخوريد  ، اندوه شما رفت  از دست  تا بر آنچه«

  آنچه  و تا به«نخوريد   ايد، اندوه داده  از دنيا از دست  كه  تا بر آنچه  خبر داديم  خويش

  از دست  زودي دنيا به  زيرا اين» نشويد  شادمان«از دنيا   عالمت  خداي» شما عطا كرد  به
  آن  آوردن دست به بر  كه  نيست  آن  برود، شايسته  از دست  زودي  به  هر چه  رود پس مي

  كه  حقيقت  اين  نظرداشت در بخوريد، با  اندوه  آن  رفتن  شويد، يا بر از دست  شادمان
  تواند از سرنوشتي هرگز نمي  انسان  پس  است  وابسته  تعالي  ققضا و قدر ح  اينها به  همه
  روي اباشد و الزام  شدني  ناخواه خواه  كه  تجاوز كند لذا آنچه  شده  او نوشته  براي  كه

و   سزاوار پريشاني  آن  دادن  از دست  است و نه  سزاوار شادماني  آن  فرا آوردن  دهد، نه
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  تالش  ، حاصل است  داشته  شما ارزاني  به أخداوند  كه  نعمتهايي  بدانيد كه  پس.  اندوه
لذا   است  شما بخشيده  به  تعالي  حق  كه  است  رزقي  بلكه  شما نيست  رنج و دست

و خداوند «قرار ندهيد   بر ديگران  جويي و برتري  فخرفروشي  او را وسيله  هاي نعمت

  به  هر كس: است  اين  معني  گويي  پس» ندارد  دوست را  متكبر خودستايي  هيچ
  گمان شود، بي  داشته  و گرامي  بزرگ  ها نزد وي بهره  و اين  شده  شادمان  دنيوي  هاي بهره

  . است  فخر كرده آنها  و به  تكبر ورزيده
  در آن  صاحبش  كه  است  اي شادماني  ناظر بر آن  و نكوهش  مذمت  اين  كه  بايد دانست

مورد   اندوه  شود كه مي  روشن  آيه  با اين  همچنين. كند  و بد مستي  فخرفروشي تكبر،
  به  و در آن  نكرده  صبر و شكيبايي  بر آن  صاحبش  كه  است  ، همانا اندوهي نكوهش

  صاحب  كه  است  اي شادماني  هم  ممنوع  و شادماني. نباشد  راضي  قضا و قدر الهي
  غافل  تعالي  حق و او را از شكر  وا داشته  از و تكبر و طغيانغرور و ن  را به  خويش
شود  مي  يا شادمان  اندوهگين  كه مگر اين  نيست  كسي  هيچ«: گويد مي  عكرمه. گرداند

  و سركوب  مراد نفي  پس .»صبر  را به  كنيد و اندوه  شكر تبديل  را به  بايد شادماني  ولي
و   از شادي  نهي  بلكه  نيست  وخشم  و شادي  غم  بيلبشر ـ از ق  ها و طبائع خصلت

  كه  آنهاست  و پيامدهاي  بر توابع آنها، يا  امور و اسباب  اين  ، ناظر بر مقدمات اندوه
  .باشد مي  از قدر الهي  بودن  يا ناراض  نعمت  همانا كفران

  

���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��ÏÎ���Í����Ì��Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��ÏÎ���Í����Ì��Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��ÏÎ���Í����Ì��Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��ÏÎ���Í����Ì��Ë��Ê  
  بر ذمه  زيرا او حقي  نيز هست  بخيل اغالب  خودستا و فخر فروش  انسان  و از آنجا كه

و   پرداخته  در آنان  بخل  ذكر وصف  به أخداوند  پس  نيست  قايل  ديگران  براي  خويش
و «  صدقه  دادن و در  أخداوند  حق  در اداي» ورزند مي  بخل  كه  همانان«: فرمايد مي

  با عمل  و هم  سخن با  را ـ هم  ورزي بخل  اين: يعني» فرمايند مي  بخل  را نيز به  مردمان
فخر   خويش  اموال  به  آنان  وقتي  كه  جهت  آرايند بدان نيز مي  مردم  خود ـ براي

همانند   شوند كه مند مي عالقه بينند را مي  و رفتارشان  شيوه  اين  نيز كه  ورزند، ديگران مي
  و امساك  خير بخل  هاي راه در  و از انفاق  اقتدا نموده  آنان  به ، باشند بنابراين  آنان
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هر : يعني»  نياز ستوده بي  هموست هللا  گمان برگرداند، بي  روي  و هر كس«ورزند  مي
  خويش  نياز و در افعال از او بي أخداوند  برگرداند، بداند كه  روي  مال  از انفاق  كس

  اين. رساند نمي  زياني  نياز هيچ بي  خداي  ، به وي  نكردن  انفاق  اين  پس  است  ستوده
،  حق  در راه  مال  انفاق  كه  است  حقيقت  و مشعر بر اين  تهديد بخيالن  متضمن  جمله

  .باشد مي  كننده خود انفاق  خير و صالح  همانا به
  

��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
U��T��S��R��Q��P������O��NU��T��S��R��Q��P������O��NU��T��S��R��Q��P������O��NU��T��S��R��Q��P������O��N����������_�� �̂�]��\������[��ZY�����X����W��V��_�� �̂�]��\������[��ZY�����X����W��V��_�� �̂�]��\������[��ZY�����X����W��V��_�� �̂�]��\������[��ZY�����X����W��V  

آشكار   هاي روشنگر و شريعت  با معجزات: يعني»  را با بينات  خويش  پيامبران  هرآينه«

  كتاب  جنس: مراد از كتاب»  آورديم فرود  را همراهشان  و ميزان  و كتاب  فرستاديم«
زيد  ابن . است  عدالت  زويترا: و مراد از ميزان  است  آسماني  كتابهاي  تمام  يعني

  گيرند و به كارمي  اشيا به  را در سنجش  آن  مردم  كه  است  ترازويي  مراد همان«: گويد مي
قسط   به  تا مردم«اينها را   فرود آورديم ! آري. »كنند مي  و معامله  وزن  آن  وسيله

  دگيكنند و تا زن  د، پيرويان مأمور شده  بدان  كه  و عدل  از حق  تا مردم: يعني» برخيزند
. كنند  و داد معامله  انصاف  خود به  استوار گردد و در ميان  و عدل  بر بنياد حق  آنان

و   پديدآورديم  را در معادن  آن :يعني»  را فرودآورديم  و آهن«  است  و حق  عدل: قسط

زيرا »  است  سخت  وتيق  در آن  كه«  داديم  تعليم  مردم  را براي  آن  و صنعت  آفريديم
و   سنگين  صنايع  شود همچنين مي  ساخته  از آن  نظامي  كوبنده  و وسايل  جنگي  ابزارهاي

  داراي  كه  ، هواپيما و غيره ؛ مانند ماشين وسايل ها از پيكر و مانند اين غول  ساختمانهاي
در .  است  يرومنديو ن  قوت: بأس. شوند مي  ساخته  آهن اند، از و صالبت  و شدت  قوت

 ص  اكرم  رسول  كه  است  عنهما آمده هللا عمر رضي ابن  روايت  به  شريف  حديث
  رزقي  ، وجعل له  الشريك  وحده  اهللا يعبد  حتي  ةالساع  يدي  بين  بالسيف  بعثت«: فرمودند

در : فهو منهم  بقوم  تشبه  ومن  مريأ  خالف  من  والصغار علي  ةالذل  ، وجعلت رمحي  ظل  تحت
  كه اين  براي  شدم  مبعوث )از سالح  و استفاده(شمشير   به ) توسل به(  قيامت  پيشاپيش

  قرار داده  ام نيزه  در زير سايه  ام قرار گيرد و روزي  مورد پرستش  الشريك  يگانه  خداي
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  شده  كوممح  و حقارت  و كوچكي  ذلت  كند، به  سرپيچي  از فرمانم  كه  و هركس  شده
  .» است  او از آنان  كند پس  تشبيه  قومي  خود را به  وهر كس  است

از   بسياري  آن  وسيله  به  كه»  است  مردمان  براي  ديگري  هاي منفعت«  در آهن» و«
  وسايل ، و نجاري  كشاورزي  ، ابزارهاي نياز خود مانند كارد، تبر، سوزن مورد  وسايل

و كارآمد  مفيد  مردم  براي  را كه  بسياري  و ثقيله  خفيفه  ا از صنايعو غير اينه  ساختماني
  چه  كه«  واقع  و ظهور و در عالم  مشاهده  علم  به» و تا خداوند بداند«سازند  ، مي است

در جهاد   آهن از  درست  گيري با بهره» دهد مي  ياري  را غائبانه  او و پيامبرانش  كسي
  در علم  تعالي  حق داد،  را ياري  و پيامبرانش  أخدا  دين  هر كس  پس.  اهللا سبيل في

را   تعالي  حق  كه  شناسد و هر كس مي  خود و پيامبرانش  دهنده  را ياري  ظهور وي
 � عباس ابن. شناسد مي  اين  ظهور برخالف  را در علم  كرد، او وي  و نافرماني  عصيان

  دهند كه مي  ياري  حالي در را  عزوجل  خداي«: دگوي مي)  غائبانه(:  Yz}�  در معني
را   نابوديشان  اراده  كه  كساني  بر نابود كردن»  است  قوي هللا  هرآينه«. »بينند او را نمي

  رو به  را از آن  آنان  ندارد بلكه  بندگانش از  گرفتن  ياري  به  و نيازي»  است  غالب«دارد 
، با  بر آن  و افزون  خود آنهاست  منافع  بخش تحقق ادجه  كه  است  جهاد دستور داده

  .يابند را نيز در مي أامر خدا  امتثال  جهاد ثواب
  اسالم در  حكومت  و نظام  اسالمي  جامعه  براي  اساسي  بيانگر دستور و قاعده  آيه  اين

  حكم  آسماني  شريعت  به  كه  است  اي ، جامعه اسالمي  جامعه  دهد كه مي  زيرا نشان  است
و   است  و مساوات  و عدل  حق  داشتن برپا  آن  شود و روش مي  اداره  كند، بر بنياد آن مي
  و اساسات  مبادي حمايتگر  كه  و آهنين  نيرومند، با صالبت  در زير چتري  نظام  اين

ر اختيار دارد د  ويرانگري و  كوبنده  و نيروي  قرار داشته  است  آن  ارزشي  و نظام  قانوني
قرار گيرد و   آن  دهد تا روياروي  خود جرأت  به  را كه  گري متجاوز و فتنه  هر قدرت  كه

  را بر دعوت  نمايد، يا راه  عمل  آن  براندازي  كند، يا در جهت  را پايمال  آن  مقدسات
  سرجاي  بتو صال  ببندد؛ با توانمندي  مسلمانان  هاي سرزمين  و خارج  در داخل  اسالمي

  .دارد بر مي  و خير و فضيلت  و عدل  حق  را از سر راه  نشاند و آن مي  آن
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  كه  است برخوردار  روشنگري  هاي و برنامه  آشكار و قوانين  ؛ از معجزات شريعت  اين
  قانون  اين ، عظيم  همانا قرآن  كه  كتب  اين  و آخرين  آنهاست  متضمن  آسماني  كتب

  انساني  جامعه  به  ساختار آن  را در آخرين  الهي  و برنامه  ، نظام بشر است  يزندگ  اساسي
و   حق  به  پايبندي ،أخداوند  در شريعت  حكومت  و برنامه  روش.  است  كرده  معرفي
بر   با عدالت  و زمين زيرا آسمانها  انسانها است  و تعامالت  در روابط، مناسبات  عدالت

خود   آن  كننده و اقامه  عدل  پرچم  بر افرازنده  اسالمي  در نظام  ولي  است  شده  پا ساخته
 صخدا   رسول  كه  است  آمده�  خطاب عمربن  روايت  به  شريف  در حديث. اند مردم

: الحديد والنار والماء والملح: رضاأل  ليإ السماء من  بركات  ربعأ  نزلأ  اهللا  نإ«: فرمودند
  و نمك  ، آب ، آتش آهن: است  فرود آورده  زمين به  را از آسمان  تچهار برك أخداوند

آشكار   مباركه  در آيه  و آهن  ، ميزان كتاب  ميان  مناسبت  وجه ، گفتيم  پس با آنچه. » را
،  يا معامالت  است  يا اعتقادات  دين«: گويد مي  مناسبت  اين  در توجيه نيز  رازي  امام. شد

،  آسماني  رسند مگر با كتاب نمي  اتمام  به  و اصول  و اعتقادات  يا فروع  است  يا اصول
  و سامان  نظم  يا فروع  باشد و معامالت  اعجازگر هم  كتاب  اين  كه  گاه  آن  بويژه
و   قوه  به  ، نوبت يافت  سامان  اينها كه.  است  همانا نماد عدل  كه  مگر با ميزان يابند نمي

  هاي نظامنامه  يعني  عمليات  و فروع  اعتقادات  حمايتگر اصول  سد كهر مي  نيرويي
 حقيقت  اين  به :رازي  امام  سخن. » است  مؤيد و حمايتگر نيز آهن  باشد، اين  تشريعي

و   قضايي  سلطه  ممثل  ، عدل گزاري و قانون  تشريعي  سلطه  ممثل  كتاب  دارد كه  اشاره 
  . است  ياجراي  سلطه  ممثل  آهن

  

��n��m���lk��j��ih���g��f��e��d����c��b��a��`��n��m���lk��j��ih���g��f��e��d����c��b��a��`��n��m���lk��j��ih���g��f��e��d����c��b��a��`��n��m���lk��j��ih���g��f��e��d����c��b��a��`
��p��o��p��o��p��o��p��o  

 و كتاب  پيامبري  آنان  و در ذريه  فرستاديم«  رسالت  به» را  و ابراهيم  نوح  و هرآينه«

  اين  از نسل  پيامبران  همه  پس  قرار داديم  را در آنان  نبوت: يعني»  داديم را قرار 
  پيامبران جز  را بر احدي  آسماني  كتابهاي  متعال  هستند و خداي  هيال  العزم دوپيامبر اولي

: يعني »اند يابنده راه  از آنان  بعضي  پس«  است  فرو نفرستاده  ايشان  از نسل  برآمده
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  سوي به ‡پيامبران  كه  از كساني  ، يا بعضي‡پيامبران  اين  و نسل  از ذريه  بعضي
  از آنان  و بسياري«اند  راهيافته  حق  سوي  به  از ايشان  پيروياند، با  شده  آنها فرستاده

  .اند شده  خارج  مستقيم  از راه: يعني» اند فاسق
  

��~��}��|����� � �{��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
���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��w���vu��t��s��r��q��po��n��m��z��y��x��w���vu��t��s��r��q��po��n��m��z��y��x��w���vu��t��s��r��q��po��n��m��z��y��x��w���vu��t��s��r��q��po��n��m  
خود را   پيامبران« ‡پيشين  و پيامبران  ، ابراهيم نوح  از پي: يعني » ايشان  باز از پي«

مادر از   از جهت � عيسي»  آورديم  را از پي  پسر مريم  و عيسي  فرستاديم
  ندارد، در غير آن  پدري  چرا كه  نيست  زيرا او را با پدر نسبتي  است � ابراهيم نسل
 كتابي  و آن»  را داديم  او انجيل  و به«گيرند  مي  خويش  از پدران را  خويش  نسب  مردم

  از او پيروي  كه  كساني  و در دل«فرمود   نازل � بر عيسي أخداوند  كه  است 

و   و نرمي  با لطف  بدي  نمودن  دفع: رأفت»  قرار داديم  و رحمتي  رأفت كردند،
  شايان.  است  خوب  هاي شيوه  كارگرفتن  و به  با نيكوكاري  خير و مودت  جلب: رحمت

  و پيروانشان  حواريون � عيسي  و رحمت  برخوردار از رأفت  پيروان  اين  كه  ذكر است
  يهود كه  قرار داد، بر خالف  رحمتي  مردم  براي  در دلهايشان أخداوند  كه بودند

  آنها خود آن  را كه  يتيو رهبان«باشند  مي  رحم و بي  سنگدل  نيستند و سخت  اينچنين

  را برايشان  رهبانيت  آن  ما نه: يعني»  بوديم  نساخته  فرض  اند ما برآنان نهاده  را بدعت
 غلو و  انگيزه  به  خودشان  بلكه  بوديم  امر كرده  را بدان  آنان  و نه  بوديم  گردانيده  مشروع

و   نوشيدني غذا و  به  گي عالقه ، بي كاحو با پرهيز از ن  را برگزيده  ، آن افراط در عبادت
  .كردند  را تحميل  هايي ها، بر خود سختي غارها و صومعه  در كنج  گيري گوشه
 و  شاهان  شد كه  از آنجا ناشي  رهبانيت  ظهور اين  اصل  كه  ذكر است  شايان

  از عيسويان  فتهر  را تغيير دادند و رفته  و آن  شده  منحرف  حق  از راه  فرمانروايانشان
  از مردم  و انقطاع  گيري گوشه  به  هم  آنان  نماند پس  باقي  جز تعداد اندكي  راستين
  گيري گوشه ، منظور عبادت  به  از مردم  از بريدن  است  عبارت: رهبانيت. يافتند  گرايش
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  هاي يدنياز غذاها ونوش  كشيدن  ، دست ها و غير آن در كوه  شده  ساخته  در كليساهاي
  را در پيش آن  الهي  خشنودي  در طلب  كه مگر آن«.  از ازدواج  گرفتن لذيذ و كناره

از   الهي  خشنودي  منظور طلب  را به  رهبانيت  اين  خودشان  ليكن: يعني» بودند  گرفته
  نيترهبا  نصاري  بر امت ما«: گويد مي  آن  كثير در معني ابن. بودند  كرده  نزد خود اختراع

  پس«. » كرديم  مشروع  را بر آنان  خويش  رضاي  ما طلب  بلكه  نكرديم  را مشروع

از نزد   را كه  رهبانيت  اين  آنان: يعني» نكردند  بود، رعايتش  رعايت  شايسته  كه چنان
  بود رعايت  آن  شايسته  كه بود نيز چنان  شان بودند و خودساخته  كرده  خود اختراع

يا   فسادافگني  براي  اي وسيله  عنوان  را به  از آنها رهبانيت  بسياري  كهنكردند بل
  پس«. نماندند  باقي � عيسي  راستين  بر دين  از آنان  و جز اندكي  كار برده به  فسادگري

  به  را كه  مزدي: يعني » كرديم را عطا  آوردند مزدشان  ايمان  كه  از آنان  كساني  به

  از همين  بسياري: يعني »فاسقانند  از آنان  و بسياري«بودند   زاوار آنس  ايمان  سبب
خورند  ناروا مي  را به  مردم  وبدكارند، اموال  و نافرمان  زاهدنما، فاسق  پيشه  راهب  گروه

  ، از دو جهت است  كثير گفته ابن  كه چنان  آيه  اين. گيرند مي  در پيش  انحراف  و روش
دستور   آن  او به  كه أخداوند  در دين  شان آفريني بدعت: ؛ اول است  نانآ  بيانگر مذمت

  تعالي  حق  را به  پنداشتند آنان مي  كه  بدعتي  همين  به  پايبنديشان  عدم: دوم.  است  نداده
  هذه  ة، ورهباني ةرهباني  ةمأ  لكل  نإ«:   است  آمده  شريف  در حديث .گرداند مي  نزديك

جهاد   من  امت  و رهبانيت  است  رهبانيتي  هر امتي  همانا براي: اهللا سبيل  لجهاد فيا  ةماأل
 در  گيري گوشه  پس.  است أخدا  براي  جان  زيرا جهاد، بذل. » خداست  در راه

  آمده  شريف  در حديث  همچنين.  نيست  اسالم  ها از دين ها و خانقاه ها، صومعه عبادتگاه
،  ، فشدد عليه أنفسهم  شددوا علي اقوم  نإف  ، فيشدد عليكم نفسكمأ  ا عليال تشددو«:   است

��g�f��e}�  والديارات  الصوامع  في  همبقايا  فتلك �d�� � �cz :   برخود
  خويشتن بر  شود زيرا قومي مي  گرفته  بر شما سخت  صورت  در آن  نگيريد، كه  سخت
ها و  صومعه در  آنهاست  بقاياي  و اينشد   گرفته  سخت  آنان بر  گرفتند پس  سخت
  خود بدعتش  آنان  كه  رهبانيتي: كردند  را تالوت  آيه  اين صخدا  رسول  سپس. ديرها
  .» بوديم  نساخته  فرض  آنان را بر  بودند، ما آن  نهاده
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 با» از خداوند پروا كنيد« ‡پيشين  پيامبران  به» ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

دو   آوريد تا بهره  ايمان« صمحمد   حضرت» پيامبر او  و به«  وي  منهيات  فروگذاشتن

بعد   پيامبر خاتمش  به  ايمانتان  سبب  به» دارد  شما ارزاني  به  خويش  از رحمت  چندان
  مؤمنان  ـ از آن  اعلم هللاـ وا  دو چندان  پاداش  اين.  از وي  پيش  پيامبران  به  انتاناز ايم

  رسول  كه است  آمده � اشعري ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث.  است  كتاب  اهل
  دريافت)  مضاعف  يعني(را دوبار   پاداششان  اند كه كس  سه«: فرمودند ص  اكرم
؛  است  آورده  ايمان  من  به  و هم  پيامبرش  به  هم  كه  كتاب  از اهل  شخصي: كنند مي

  نموده را ادا  اش موالي  و حق  أخدا  حق  كه  مملوكي  و برده  دو مزد است  برايش
،  است  داده  و نيكو ادبش  آموخته  را ادب  كنيزش  كه  و مردي  دو مزد است  ؛ برايش است
  اي» و«. » است او نيز دو مزد  ؛ براي است  كرده  ازدواج  و با وي  او را آزاد نموده  سپس

ذكر شد   كه  بر آنچه  افزون» شما  براي«فرمود   تعالي  حق  كنيد كه  اگر چنان ! كتاب  اهل
رويد و   نور بر صراط راه  آن وسيله   به: يعني» رويد  راه  با آن  دهد كه قرار مي  نوري«
  همان  و اين  بر صراط است  انسان  نجات  نور اساس  اين  برسيد پس مقصد  به  درستي  هب

�H��G}): 12(  در آيه  آن  وصف  كه  است  نوري �F� �Ez كثير  اما ابن.  گذشت
پيدا   نجات  و گمراهي  از جهالت  آن  وسيله به  كه  است  مراد نور هدايتي«: گويد مي
  از گناهان  است  گذشته  را كه  آنچه» آمرزد يشما م  براي«  صورت  در آن» و«. »كنند مي

  و بسيار با رحمت  بسيار با مغفرت: يعني » است  و خداوند آمرزگار مهربان«شما 
  است  يافته  ديگر برتري  هاي ما با آنها بر امت  امت  كه  است  هايي فضيلت  اين  پس.  است

  .شود ها برخوردار مي فضيلت  پيوندد، از اين مي  امت  اين  به  كه  هم  و كسي

��d��c��b}�  آيه  چون: كه  است  كرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

g��f��ez »صخدا   رسول  بر اصحاب  كتاب  اهل  شد، مؤمنان  نازل» 54/قصص 
  شما فقط يك  كه  در حالي  برخوردار هستيم  ما از دو پاداش: و گفتند  فروخته فخر
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  بود كه  همان دشوار آمد، أ بر اصحاب  كتاب  اهل  سخن  اين  پس !داريد  اشپاد
  اهل  مؤمنان  نيز همانند پاداشهاي  اصحاب  كرد و براي  را نازل  آيه  اين أخداوند

  از سبب  پس .افزود  ايشان  نور را نيز بر پاداش  عالوه  قرار داد و به  ، دو پاداش كتاب
  . است صمحمد   امت  به  مخصوص  كريمه  آيه  اين  آيد كه بر مي  چنين  نزول

  

��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��À¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��À¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��À¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��À¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶�������µ���´
���Í��Ì��Ë��Ê���Í��Ì��Ë��Ê���Í��Ì��Ë��Ê���Í��Ì��Ë��Ê  

آوريد تا   كنيد و ايمان  تقوا پيشه !صمحمد   امت  اي: يعني» بدانند  كتاب  تا اهل«
و   نكرده  تقوا پيشه  كه  كتاب  از اهل  دهد و كسانيب  مزد شما را دو چندان  متعال  خداي
و   فضل  همان» قادر نيستند هللا  از فضل  بر چيزي  كه«: اند، بدانند نياورده  ايمان

نيز بدانند  و  است  نموده  تفضل صمحمد   به  بر مؤمنان  با آن  تعالي  حق  كه  بخشايشي
  نموده  وبخشايش  تفضل  آن  بر مستحقان  بدان أخداوند  كه  فضلي  اين  بر بازداشتن  كه

  دست  به«  و تقوي  وعلم  ، نبوت جمله  و از آن»  فضل  و بدانند كه«، قادر نيستند  است

  واالي  نعمت  بخشيدن با  كه چنان» دهد خواهد مي  كه  هر كس  را به  آن  است هللا
  وافرتر از ديگران  ونصيبي  بهره  و امتشان  و اصحاب صبر محمد   فضل  ، از اين اسالم

و )  يعلم  لكي(، ) ليعلم(  هاي قرائت  ، كه تأكيد است  زائد و براي)  لئال يعلم(در » ال«. داد
  .»م بسيار استرَداراى َك و اهللا« باشد مي  مؤيد آن)  يعلم  نأل(

¥���£��¤}�  آيه  چون: كند مي  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  جرير در بيان ابن
¦...�z پس حسد ورزيدند  بر مسلمانان  آن  از نزول  كتاب  شد، اهل  نازل  

  . �������µ���´...�z¶��¸}�: فرمود  نازل أخداوند
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  ﴾مجادله  سوره﴿
 . است  آيه) 22(  و داراي  است  مدني

  

��A��A��A��A}�: تعالي  حق  با فرموده  كه  است  اين»  مجادله»  به  آن  نامگذاري  سبب :تسميه  وجه

H��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��BH��G��F��E��D��C��B...��������z مدني صحيح  بنا بر قول  سوره  اين.  است  آغاز شده ،  
  شد، بجز اين  نازل  در مدينه  سوره  اين  تمام: گفت  كه  است  شده  نقل  از كلبي.  است

�}�: تعالي  حق  فرموده �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...z شد  نازل  در مكه  كه .
  .» است  مكي  آن  و بقيه  مدني  از آن  اول  آيه  ده«: گويد ا عطا ميام
  

��T��S��R��Q�����P��ON���M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q�����P��ON���M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q�����P��ON���M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q�����P��ON���M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 »كرد، شنيد مي  با تو مجادله  همسرش  درباره  را كه  زني  آن  خداوند سخن  هرآينه«

  لمن هللا  سمع«: گوئيم مي  از ركوع  تندر برخاس  كه چنان  كرد و پذيرفت  اجابت: يعني
 . كرد و پذيرفت  ، اجابت را گفت  حمد وي  كه  كسي  براي �خداوند: يعني»  حمده

 »خداوند  كرد به مي  و شكايت«كرد  وگو مي گفت  همسرش  با تو درباره  يعني: تجادلك
  حق  اميد كه  بدان پراكند، مي �خداوند  سوي خود را به  و شكايت  و نگراني  غم: يعني
  سازد و راه  را برطرف  بر وي  وارده  و سختي  ، اندوه است  وي  شكايت  شنواي  كه  تعالي

  .پديد آورد  رويش  به  گشايشي
  است  و با بركت  بسيار بزرگ: گويد مي  آيه  اين  نزول  سبب  عنها در بيان هللا رضي  عائشه
  آن  شنيدم را  دختر ثعلبه  خوله  سخن  ؛ من است  راگرفتهچيز را ف  او همه  شنوايي  كه  ذاتي
را از   از آن  برخي  كه كرد و درحالي مي  شكايت ص  اكرم  نزد رسول  از شوهرش  كه گاه
را خورد،   ام جواني  صامت بن اوس  شوهرم! هللا رسول يا«: گفت ، مي داشت مي  مخفي  من

  چون  كه تا آن )دنيا آوردم  او به  براي  بسياري  زندانفر  يعني(  او پراكندم  را براي  شكمم
  من! بارخدايا.  است  ظهار كرده  از من  ، اينك ماندم  آوردن  و از بچه  باال رفت  سنم

  بارگاه  به  او پيوسته  پس: افزايد عنها مي هللا رضي  عائشه .» كنم مي  تو شكايت  سوي به
  حديث  در كتب. را فرود آورد  آيات  اين � جبرئيل  كه آن كرد تا مي  و زاري  ناله  الهي
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  خوله  به  لفظي  جنگ  يك  ـ از انصار ـ در خالل � صامت بن اوس  كه  است  آمده
 سخن  اين  از گفتن  اما در دم .1» هستي  مادرم  همانند پشت  تو بر من«: گفت  همسرش

سوگند  :سرباز زد و گفت  خوله  ولي. فراخواند  خويش  سوي را به  شد و خوله  پشيمان 
ـ   گفتي  كه را  آنچه  گفتي  كه ـ درحالي  رسي نمي  من  ، به در يد اوست  جانم  كه  ذاتي  به

 صخدا   رسول نزد  پس. كنند  حكم  باره  در اين ص  و رسولش  �خدا  كه  گاه  تا آن
  به  در بازگشت  اگر برايم! هللا كرد؛ يا رسول  و اضافه  گفت  ايشان  آمد و ماجرا را به

  گردانيد و ما را از اين  را آرام  شوهرم  دل  و هم  من  دل  يابيد، هم مي  رخصتي  شوهرم
  دستور داده  چيزي  تو به  درباره  تا كنون«: فرمودند ص  اكرم  اما رسول. برهانيد  پريشاني

تو بر   نظرم  به«: فرمودند صدا خ  رسول  كه  است  آمده  ديگري  در روايت. » ام نشده
مكررا با   باره  در اين  پس. نبرد  از طالق  نامي اما او: گفت  خوله. » اي گرديده  حرام  وي

بار   به  دلخواه  جوابي  مكرر وي  سخنان  اين  چون وگو كرد اما گفت ص  اكرم  رسول
  نزد تو از حاجتمندي  من! ارخداياب: ناليد  چنين  متعال  خداي  پيشگاه  به  زاري  نياورد، به
  را به  اگر آنان  كه  خردسال  دارم  كودكاني! بارخدايا.  برم مي  خود شكايت  حال  و سختي

لذا ... مانند مي  ، گرسنه خود بپينوندانم  را به  شوند و اگر آنان مي  ضايع  بپيواندانم  اوس
  ، اللهم ليكإشكو أ  نيإ  اللهم«: گفت يكرد و م باال مي  آسمان  سوي به را  سرش  هم  پي

  مشكلم  حل(! بارخدايا.  برم مي  تو شكايت  سوي به  من! بار خدايا: نبيك  لسان  علي  نزلأف
  رسول  گاه آن. شد  نازل  قرآن  وي  در باره  تا سرانجام. » كن  خود نازل  نبي  زبان بر )را

  . F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A��������H��GH��GH��GH��G...��������z}�: خواندند  بر وي صخدا 
  رسول با  خوله  را كه  سخناني: يعني »شنود را مي  شما دو تن  وگوي و خداوند گفت«

هر  پس »بيناست  شنواي هللا  هرآينه«كردند  مي  مورد رد و بدل  در اين ص  اكرم
و   پيامبرش  ميان  را كه  آنچه  بيند و از جمله را مي  اي شنود و هر ديدني را مي  اي شنيدني

  از غم  �خداوند  سوي به  كردن  شكوه  شود كه مي  دانسته  آيات  از اين. داد  روي  زن  آن
  خداوند متعال  كه چنان  است  درمان  راه  و مؤثرترين  ، مفيدترين و دلتنگي  و اندوه

                                                           
  بودو چون  در جاهليت  رايج  طالقهاي  از انواع  يكي  كه  است» ظهار»  ، صيغه جمله  اين  كه  ذكر است  شايان 1

  .شد مي  حرام  ، او تا ابد بر وي گفت مي  همسرش  را به  سخن  مرد اين
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كرد زيرا   را برآورده  آمد و انتظار و اميدش  وي  دادخواهي  را شنيد و به  خوله  شكواي
  . داشت  واثق  يقيني  پروردگارش  و احسان  فضل  به  ولهخ
  

��e��d��cb��� � � �a�� �̀ �_�� �̂ � ]\��[��Z�� �Y��X��W�� � � �V��U��e��d��cb��� � � �a�� �̀ �_�� �̂ � ]\��[��Z�� �Y��X��W�� � � �V��U��e��d��cb��� � � �a�� �̀ �_�� �̂ � ]\��[��Z�� �Y��X��W�� � � �V��U��e��d��cb��� � � �a�� �̀ �_�� �̂ � ]\��[��Z�� �Y��X��W�� � � �V��U
��o��n���m��l����k��ji��h��g��f��o��n���m��l����k��ji��h��g��f��o��n���m��l����k��ji��h��g��f��o��n���m��l����k��ji��h��g��f  

از   كه  آنان« :كرد  بيان  ظهار را چنين  ، حكم خوله  دعاي  در اجابت  تعالي  حق  گاه  آن

تو : بگويد  زنش  مرد به  كه  است  ظهار اين »كنند ظهار ميخود   با زنان«  مؤمنان »شما
خود   نيز در حكم  و سائر محارم.  در حرمت  يعني.  هستي  مادرم  همانند پشت  بر من

  از محارم  يكي  به  ازوي  يا عضوي  زن  قصد مرد از ظهار، تشبيه  پس. مادرند  همچون
از   جاهليت  در دوران  اين  كه  است  تحريم قصد  به  خويش  ، يا رضاعي ، يا سببي نسبي

  بگويد، به  سخني  چنين  زنش  به  كه  ، كسي بنابراين. بود  طالق  هاي صيغه  ترين سخت
خود   با زنان  كه  كساني!  آري . نيست  در اين  و خالفي  است  كرده علما ظهار  اجماع

  بردن كار با به  شوهران  كه  سخني  پس »نيستند  ايشان  مادران  زنان  آن«: كنند ظهار مي
،  تعبير قرآني  اين. و منكر  ، حرام دروغ  است  گويند، سخني مي  زنانشان  ظهار به  صيغه

اند،  را زاده  آنان  كه  جز كساني  مادرانشان« . است  ظهاركنندگان  و سرزنش  مفيد توبيخ

  ظهاركنندگان  گمان بي: يعني »گويند مي  ناپسند و دروغ  سخني  آنان  گمان نيستند و بي
را   آن  شرع  گويند كه و ناپسند مي  زشت  سخني ، خويش  همسران  به  سخن  اين  با گفتن

را انكار كند و ناپسند   آن  و طبع  ، عقل شرع  كه است  هر چيزي: منكر. كند انكار مي
و «. مادر ندارد  به  شباهتي  خود هيچ  در حرمت  زيرا زن  است  و بهتان  دروغ: زور. بدارد

و بسيار   بسيار بخشاينده  تعالي  حق  يعني: عفو »است آمرزگار  عفوكننده هللا  هرآينه
يا . منكر گردانيد  از اين  برايشان  نجاتي  را راه  كفاره  پرداخت  كه  گاه  ؛ آن است  آمرزنده

  شايان. بود  زده مورد سر  در اين  از آنان  جاهليت  در دوران  را كه  آنچه  آمرزگار است
ظهار   كه  است  اين  ظهاركننده  در شخص ها ها و مالكي نزد حنفي  ضابطه  كه  ذكر است
  هم  ندارد و حكمي  صحت  شود اما ظهار ذمي مي  واقع  و بالغي  عاقل  مسلمان هر شوهر

 هر كس:  كه  است  نها اي ها و حنبلي نزد شافعي  ضابطه  ولي. شود نمي  مترتب  بر آن
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،  است  و بالغي  عاقل  هر شخص  ؛ و آن است  نيز صحيح  بود، ظهارش  صحيح  طالقش 
  .دارد  نيز صحت  ذمي  ، ظهار شخص باشد يا كافر بنابراين  مسلمان  كه از اين  اعم

  

��ba�� � � �̀ �_��~}��|��{��z��y��x��w��v�� � � �u��t��s��r��q��p��ba��� � �̀ �_��~}��|��{��z��y��x��w��v�� � � �u��t��s��r��q��p��ba��� � �̀ �_��~}��|��{��z��y��x��w��v�� � � �u��t��s��r��q��p��ba��� � �̀ �_��~}��|��{��z��y��x��w��v�� � � �u��t��s��r��q��p
��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c  

 از آنچه  كنند، سپس خود ظهار مي  با زنان  كه  و كساني«: است  اين  اركنندهظه  حكم

 آن قبال بر  خود كه  با زن  و مقاربت  قصد جماع  به: يعني »گردند اند بر مي گفته  كه 
  داشتن  نگاه با  نزد شافعي  برگشت  اين. كنند مي  عدول  و از قصد تحريم  اند، برگشته بوده 

  شوهر در آن  براي  مفارقت  امكان  كه  است  زماني  مدت  به  در قيد ازدواج  دهظهاركنن  زن
: نزد ابوحنيفه.  ظهار است از  پس  ندادنش  با طالق  وي  برگشت  وجود دارد، يعني  مدت

.  آميز است شهوت  ولو با نگاه بر خود  از وي  برداري بهره  كردن  شوهر، با مباح  برگشت
  و امام  بصري  و نزد حسن.  است  برجماع  وي  نمودن  شوهر، با عزم  شتبرگ: نزد مالك

  بر مردان: يعني »است  اي برده  آزاد كردن  پس« . است  شوهر، با جماع  برگشت: احمد
كنيز يا   ـ يعني  اي برده  اند؛ آزاد كردن ظهار گفته  صيغه از  كه  آنچه  سبب  به  ظهاركننده

  برده  كه  است  ـ واجب  و نيز ـ نزد جمهور بجز احناف  است  جبـ وا  مملوكي  غالم
  پيش: يعني »گيرند  و مرد با همديگر تماس  زن  كه از آن  پيش«باشد؛   مؤمن  آزاد كرده

 در اينجا ـ نزد  مراد از تماس. نمايند  جنسي  برداري بهره  آنها از ديگري از  يكي  كه از آن
  اي جنسي  برداري بهره  هرگونه  را به  آن  اما احناف  است  ـ جماع  بصري  حسن

 خود جماع  ظهاركرده  با زن  جواز ندارد كه  ظهاركننده  ، براي بنابراين. اند تفسيركرده
مذكور   حكم »اين«دهد  نمي  كفاره  كه  گاه  نمايد تا آن  جنسي  برداري يا بهره) مقاربت( 

ظهار   ارتكاب از  آن  وسيله  شويد، يا به امر مي  آن  به: ييعن »شويد مي  اندرز داده  آن  به«

بر او   از اعمالتان  چيزي  پس »است  كنيد آگاه مي  آنچه  و خداوند به«شويد  مي  بازداشته
  .دهد جزا مي  آن  شما را در قبال  ماند و بدانيد كه نمي  پنهان
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  به و  نيافت  اي برده  خويش  در ملك  هر كس: يعني »نيافت را  آن  كه  هر كس  پس«
  زمان كند، مانند  را خريداري  آن  كه  نيافت  اي نيز قادر نشد، يا برده  آن  قيمت  پرداخت
دو با   آن  كه از آن  پيش  است  رپيد پي  دو ماه  داشتن  روزه  بر وي  پس«حاضر؛ 

  بدارد و درخالل  روزه  متوالي  دو ماه  كه  بر شوهر است: يعني »گيرند  ديگر تماس يك
را از   روزه را خورد، بايد  عذر روزي  اگر بدون  را نخورد پس  روزي  هيچ  دو ماه  آن

  كرد، بايد روزه عمد جماع  يا روز به  خود در شب  ظهارشده  اگر با زن  سربگيرد همچنان
را از سر نگيرد زيرا   كرد، روزه  جماع  اگر در شب: گويد مي :شافعي. را از سر بگيرد

  پس«.  است  اين  خالف هللارحمهماا  و مالك  ابوحنيفه  اما رأي  نيست  روزه  محل  شب

، يا  پيري  سبب بگيرد؛ به  روزه  درپي پي  دو ماه  نتوانست: يعني »نتوانست  كه  كسي

  ، بايد به صورت  در آن  پس«  جنسي  مقاربت  مفرط به  ، يا اشتهاي مزمن  اي بيماري

از   صاع  ، يا يك از گندم 1 صاع  نصف  هر مسكين  براي »بپردازد  مسكين  شصت  اطعام

از خرما يا جو در نزد   صاع  نصف ، يا از گندم 2مد  و يك  خرما يا جو در نزد احناف
ظاهر .  است  جنسي  گيري يا بهره  تماس از  قبل  كفاره  پرداخت  البته. ها ها و حنبلي شافعي

�: تعالي  حق  فرموده {x�� �w� �vx�� �w� �vx�� �w� �vx�� �w� �v z� ناگزير بايد عدد   كه  است  برآن  دليل
كرد ـ در نزد   روز اطعام  شصت  مدت  به را  مسكين  ، اگر يك باشد بنابراين  كامل  شصت

روز نيز جايز   نفر در شصت  يك  اطعام  احناف اما در نزد  نيست  هجمهور ـ از او پذيرفت
كند تا سير   اطعام  يكباره  را به  مسكين  شصت  كه  جايز است  و هم  است  و پذيرفته

  .گرداند  سيرشان  بدهد كه  چيزي  آنان  شوند، يا به
  مرتبه در: يعني. ظر دارندن  دارد، اتفاق  ظهار ترتيب  كفاره  پرداخت  امر كه  علما بر اين

  ناتواني  صورت و در  گرفتن  ، روزه برده  نيافتن  و در صورت  است  برده  آزادسازي  اول

                                                           
  . است  گرم) 2751: (صاع 1
  . است  گرم) 675: (مد 2
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نظر   فقها اتفاق  همچنين . است  مسكين  شصت  دادن  طعام  آن  ، كفاره روزه  از گرفتن
  را نافرماني  ردگارشپرو كرد،  جماع  كفاره  از پرداخت  قبل  اگر كسي  كه دارند بر اين

و استغفار نمايد و   بايد توبه و  نيست  خاصي  بر او كفاره  ولي  است  كار شده و گنه  كرده
  باقي  نيز بر وي  همسرش  حرمت ماند و برقرار مي  وي  ظهار بر ذمه  كفاره  حال  در عين

  فقه  هاي در كتابظهار   احكام  تفصيل  شود كه مي  خاطرنشان. بدهد  ماند تا كفاره مي
  . است  آمده

 حكم  احكام  اين  به: يعني »منقاد شويد  و پيامبرش هللا  به  كه  است  آن  براي  اين«
حدود  كنيد لذا در برابر  باور و تصديق �خداوند  اوامر و مشروعات  اين  تا به  كرديم 

  و بهتاني  منكر، دروغ  سخن  ظهار كه  ارتكاب  تجاوز نكنيد و به  بايستيد و از آن  شرع
از حدود و   پس »حدود خداوند است«  ياد شده  احكام »و اين«، برنگرديد  نيست  بيش

شما   براي  تعالي  حق تجاوز نكنيد لذا  است  كرده  شما مقرر و معين  او براي  كه  مرزهايي
  موجب  آن  فارهك  شديد، اداي  آن  و اگر مرتكب  است  ظهار معصيتي  كه  است  كرده  بيان

در برابر حدود   كه  كساني  براي: يعني »كافران  و براي«شود  مي  عفو و مغفرت

  . در آخرت  در دنيا و هم  هم »است  دردناك  عذابي«كنند؛  نمي  توقف �خداوند
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��¾��½��¾��½��¾��½��¾��½  

  مانند ذلت »شدند  كنند ذليل مي  محاده  با خداوند و پيامبرش  كه  كساني  گمان بي«
  با قتل  عزوجل  خداي  كه داد، چرا  دست  مشركان  در روز بدر به  كه  اي ونگونساري

 از  پيش  كه  شدند كساني  ذليل  كه چنان«گردانيد   ، خوار و ذليلشان و سركوب  واسارت

  مخالفت  سبب  به  كه  گذشته  هاي كفار امت  و خفت  مانند خواري  به: يعني »بودند  آنان
و در   ومخالفت  ستيز، دشمني: محاده. مقدار شدند و حقير و بي  خود، ذليل  با پيامبران

  كسي: مكبوت. شود مي  حداد گفته  دربان  به  جهت  ، از اين است  ممانعت  معناي  به  اصل
  درباره »را فرود آورديم  بينات  آياتي  راستي  و به«.  است  دهدرافتا  خواري  به  كه  است

  مراد از آيات: قولي به. ستيز گرفتند سر  با خدا و رسولش  كه  پيشين  هاي از امت  كساني
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  كه  است  عذابي: مهين »است  مهين  را عذابي  و كافران«  است  ؛ معجزات بينات
  .برد مي  را از بين  و اعتبار وي  عزت گرداند و يم  مقدار و ذليل را خوار، بي  صاحبش

  

ËÊÉÈÇ�ÆÅÄÃÂ��ÁÀ¿ËÊÉÈÇ�ÆÅÄÃÂ��ÁÀ¿ËÊÉÈÇ�ÆÅÄÃÂ��ÁÀ¿ËÊÉÈÇ�ÆÅÄÃÂ��ÁÀ¿��������Í��ÌÍ��ÌÍ��ÌÍ��Ì����ÎÎÎÎ�������ÐÏ���ÐÏ���ÐÏ���ÐÏ  
 استثنا،  و بدون  زمان  در يك »را يكجا برانگيزد  آنان  خداوند همگي  كه  روزي«

را   آنان  سپس«باشد   نشده  از گور برانگيخته  نماند كه  باقي  از آنان  كسي  كه  اي گونه به

  اختالف و  با وجود كثرت »خبر دهد«؛  زشت  در دنيا از اعمال »بودند  كرده  از آنچه
برمال شود  آنها  و شرمساري  گردد و خجالت  بر آنها تمام  ؛ تا حجت اعمال  آن  انواع

  فوت  از نزد وي  از اعمالشان  چيزي: يعني »است  را در شمار آورده  خداوند آن«

: يعني» را  و اما آنها آن«  است  و مشخص  معلوم  وي نزد  همه  بلكه  است  نگرديده

  اعمال  بسياري  سبب  آورند؛ يا به ياد نمي  را به  و آن »اند كرده  فراموش«خود را   اعمال
را   اعمال  اين  همه  بناگاه  پس  آن  به  ندادنشان  و اهميت  اعتنايي بي  جهت  ، يا به زشتشان

  چيز گواه  بر همه و خداوند«يابند  خود مي  اعمال  هاي هدر نام  شده  حاضر و نوشته

  .ماند نمي  و پنهان  غايب  بر وي  چيزي  پس  و ناظر است  آگاه: يعني »است
  

��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A
e��d��c���b���a��� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X����We��d��c���b���a��� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X����We��d��c���b���a��� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X����We��d��c���b���a��� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X����W�����n��ml��k��j�����i�����h��g��f�����n��ml��k��j�����i�����h��g��f�����n��ml��k��j�����i�����h��g��f�����n��ml��k��j�����i�����h��g��f

��s��r��q���p��o��s��r��q���p��o��s��r��q���p��o��s��r��q���p��o  
 را در  را در آسمانها و آنچه  خداوند آنچه  كه«خود   و عقل  قلب  به »آيا نديدي«

آسمانها و  در  كه  آنچه  به  �خداوند  علم  كه  آيا ندانستي: يعني »داند؟ مي  است  زمين

  هيچ«ماند  نمي  مخفي  چيز از آنها بر وي  هيچ  كه  نحوي  باشد به ، محيط مي است  زمين

  در اطالع  و باآنان »آنهاست  او چهارمين  كه مگر اين  نيست  تن  سه  ميان  اي رازگويي
بلند   است  زميني: نجوه و  است  از نجوه  برگرفته: نجوي. دارد  مشاركت  رازگويي  بر اين

ديگر  با يك  تنهايي  بلند به  در جايي  رازگويان  كه  است  اين  مناسبت  وجه.  و مرتفع
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  كه مگر اين  تن  پنج  ميان  و نه« فراندهد  گوش  شان رازگويي  به  كنند تا كسي مي  خلوت

  كم  ، چه است  همراه  تعدادي و هر  با هر كس  تعالي  زيرا حق »آنهاست  او ششمين
  پنهان  بر وي  اي امر مخفي  هيچ داند و را مي  و آشكار همه  بسيار، او نهان  باشند و چه

و دو   تن يك  از عدد مذكور، چون كمتر: يعني »بيشتر  و نه  كمتر از اين  و نه«ماند  نمي

  پس »او با آنهاست  كه مگر اين«  نيست  تن  و هفت  تن  ؛ مانند شش و بيشتر از آن  تن
  بر او مخفي  از رازهايشان  يداند و چيز مي كنند، مي  خود رازگويي  در ميان  را كه  آنچه
  آنان  سپس«باشند   داشته قرار  از مكانها كه  مكاني و در هر »باشند  هر جا كه«ماند؛  نمي

در   پس »اند كرده  از آنچه  در روز قيامت«دهد  مي را خبر  آنان: يعني »كند مي  را آگاه
  بر او مخفي  و نجوايشان  ييرازگو  بايد بدانند كه دهد لذا آنها مي  جزايشان  آن  قبال
  هم  در ميان  كه  كساني  هاي از رازگويي  تعالي  حق  دادن و خبر  اعالم  البته.  است  نبوده

و   برايشان  و سركوبي  ، توبيخ آن  اعالم  كه  نيز هست  آن خاطر كردند به مي  نجوي  بدي  به
؛  طور يكسان  به »هر چيز داناست  بهخداوند   گمان بي«باشد   آنان  عليه  آور حجت الزام
  . امور نهان از امور آشكار و  اعم
عمرو   پسران  و حبيب  ربيعه  روزي: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �عباس ابن

دو   به  آنان از  يكي  كردند پس مي  صحبت  طور خصوصي ديگر به با يك  اميه بن و صفوان
،  گوييم ديگر مي يك ما با  اكنون هم  را كه  ما آيا خداوند آنچهنظر ش به: ديگر گفت  تن
  سومي. داند ديگر را نمي  داند و بعضي را مي  از آن  او بعضي: گفت  داند؟ ديگري مي

  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان .داند را مي  آن  يقينا همه  را بداند پس  اگر بعضي: گفت
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 صخدا   رسول  در ميان: كند مي  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن

 � اصحاب از  مردي  برنداشتند و هرگاه  از شيطنت  بود اما يهود دست  اي ويهود متاركه
با   پرداخته  رازگويي و  سرگوشي  به  هم  نشستند و در ميان ، مي گذشت مي  از نزدشان
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  آنها درباره  كند كه  گمان  مؤمن  كردند تا آن مي  رد و بدل  و كناياتي  ابرو اشارات و  چشم
: ديگر  روايتي  نا بهب. كنند مي  نجوي  با هم  است  ناخوشايند وي  كه  ، يا در امري وي  قتل

كردند اما   نهي  آنها را از نجوي ص  اكرم  رسول  كردند پس كار را مي  نيز همين  منافقان
  كساني  سوي آيا به«: شد  نازل بود كه  برنداشتند، همان  دست  آنها از نجوي  باز هم

گردند و  از مياند ب شده  نهي از آن  كه  آنچه  به  شدند، سپس نهي  از نجوي  كه  نديدي

  از گناهان  و مانند اين  مؤمنان  دادن و آزار  غيبت  به: يعني »كنند مي  نجوي  گناه  به  با هم
 »عدوان«  گويند به راز مي  با هم »و«  مسلمانان  عليه  و توطئه  ، ظلم دروغ  ديگر؛ چون

از   نافرماني«  گويند به راز مي  با هم »و«  است  مؤمنان  عليه  تعدي  كه  سخناني  به: يعني

گويند  درود مي  نحوي  آيند بر تو به  نزدت  به و چون«  با وي  مخالفت  به: يعني »پيامبر

 صخدا   نزد رسول  چون  يهوديان »است  درود نگفته  آن  خداوند تو را به  كه
  به  دند كهكر وانمود مي  گونه و ظاهرا اين» برتو  مرگ: عليك  السام«: گفتند آمدند، مي مي

در  ص  اكرم  و رسول. داشتند  را اراده  باطنا مرگ  كه  اند در حالي گفته  سالم صپيامبر 
  .»بر خود شما باد: وعليكم«: گفتند مي  آنان  پاسخ
  شده  عنها روايت هللا رضي  از عائشه  كريمه  از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان  كه چنان
  عليك  السام« :آمدند و گفتند صخدا   نزد رسول  از يهوديان  گروهي: فرمود  كه  است

بر خود شما   مرگ: بكم هللا  و فعل  عليكم  السام«: آنها گفتم  در پاسخ  من .» القاسم باأيا 
!  عائشه  اي  باش  ساكت: فرمودند ص  اكرم  رسول. »و خدا شما را بميراند و نابود كند

آيا ! هللا  يا رسول: گفتم. ندارد  را دوست  و بد زباني  بدگويي  زيرا خداوند متعال
بر   خودشان  را به  سخنشان  كه  بيني نمي آيا: گويند؟ فرمودند مي  آنها چه  دانيد كه نمي
  اين  گاه  آن. »!بر خود شما باد: و عليكم« :گويم مي )روي زياده  و بدون(؟  گردانم مي

  .شد  نازل  از آيه  بخش
  گوييم مي  خاطر آنچه  چرا به: گويند مي«  خويش  در ميان: يعني »خويش  و در دلهاي«

 �خداوند پيامبر بود، بايد  راستي  به صاگر محمد: يعني »كند؟ نمي  خداوند عذابمان
  را عذاب در بر دارد، ما  وي  به  ما نسبت  سخن  اين  كه  و استخفافي  خاطر اهانت به

  كسي  تعذيب  به  پس  است  حليم  خداوند متعال  بودند كه  يناز ا  اما آنها غافل. كرد مي
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  داده  را دشنام  پيامبرش  كه  كسي  رسد به  كند چه نمي  دهد تعجيل  را دشنام  خود وي  كه
  در مورد ما كه  سخنش  اين بود، بايد اگر او پيامبر مي: است  اين  معني  قولي به!!  است

را   سخن  او اين  كه شد و همين مي  اجابت» !ر خود شما بادب  مرگ: و عليكم«: گويد مي
،  عذاب  از روي »است  را بس  آنان  جهنم« آمد؛ بر ما فرود مي  مرگ  درنگ ، بي گفت مي

درآيند پس   آن  به«  گر است كفايت  دم و در  عاجل  از مرگ  برايشان  جهنم  عذاب  يعني

  . است  بد بازگشتگاهي  هچ  جهنم :يعني »است  بد سرانجامي  چه
  

��®��¬«���ª�����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��®��¬«���ª�����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��®��¬«���ª�����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��®��¬«���ª�����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}
��³��²��������±���°��¯��³��²��������±���°��¯��³��²��������±���°��¯��³��²��������±���°��¯  

  و نافرماني  و تعدي  گناه  به  گوييد بايد كه ديگر راز مي با يك  ، چون مؤمنان  اي«

 و  كارينيكو  و در باب«كنند  مي  چنين  يهود و منافقان  كه چنان »راز نگوييد پيامبر

  سوي به  كه  راز گوييد و از خداوندي«  معصيت  و ترك  در طاعت: يعني »پرهيزگاري

  اعمالتان او شما را در برابر  و بدانيد كه »پروا كنيد«  حساب  براي »شويد محشور مي او
  .دهد جزا مي

  

��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶�����µ��´��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶�����µ��´��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶�����µ��´��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶�����µ��´
��Ç��Æ��Ç��Æ��Ç��Æ��Ç��Æ  

از « صپيامبر   و تجاوز و نافرماني  گناه  به  راز گفتن: يعني »نجوي  كه  ستني  جز اين«

را   تا مؤمنان«  است  شيطان  افگني و وسوسه  دهي از آرايش: يعني »است  شيطان

پيامبر  از  ، تجاوز و نافرماني قصد گناه  به  محرمانه  وگوي او گفت: يعني »كند  اندوهگين
  چنين درافگند زيرا  و غم  اندوه  را به  دهد تا مؤمنان مي  آرايش  خاطر آن  را به ص

  آنان  عليه  اي بسا توطئه  چه  شود كه مي  در آنان  واهمه  ايجاد اين  سبب  هايي رازگويي
موارد   گونه  اين ها در شود و رازگويي مي  سنجيده  آنان  عليه  و نيرنگي  شده  داده  سازمان

  آن  شيطان  كه  اي رازگويي يا  شيطان: يعني »نيست  ايشان  به  انندهرس  زيان  و هيچ«  است
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و   مشيت  جز به: يعني »هللا  اذن  مگر به«رساند  نمي  زياني  هيچ  مؤمنان  آرايد، به را مي

او   بايد كار خود را به: يعني »كنند  بايد فقط بر خداوند توكل  و مؤمنان«  وي  علم
ببرند و از   او پناه  به  و از شر شيطان  او سپرده  را به  خويش  ئونش  ، تمام كرده  موكول

  روايت  به  شريف  در حديث. باشند  نداشته  آرايد، پروايي مي  برايشان  شيطان  كه  مخاوفي
ذا إ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �مسعود از ابن  و غير آنان  ، مسلم بخاري

  بوديد پس  تن  شما سه  هرگاه: يحزنه  ذلك  نإف ، الثالث  دون  اثنان  جييتنا فال  ةثالث  كنتم
از   و اين. »سازد مي  كار او را اندوهگين  زيرا اين گويند راز  جدا از نفر سوم  نبايد دو تن

  با هم  از آنان  بودند، نبايد دو تن  در جايي  تن  سه  هرگاه  پس.  است  اسالم  آداب
بگويد   سخن  نفر سوم  با آن  پيدا شود كه  چهارمي نفر  كه  گاه  تا آن كنند  رازگويي

  ؛ يعني است  يكسان  حكم  اعداد در اين  همه  البته. كرد مي  چنين �عمر ابن  كه چنان
  تن  ، يا صد نفر و بيشتر مثال در حضور يك پنجمي  شخص در حضور  چهار نفر با هم

كند  پيدا مي  تحقق  تن  يك  در مورد آن  و نگراني  اندوه  اين  چرا كه نكنند  رازگويي  با هم
اند و فقط او  رازگويي  مشغول  با هم  كه  بسياري  او در حضور جمع  اندوه و  حزن  بلكه

فقط از  ص  اكرم  رسول  كه اين  دليل.  گذارند، بسيار بيشتر است تنها مي  جمع  را از اين
  در آن  معني  اين  كه  است  عددي  نخستين  عدد سه  كه  است  ياد نمودند اين تن  سه

  گيرد و رأي زمانها را در بر مي  و تمام  احوال  تمام  باشد اما ظاهر حديث مي متصور
باشد، يا   در امر واجبي  رازگويي  كه  است  يكسان  همچنين.  است  علما نيز همين جمهور

  .كند آنها وجود پيدا مي  در همه  معني  نزيرا اي  يا در امر مباحي  امر مستحب در
كردند و  مي  رازگويي  هم  در ميان  منافقان: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
  خداي  پس شد مي  تمام  سنگين  آورد و برايشان مي  را بر سر خشم  امر مؤمنان  اين

  .نمود  را نازل  آيه  اين  عزوجل
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  به  گرفتن  در جاي  اصحاب: گويند مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  و مجاهد در بيان  قتاده
تا   شتافت مي  از آنان  كردند و هر يكي مي  با همديگر رقابت ص  اكرم رسول  مجلس

ديگر  يك  شدند تا براي  نزديكتر باشد لذا دستور داده صخدا   رسول  به  يگاهشجا
بدر   از اهل  گروهي شد زيرا  نازل  در روز جمعه  آيه  اين: ديگر  روايتي  به. باز كنند  جاي

نكرد بناچار بر پا  باز  جاي  برايشان  كسي  بود پس  تنگ  مسجد آمدند و جاي  به
  را به  و بدريان بر پا ساختند  شمار آنان  را به  تعدادي ص  اكرم  رسول  ايستادند پس

  اي«: شد  نازل  بود كه  آمد، همان  ناخوش  گروه  كار بر آن  نشاندند اما اين  جايشان

و  »كنيد  را گشاده  جاي  بنشينيد پس  گشاده  شود كه  شما گفته  به  چون!  مؤمنان
 تنگ  و عدم در مجلس  كردن باز  جاي  كنيد؛ از طريق  ديگر رعايت را با يك  ادب  حسن

كنيد   را گشاده  جاي: يعني »كند  شما گشاده  تا خداوند براي«بر همديگر   جاي  گرفتن 
  .پديد آورد  گشايش  شما در بهشت  براي �تا خداوند

  در آن  لهيا  پاداش  خير و دريافت  براي  مسلمانان  كه  هر مجلسي  درباره  آيه  اين  حكم
  باشد، يا مجلس  و جنگي  جهادي  ، مجلس مجلس  آن  ؛ خواه است  كنند، عام مي  اجتماع

  مكان  آن  ، به گرفت  سبقت  در مكاني  جلوتر از ديگران  و هر كس  ذكر، يا در نماز جمعه
  در حديث. باز كند  جاي نيز  خويش  برادر مسلمان  بايد براي  ولي  تر است حق ذي
  يجلس  ثم  مجلسه  من  الرجل  ال يقم«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  ريفش

برنخيزاند   وي  نشستن  از محل را  ديگري  ، شخص شخص: تفسحوا وتوسعوا  ، ولكن فيه
  .»داريد  باز كنيد و گشاده  جاي  بنشيند ولي  تا خود در آن

را   رحمت خير و  درهاي  �خدا  بر بندگان  هر كس  كه كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه
  كه  سزاوار نيست  پس. گشايد را مي  خير دنيا و آخرت  بر او درهاي �بگشايد، خداوند

مراد از   بلكه  گردانيم مقيد و محدود  در مجالس  جاي  كردن  گشاده  را فقط به  كريمه  آيه
، از  است  وي  در قلب  و شادي سرور  نمودن  و داخل  مسلمان  خير براي  رساندن: آن
الدنيا   في  عليه  يسر اهللا معسر  يسر علي  ومن«: فرمودند ص  اكرم  رسول  جهت  اين
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  آسان  تنگدستي بر  هر كس:   خيهأ  عون  العبد في  العبد ما كان  عون  في  ، واهللا ةخرواآل
  بنده  خداوند در ياري گيرد و مي  آسان  بر او در دنيا و آخرت  عزوجل  بگيرد، خداي

  اين  رعايت  البته. »باشد خود  برادر مسلمان  در ياري  بنده  كه  گاه  تا آن  است  خويش
  شگرفي  ديگر اثر بس يك  به  نسبت در دلها  احترام  و حس  محبت  ، در غرس خاص  ادب
  ساز مجل  همانجايي  به صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. دارد
آغاز   از همانجايي  صدر مجلس  شد ولي مي  منتهي  آن  به  نشستن  جاي  نشستند كه مي
  آن  داشتند، در مجلس  كه  بنابر مراتبي � اصحاب نشستند و مي  در آن  ايشان  شد كه مي

از  �، عمر نشست مي  ايشان  راست  از جانب � صديق  نشستند پس مي ص  حضرت
عنهما  هللا رضي  و علي  غالبا عثمان  هم  ايشان  روي  شو پي  ايشان  چپ  جانب

مأمور   آنها را بدان ص  اكرم  بودند و رسول  وحي  دو از كاتبان  نشستند؛ زيرا آن مي
  رسول  كه  است  آمده �مسعود  ابن  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين. بودند  كرده
بايد : يلونهم  الذين  ، ثم يلونهم  الذين  ثم  والنهي  حالمولواألأ  منكم  ليلني«: فرمودند صخدا 

  به  نزديك  كه  كساني  شوند، سپس  نزديك  من  و خرد از شما به  انديشه  صاحبان  كه
  خاطر آن  به  توصيه  اين. »ايشانند  به  نزديك  كه كساني  سپس )مرتبت در خرد و(ايشانند 
كردند  مي  فرمودند درك ارشاد مي ص  اكرم  رسول  را كه  آنچه  خرد و رأي  اهل: بود كه

  امر كردند تا بدريان  برخاستن  از افراد را به  تعدادي  جهت  همين  فهميدند به مي و
  بدريان  آنها در حق  امر كردند كه  برخاستن  به  جهت  را بدان  يا آنان. آنها بنشينند  جاي به

  آن  كه چنان برگيرند  را از علم  خويش  نيز بهره  بدريان  كه آن  يا براي. بودند  كرده  كوتاهي
  ، از اين داشت  را بايد مقدم  فضل  اهل  كه  ادب  اين  تعليم  يا براي. اند برگرفته  گروه
اگر : يعني »برخيزيد  شود برخيزيد پس  گفته  و چون«: فرمايد مي  خداوند متعال  جهت

در   فضل  برخيزند تا اهل خود  از جاهاي  شد كه  ستهخوا  در مجلس  گان نشسته  از برخي
  .برخيزند  بايد كه  بنشينند پس  در آن  و دينش  �خداوند  به  علم  و اهل  دين
 در مجلس  كه  كساني  براي  مجلس  اگر صاحب  شود كه نيز مي  اين  دستور شامل  اين

  .كنند  اجابت  كه  است  برخيزيد، الزم: اند گفت شده  دعوت  وي 



  

2947  

يا  بگيرد،  او جايي  و براي  مسجد رفته  به  را مأمور كرد تا زود هنگام  ديگري  اگر كسي
  . نيست  كار مكروه  منظور فرستاد، اين  اين  را به  اي سجاده
 آن  و مجددا به  از آنجا برخاست  خاطر حاجتي  به  سپس  نشست  جايي  به  كه  كسي

  . سزاوارتر است  خويش  جاي  ، او به برگشت 
يا خير؟  وارد جواز دارد  تازه  شخص  در جلوي  آيا ايستادن  كه  مسئله  اين  اما فقها درباره

  ليإقوموا « : شريف  حديث  اند با استناد به داده  را اجازه  آن  نظر دارند، بعضي  اختالف
او از   خواستن  مهنگا ـ به �معاذ  سعدبن  در شأن  كه» برخيزيد  سرورتان  براي: سيدكم
و   است  ـ وارد شده  قريظه بني  در مورد يهوديان  داوري  براي ص  اكرم رسول  سوي
  الرجال  له  يتمثل  نأ  حبأ  من« :اند كرده  منع  شريف  حديث  اين  را با استناد به  آن  بعضي

برپا   احترام  بهاو   براي  مردم  دارد كه  دوست  هر كس: النار  من  مقعده أقياما فليتبو
  تفضيل  به  از فقها هم  برخي. »گيرد  جاي  خود از آتش  نشستن  جاي  به  ايستند، بايد كه

  آيد و در جلو روي از سفر مي  كه  كسي  در جلو روي  ايستادن: اند و گفته  شده  قايل
  و سنت  رسم را  در برابر اشخاص  ايستادن  كه اين اما. جواز دارد  واليتش  در محل  حاكم
باشد زيرا در نظر  مي  كار از شعار عجم  و اين  نيست  ؛ درست بگردانيم  خويش  دائمي

  آن  تر نبود اما چون محبوب � نزد اصحابشان صخدا   رسول از  كسي  كه  بايد داشت
دانستند  خاستند زيرا مي بپا نمي  برايشان  شدند، اصحاب وارد مي  مجلس به ص  حضرت

  . است  كرده  كثير نقل ابن  كه دارند چنان  كار كراهت  از اين ص اكرم  رسول  كه
 اند به شده  داده  علم  را كه  اند و كساني آورده  ايمان  از شما را كه  خداوند كساني«

  داده  و علم  ايمان  از شما را كه  كساني  �خداوند: يعني »دهد مي  رفعت  درجاتي 
  فراهم دهد؛ با مي  رفعت  آخرت  در دنيا و پاداش  از كرامت  اي عالي  درجات  اند به شده

در   وي  نشاندن ، باال و مراتب  درجات  اين  دو سرا و از جمله  در اين  ايشان  بهره  كردن
 �عمر  والي  كه  عبدالحارث بن نافع  اند كه كرده  روايت  احمد و مسلم  امام.  است  مجالس
را بر   كسي  چه: گفت  وي  به �عمر. كرد  مالقات  ر عسفاند �بود، با عمر  در مكه

  آزاده  از بزرگان  مردي  را كه  ابزي  ابن: داد  پاسخ ؟ او اي كرده  خويش  جانشين  وادي  اهل
  ؟ نافع اي كرده  جانشين  را بر ايشان  اي آزاد شده  آيا برده :فرمود �عمر.  ما است  شده
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،  است  فرايض  به  ، عالم است �خدا  كتاب  آخر او قاري!  نيناميرالمؤم  اي: داد  پاسخ
 در اين  بود كه صپيامبر شما   اين!  گفتي  راست!  آري: فرمود �عمر!  است  قاضي

  گمان بي: آخرين  به  قوما ويضع  بهذا الكتاب  ليرفع  اهللا  نإ«: فرمود  شريف  حديث 
. »گرداند مي  را پست  دهد و ديگراني مي  رفعت  كتاب  اين  وسيله  را به  قومي  �خداوند
 صخدا   رسول  كه  است  آمده � عثمان  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  سه  در روز قيامت: الشهداء  العلماء، ثم  االنبياء، ثم: ةثالث  ةالقيام  يوم  يشفع«: فرمودند

  شده  روايت ك عباس از ابن. »شهداء  علما، سپس  انبيا، سپس: كنند مي  شفاعت  گروه
را   علم  شد؛ پس  مخير ساخته  و ملك  ومال  علم  در ميان � سليمان«: فرمود  كه  است

  .»شد  داده  وي  به  هم  و ملك  ؛ مال علم  سبب  اختيار كرد و به
  

���T��S��R��QP��O��N��M��LK���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A���T��S��R��QP��O��N��M��LK���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A���T��S��R��QP��O��N��M��LK���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A���T��S��R��QP��O��N��M��LK���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U��Y���X��W��V��U  

 اي صدقه  از نجوايتان  پيش  نخست  گوييد پس با پيامبر راز مي  هرگاه!  منانمؤ  اي«

  محرمانه طور  به  از امورتان  در امري صخواستيد با پيامبر   چون: يعني »داريد  تقديم 
در «: گويد مي  بيضاوي. بدهيد  اي ، صدقه با وي  تان از رازگويي  بگوييد، بايد قبل  سخن

از افراط   فقرا، نهي  براي  و منفعتي  ، بهرهص  اكرم  رسول  و بزرگداشت  امر تعظيم  اين
دار  و دوست  منافق و  مخلص  ، ايجاد تمايز ميانصخدا   از رسول  نمودن  در سؤال

 صبا پيامبر   رازگويي از  پيش  صدقه  تقديم »اين«. » دار دنياست از دوست  آخرت

شما زيرا   نفسهاي  براي  تر است كننده پاك: عنيي »تر است شما بهتر و پاكيزه  براي«
خداوند آمرزگار   گمان بي اگر نيافتيد،  پس«باشد  مي  در آن  عزوجل  خداي  طاعت

با   گفتنش در راز  پس  نيافت را  اي صدقه  از شما چنين  هر كس: يعني »است  مهربان
  اين  شود كه مي  خاطرنشان.  نيست  مترتب  بر وي  ، گناهي صدقه  تقديم  بدون صپيامبر 
و   كند زيرا بخشايش مي  داللت  رازگويي از  قبل  صدقه  تقديم  بودن  بر واجب  معني

  . واجب  ترك  سبب  شود مگر به نمي  مطرح  آمرزش
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پيامبر  خود با  از نجواي  باطل  كرد، اهل  را نازل  قبل  آيه �خداوند  چون  كه  است  نقل
و در  كردند نمي  تقديم  اي خود صدقه  از نجواي  پيش  برداشتند زيرا آنان  دست ص
  ضعف خاطر  به  از ايشان  نيز دشوار آمد زيرا بسياري  ايمان  كار بر اهل  اين  حال  عين
خداوند   كه بود  كشيدند، همان  دست صخدا   با رسول  از رازگويي داشتند،  كه  اي مالي

آيا «: داد  تخفيف  و برايشان  برداشت  را از مؤمنان  قبلي  حكم  آيه  اين  با نزول  متعال

  تقديم  آيا در صورت :يعني »داريد؟  را تقديم  صدقاتي  از نجوايتان  پيش  ترسيديد كه
  كراهت  مال  از بخشيدن  چراكه ترسيديد،  مال  ديد، يا از انفاقترسي  از فقر و فاقه  صدقه

  فقط به صبا پيامبر   از نجوي  قبل  صدقه  نمودن  تقديم  حكم«: گويد مي  داريد؟ مقاتل
  امر به  كه  حال: يعني »نكرديد  كه  حال«. »شد  منسوخ  بود، سپس  جاري  شب  ده  مدت
كار بر   اين  كه آن  سبب  را اجرا نكرديد، به صپيامبر  با  از نجوي  پيش  صدقه  تقديم

كار  اين  شما در ترك  زيرا به »از شما در گذشت  و خداوند هم«بود؛   شما سنگين

را   را بپردازيد و خدا و رسولش  داريد و زكات نماز را بر پا  پس«داد؛   رخصت

با پيامبر   از نجوي  پيش  دقهص  شما در تقديم  از سوي  كه  اكنون: يعني »كنيد  اطاعت
خدا و   و طاعت  زكات  نماز و دادن  اقامه بر  داد پس  روي  و كندي  سنگيني ص

  بايد مراقب  پس »است  كنيد آگاه مي  آنچه  و خداوند به«ورزيد   پايداري  رسولش
  . است تهديد  و هم  وعده  هم  اين. باشيد  احوالتان

  كه  است  كرده  روايت ك عباس از ابن) 13ـ  12(  دو آيه  لنزو  سبب  جرير در بيان ابن
  بر آن  بدانجا كه كردند تا  روي زياده ص  اكرم  از رسول  كردن در سؤال  مسلمانان: فرمود

  خويش  رسول بار را از  تا اين  خواست  عزوجل  خداي  فشار آمد پس ص  حضرت
شد،   نازل  آيه  اين  كرد و چون  را نازل  دقهص  فرستادن  پيش  گرداند لذا آيه  سبك  قدري

. شد  نازل �ZZZZ...����z} :آيه  گاه  كشيدند، آن  دست  كردن  از سؤال  از مردم  بسياري
با   در رازگويي  زيرا آنان شد  نازل  توانگران  درباره  آيه  اين: گويد مي  حيان  بن مقاتل
را   و عرصه  نموده  غلبه  مجالسكردند و بر فقرا در  مي  روي زياده صخدا   رسول
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 صخدا   بر رسول  ايشان  طوالني  نجواهاي  اين  بودند تا بدانجا كه  ساخته  تنگ  برايشان
  رازگويي  در هنگام  صدقه  دادن  فرمود و به  را نازل  آيه  اين �خداوند  آمد پس  ناخوش

ورزيدند   نيز بخل  و تمكن  شگشاي  نيافتند و اهل را  چيزي  تنگدستان  چون  امر كرد پس
. شد  نازل  رخصت  آيه  بود كه  دشوارآمد، همان  بر اصحاب  حكم  و اين

  كسي  از من  قبل  كه  است  اي آيه  خداوند متعال  دركتاب«: گويد مي � طالب ابي بن علي

���AAAA}�:  آيه  كند؛ و آن نمي  عمل  آن  به  كسي  هم  و بعد از من  نكرده  عمل  بدان �� �� ���B��B��B��B
F��E��D� �CF��E��D� �CF��E��D� �CF��E��D� �C...� �� �� �� �z  و   را فروختم  آن  پس  دينار داشتم  فقط يك  زيرا من  است

دينار   تا آن  دادم مي  را صدقه  از آن  ، درهمي گفتم راز مي ص  اكرم  رسول با  كه  هرگاه

  .»گرديد  منسوخ �ZZZZ...����z}  بعدي  با آيه  آيه  اين  شد، سپس  تمام
  

z����y���x��� � � � �w�� � �v��uz����y���x��� � � � �w�� � �v��uz����y���x��� � � � �w�� � �v��uz����y���x��� � � � �w�� � �v��u����� �� ���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�� �̀�_��~��}��|���{
��i��i��i��i  

  بياني  اسلوبي  و اين!  خبر بده  من  به: است  اين  ؟ يا معني نكردي  و نگاه »آيا نديدي«
  سوي به«  آيا نديدي!  آري. باشد مي  مخاطب  افگندن  تعجب  به  مراد از آن  كه  است

ورزيدند   دوستي  بودند و با قومي  منافقان  آنان »ورزيدند  دوستي  با قومي  كه  كساني

از شما   نه« يهودند  ، قوم شدگان  غضب  اين  كه »است  آورده  خشم  خداوند برآنان  كه«

  در آيه  كه چنان  از يهوديان  از شما هستند و نه  نه  منافقان  اين: يعني »از آنان  هستند و نه

و   اين  در ميان«:   ���d���c���b��a�����` z|��{��~��_}�: است  فرموده  ديگري
مراد   نيز وجود دارد كه  احتمال  اين. »143/ نساء » « با آنان  با اينانند و نه  مترددند، نه  آن

چرا   پس  از منافقان  هستند و نه از شما  يهوديان  نه!  مؤمنان  اي  يهود باشند؛ يعني  از آنان
  دروغ  به  منافقان: يعني »خورند مي سوگند  و بر دروغ«ورزند  يم  دوستي  با آنان  منافقان

  اخبار و رازهاي  خورند كه سوگند مي  دروغ  مسلمانند، يا به  خورند كه سوگند مي
خود   آنان  كه آن  حال: يعني »دانند مي  وآنان«اند  نداده  انتقال  يهوديان  را به  مسلمانان
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  سوگند دروغ  اين  دانند كه دانند و مي اند مي خورده وگندس  آن بر  را كه  امري  بطالن
  .ندارد  و حقيقت  است

  منافق  نبتل  بنهللا عبدا  درباره  آيه  اين: است  كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  يهوديان  را به  ايشان  سخنان  گاه  كرد، آن مي  همنشيني صخدا   با رسول  شد كه  نازل
  بودند كه  همسرانشان  هاي از حجره  اي در حجره ص  اكرم  رسول  روزي  برد پس مي

طغيانگر (جبار   قلب  وي  قلب  شود كه بر شما وارد مي  مردي  همينك«: فرمودند  بناگاه
  كه  نبتل بن هللاعبدا اثنا  در اين. »نگرد مي  شيطان  و با دو چشم  است )متكبر ستمگر

  چرا تو و يارانت« :او گفتند  به صخدا   رسول  وارد شد پس  اشتد  كبودي  چشمان
  اكرم  رسول  ولي.  است  نكرده كار را  اين  اما او سوگند ياد كرد كه. »دهيد؟ مي  مرا دشنام

را آورد،   خويش  و ياران  رفت  بيرون  از حجره  پس. » اي كرده  تو چنين«: گفتند ص
  هنگام  در اين. اند نداده  را دشنامصخدا   رسول  كردند كه خدا سوگند ياد  نيز به  آنان
  .شد  نازل  كريمه  آيه  اين
  

��u��t�������������s��r��q�������p��on��m��l��k��j��u��t�������������s��r��q�������p��on��m��l��k��j��u��t�������������s��r��q�������p��on��m��l��k��j��u��t�������������s��r��q�������p��on��m��l��k��j  
  شان دوستي و  مواالت  سبب  به »است  كرده  آماده  سهمگين  عذابي  آنان  خداوند براي«

  از اعمال »كردند مي  آنچه  بد است  هرآينه«  دروغ  به  خوردنشان با يهود و سوگند
  .اند خو كرده  بر آن  كه  و ننگيني  زشت

  

��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��v��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��v��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��v��¡�����~���}��|��{��z��y��x��w��v  
بر   را كه  دروغيني  سوگندهاي  منافقان  اين: يعني »اند را سپر گرفته  سوگندهايشان«

  اتهام  اند تا به قرار داده  نخونهايشا  براي  و سپري  خورند، وقايه خود مي  بودن  مسلمان
  كه  درحالي  است  آورده  ايمان  شدن  كشته  از بيم  ، زبانهايشان نشوند بنابراين  كفر كشته
  از اسالم را  مردم: يعني »باز داشتند  هللا  را از راه  مردم  پس«  نيست  مؤمن  دلهايشان

،  اسالم  به  آوردن  از روي  گراندي  نمودن  و سست  ساختن دلسرد  سبب  بازداشتند؛ به
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  آنان  براي  پس«  ايشان  و شوكت  شأن  و تضعيف  كاروبار مسلمانان  دادن  حقير نشان

  .گرداند مي  مقدارشان خوار و بي  خفتبار كه  عذابي: يعني »مهين  عذابي  است
  

�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢  
 .كند نمي  دفع  خدا را از آنان  از عذاب«  ولو اندك »چيزي  والدشانو ا  هرگز اموال«

 و  جدايي  و از آن »اند دوزخ  اصحاب«ذكر شد   كه  آنچه  به  موصوف »گروه  اين

 در آن  شوند و نه مي  آورده  بيرون  از آن  نه »جاويدانند  در آن  آنان«ندارند   مفارقت
  .ميرند مي 

  

�º��¹�� �̧������¶��µ�º��¹�� �̧������¶��µ�º��¹�� �̧������¶��µ�º��¹�� �̧������¶��µ������É��È��Ç��ÆÅ��ÄÃ��Â���ÁÀ��¿¾��½¼»��É��È��Ç��ÆÅ��ÄÃ��Â���ÁÀ��¿¾��½¼»��É��È��Ç��ÆÅ��ÄÃ��Â���ÁÀ��¿¾��½¼»��É��È��Ç��ÆÅ��ÄÃ��Â���ÁÀ��¿¾��½¼»  
 بتواند از  از آنان  احدي  كه آن بي »يكجا برانگيزد  را همه  خداوند ايشان  كه  روزي«

شما   براي  كه خورند چنان حضور او سوگند مي  به  گاه  آن«بگريزد   و كتاب  حساب

سوگند   �خداوند  نيز براي  در روز قيامت  منافقان  اين: يعني »خورند مي سوگند
  سوگند به: گويند مي  خورند پس شما در دنيا سوگند مي  براي  كه خورند چنان مي  دروغ

و   شقاوت  از شدت  اين.  ايم نكرده  ما در دنيا چنين  كه! پروردگار ما  اي! خداوند  اي تو
برمال   در روز قيامت  حقايق  خورند كه سوگند مي  زيرا در حالي  است  آنان  بدبختي

  سوي به  راهي  و هيچ  است  شده  و نمايان  ، بديهي مشاهده  امور از روي  و همه  گشته
پندارند  مي  در آخرت: يعني »هستند  بر چيزي  آنان  پندارند كه و مي«  نيست  بازي دغل

را از   ضرري يا  نموده  خود جلب  سوي را به  نفعي  دروغين  سوگندهاي  با اين  كه
  گمان بي  باشيد كه  آگاه«پنداشتند  مي  در دنيا نيز چنين  كه كنند چنان مي  دفع  خويشتن

»  هم«و »  ان«، »اال«: چون متعدد تأكيد؛  ادوات  كه  متنوع  تأكيدات  اين »دروغگويند  آنان
از   اند كه رسيده  حد و مرزي  به  دروغ در  آنان  كه  است  كند، بيانگر آن مي  داللت  بر آن

  .اند را ربوده  سبقت  گوي  ديگران
در   كه  است  نموده  را نقل  نظير روايتي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  . گذشت) 14(  آيه  نزول  سبب  بيان
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��Û���Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û���Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û���Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Û���Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê  
  احاطه و  و مسلط شده  چيره  آنان بر  شيطان: يعني »است  يافته  دست  بر آنان  شيطان«

اوامر  ، در نتيجه »است  ساخته  ياد خدا را فراموش  از خاطرشان  پس«  است  نموده
  اين  انسان بر  تسلط شيطان  و اوج. اند كرده  را ترك  وي  طاعات  به  و عمل  �خداوند

  در قريه  تن  سه« : است  آمده  يفشر  در حديث. برگرداند  او را از نماز جماعت  كه  است
  كه شود مگر اين نمي  اقامه  آنان  در ميان  نماز جماعت  برند كه سر نمي  به  يا صحرايي

گوسفند   زيرا گرگ  جماعت  به  پايبندي  بر توست  پس.  است  مسلط شده  آنان بر  شيطان
و   ، پيروان لشكريان: يعني »ندشيطان  حزب  گروه  اين«. »خورد را مي  از رمه  جدا افتاده

را   بهشت  زيرا آنان »زيانكارانند  شيطان  حزب  گمان بي  باشيد كه  آگاه«اند  وي  گروه
  دروغ  و پيامبرش  سبحان  اند، بر خداي فروخته  گمراهي  را به  و هدايت  دوزخ  به

زيانكار   دنيا و آخرت در  زودي  به  اند پس خورده  دروغين ناروا و  اند و سوگندهاي بسته
  .خواهند شد  و بازنده

  

���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü  
 و ستيزه  مخالفت: يعني »كنند مي  محاده  با خدا و پيامبرش  كه  كساني  گمان بي«
 در حد و  و هدايت  دارند و شريعت قرار  در حد و مرزي  آنان  كه  طوري  كنند به مي 

  اين« . نيز گذشت  سوره  همين  در اول  وي  با خدا و رسول  محاده  معناي. ديگر  مرزي

  كساني  ، از جمله با خدا و رسول  گران ستيزه: يعني »اند مردم  خوارترين  در زمره  گروه
  خواري و  دنيا و خفت  را با ذلت  آنان �خداوند  اند كه و پسين  پيشين  هاي از امت
  . تاس  گردانيده  ، خوار و فرومايه آخرت

  

���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��å���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��å���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��å���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��å  
و در   داشته و مقرر  كرده  خود حكم  و ازلي  سابق  در علم: يعني» است  خداوند نوشته«

و شمشير   حجت با »شويم مي  غالب  و پيامبرانم  من  البته  كه«  است  محفوظ نوشته  لوح
  است  ، قدري است  مؤمنان  از آن  در دنيا و آخرت  امر، پيروزي  عاقبت  كه  حكم  و اين
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  به  است  بشارتي  اين!  آري.  است  كثير گفته ابن  كه ـ چنان  مبرم  است  و امري  محكم
خداوند   كه چنان  است  شده  بارها و بارها محقق  كه  بر كافران  مؤمنان  پيروز ساختن

را بر  ‡از انبيا  غير ايشانو  ، لوط ، هود، صالح مانند نوح  اي گرامي  پيامبران  متعال
را   همراهشان  و مؤمنان صمحمد  ما حضرت  گرامي  پيروز گردانيد و رسول  اقوامشان

  گمان بي«پيروز گردانيد   و فارس  روم بزرگ  و بر دو دولت  العرب  جزيره  بر مشركان

ر ب  است  و غالب  دوستانش  ساختن بر پيروز  است  قوي »عزيز است  خداوند قوي
  .تواند كرد نمي  بر او غلبه  كسي  پس  دشمنانش

، خيبر  طايف ، مكه �خداوند  كه  گاه  آن: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
ما را بر  �خداوند  كه  اميدواريم: گفتند  گشود، ايشان  مؤمنان  را براي  آن  و ماحول

  و فارس  روم  پنداريد كه مي آيا: گفت  ابي بن هللاعبدا  پس. نيز پيروز گرداند  و روم  فارس
بيشتر و نيرومندتر   آنان  خدا كه  ايد؟ به كرده  بر آنها غلبه  كه  است  اي چند قريه  مانند اين
  شد و خداوند متعال  نازل  آيه  اين  پس !را بپرورانيد  گماني  چنين  شما در آنان  از آنند كه

  .خبر داد  دين  معاندان  و همه  كفار و مشركان  بر همه  مؤمنان  از غلبه
  

��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
��_̂ ��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P��_̂ ��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P��_̂ ��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P��_̂ ��]��\��[���Z��Y��X��W��VU��T��S��R���Q��P
��p��o��nm���l��k��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��p��o��nm���l��k��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��p��o��nm���l��k��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��p��o��nm���l��k��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`

���y��x��w��v��u������t���s��rq���y��x��w��v��u������t���s��rq���y��x��w��v��u������t���s��rq���y��x��w��v��u������t���s��rq  
 با كساني  كه  يابي باشند نمي  داشته  ايمان  پسينخداوند و روز باز  به  را كه  قومي«

 با خداوند و پيامبرش  كه«كنند   همياري  و با آنان  پشتيباني  و از آنان »كنند  دوستي 

يا   يا برادرانشان  يا فرزندانشان  پدرانشان  كه ورزند ولو آن مي  مخالفت 

و   ؛ پدران خدا و رسولش  اندانو مع  مخالفان  هرچند آن: يعني »باشند  خويشاوندانشان
و   دوستي  چنين  كردن ، او را از برقرار انسان  باشند زيرا ايمان  هم  مؤمنان  اين... 

شرايط و   رعايت  كند پس مي  نهي  شدت  و به  بازداشته  �خدا  با دشمنان  اي مراوده
 در.  است  و خانداني  ، برادري ، فرزندي پيوند پدري  نيرومندتر از رعايت  ايمان  اركان
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 الينال  وعزتي: فرمايد مي  و تعالي  تبارك  خداي«: است  آمده  قدسي  شريف  حديث
  رحمت  به  كه  من  عزت  سوگند به: عدائيأ، ويعاد  وليائيأ  يوال  لم  من  رحمتي 

 و  دشمني  من  نكند و با دشمنان  و واليت  من دوستي  با دوستان  كه  رسد كسي نمي من
  رسول  كه  است  آمده �معاذ  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »نورزد  عداوت

ـ   فاسقي  براي  ديگر ـ و نه  ـ و در روايتي  فاجري  براي! بارخدايا«: فرمودند ص  اكرم
  بدارد زيرا در آنچه  او را دوست  قلبم  صورت  در آن  كه  نده قرار  و نعمتي  احسان  بر من

�:  ام را يافته  آيه  ، اين اي نموده  وحي  من  هب  كه {B� �A��E� �D� �C���F
G...z  :با   كه  يابي باشند نمي  داشته  ايمان  خداوند و روز بازپسين  به  را كه  قومي
يا   پدرانشان  كه ورزند ولو آن مي  مخالفت  با خداوند و پيامبرش  كنند كه  دوستي  كساني

  .»باشند  يا خويشاوندانشان  نشانيا برادرا  فرزندانشان
ورزند  نمي  دوستي  خدا و رسولش  و معاندان  با مخالفان  كه  كساني: يعني »گروه  اين«
پايدار و   را در دلهايشان  ايمان: يعني »است  را نوشته  ايمان  ايشان  در دلهاي هللا«

  داده قرار را  ايمان  ايشان  در دلهاي: است  اين  معني  قولي  به.  است  استوار گردانيده
  يكجا ساخته و  آورده گرد  را در دلهايشان  ايمان: است  اين  ديگر معني  قولي به.  است
  را به  ايشان :يعني »است  مؤيد نموده  خويش  از جانب  روحي  را به  و ايشان«  است

  تعالي  حق  كه اين لدلي.  است  در دنيا مؤيد كرده  بر دشمنانشان  خويش  از جانب  نصرتي
  همين  وسيله  به  كه است  ناميد اين»  روح«را   مؤمنان  براي  خويش  و پيروزي  نصرت
  را به  و ايشان« شود مي  گيرد و زنده مي  يابد، جان مي  رونق  كار ايشان  نصرت

  يو ابد »جاودانه ، است  آنها جاري  از فرودست  جويباران  در آورد كه  بوستانهايي

  و طاعت  توحيد خالص بر  مبتني  اعمال: يعني »خشنود شد  در آنند خداوند از ايشان«

و «خود را سرازير كرد   و بلندمدت  شتابان  آثار رحمت  و برايشان  را پذيرفت  ايشان

  ايشان  به  و آينده  در حال �خداوند كه  آنچه  به: يعني »خشنود شدند هللاز ا  هم  ايشان

  را به  اوامرش  اويند كه  لشكريان: يعني »اند اهللا  حزب  گروه  اين«شدند   ادمانبخشيد، ش
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همانا   باشيد كه  آگاه«دهند  مي  را ياري  دوستانش جنگند و مي  ، با دشمنانش جا آورده

  . دنيا و آخرت  سعادت  به  يافتگان دست: يعني »خدا، ايشانند رستگاران  حزب
  دين  با دشمنان  مؤمنان  دوستي  را بر ترك  چهار نعمت �خداوند: كه اين  خالصه
  :از  است  عبارت  كه  است  گردانيده  مترتب

  . در دلهايشان  مؤمنان  ايمان  ـ پايدار ساختن 1
  . خويش  از جانب  با نصرتي  ـ تأييد مؤمنان 2
  . بهشتي  بوستانهاي  به  كردنشان  ـ داخل 3
  به  ايشان  كردن  خود و شادمان  خشنودي  عظماي  ز نعمتا  ايشان  كردن ـ برخوردار 4

  . خويش  هاي موهبت
پدر  :اند كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و حاكم  ، طبراني حاتم  ابي  ابن

هر بار  رساند اما  قتل  را به  پسرش  بود كه  آن  دنبال  در روز بدر به � جراح  بن  ابوعبيده
كارزار   به كشيد و با او كنار مي  خود را از برابرش  كرد، ابوعبيده قصد مي  سويش به  كه

  هجوم  سويش به  هم بردار نبود و پي دست  از قصد خويش  اما پدرش. شد رويارو نمي
  قتل  را به  و پدرش كرد  ديد، ناگزير قصد وي  كار را چنين  كه � ابوعبيده. آورد مي

  بلتعه ابي بن حاطب  درباره  آيه  اين: ديگر  روايتي  به. شد  نازل  كريمه  آيه  ينا  گاه آن. رساند
  دهد كه خبر  مكه  مردم  را فرستاد تا به  قاصدي )مكه  از فتح  قبل(شد زيرا او   نازل

ابوبكر   در شأن  آيه  اين: ديگر  روايتي  به. را دارند  آنان  به  قصد حمله صخدا   رسول
دهد،  مي  را دشنام ص  اكرم  رسول  شنيد پدرش  كه  شد؛ زيرا هنگامي  نازل � صديق
كار   از اين ص اكرم  رسول  به  و چون افتاد  او بر زمين  كه  طوري  زد به  را محكم  پدرش

؟  كار را كردي  اين  راستي  آيا به: پرسيدند  از وي ص حضرت  خبر دادند، آن  وي
شمشير   بود، او را به  من  نزديك اگر شمشير  كه سوگند  وجلعز  خداي  به: ابوبكر گفت

  . زدم مي
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  ﴾ حشر  سوره ﴿
 . است  آيه) 24(  و داراي  است  مدني

  
  فرموده  آن در  خداوند متعال  شد كه  ناميده» حشر»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

���h��gh��gh��gh��g����n��m��l�k��j��in��m��l�k��j��in��m��l�k��j��in��m��l�k��j��i����r��q}: است � �p� �or��q�� � �p� �or��q�� � �p� �or��q�� � �p� �o...zشرمراد از ح� :
،  سوره  اين. شدند  اخراج  شام  سوي به  از مدينه  يهود در آن  كه  است  اي اولي  گردآوري

نضير از  يهود بني  دادن  كوچ  داستان  شود زيرا دربرگيرنده مي  نيز ناميده» نضير بني  سوره«
  . است  مدينه
  روايت  و غير ايشان، مجاهد ك عباس ابن. نضيرند بني  نيز طايفه  سوره  اين  نزول  سبب
  عقد صلح نضير بني  كردند، با طايفه  هجرت  مدينه  به صخدا   رسول  چون: اند كه كرده

با   سپردند كه نيز تعهد  نجنگند، آنان  با آنان  دادند كه  و عهد و پيمان  بسته  و متاركه
  عذاب �خداوند عهد خود را شكستند پس  آنان  نجنگند ولي ص  اكرم  رسول

  استوارشان  از دژهاي آنها را صخدا   فرود آورد و رسول  خود را بر آنان  برگشت بي
  شام»  اذرعات»  منطقه  سوي به  از آنان  گروهي  راندند پس  بيرون  و از مدينه  كشيده  بيرون

  آخر اين  تا به... خيبر رفتند  سوي به  كوچيدند و گروهي  است» محشر»  سرزمين  كه
  .آيد مي  مباركه  سوره  در اين  آن  تفاصيل  كه  داستان

  اكرم  رسول  كند كه مي  نقل ك عباس از ابن  سوره  اين  فضيلت  درباره  ثعالبي :آن  فضيلت

والنار   ةالجن  من ء شي  يبق  الحشر لم  ةقرأ سور  من«: فرمودند  شريف  حديث  در اين ص
والشجر   والدواب والطير  والسحاب  والريح  وامواله  رضواأل  والسموات  والكرسي  والعرش
  ليلته وأ  يومه  من  مات  نإواستغفروا ف  ال صلوا عليهإ  ةوالقمر والمالئك  والشمس  والجبال

  و كرسي  و عرش  دوزخ و  از بهشت  حشر را بخواند، چيزي  سوره  هر كس: ًشهيدا  مات
ها و  و كوه  و درختان  خزندگان و  رندگانو باد و ابر و پ  و حشرات  و آسمانها و زمين

  گويند و برايش بر او درود مي  كه اين مانند مگر نمي  ، باقي و فرشتگان  خورشيد و ماه
  همچنين. » است  بميرد، شهيد مرده  شبش روز يا  اگر در همان  خواهند پس مي  آمرزش

  هر كس«: فرمودند صا خد  رسول  كه  است آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث



  

2958  

�...��z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~��z��y}���|��{��~}�: حشر  آخر سوره �� �� �� �z    بخواند و در همان  را تا آخر آن  
  صبح  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .» است  بميرد، شهيد مرده  شب

آخر   آيه  سه  گاه ، آن الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع  اعوذ باهللا: بار بگويد  سه  هنگام
كند تا بر او تا  مي  را موكل  او هفتاد هزار فرشته  براي �خداوند حشر را بخواند،  سوره

  بميرد، شهيد مرده  روز خويش  كند، درود بگويند و اگر در همان مي  شام  كه  گاه  آن
  .» است  بخواند، نيز همچنين  را در شامگاه  آن  كس و هر  است

  

�� �̀�_��~��}��|��{��z�� �̀�_��~��}��|��{��z�� �̀�_��~��}��|��{��z�� �̀�_��~��}��|��{��z��f��������e������d��c��ba��f��������e������d��c��ba��f��������e������d��c��ba��f��������e������d��c��ba  
را   تعالي  حق: يعني »گفت  خداوند را تسبيح  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

در » ما«  با ذكر حرف  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه. نمود  ياد كرد و تقديس  پاكي  به
  اند، توجه اكثريت عقالء در  به  نسبت  غير عقالء كه  تغليب  ، به گويندگان  تعبير از تسبيح

  در صنعش  است »حكيم« ؛ در ملكش  و غالب  قوي: يعني »عزيز  و اوست«  است  داده
  اين  دهنده  نشان  آن  و امثال  آيه  اين. دهد مي آنها قرار  مناسب  اشياء را در موضع  كه

  ، يا به زبان  را به  تعاليو   تبارك  خداي اند،  در آسمانها و زمين  آنچه  تمام  اند كه حقيقت
كنند،  مي  او را تمجيد و تقديس  كرده  تنزيه  از هر نقصي  و قال  حال  زبان  ، يا به قلب
و   نموده  اذعان  وي  عظمت  خوانند تا به مي  يگانگي  فرستند و او را به او درود مي  براي

  .باشند  انقياد نموده  و جبروتش  در برابر جالل
  

��� �h��g����h��g����h��g����h��g������������� ��k��j��i���k��j��i���k��j��i���k��j��i������z��y��xw��v��u��t��sr��q����p��o��n��m��l��z��y��xw��v��u��t��sr��q����p��o��n��m��l��z��y��xw��v��u��t��sr��q����p��o��n��m��l��z��y��xw��v��u��t��sr��q����p��o��n��m��l
��®��¬��«ª��©�� �̈� �§��¦¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|���{��®��¬��«ª��©�� �̈� �§��¦¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|���{��®��¬��«ª��©�� �̈� �§��¦¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|���{��®��¬��«ª��©�� �̈� �§��¦¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|���{

��µ�� �́�³��²������±��°��¯��µ�� �́�³��²������±��°��¯��µ�� �́�³��²������±��°��¯��µ�� �́�³��²������±��°��¯  
 »كرد  حشر اخراج  در نخستين  هايشان را از خانه  كتاب  از اهل  كافران  كه آن  اوست«

  هاي فتنه در  ـ بودند كه � هارون  نسل  ز يهوديانا  گروهي  نضير ـ يعني بني  طايفه  آنان
  آنجا اقامت فرود آمدند و در  مدينه  ، به شده  خود آواره  اصلي  از سرزمين  اسرائيل بني

  مدينه  يهوديان  بزرگ  قبيله  از سه  ، يكي قينقاع  و بني  قريظه در كنار بني  گزيدند و آنان
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با   كه از آن  پس و  كرده  غدر و خيانت ص  اكرم  رسول  به  بودند كه  بودند و همينان
خدا   رسول  نتيجه شدند، در  همداستان  با مشركان  ايشان  بودند، عليه  عهد بسته  ايشان
  كه  ذكر است  شايان .دادند  رضايت  از مدينه  كوچيدن  نمود تا به  را محاصره  آنان ص

  هجري  چهارم  سال  االول ربيع  نضير، در ماه يهود بني  سوي به ص  اكرم  رسول  حركت
  العرب از جزيره  بودند كه  كتاب  از اهل  طايفه  نضير نخستين  بني: گويد مي  كلبي. بود

مراد از   شدند پس  اخراج  از آن � خطاب عمربن  آنها در زمان  شدند و آخرين  كوچانده
و مراد   است  شام  به  و تبعيدشان  نهاز مدي  كوچاندنشان و  ، اخراج گردآوري: حشر اول

  خالفتش  در دوران �عمر  از سوي  شام  سوي خيبر به  يهوديان  كوچاندن: از حشر آخر
محشر   سرزمين  سوي به  مردم  تمام  مراد از حشر آخر، گردآوردن: ديگر  قولي به. باشد مي

  . است  قيامت در روز
 كرديد كه نمي  گمان  شما مسلمانان: يعني »آيند  بيرون  كرديد كه نمي  شما گمان«
داشتند زيرا   كه  اي و عده  ، عده ، قدرت عزت  سبب  آيند، به  نضير از ديار خود بيرون بني 

  وسيعي  نخلستانهاي ها و و زمين  بوده  مستحكمي  و باروهاي  دژها و برج  آنها داراي
  الهي  از عقوبت  آنان  بازدارنده  شاندژهاي  كردند كه مي  گمان  هم  و خودشان«داشتند 

  �خداوند  را از عذاب  آنان  دژهايشان  پنداشتند كه نضير خود نيز مي بني: يعني »است

  الهي  فرمان: يعني »بردند نمي را  گمانش  آمد كه  بر آنان  از جايي هللا  پس«دارد  باز مي
  به  وي  فرمان  اين  و آن  ذشتگ نمي  خاطرشان  هرگز به  آمد كه  آنان بر  از جهتي
  گمان  آنان  كه  بكوچاند در حالي را  و آنان  رفته  جنگشان  به  بود كه ص پيامبرش

  تر از آن تر و با شوكت قوي خود را  كشد بلكه اينجاها مي  كار به  بردند كه نمي
 »افگند  عبر  در دلهايشان و«دچار گردند   ننگيني  چنين عاقبت  به  پنداشتند كه مي

پر   وهراس را از هول  آن گرداند و مي  را آشفته  دل  كه  است  و هراسي  ترس: رعب
  وسيله  به:  شهر  ةمسير  بالرعب  نصرت«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان. كند مي

  .» شدم  داده  نصرت  راه  ماه  يك  مسافت  اندازه  به  رعب
  شكست در روز احد  مسلمانان  چون: گويند مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

با   اشرف  بن  كعب را شكستند و صخدا   خود با رسول  نضير پيمان  خوردند، بني
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 ص  اكرم  رسول  پس. شد  پيمان هم  و با ابوسفيان  رفت  مكه  سوار به  چهل
  و به(  غفلتا كشت را  را دستور دادند و او كعب  كعب  برادر رضاعي  مسلمه محمدبن
لشكر   بر سر آنان صخدا   رسول  صبحگاهان  سپس )امروز او را ترور كرد  اصطالح

  كه  كعب  با قتل  آنان  درآوردند پس  خويش  محاصره  را در حلقه  و آنان  كشيده
  .شدند  تسليم  و سرانجام  شده  بود مرعوب  شان رئيس

 زيرا »كردند مي  ويران  مؤمنان  دستهاي  و بهخود   دستهاي  خود را به  هاي خانه«
  آنان بعد از  كه كردند، حسد ورزيدند از اين  حاصل  خود يقين  كوچاندن  به  كه  هنگامي

  تخريب  دژها به  خود از داخل  آنان  گردند پس  هايشان و خانه  منازل  ساكن  مسلمانان
  گاه آن«: گويد مي �زبير بن عروه.  آن  خارجاز   هم  كردند و مسلمانان  اقدام  خويش  منازل

بتواند با خود   داده  نقل را شتر  هر چه  كه اين كردند بر  صلح  با آنان ص  اكرم  رسول  كه
بودند نيز   كار برده به خود  هاي خانه در اعمار  را كه  هايي ببرند؛ آنها چوبها و تخته

نمايند   آنها را بار شتران زدند تا  خويش  يها خانه  تخريب  به  شمردند لذا دست  غنيمت
 »گيريد  عبرت! ها ديده  صاحبان  اي  پس«. »كردند  را ويران  آن  بقيه  هم  و مسلمانان

با   �خداوند  بگيريد و بدانيد كه  عبرت  درس  آنان  و مال  خود آييد و از حال  به: يعني
  .كند مي  عمل  گونه  اين نمايند،  كنند و با او ستيزه  خيانت  كه  كساني
  ميان اند زيرا كرده  استدالل  قياس  بودن  بر حجت  آيه  علما با اين  كه  ذكر است  شايان
  حكم دو در  آن  تساوي  مقتضي  وجود دارد كه  مشتركي  علت  عليه  و مقيس  مقيس

  سوي چيز به  ز يكا  عبور و انتقال  يعني» اعتبار«: گويند مي  فقه  اصول  علماي. باشد مي
. باشد  مي  آن  فرع  سوي به  از اصل  حكم  نقل  زيرا قياس  است  متحقق  ، در قياس غير آن

  ، قطع ديار كفار دشمن  كردن  بر جواز ويران z...¬��®¬��®¬��®¬��®}�  آيه  علما به  همچنين
  جنگي  ضرورت  روي به  جنگ  در اثناي  و حاصالتشان  كشت  و سوختن  درختان
  كه  است  آمده �عمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث  كه اند چنان كرده  لاستدال

  .را سوزاندند  آنان و كشتزار  كرده  نضير را قطع بني  نخلستان صخدا لرسو
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¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶�����������Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º���Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º���Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º���Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º  
را در   آنان  گمان ، بيبود  را نوشته  وطن  جالي  آنان خداوند بر  بود كه  آن  و اگر نه«

  شيوه  را بر اين  از ديارشان  آنان  شدن  بيرون �اگر خداوند: يعني »كرد مي  عذاب دنيا
 ، را در دنيا با كشتن  آنان  گمان بود، بي  نكرده  كار حكم  اين  به  آنان بود و بر  ننوشته
  پنجم  در سال  خندق  بعد از غزوه  كه كرد چنان مي  و مجازات  عذاب  و بردگي  اسارت
در   بامشركان  هجري  دوم  در سال  از آن  قبل  كه كرد و چنان  چنين  قريظه با بني  هجري

  تر از آن سخت  كه» است  آتش  عذاب  در آخرت  آنان  و براي«كرد   بدر چنين  غزوه
  . نيست  عذابي

  تن  با دهص  خد رسول: بود كه  اين  تبعيد آنان  ، سبب است  آمده  در تاريخ  كه  اما چنان
رفتند تا از  نضير ـ نزد بني  عنهم هللا رضي  ابوبكر، عمر و علي  خود ـ از جمله  از ياران

بود   خطا كشته  آنها را به  از مسلمانان  يكي  كه  كشتگاني  دو تن  ديه  پرداخت در كار  آنان
نضير عهد و  بني و  آنان  ميان  د كهعامر بودن بني  از قبيله  دو كشته  بخواهند و آن  كمك
ترور   اما در نهان  داده  نيك  وعده ص  اكرم  رسول  نضير در ظاهر به بني  پس. بود  پيماني
  دست  به صخدا   رسول  بر كشتن  آنان  كه  است  نقل. بودند  داده  را سازمان  ايشان

  گذاشتند تا با افگندن  اينو قرار بر  شده  همداستان  يهودي  كعب بن  جحاش  عمروبن
  ذكر است  شايان. دهند  پايان  ايشان  حيات  ، به بام  از باالي ص  حضرت  بر آن  اي صخره

  بودند پس  نشسته  آنان  منازل  از ديوارهاي  در كنار ديواري ص  اكرم  رسول  كه
  در نتيجه ، ساخت  آنها آگاه  از توطئه  وحي  وسيله  را به ص  حضرت  آن �خداوند

بود   دادند همان  باش  آماده  فرمان  اصحاب  باز گشتند و به  مدينه  به  برخاسته  دردم  ايشان
  نضير از رسول بني  پس. بازگشتند  آنان  سوي به  هجري  چهارم  سال  االول  ربيع  در ماه  كه

درگذرند بر   از خونشان  و در عوض  كوچانده  آنها را از مدينه  خواستند كه صخدا 
. و با خود ببرند  بار نموده  خويش  توانند بر شتران مي  هر چه  جز سالح  شرط كه  اين

از   جمعي  دسته  خروج: جالء. كوچيدند  نضير از مدينه بني پذيرفتند و ص  اكرم  رسول
  نت يك  كردن  در مورد بيرون  گاهي: اما اخراج  است  فرزندان و  با خانواده  همراه  وطن

  . نيست  و فرزندان  با خانواده  رود و لزوما همراه كار مي به  جمع  در مورد يك  و گاهي
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��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  
با   آنان  كه  است  آن  سبب  به«نضير شد   بني  گريبانگير يهوديان  كه  مجازاتي »اين«

  گويي  كردند تا بدانجا كه  و ستيزه  لفتمخا: شاقوا »كردند  مخالفت  خداوند و پيامبرش
از   اطاعتشان  با عدم  ستيزه  ديگر؛ و اين  در شقي  هستند و خدا و رسولش  آنها در شقي
  خداوند مخالفت با  و هر كس«كفار بود   سوي به  و گرايش  شكني ، پيمان خدا و رسول

  سخت  در دنيا وآخرترا   جويان و ستيزه »كيفر است  خداوند سخت  گمان كند، بي
  .دهد كيفر 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  
نضير  بني در نبرد با  از مسلمانان  بعضي: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
نضير  بني  پس .كردند تا آنها را بر سر غيظ آورند  خرمايشان  درختان  كردن قطع  به  شروع

پندار خود   به تو  كه  است  اين  مگر نه! محمد  اي: اند گفتند كتاب  اهل  كه اين  از باب
  آنها از اصالح  سوختن خرما و  درختان  ؟ آيا بريدن را داري  و قصد اصالح  پيامبر هستي

؟  اي را يافته  در زمين  فسادافگني  بودن ، روا است  شده  بر تو نازل  كه  ؟ آيا در آنچه است
فرو رفتند   انديشه  نيز در اين  مسلمانان دشوار آمد و صخدا  بر رسول  سخن  اين  پس
خرما   از درختان  آنچه«: شد  نازل  بود كه  همان. باشد  فسادافگني  كارشان مبادا اين  كه

  اذن  به  پس«نكرديد؛   و قطع »گذاشتيد  باقي  هايش بر ريشه  را ايستاده  بريديد، يا آن

را   تا مؤمنان  است  داده  كار اذن  اين  به  تعالي  حق بود و  وي  فرمان  به: يعني »دبو هللا

هستند   يهوديان  را كه  از طاعت  گان رفته  بيرون: يعني »را  و تا فاسقان«عزتمند گرداند 

 ببينند  كه  بر سر غيظ آورد زيرا هنگامي  درختان  نمودن  قطع را با  و آنان »خوار گرداند«
: لينه. افزايد مي  و غيظشان  بر خشم  كنند، اين مي  با اموالشان بخواهند  هر چه  مؤمنان

  . ـ است  عجوه  خرماي  درخت جز خرما  درختان  انواع
  نمودن  ديار كفار و قطع  بر جواز ويرانسازي  آيه  علما با اين  كه  ذكر است  شايان

  .اند كرده  داللاست  بر خشمشان  افزودن  براي  درختانشان
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 از اموال  تعالي  حق  آنچه: يعني »عايد گردانيد  خداوند از آنان  ء كه از في  و آنچه«

 در آن  ما نهش  پس«برگردانيد   ء بر پيامبرش في  صورت نضير به بني  كفار، يا از اموال 

  سوار اسب  راندن  شتاب  به:  ايجاف »را  شتران  درآورديد و نه  تاخت  را به  اسبان 
 پيامبرش  نضير به بني  از اموال  عزوجل  خداي  كه  آنچه: يعني.  را است  خويش

  شتري بر  ايد و نه سوار شده  بر اسبي  نه  آن  آوردن  بدست  براي  برگردانيد، شما مؤمنان 
سوار  بر شتر ص  اكرم  بودند و فقط رسول  رفته  پياده  غزوه  در آن  همه  زيرا مؤمنان

روبرو   كارزاري و  با جنگ  در آن  ايد و نه برده  و مشقتي  رنج  آن  براي  نه: يعني. بودند
د رفتي  راحت  خيلي قرار داشتند و شما  مدينه  دو مايلي  نضير در فاصله بني  ايد بلكه شده

  نضير را مخصوص بني  اموال  سبحان  خداي  جهت  از اين. آمد  بدست  نتيجه  و اين
كردند و   فتح  صلح  را به  آنان  سرزمين ص  حضرت  گردانيد زيرا آن صپيامبر خويش

از   نكردند بلكه  لشكر تقسيم  را ميان  اموال  آن  روي  گرفتند، از اين  صلح  را به  اموالشان
يا   و تجهيز اسبان  خريداري امر  را به  و بقيه  خود را تأمين  خانواده  ساالنه  نفقه  آن

  عمربن  در روايت  كه دادند چنان  جهاد اختصاص  براي  سالح  و خريداري  چهارپايان
 جنگ  از كفار بدون  كه  است  اموالي  شريعت  در اصطالح: ءفي.   است  آمده � خطاب

شود  مي  گرفته  صلح  و يا به  بر شتران  شدن سوار و  اسبان  تازاندن  ، يا بدون ريزي وخون 
. شود مي  و نبرد گرفته  جنگ  به  كه  است  اموالي: غنيمت نضير ـ اما بني  ـ مانند اموال

خداوند   وليكن«.  منقول  اموال: و غنيمت  است  منقول غير  امالك :ء في  برآنند كه  بعضي

گرداند و خداوند بر  مسلط مي«خود   از دشمنان »خواهد  كه  كسرا بر هر  پيامبرانش

  . جنگ  يا بدون  ، با جنگ واسطه  واسطه يا بدون با »هر چيز تواناست
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 آباديها عايد گردانيد،  اهل  ء بر پيامبر خود از اموال في  صورت  خداوند به  نچهآ«

و از « كند مي  خواهد، حكم  كه  و در آنها هر گونه »خداوند است  از آن«  اموال  آن »پس

باشد  مي  ايشان  ملك  در حياتشان صپيامبر   سهم  كه  ذكر است  شايان »پيامبر است  آن

 »است  خويشاوندان به  و متعلق«شود  مي  مسلمانان  مصالح  صرف  شانو بعد از رحلت
  اند زيرا از گرفتن مطلب بني و  هاشم دارد؛ و آنها بني  تعلق صپيامبر   نزديكان  يه: يعني

  به  و متعلق«شد   قرار داده  حقي ء في  در اموال  برايشان  در عوض  شدند پس  منع  زكات

  را از دست  ، پدرانشان بلوغ  مرحله  به  از رسيدن  قبل  اند كه ودكانيك  آنان »است  يتيمان

  به: يعني »است  السبيل ابن  به  و متعلق«  و فقراء است »مساكين  به  و متعلق«اند  داده
  . است  شده  تمام  راهشان  اند و توشه مانده  در راه  كه  مسافراني

 ء في  اموال  كه  امر است  اين  ء بعد از بيان في  اموال  مصارف  بيانگر وجوه  آيه  اين
 بر هر  عام  است  حكمي  اين  شود كه مي  خاطرنشان.  است صخدا   رسول  مخصوص

  از راه  را نه  آن  تا روز قيامت  مسلمانان  و بعد از ايشان ص  اكرم  رسول  كه  اي آبادي
آورند؛  نمي  تاخت  به  آن  فتح  را براي  يانو چهارپا  و اسبان  كرده  فتح  صلح  به  بلكه  جنگ

: قولي به.  آن  و ما حول  و خيبر در مدينه  نضير، فدك  ، بني قريظه  بني  اموال  همچون
و ساير   كعبه  آباداني  صرف  �خداوند  شود و سهم مي  تقسيم  حصه  از شش  غنايم

و ذكر   است )يك پنجم(  خمس  در غنايم  تقسيم  اساس: ديگر  قولي به. گردد مساجد مي
  تقسيم  قسمت  پنج ء به في  ، اموال باشد بنابراين مي  و تبرك  تعظيم  فقط براي �خداوند

  اختصاص  خودشان به  در حياتشان  كه ص  پيامبرش  و سهم  �خداوند  سهم: شود مي
 صخدا   رسول  سهم بعد از. شود مي  مسلمانان  مصالح  صرف  دارد و بعد از وفاتشان

  ماندگان و در راه  مساكين ، يتيمان  ؛ سهم ترتيب  به  و بعد از آن  است  نزديكانشان  سهم
اما نزد . شود مي  مسلمانان  عمومي  مصالح  صرف  مانده  باقي  و چهار قسمت)  السبيل ابن(

  . است  ساقط شده  بعد ازوفاتشان صخدا   رسول  سهم  ابوحنيفه  امام
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  :است  نحو ذيل  ء اجماال به في  اموال  درباره نظر فقها  پس

...)  اعلموا انما غنمتم: (در آيه  كه چنان) منقول  اموال(  غنايم: گويند مي  ـ احناف 1
  اين) غيرمنقول  و اراضي  امالك(ء  في  شود اما حكم مي  تقسيم  است  آمده» انفال41/«

  جاري  خمس  بر اساس  تقسيم  و در آن  است  مسلمانان  عامه  از آن  اموال  اين  كه  است
  .شود مي  مسلمانان  مصالح  صرف  آن  تمام  شود بلكه نمي

  اموال  اين كار  برآنند كه) عقارات(يا ) غير منقول  امالك(  ء يعني في  ها درباره ـ مالكي 2
نمايد،   تقسيم  مرا مانند غناي  تواند آن او مي  شود پس مي  واگذشته  زمامدار مسلمانان  به

در سواد  � خطاب عمربن  كه چنان. نمايد  مسلمانان  عمومي  مصالح  را صرف  آن  يا همه
  .كرد  چنين  و مصر و غير آن  عراق

  غنيمت  به  در قياس  ء هم و في  است  يكي  ء و غنيمت في  حكم  ها برآنند كه ـ شافعي 3
  .شود مي  جاري  خمس  بر اساس  تقسيم  در آن: شود، يعني مي  تقسيم  سهم  پنج  به

  توانگران  تا در ميان«: دارد مي  بيان  گونه را اين  تقسيم  اين  علت  خداوند متعال  سپس

،  اموال  شدن  دست  به  تا دست  نموديم  حكم  تقسيم  اين  به: يعني »نباشد  شما دستگردان
امر بر فقرا   در اين  كه  طوري اشد بهشما محدود و محصور نب  و ثروتمندان  توانگران  به

  اين  كه  ذكر است  شايان. نمايند  و مبادله  خود معامله  را فقط در ميان  كنند و اموال  غلبه
  مردم  تمام  ساختن توانگر  براي  فرصت  كردن  و آماده  ثروت  توزيع  گذار قاعده بنيان  آيه

  آن  در مجاري  سرمايه  انداختن  جريان  به و  ساختن  سيال  براي  عرصه  كردن  و فراهم
  اندك  گروهي  در دست  ثروت  از تجمع  اسالم ، و بنابراين  است  جامعه  ابناي  كافه  براي

  تعليل  اين  پس.  است  نموده  جلوگيري  اموال  به  از دسترسي  اكثريت  كردن  و محروم
  اغنيا از اهداف  در دست  و تمركز مال  تجمع از  جلوگيري  دارد كه  بر آن  داللت  قرآني
و   ربا و احتكار را حرام  تعالي  حق  كه  است  جهت  و از اين  است  اسالم  اقتصادي  نظام
  از اين«: گويد مي»  القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب.  است  كرده  مشروع را  ارث  نظام

  به  نظام  گرداند اما اين مي  را مباح  فردي  ملكيت  اسالمي  نظام  كه  حال  عين ، در جهت
ربا و احتكار   مطلقا بدون  داري سرمايه  زيرا نظام  نيست  داري سرمايه  نظام  وجه  هيچ

  .»كند پيدا نمي وجود
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، از  كند پس  منع  شما را از آن  را بگيريد و هر چه  شما بدهد، آن  پيامبر به  و هر چه«

  كه  را بگيريد و آنچه  ء داد، آن في  شما از مال  به صپيامبر   آنچه: يعني »باز ايستيد  آن
  ديگر معني  قولي به. را نگيريد  بداريد و آن  دست  ، از آن بازداشت  آن  شما را از گرفتن

را   داد؛ آن  من  طاعت  شما از امور مربوط به  به صپيامبر   كه  آنچه: است  چنين  آيه
  چنان. بپرهيزيد  ، از آن بازداشت  من  شما را در مورد معصيت  كه  چهدهيد و از آن  انجام

از  ص  اكرم  رسول  نهي  به  در عمل � مسعود و غير وي مانند ابن  اصحابي  كه
و   چهره  موي  ستردن  تحريم  اند، همچون كرده  آنها استدالل  ، بر تحريم چيزهايي
  حديث  اين  اساس بر  همچنين.  است  شده  ثابت  در سنت  كه  زنان  براي  خالكوبي

ابوبكر و عمر اقتدا  به  هستند؛ يعني  بعد از من  كه كساني  به«: صخدا   رسول  شريف
  چنين �عمر  چرا كه اند نظر داده  احرام  زنبور در حال  بر جواز كشتن  اصحاب» كنيد

از   هر كس«:  F��E��D��C��B��A z}�: است  نيز آمده» 80/نساء»  در آيه. كرد
  شريف  در حديث  همچنين .» است  كرده  از خدا اطاعت  گمان كند، بي  پيامبر اطاعت

،  عنه  نهيت وأ  به  مرتأمما   مريأ  ، يأتيه ريكتهأ  متكئا علي  حدكمأ  لفينأال «:  است  آمده
  بر تخت  كه  ا نيابماز شما ر  يكي!  هان: اتبعناه  اهللا  كتاب  ، ما وجدنا في دريأ ال: فيقول

  نهي  يا از آن  داده  فرمان  بدان  كه  ـ از آنچه  امر من  و چون  است  داده  تكيه  خويش
 )شود نمي  ها حالي حرف  اين  به  سرم و(!  دانم نمي  من: گويد رسد، مي او مي  ـ به  ام كرده
با » و از خداوند پروا كنيد«» ! كنيم مي  پيروي  ، از آن ايم خدا يافته  در كتاب  را كه  آنچه

  بر كساني »كيفر است  خداوند سخت  گمان بي« ؛ وي  نواهي  اوامر و ترك  آوردن جا  به
  .كنند  او را نافرماني  كه
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  اموال  اين  مستحق  را كه  راييفق  حال  ، خداوند متعال ءفي  مصارف  اجمالي  بعد از بيان
ء  في  اموال: يعني »است  مهاجرين  فقيران  براي«: فرمايد مي  داشته  بيان  تفصيل  هستند به

  ـ است  السبيل  و ابن  مساكين ، ، يتيمان القربي  ـ ذوي  ، يعني ياد شده  چهار گروه  از آن
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 »اند شده  رانده  خود بيرون  ار و اموالاز دي  كه  كساني«اند  مهاجرين  فقراي  ايشان  كه
  غارت  نيز به  اند و اموالشان شده  ناچار ساخته  از مكه  آمدن  بيرون  به  كه  كساني: يعني

  يافتن  با روزي »طلبند را مي  خويش پروردگار  و خشنودي  فضل«  است  رفته  مشركان

 »دهند مي  را نصرت  پيامبرش خدا و و«  در آخرت  تعالي  حق  رضاي  در دنيا و كسب

و   و جهاد خويش  و تقوي  در ايمان »، ايشانند صادقان گروه  اين«كفار   با جهاد عليه
  را با عمل  خويش  سخن  زيرا اينان پايدارند  و راستگويي  در راستي  اند كه گروه  اين

  .اند كرده  جمع  را با هم  و عمل  و ايمان  گردانيده  راست
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��Ö� �Õ��Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� � � ÐÏ�� � �Î� � � � �Í� � �Ì� �Ë� �Ê� �É��È��Ö� �Õ��Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� � � ÐÏ�� � �Î� � � � �Í� � �Ì� �Ë� �Ê� �É��È��Ö� �Õ��Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� � � ÐÏ�� � �Î� � � � �Í� � �Ì� �Ë� �Ê� �É��È��Ö� �Õ��Ô� �Ó� �Ò� �Ñ� � � ÐÏ�� � �Î� � � � �Í� � �Ì� �Ë� �Ê� �É��È

���Ø��×���Ø��×���Ø��×���Ø��×  
 گونه را اين  و شرفشان  و فضل  انصار پرداخته  و ستايش  مدح  به  تعالي  حق  سپس

  جاي  مانو در اي  گرفته  دار جاي  به  از مهاجران  پيش  كه  و كساني«: سازد مي  روشن 

را   كساني«اند؛  شده  و پايبند ايمان  بوده  مدينه  ساكن  كه  انصاري: يعني »اند كرده پيدا

  احسان  مهاجران  به  روي  از اين »دارند مي  اند دوست كرده  هجرت  ايشان  سوي به  كه
  ايشان از  بسياري  ساختند و حتي  شريك  خويش  و مسكنهاي  را در اموال  و ايشان  كرده

  را طالق خود  حاضرند زنان  پيشنهاد دادند كه  مهاجران  داشتند، به  زن  از يك  بيش  كه
دار؛ دار  مراد از. نمايند   با آنها ازدواج  شان عده  شدن  بعد از سپري  دهند تا ايشان

  لشخدا و رسو  به  بودند و در آن  ساكن  در آن  از مهاجران  انصار قبل  كه  است  هجرت
  كه  آنچه  به  نسبت: يعني »است  شده  داده  ايشان  به  كه  آنچه  به  و نسبت«آوردند   ايمان

  خود حاجتي  هاي سينه در«؛  ايشان  به  نه  است  شده  ء داده في  از اموال  مهاجران  به

خود حسد، يا   هاي در سينه  مهاجران  ء به في  اموال  از دادن  انصار مدينه: يعني »يابند نمي
  دلهايشان  يابند بلكه شود، نمي  قلب  ناراحتي  موجب  كه  اي و درد و كينه  غيظ، يا اندوه

در   مهاجران  كه  ذكر است  شايان.  خشنود است  بدان  گوارا و خاطرهايشان  بدان
  متغني  نضير را به بني  اموالص   اكرم  رسول  چون  بردند پس سر مي  انصار به  هاي خانه
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  مهاجران  به  نسبت  كه  ايثاري و  احسان  در قبال  گرفتند، انصار را فراخواند و از ايشان
در   ايشان  كردن  و شريك  خويش  در منازل  ايشان  و پذيرفتن  اند ـ از فرود آوردن كرده
  داريد، آنچه  اگر دوست«: فرمودند  سپس كردند،  ـ تشكر و سپاسگزاري  خويش  اموال

  شما و مهاجران  در ميان  است  نضير سرازير كرده بني  از اموال  بر من �خداوند  كهرا 
  با شما مشاركت  و در اموالتان  ساكن  در منازلتان  همچنان  و مهاجران  كنم مي  تقسيم
  در قبال  و ايشان  بدهم  مهاجران  ء رابه في  اموال  داريد اين  دوست  باشند و اگر هم  داشته

  مهاجران  در ميان  اموال  آن  كردن  تقسيم  انصار به  پس. »آيند  بيرون  هايتان از خانه  ناي
را بر خود بر   و ديگران«. گوارا و خشنود شد  بدان  دلهايشان شدند و  راضي

: يؤثرون. گردانند مي  دنيا بر خود مقدم  هاي را در بهره  انصار مهاجران :يعني »گزينند مي
 در  خويش  بر مصلحت  ديگران  مصلحت  داشتن  از مقدم  عبارت  ؛ و آن ستا از ايثار

  دنيا بر خود مقدم  هاي را در بهره  انصار مهاجران!  آري.  از دنيا است  گرداني روي
وهر «  و فقر است  نيازمندي: خصاصه »باشند  داشته  ولو خود نيازمندي«گردانند؛  مي

: يعني »ايشانند رستگاران  گروه  آن  شد پس  هداشتهنگا  خويش  نفس  از آزمندي  كس
را   آنچه ، او و در نتيجه  داشت  در امان  نفسش  و بخل  را از حرص  هر كس �خداوند

يقينا   كرد پس ادا  است  گردانيده  ديگر واجب  و حقوق  بر او از زكات  شريف  شرع  كه
  اموال  به  كه  كساني اما  است  شده  نايل  ندهآي  و پاداش  و ثواب  عاجل  ثنا و ستايش  به  كه

: شح. نيستند  رستگاران ، از است  آزمند شده  بدان  ورزند و نفسهايشان مي  بخل  خويش
خود   نه  كه  است  آن  بخيل: اند علما گفته.  است  و آزمندي  با حرص  همراه  بخل
خود   هم  كه  است  كسي: خي، س خوراند و در مقابل مي  ديگران  به  خورد و نه مي
  به  خورد ولي خود نمي  كه  است  كسي: اما جواد. خوراند مي  ديگران  به  خورد و هم مي

  .بودند  از ايشان  انصار مدينه  خوراند، كه مي  ديگران
  را به و انصار  از مهاجرين  هر يك  دو آيه  در اين  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه

  :از  است  عبارت  مهاجرين  اوصاف  ، كه ساخت  وصوفم  وصف  شش
  .فقيرند  ـ ايشان 1
  .مهاجراند  ـ ايشان 2
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  .اند شده  رانده  خود بيرون  از ديار و اموال  ـ ايشان 3
  .اند الهي  و خشنودي  فضل  طالب  ـ ايشان 4
  .دهند مي  را ياري  خدا و رسولش  ـ ايشان 5
  تحمل را  سختي  گونه  همه  آن  در راه  رو كه  اند، از آن خود صادق  در دين  ـ ايشان 6

  .كنند مي
  :از  است  انصار عبارت  اما اوصاف

  .دارند  و راسخ  افتاده  جاي  و اخالصي  ايمان  ـ ايشان 1
  .ورزند مي  خالصانه  محبتي  با مهاجران  ـ ايشان 2
 حسد و درد و  ، هيچ است  شده  هداد  مهاجران  به  ء كه في  اموال  سبب  به  ـ ايشان 3

  .كنند نمي  را در نهاد خود احساس  اي كينه
  .گزينند، هرچند خود نيازمند باشند را بر خود بر مي  ديگران  ـ ايشان 4
  . است  حفظ كرده  آزمندي  را از بيماري  ايشان  ـ خداوند متعال 5
  .شوند و رستگار مي  اند نايل خواسته  كه  آنچه  به  ـ ايشان 6

  وگفته  كرده  ها استدالل از سرزمين  بر غير آن  مدينه  تفضيل  به  آيه  با همين :مالك  امام
شهرها با  از  غير آن  كه  در حالي  رفت  و هجرت  ايمان  استقبال  خود به  مدينه: است

  .شد  شمشير فتح
  مردي :فرمود  كه  است  كرده  روايت � از ابوهريره  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  بخاري

  آن.  است  و فقر رسيده  گرسنگي  من  به! هللا يا رسول: آمد و گفت صخدا   نزد رسول
  گاه  نيافتند،آن  چيزي  نزد ايشان  فرستادند ولي  خويش  نزد همسران ص  حضرت
  اين در! نمايد  رحم  كند، خدا بر وي  او را مهمان  امشب  كه  نيست  آيا مردي: فرمودند

  او را به  پس.  كنم مي  او را مهمان  من!  اهللا يا رسول: از انصار بپا ايستاد و گفت  اثنا مردي
از   لذا چيزي  است ص  اكرم  رسول  مهمان  شخص  اين: گفت  زنش  برد و به  اش خانه
  جز قوت  نزد من  خدا كه  به: گفت زنش. آور  پيش  داري  و هر چه  نكن  ذخيره  وي

خود   غذاي  كودكان  چون!  بسيار خوب: گفت مرد.  نيست  چيز ديگري  كودكان) غذاي(
را   و بعدا بيا و چراغ  بريم مي  غذا را نزد مهمان  گاه آن  كن  خواب  را به  را خواستند، آنان

  آزارمان  تا گرسنگي  بنديم مي  چيزي  بر شكمهايمان  امشب و خود ما نيز  كن  خاموش
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آمد و  صخدا   مرد نزد رسول  شد آن  صبح  چون. كرد چنين  زن  آن  پس. ندهد
 �آمد، يا خداوند  را خوش �خداوند: اورا ديدند، فرمودند ص  اكرم  رسول  كه همين

����ÊÉÊÉÊÉÊÉ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÎÍÎÍÎÍÎÍ}: شد  نازل  پس. خنديد  زن  مرد وفالن  از كار فالن
ÏÏÏÏz  .آمده  معني  همين  نيز به  ديگري  روايات  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  البته  

  . است
  

��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
��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  

 اند، ء مستحق في  از مال  فقرايشان  را كه  از كساني  سوم  قسم  خداوند متعال  سپس
» اند آمده  از ايشان  پس  كه  و كساني«: احسانند  به  تابعين  نمايد و ايشان مي  توصيف

تا روز   كه هستند  تابعيني  اند و ايشان و انصار آمده  از مهاجران  پس  كه  كساني: يعني
  مردم: گويد مي  ليلي ابي ابن. كنند و مي  كرده  پيروي  نيكويي  و انصار به  از مهاجران  قيامت
  و در ايمان  گرفته  جاي  دار هجرت  به  كه  ـ كساني2.  ـ مهاجران1: قراردارند  پايه  بر سه
از   كه  بكوش  پس. اند آمده  بعد از ايشان  كه  ـ كساني3. انصار  پيدا كردند، يعني  جاي
آيند؛  مي  تا روز قيامت  در نسل  نسل  كه  تابعان  اين!  آري.  نباشي  خارج  منزلت  سه  اين

  سبقت  آوردن  ايمان  بر ما به  ما را كه  ما را و برادران! پروردگارا: گويند مي«

و   خود و مهاجران  براي داد تا  فرمان  ايشان  به �خداوند  ترتيب  بدين »اند، بيامرز كرده
كند بر  مي  داللت  آيه  اين .بخواهند  اند، آمرزش درگذشته  از ايشان  پيش  كه  انصاري

  نخست  پيشينيان  براي  هستند كه  اين  مأمور به  متأخر در هر عصر و نسلي  مؤمنان  كه اين
  .بخواهند  و انصار آمرزش  از مهاجران

 ايمان  كه  كساني  به  ما نسبت  و در دلهاي«: گويند مي  پاكروش  تابعان  آن  همچنين

  پس . قرار نده  و حسدي  و بغض  و غش  كينه  هيچ: يعني »قرار نده  يّلغ  اند، هيچ آورده 
زيرا  شوند مي  داخل  معني  در اين  اول  در قدم  اجمعين  عليهم هللا رضوان  كرام  صحابه
هر   پس.  است  ايشان  درباره  آيه  سياق  كه  جهت  هستند و نيز از آن  مؤمنان  اشرف  ايشان
  اي و زخمه  وسوسه  گمان يابد، بي مي  و غشي  غل  ايشان  به  نسبت  خويش  در قلب  كس
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  امت  هاي و بهترين  �خدا  دوستان  ـ با دشمني  شك  و بدون  هاو رسيد  به  از شيطان
  چنين  پس  است  افگنده  او پنجه بر  خداوند متعال  وافر از عصيان  اي ـ بهره ص پيامبرش

  عليهم هللا  رضوان  اصحاب  كه  كسي  است  همچنين. ندارد  ء حقي في  در اموال  كسي
  از قدر و منزلت  برساند، يا بخواهد كه  آزاري  ايشان  هكند، يا ب  و لعن  را سب  اجمعين

  گويد، فاسق مي  و دشنام  را لعن صخدا   رسول  صحابه  هر كس  پس. بكاهد  ايشان
مهجور   آن  و صفاي  دين  دور، از روح  به  آن  اخالق و  اسالم  از ادب  كسي  و چنين  است

و از   امر كرده  اصحاب  براي  خواهي آمرزش  به  مكري قرآن باشد زيرا مي  و گمراه  و مبتدع
  . است  نموده  نهي  مؤمن  و زنان  مردان بر  و حسدورزي  كينه

�}: آيه � خطاب عمربن«: گفت  كه  است  كرده  روايت � اوس بن جرير از مالك ابن ���q

t��s� � �r...z را خواند تا به  {©��� �¨z »60/توبه« 

��G��F��E��D��C��B}�:  است  گروه  اين  براي  صدقات  ينا: فرمود  گاه  رسيد، آن

L��K�� �J��I��H...�z »اين  براي  هم  غنايم  اين: فرمود  سپس. »41/انفال  

�}�: است  گروه � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x� � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x� � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x� � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x...z رسيد به تا  �{� �¢��¢��¢��¢... 

� �»��º��¹��¸��»��º��¹��¸��»��º��¹��¸��»��º��¹��¸� ...� �D��C� �B��A��D��C� �B��A��D��C� �B��A��D��C� �B��Az .ء في  لذا اين: فرمود  گاه  آن 
  از مسلمانان  يك  هيچ و  است  را در بر گرفته  ايشان  و همه  است  مسلمين  عموم  شامل
در   آيات  اين  كه بدان«: گويد مي  رازي  امام. » است  حقي  او در آن  براي  كه مگر اين  نيست

مهاجرند، نيستند؛ يا   خارج  گروه  سه  از اين  زيرا مسلمانان  است  مسلمين  تمام  بر گيرنده
  كه  هر كس: كند مي  اضافه  سپس. اند آمده  بعد از ايشان  اند كه  كساني  يا انصار، يا هم

ياد   بدي  به  از ايشان  ياد نكند بلكه  دعا و رحمت  و انصار را به  مهاجران  ، يعني سابقان
  .» است  خارج  مؤمنان  اقسام از  آيه  نص  نمايد، او بر اساس
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� � � �[� �Z� �Y� � � �[� �Z� �Y� � � �[� �Z� �Y� � � �[� �Z� �Y��� �� �� ����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�� �̀ �_�� �̂ �]�� � � � �\
��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m������l��k��j��i��h��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m������l��k��j��i��h��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m������l��k��j��i��h��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m������l��k��j��i��h  

  نموده تظاهر  اسالم  در ظاهر به: يعني »ورزيدند  نفاق  كه  نديدي  كساني  سوي آيا به«
و   ابي بن هللاعبدا مراد  كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان. كفر ورزيدند  در باطن  ولي

ورزيد و   پايداري: فرستادند  پيغام  مضمون  نضير بدين بني  يهوديان  به  بودند كه  يارانش
با شما جنگيدند،   مسلمانان ، اگر كنيم نمي  كنيد زيرا ما شما را رها و تسليم  از خود دفاع
تبعيد   به  تنو   رفته  شما بيرون راندند، با  و اگر شما را بيرون  جنگيم مي  دوشادوشتان

خود وفا   وعده  به  بودند؛ اما منافقان  وعده  اين  انتظار تحقق  يهود چشم  پس!  دهيم مي
و   رعب  يهوديان  در دلهاي �ديگر خداوند  ندادند، از سوي  ياري  و آنها را هيچ  نكرده

  ز ريختنبكوچاند و ا  را از مدينه  آنان  خواستند كه ص  اكرم  افگند و از رسول  وحشت
  بود كه  امر اين  سرانجام. كردند  نيز چنين صخدا   رسول و. بردارد  دست  خونهايشان

افتادند و   راه  به  نهاده  شترانشان  را بر پشت  ، آن كرده  ويران خود را  هاي آنها خانه
  نآ  به«  منافقان  اين!  آري. رفتند  شام  سوي به  هم  و جمعي خيبر كوچيدند  سوي به

شويد،   رانده  اگر شما بيرون: گويند كفر ورزيدند مي  كه  كتاب  خود از اهل  برادران

و   در كفر، يا دوستي  ، برادري برادري  مراد از اين »آييم مي  شما بيرون  ما نيز همراه  البته
  بهسوگند : يعني.  است  قسم  براي  آيه  در هر چهار جا از اين»  لئن«  الم.  است  رفاقت

 »و در شما«  رويم مي  با شما بيرون  شويد، ما هم  رانده  بيرون  از مدينه اگر شما  خدا كه

 بيرون خواهند تا ما را از مي  كه  از آنان »را  كس  هيچ«  زيانتان  شما و به  درباره :يعني

از : ييعن .درازا كشد  به  هرچند زمان »كنيم نمي  هرگز اطاعت«با شما باز دارند   آمدن 
را   كس  هيچ  و فرمان  كنيم نمي  با شما اطاعت  جنگيدن در  از مؤمنان  امر پيامبر و كسي

  شما را ياري و اگر با شما كارزار شود، حتما«  شنويم نمي  و حقارتتان  در خوارسازي

: فرمايد و مي  نموده  را تكذيب  آنان  سبحان  خداي  سپس.  مسلمانان  عليه »كرد  خواهيم
از   يهوديان  به  كه  در آنچه »دروغگو هستند  آنان  البته  دهد كه مي  و خداوند گواهي«

  .اند داده  وعده  دادنشان  و ياري  با آنان  شدن  بيرون
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 كارزار  وند و اگر با آنانر نمي  بيرون  شوند، آنها همراهشان  رانده  بيرون  اگر آنان«

  يهوديان  خود، به  چناني  آن  هاي در وعده  منافقان  پس »دهند نمي  را ياري  شود، آنان
شد زيرا   ثابت نضير بني  در قضيه  قرآن  پيشگويي  اين  كه  ذكر است  شايان. اند گفته  دروغ

  وطن  جالي  رفتند، نه  ، بيرونشدند  رانده  بيرون  از مدينه  نضير كه با بني  نه  منافقان
و   قريظه بني  يعني( مورد كارزار قرار گرفتند  را كه  از يهوديان  كساني  اختيار كردند و نه

  و اگر به«  است  اعجاز قرآن و  نبوت  صحت  خود دليل  دادند؛ و اين  ياري )خيبر را  اهل

بعد از  »سپس«  هزيمت  به  افقانمن »كنند  پشت  دهند، البته  را ياري  كتاب  اهل  فرض

  به  هيچ  گرداند و نفاقشان مي  شان ذليل خوار و  عزوجل  خداي  بلكه »نيابند  ياري«  آن
 ياري  ، سپس هزيمت  به  كنند يهوديان  پشت  البته: است  اين  يا معني. خورد نمي  دردشان

  .آيد نمي  كارشان  به  هيچ  منافقان  دادن 
  

��k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��h��u��t��s���r��q��p��on��m��l��u��t��s���r��q��p��on��m��l��u��t��s���r��q��p��on��m��l��u��t��s���r��q��p��on��m��l  
  جماعت  اي: يعني »انگيزتريد  خداوند هراس  به  نسبت  شما در دلهايشان  بيشك«

 �خداوند  به  ، نسبت يهوديان  يا در دلهاي  منافقان  شما در دلهاي  بيشك!  مسلمانان
  ندكههست  قومي  آنان  كه  است  آن  سبب  به  اين«انگيزتر و خوفناكتريد   هراس

بترسند  بايد  كه  چنان  شناسند تا از وي را نمي  وي  و عظمت  �و خداوند »فهمند نمي
شما   كه  است  سبحان  خداي  اين  دانستند كه بودند، بايد مي مي  فهم  داراي  اگر آنان  پس

پروا شود،   از وي  كه  است  او سزاوار آن  در حقيقت  پس  است  مسلط نموده  را بر آنان
  .شما  نه
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جز  كنند نمي  جنگ«كارزار   در صف »جمعي دسته  صورت  با شما به  همگي«  يهوديان

و ها، شهركها در دژها، خانه: يعني »است  استحكامات  داراي  كه  هايي قريه  در ميان

  جبن  سبب  به  كه »ديوارها  يا از پشت«  بزرگ  دروازهاي  محصور به  هاي كوچه
  را درجنگهاي  يهوديان  روش  نيز ما اين  امروزه. دهند ، آنها را سپر خود قرار مي وهراس
  كه  بينيم مي و  كنيم مي  لمس»  األقصي»  انتفاضه  و رخدادهاي  فلسطين  داخل  خياباني
  شهركهاي  ديوارها واستحكامات  ، يا از پشت از زره  سپر مستحكمي  ا در پناهي  يهوديان
  سنگ  فقط با پرتاب  كه  فاقد سالح  ، بر مسلمانان اشغالي  اراضي  داخل  نشين  يهودي

يهود در عصر حاضر   جنگي  هاي برنامه  هر كس  پس. گشايند مي  كنند، آتش مي  مقاومت
  اين  يابد كه بشناسد، در مي  است  شده  طراحي نيرومند  استحكاماتايجاد   بر پايه  را كه
  . است  كرده  چيز احاطه  بر همه  وي  علم  كه  است  پروردگار بزرگي  از بارگاه  قرآن

  برخي بر  برخي  يهوديان: يعني »است  سخت  خودشان  در ميان  ستيز و صالبتشان«
و   است  برهم و  همديگر درهم  عليه  ايشاناند، دله و درشتخوي  سنگدل  ديگر سخت

  كه درحالي  پنداري مي  شده  يكجا مجتمع  را همه  آنان«  متضاد و متعارض  هايشان نيت

باطنا   ولي  است فقط در ظاهر امر  و اتحاد آنان  اجتماع: يعني »است  پراكنده  دلهايشان
،  مختلف  هايشان گواهي ، مختلف  يشانقرار دارد، آرا  در ستيز و مخالفت  با هم  دلهايشان
  به«  و تفرق  پراكندگي »اين«  است  متعارض  و با هم  مختلف  ها و مرامهايشان خواسته

نابخردند زيرا اگر خرد  و »يابند در نمي  هستند كه  آنها قومي  كه  است  آن  سبب
  پيروي  از حق  الفياخت  هيچ بي  يافتند، بايد متحدانه را در مي  داشتند و حقيقت مي
  .كردند مي
  

��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  
 مانند داستان  داستانشان: يعني »بودند  از آنان  پيش  كه  كساني  مانند همان  درست«

 امر  وبال  نزديكي  آنها در همين«بردند  سر مي به  از آنان  پيش  كه  است  كفار مشركي 
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 بد كفر خود را در دنيا با  فرجام  قبل  چند وقت  آنها همين: نييع »را چشيدند  خويش
 از  قبل  ماه  بدر شش  غزوه  شود كه مي  خاطرنشان. در روز بدر چشيدند  شدن  كشته
خود  از  قينقاع  بني  ، كوچاندن نزديك  واقعه  يا مراد از اين. افتاد  نضير اتفاق بني  غزوه

راندند   بيرون  را از ديارشان  نضير آنان بني  از واقعه  لقب صخدا   رسول  كه  يهود است
  .دنيا  عذاب  بجز اين  در آخرت» دردناك  است  عذابي  و برايشان«
  

È��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á�������� � �� � �� � ���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É
���Ò���Ò���Ò���Ò  

  ستاندا :يعني »كافر شو: گفت  انسان  به  ، چون است  شيطان  مانند حكايت  آنان  مثل«
، مانند  كتاب از اهل  با شركا و همپيمانانشان  پايمردي  و عدم  ياريگري  در عدم  منافقان
  و به  كفر واداشت و او را به  آراست  وي  كفر را در نگاه  كه  است  با انسان  شيطان  داستان

  من همانا: شد، گفت كافر  چون  پس«آمر مأمور را   همانند برانگيختن  كفر برانگيخت

از   و فرمانبرداري  پيروي را خورد و به  شيطان  فريب  انسان  چون: يعني »از تو بيزارم
  شيطان  برخورد از سوي  اين.  بركنارم از تو بيزار و  من: او گفت  به  كافر شد، شيطان  وي

  يعني »ترسم مي  پروردگار عالميان هللاز ا  همانا من«دهد  مي  روي  در روز قيامت
  از تو تبري!  گمراه  انسان  و اي  ترسم مي  پروردگار عالميان هللاز ا  من: افزايد مي  انشيط
  . جويم 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  
كار   عاقبت: يعني »اند جهنم  هر دو در آتش  شد كه  دو چنين  ، كار آن سرانجام  پس«

  چنين  از سياق. پيوندند مي  دوزخ  هر دو به  هشود ك مي  كافر اين  انسان  و آن  شيطان
  و اين درآنند  جاودان«گيرد  را در بر مي  همه  ، كفار و منافقان كريمه  آيه  آيد كه برمي

  دوزخ  در آتش  گي جاودانه  مشرك  ستمكاران  جزاي: يعني »ستمكاران  جزاي  است
  . است
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و  اوامر  دادن  بترسيد؛ با انجام  وي  از عذاب: يعني »از خداوند بترسيد!  مؤمنان  اي«

 »است  فرستاده  فردا پيش  چيز براي  چه  بنگرد كه  و بايد هر شخص«  وي  نواهي  ترك
.  است  دهفرستا  پيش  روز قيامت  را براي  اعمالي  چه  كند كه  تأمل  بايد هر شخص: يعني

  براي» غد«تنكير  . آن  وقوع  و تحقق  نزديكي  سبب  را روز فردا ناميد، به  روز قيامت
از   فرستيد كه  پيش  نيك  عمل  فردايي  براي: فرمود  ، گويي است  كار قيامت  نمودن  بزرگ

تكرار  »بترسيد هللاو از ا«شود  نمي  شناخته  آن  و حقيقت  ، كنه است  و هولناك  بزرگ  بس

چيز از   و هيچ »است  كنيد آگاه مي  آنچه  خداوند به  گمان بي«  تأكيد است  براي  آن
  شما در برابر اعمالتان  جزا دهنده قطعا او  ماند پس نمي  بر او پنهان  و احوالتان  اعمال

  .باشد 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  
كردند،   او را ترك  فرمانهاي: يعني »كردند  دا را فراموشخ  نباشيد كه  و مانند كساني«

 »گردانيد  فراموش  را از خاطرشان  خداوند تدبير حالشان  پس«يا از او نترسيدند 
را   كردند، او نيز آنان فراموش  و نعمت  حالي  را در آسوده  �خدا  كه اين  سبب  به: يعني

خود   و به  خود پرداخته تيمار  نتوانند به  گردانيد كه  ها دچار خودفراموشي در سختي
: يعني »آنانند فاسقان ، گروه  اين«  است  عمل  برسانند زيرا جزا از جنس  خيري
  . �خداوند  طاعت  از دايره  گان رفته  بيرون

  

��x��w��v��u��t��sr���q�����p��o��n��m��x��w��v��u��t��sr���q�����p��o��n��m��x��w��v��u��t��sr���q�����p��o��n��m��x��w��v��u��t��sr���q�����p��o��n��m  
 ايشانند  بهشت  هلا«خود؛   در مرتبه »برابر نيستند  بهشت  و اهل  دوزخ  اهل«

 از هر شر و هر امر  يافتگان  و نجات  هر مطلوبي  به  يافتگان  دست: يعني »رستگاران
  . آيندي ناخوش
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 و از  وتنخدا فر  را از بيم  كوه  ، يقينا آن آورديم فرود مي  را بر كوهي  قرآن  اگر اين«

 بر پندها و  قرآن  و احاطه  و بالغت  و اعجاز عظيم  شأن: يعني »ديدي مي  پاشيده هم
ها  كوه از  بر كوهي  اگر قرآن  كه  شود تا بدانجاست مي  نرم  آن  دلها براي  كه  اندرزهايي

  ز ترسـ ا  آن  جرم  و ضخامت  ، صالبت محكمي  رغم  را ـ به  كوه  شد، يقينا آن مي  نازل
  و ترسان  هراسان  وي  و بيم �خدا  و از عذاب  پاشيده  ، از هم شكافته  درهم  �خدا
تدبر   و امكان  قرآن  فهم با وجود  كه  است  شده  تو را چه!  غافل  انسان  اي  پس  ديدي مي

  و اين«  گذري مي  تفاوت بي  قرآن  از برابر پيامهاي  كه  هستي  سنگدل  اي اندازه  ، به در آن

  واجب  آنان بر  انديشيدن  كه  آنچه در »بينديشند  تا آنان  زنيم مي  مردم  مثلها را براي
. هشدارها به خود آيند  و از اين  پذيرفته اثر ها و اندرزها موعظه  از اين  ، باشد كه است

�h�k��j��i�l}�: است  فرموده» رعد»  سوره از) 31(  در آيه �خداوند  همچنين

m��n��r��� �q��p��o�s�u��tz  :»به  آن  كوهها از هيبت  بود كه  و اگر قرآني  
  شك  بدون(آمدند  در مي  سخن  به  با آن  يا مردگان  شكافت مي آمد و زمين در مي  حركت

  . »)بود قرآن  همين  آن
  ساخته منبر ص  اكرم  رسول  براي  كه از آن  قبل: است  متواتر آمده  شريف  در حديث

مسجد   از ستونهاي  اي چوبي  در كنار ستون  ايراد خطبه  در هنگام  شود، ايشان
  برفراز آن  آمدند كه صخدا   شد و رسول  بار منبر نهاده  اولين  چون  ايستادند پس مي

  زار برخاست  اي ناله  ستون  اثنا از آن  گذشتند در اين  ستون  ايراد كنند، از برابر آن  خطبه
  بخواهند او را آرام  كه  گاه كند آن مي  و ناله  فغان  كودك  كرد كه مي  و مويه  فغان  و چنان

و  صخدا   رسول بود كه او قبال مهماندار  سبب  بدين  ستون  آن  و ناله  فغان. كنند
  .شد مي  محروم  فيض  از اين  بود و اكنون  الهي  شنيدار ذكر و وحي

و   طبايعشان  از كفار و درشتي  گروه  اين  دلهاي  از قساوت  دادن ، خبر كريمه  مراد آيه
  ، گويي است  قرآن  تالوت  در هنگام  و نيايش  خشوع  بر عدم  انسان  و سرزنش  توبيخ

  ها امكان اگر كوه خود آييد زيرا  به! انسانها  اي: كند مي  خطاب  چنين  آنان  به  تعالي  حق
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  شما را چه  پاشند پس مي  در هم  وي  پيدا كنند، از خشيت را  الهي  كالم  و فهم  شنيدن
  كه آييد در حالي خود نمي  به  قرآن  از آيات  و گرانجانيد كه  قدر سنگدل و چه  است  شده
  !فهميد؟ مي  شنويد و هم مي  هم
  

��|��{��z��y���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��m��|��{��z��y���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��m��|��{��z��y���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��m��|��{��z��y���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��m  
  داناي :يعني »و آشكار است  نهان  ، داناي نيست  ديغير از او معبو  كه  خدايي  اوست«

و   غايب  انسان  از احساس  باشد كه مي  و نامحسوس  غير مرئي  از عوالم  چيزهايي
.  است  شده  و مشاهده  محسوس  آشكار و پيدا از عوالم  چيزهاي  و نيز داناي  ناپيداست

متأخر   و شهادت  ود خود متقدمدر وج  گردانيد زيرا غيب  مقدم  را بر شهادت  غيب
باشد،  برخوردار  اوصافي  از چنين  هر كس  پس »مهربان  بخشاينده  اوست«  است

  .شود  پروا داشته  از وي  كه  است  آن  شايسته
  

��«��� � � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��� �¤�� � � �£�� � �¢�� �¡�� ����~��}��«��� � � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��� �¤�� � � �£�� � �¢�� �¡�� ����~��}��«��� � � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��� �¤�� � � �£�� � �¢�� �¡�� ����~��}��«��� � � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��� �¤�� � � �£�� � �¢�� �¡�� ����~��}

��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬  
  معني  تأكيد و تثبيت  را براي  جمله  اين »نيست  وديغير از او معب  كه  خدايي  اوست«

  از هر عيبي ، اشياء بوده  تمام  و متصرف  مالك: يعني.  است »قدوس  ملك«تكرار نمود 

و   نقص  هرگونه از  كه  است  ذاتي: يعني.  است »سالم«  است  منزه  و از هر نقصي  پاك

.  است »مؤمن«اند   سالمت به  وي  و ستم  از ظلم  خلق  كه  است  يا ذاتي.  است  سالم  عيبي
.  است  و آرامش  امن  و بخشاينده  ساخته  ايمن  را از ظلم  بندگانش  كه  است  ذاتي: يعني

و   ايشان  به  معجزات  با بخشيدن  هست  پيامبرانش  كننده  او تصديق: است  اين  يا معني
: يعني.  است »مهيمن«  است  داده  وعده  ايشان  به  كه  با پاداشي  است  مؤمنان  كننده تصديق

  قاهر غالب: يعني.  است »عزيز«  ناظر است  و برآنان  گواه  خود و بر اعمالشان  بر بندگان

  قولي به.  است  ، عظمت وي �خداوند  جبروت.  است »جبار«  ناپذير است شكست

 »متكبر است«تواند  نمي  آورده  تاب  او را كسي  و غلبه  سطوت  كه  است  كسي: جبار
  وي  سزاوار شأن  كه  و از هر آنچه  تكبر ورزيده  نقصي  از هرگونه  كه  است  ذاتي: يعني
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 �خداوند  كبر در صفات  شود كه مي  خاطرنشان.  است  جسته  و برتري  بزرگي ، نيست
 :است  مدهآ  قدسي  شريف  در حديث  كه چنان  است  ذم  مخلوقات  و در صفات  مدح

و   است  ازار من  عظمت: واحدا منهما عذبته  نازعني  ، فمن ، والكبرياء ردائي زاريإ ةالعظم«
. » كنم مي  عذاب كند، او را  از آنها كشمكش  در يكي  با من  هر كس  پس  من  كبريا رداي

زند و و فر  از زن »انگارند مي  او شريك  براي«  مشركان »خداوند از آنچه  است  پاك«
  مشاركت  با وي  و ربوبيت  الوهيت  از صفات  در چيزي  از خلقش  احدي  پس  غيره
  .ندارد

  

�������Ç��� � � �Æ�� ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��� ¾½���¼���»�� º¹��� �̧ �¶��µ��´�������Ç��� � � �Æ�� ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��� ¾½���¼���»�� º¹��� �̧ �¶��µ��´�������Ç��� � � �Æ�� ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��� ¾½���¼���»�� º¹��� �̧ �¶��µ��´�������Ç��� � � �Æ�� ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��� ¾½���¼���»�� º¹��� �̧ �¶��µ��´

���É���È���É���È���É���È���É���È  
  مقتضاي  به آنها  و مقدار متناسب  اندازه  به  اشياء است  آفريننده: يعني »خالق هللا  اوست«

و ايجادگر اشياء   ، مخترع نوپديد آورنده: يعني.  است »باري«  خويش  و مشيت  ادهار
او «  است  مختلفه  هاي هيأت و  اشكال  ايجادگر صورتها به: يعني.  است »مصور«  است

و در   گذشت» 180 /اعراف»  سوره در  الهي  اسماء حسناي  بيان »اسماء حسني  راست

در آسمانها و   آنچه«  پردازيم آنها مي  در باب  رواياتي  نقل  دا بهنيز مجد  آيه  اين  پايان

  زبان  ، به است  در آسمانها و زمين  هرچه: يعني »گويد مي  او تسبيح  براي  است  زمين

  كه  ذاتي: يعني »عزيز  و اوست«كند  مي نطق �خداوند   و تنزيه  پاكي  به  يا قال  حال
  حكم  آن  به  كه  اموري  در همه  است »حكيم« شود نمي  و غالببر ا  اي كننده غلبه  هيچ
  اكرم  رسول  كه  است  آمده � از ابوهريره  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث. كند مي

  ـ پس  بجز يكي  ـ صد اسم  است  اسم  نودونه  خداوند متعال  همانا براي«: فرمودند ص
و عدد فرد را   فرد است  تعالي  شود و حق مي  داخل  بهشت  آنها را برشمارد، به  هر كس
و   و قدوس  و ملك  و رحيم  ، رحمن جز او نيست  معبودي  كه هللا  اوست دارد،  دوست

و بارء و مصور و غفار و   و عزيز و جبار و متكبر و خالق  و مهيمن  مؤمن و  سالم
  در حديث  همچنين. آخر برشمردند  را تا به  تعالي  حق  اسم  نه و و نود»  است... قهار

 صخدا   رسول  ابوالقاسم  از محبوبم: گفت  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به شريف
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  خواندن  ، بر توست اباهريره  اي«: ، فرمودند كردم  سؤال �خداوند  اعظم  اسم  به  راجع
را تكرار   سؤال  ديگر اينبار : گويد مي  ابوهريره. » را بسيار بخوان  آن. حشر  آخر سوره

را تكرار   آن  باز هم .تكرار فرمودند  را بر من  جواب  اين  عين ص  حضرت  و آن  كردم
  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين. تكرار فرمودند  را بر من  و بار ديگر آن  كردم
را حشر   سوره  هر كس« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � انس بن مالك

  شريف  در حديث  همچنين. »آمرزد رامي  و متأخر وي  متقدم  بخواند، خداوند گناهان
  بدلهأو  وحزنه  همه  اهللا  ذهبأال إبهذا الدعاء  فدعا  حزن وال  عبدا هم  صابأما «: است  آمده

  به  يعني(دعا   اين  به  گاه آن  رسد كه نمي  اي بنده  به  و اندوهي  نگراني  هيچ :فرجا  مكانه
  و به  برده  را از بين  وي  اندوه و  خداوند غم  كه اين دعا كند مگر )الهي  حسني  اسماي

كند  مي  روايت � از علي �براء  همچنين. »دهد مي  را عوض  گشايشي  وي  به  آن  جاي
  ده  پس  بخواني  اعظمش  را با اسم  متعال  خداي  كه  خواستي  چون! براء  اي«: فرمود  كه
تو   كه آن  اي: بگو  ، سپس را بخوان) حشر(  و نيز آخر سوره )حديد(  سوره  اول  آيه
  كه  خواهم ، از تو مي نيست  اسما و اوصاف  غير از تو بر اين  وكسي  هستي  چنين اين

  متعال  خداي  به! براء  اي. )كن  خود را مطرح  حاجت  يعني(  كني  چنان و  چنين  من  براي
  خواهم  فروبرده  زمين  ، به دعا كني  هم  من  اگر عليه  صورت  در آن  كه  خورم مي ندسوگ
  تعالي  حق  فرموده  كند كه مي  عنهما روايت هللا مسعود رضي  و ابن  از علي  ديلمي. »شد

�{��z��y��z��y��z��y��z��yz درد سر است  ، دعاي تا آخر سوره .  
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  ﴾ متحنهم  سوره ﴿
  . است  هآي) 13(  و داراي  است  مدني

  
  مجازي  اضافت  سبب  كسر حاء، به  به»  ممتحنه»  به  سوره  اين  نامگذاري :تسميه  وجه
يا . خواهد آمد )10(  در آيه  وي  حال  بيان  كه  است  مهاجري  زن  سوي به  امتحان  فعل

  ييعن»  فاضحه«،  برائه سوره  در وصف  كه چنان  است  سوره  كسرحاء وصف  به»  ممتحنه«
  بنابراين  كه  است  شده  خوانده حاء نيز  فتح  به»  ممتحنه«و .  است  آمده» رسواگر»  سوره
  نازل  وي  درباره) 10(  آيه  كه  يافته  حقيقي  اضافت  زني  آن  سوي به  امتحان  ، فعل قرائت

  .بود � عوف بن عبدالرحمن  زن معيط ابي بن دختر عقبه  كلثوم  و او ام  است  شده
و   ايماني  تربيت  در سلسله  اي حلقه  سوره  اين«: گويد مي»  القرآن  ظالل في»  صاحب

  .» است  مدني  جامعه  اجتماعي  تنظيم
  

M��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A������� �� �� ���Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N
�� � �[��Z��Y��X��W��V�� UT��� � � �S��R��� �[��Z��Y��X��W��V�� UT��� � � �S��R��� �[��Z��Y��X��W��V�� UT��� � � �S��R��� �[��Z��Y��X��W��V�� UT��� � � �S��R������c��ba�� �̀� � �_��^��]��\��c��ba�� �̀� � �_��^��]��\��c��ba�� �̀� � �_��^��]��\��c��ba�� �̀� � �_��^��]��\

����i��h��g��f��e���d����i��h��g��f��e���d����i��h��g��f��e���d����i��h��g��f��e���d��t��s��r��q��p��o��n��m��lk��j��t��s��r��q��p��o��n��m��lk��j��t��s��r��q��p��o��n��m��lk��j��t��s��r��q��p��o��n��m��lk��j  
 كسي  �خدا  دشمن »نگيريد  خود را دوست  و دشمنان  من  دشمنان!  مؤمنان  اي«
 ، ايمان است  او آمده  در كتابهاي  كه  آنچه  و به  ورزيده  او كفر يا شرك  به  كه  است 
  ، يا با ايشان دهكر  خيانت  ايشان  به  كه  است  كسي  مؤمنان  باشد و دشمن  نياورده 

  گذشته در  ، مانند كفار مكه است  داده  ياري  ايشان  عليه  را در جنگ  ، يا ديگران جنگيده
  .شود مي  هر دو اطالق  بر مفرد و جمع: عدو. در عصر ما  و كفار ملحد مادي

  روايت � از علي  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان  حديث  ائمه  و بقيه  ، مسلم بخاري
  داده  اسود را مأموريت ، زبير و مقدادبن من صخدا   رسول: فرمود  اند كه كرده

  هودج سوار  يابيد كه را مي  زني  باغ  در آن  برسيد پس 1 خاخ  باغ  برويد تا به«: وفرمودند
تا   مافتادي  راه  ما به. »آوريد  و نزد من  گرفته  را از وي  نامه  ، آن است  اي و با او نامه  است

                                                           
  . مدينه  مايلي  دوازده  در فاصله  و مدينه  مكه  ميان  است  اييج 1
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  را بيرون  نامه: اوگفتيم  به  پس  در آنجاست  زن  همان  كه  ديديم  ، بناگاه رسيديم  باغ  آن  به
  را از تنت  ، يا لباست آوري مي  را بيرون  يا نامه: گفتيم.  نيست  اي نامه  با من: گفت. آور

. آورد  بيرون  خويش  موي  بافته  ميان را از  نامه  پس.  كنيم مي  ات و بازرسي  كرده  بيرون
از   نامه  آن  كه  ديديم  بناگاه.  آورديم ص  اكرم  و نزد رسول  را گرفتيم  نامه  پس

را از   تا آنان  فرستاده  مكه  از مشركان  گروهي  سوي به  كه  است � بلتعه ابي بن حاطب
  و به  دهرا احضار كر  حاطب ص  اكرم  رسول .كند  آگاه صخدا   اسرار رسول  برخي

  من  عليه  در داوري! هللا يا رسول: گفت  حاطب. »؟ چيست  اين!  حاطب  اي«: او فرمودند
  شده  پيوست  بلكه  از خود قريش  نه  بودم  مردي  من  كه  است  اين  نكنيد؛ حقيقت  شتاب

  هدارند ك  هايي قرابت  با شما هستند، در مكه  كه  از مهاجران  كساني  ؛ ولي آن  به
  انديشه  نيز در اين  كنند لذا من مي  آنها حمايت  وسيله  را به  خويش  ها و اموال خانواده

  و خدمتي  رسانده  آنها خيري  براي  ، حداقل ندارم  اي نسبي  قرابت  قريش اگر با  كه  افتادم
كفر و   سبب  بهكار را   اين  من  كنند پس  حمايت  از نزديكانم  آن  وسيله  تا به  باشم  كرده

  رسول ! باشم  كفر راضي  به  امر كه  اين  از روي  و نه  ام نداده  انجام  خويش  دين ارتداد از
. شد  نازل  وي  درباره  آيه  اين  گاه  آن. » گفت  راست  حاطب«: فرمودند صخدا 

  همك  فتح  براي  هجري  هشتم  در سال ص  اكرم  رسول  چون  شود كه مي  خاطرنشان
فرود  � جبرئيل  برساند پس  قريش  خبر را به  تا اين  خواست  گرفتند، حاطب  آمادگي

  .كرد  ماجرا آگاه  را از اين صخدا   آمد و رسول
  سبب  و به  كرده  كفار خيرخواهي  به: يعني »افگنيد را مي  دوستي  پيغام  آنان  سوي به«

  رسانيد و به مي  آنان  را به ص  اكرم رسول ، اخبار هست  شما و آنان  ميان  كه  اي دوستي
، كفر  است  شما آمده  براي  كه  حقي  به  آنان  كه آن  و حال«نويسيد؛  مي  نامه  آنان

  الهي  هدايت و  شما از قرآن  به  كه  و آنچه  خدا و رسولش  آنها به: يعني »اند ورزيده

و شما را نيز  پيامبر«: كه  است  اين  اند و از مظاهر كفرشان ، كفر ورزيده است  آمده

كفر و   سبب اند، به كرده  آواره  و شما را از مكه صپيامبر : يعني »كنند مي  بيرون
كنيد؟  مي  مهرباني و  دوستي  با آنان  چگونه  پس  است  آمده  برايتان  كه  از حقي  انكارشان

،  خاطر ايمانتان  به شما را: عنيي »پروردگار خويش هللا  آورديد به  ايمان  كه آن  براي«
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  جهاد در راه  اگر براي« اند رانده  ، بيرون آوردنتان  از ايمان  و كراهت  خاطر نفرت  يا به

هستيد   شما چنين اگر: يعني »ايد آمده  خود بيرون  از وطن  من  خشنودي  و طلب  من

  آنان  سوي به  پنهاني« گيريد؟ مي  دوستي  را به  خودتان  و دشمن  من  چرا دشمن  پس

  دوستي  سبب  فرستيد، به مي كفار  به  را پنهاني  اخبار مسلمانان: يعني »ورزيد مي  دوستي

از هر   من: يعني »كنيد داناترم مي آشكار  كنيد و آنچه مي  پنهان  آنچه  به  و من«  با آنان

كار را   اين  از شما كه  و هر كس«  و آشكار شما داناترم  پنهان  كارهاي  ديگر به  كس

  به  و صواب  حق  او از راه: يعني »است  كرده  را گم  راست  راه  كه  راستي  به  بكند پس
  . است  كرده  و هموار را گم  ميانه  و راه  رفته  راهه بي
  .كند مي  با كفار داللت  و دوستي  از مواالت  جانبه و همه  قطعي  بر نهي  كريمه  آيه
  

������u������u������u������u��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  
را   آنچه اگر كفار با شما روبرو گردند،: يعني »باشند  دشمن  اگر شما را بيابند، برايتان«

و دستها و « كنند دارند، آشكار مي مي  شما نهان  به  نسبت  خود از دشمني  در دلهاي  كه

و با   درازي دست و  ، قتل وكوب با لت »شايندشما بگ  سوي به  بدي  خود را به  زبانهاي

مرتد   برند كه سر مي به آرزو  در اين »كافر شويد  دارند كه  و دوست«  و مانند آن  دشنام
  آنان  با امثال  ، قطعا دوستي است  كار چنين  كه  مادام  پس. كفر باز گرديد  سوي شويد و به

  . بزرگ  است  اشتباهي
  

���f�����e���d��c���f�����e���d��c���f�����e���d��c���f�����e���d��c������������������r��q��p��o��n��ml��k��j��i���hg��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���hg��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���hg��r��q��p��o��n��ml��k��j��i���hg  
  فرزندان  گمان بي: يعني »رسانند شما سود نمي  شما به  و فرزندان  هرگز خويشاوندان«

با كفار   آنان خاطر  رسانند تا شما به نمي  شما سودي  به  شما در روز قيامت  و نزديكان
  به  كه  آنچه  بلكه كرد  چنين  عهبلت  ابي  بن  حاطب  كه ورزيد ـ چنان  و مهرباني  دوستي

با كفار و   دشمني است  جمله  از آن  ؛ كه است  اوامر الهي  الثرساند، امت شما سود مي
 »كند مي  شما فيصله  خدا در ميان  روز قيامت«  با آنان  و مواالت  دوستي  فروگذاشتن
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  معصيت  و اهل  بهشت خود را به  طاعت  اهل  افگند پس مي  شما جدايي  در ميان: يعني
، شما را  بنابراين »بيناست كنيد مي  آنچه  و خداوند به«كند  مي  داخل  دوزخ  خود را به

  مردي«: است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث. دهد جزا مي  در برابر اعمالتان
  پس.  زخدر دو: ؟ فرمودند كجاست در  پدرم! هللا  يا رسول: پرسيد ص  اكرم  از رسول

  باكأو  بيأ  نإ: فراخواندند و فرمودند او را ص  حضرت  گردانيد، آن  پشت  چون
  .»اند دوزخ و پدر تو هر دو در  پدر من: النار في

  :اند كفار پرداخته  براي  جاسوسي  حكم  بيان  ، به حاطب  داستان  مناسبت  علما به
  كشته او  ود اما جمهور فقها برآنند كهش مي  كشته  مسلمان  جاسوس  ها بر آنند كه مالكي

  ، به زدن  بداند، تعزير كند؛ از قبيل  مصلحت  كه  آنچه  او را بر حسب  امام  شود بلكه نمي
اند زيرا  كرده  استدالل  حاطب  داستان  به  و هر دو گروه.  و مانند اين  افگندن  زندان
  دوم  گروه.  كشت مي او را صپيامبر  بدر نبود،  از اهل  اگر حاطب: اند ها گفته مالكي

  همچنين. بود  مسلمان او  نكشتند كه  دليل  اين  را به  حاطب صخدا   رسول: گويند مي
  حيان بن فرات  نام به  شخصي :فرمود  كه  است  آمده � علي  روايت  به  شريف  در حديث

دستور   آوردند ايشان ص  اكرم  رسول بود، نزد  كرده  جاسوسي  مشركان  براي  را كه
  شوم مي  كشته  آيا من! انصار  گروه  اي: فرياد كشيد  پس. شود  او كشته  دادند كه
محمد   كه و اين  نيست  معبود يگانه جز  خدايي  كه اين  به  دهم مي  گواهي  كه درحالي
  من  ممنك  نإ«: فرمودند  كنند، سپس  آزادش  دستور دادند كه  گاه  ؟ آن خداست  رسول

  را به  آنان  من  هستند كه  همانا از شما كساني: حيان بن  فرات  ، منهم يمانهإ  ليإ  كلهأو
  .» حيان  بن  فرات  است  جمله  آن از  ، كه گذارم وامي  ايمانشان
  شده ذكر  سبب  با كفار پنج  مواالت  تحريم  براي  كريمه  در آيه  كه  كنيم مي  مالحظه

  :است

  . وي  و رسول  سبحان  خداي  به  انـ كفرش 1
  . در مكه  از ديار و اموالشان  و مؤمنان ص اكرم  رسول  راندن  ـ بيرون 2
  . و ستيز آنها با مؤمنان  ـ دشمني 3
  .آنها  دادن  و دشنام  و زدن  مؤمنان  ـ كشتن 4
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  .ص محمد  بر كفر به  آنان  ـ حرص 5
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��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  
 »است  اي حسنه  او بودند، اسوه  همراه  كه  و كساني  شما در ابراهيم  براي  هرآينه«

 گويي. اقتدا كنيد  ايشان  به  پس  است  نيكويي  مشقو سر  ستوده  خصلتي: يعني
 ات و خانواده  تا از فاميل  نكردي  اقتدا و تأسي  ابراهيم  آيا به!  حاطب  اي: فرمايد مي 
  آن« جستند؛  برائت  و قومشان  از پدران  و پيروانش � ابراهيم  كه چنان  بجويي  بيزاري 

  و نه  ما از شماييم  نه »و بركناريم  ما از شما بري  هرآينه: گفتند  قومشان  به  كه  گاه

خداوند  بجز  كه  از آنچه«  نيز بيزاريم »و«  خداوند متعال  به  كفرتان  سبب  شما از ما؛ به

  آنها ايمان  شما به  كه  بتاني  ما به: يعني »شما كافر شديم  به«بتانند   كه »پرستيد مي

  شما به  ميان ما و  و ميان«  كافر و منكر شديم  افعالتان  ا بهشما، ي  دين  ايد، يا به آورده

تا «؛  است ما با شما  و روش  شيوه  اين: يعني »پديد آمد  و كينه  دشمني  طور هميشه

كرديد،   چنين  وقتي  كنيد پس  را ترك  و شرك »آوريد  خداوند ايمان  فقط به  كه  وقتي

  ابراهيم  سخن  اين مگر در«شود  مي  تبديل  محبت  به  نهكي  و اين  دوستي  به  دشمني  اين

  شما در همه  براي: يعني »خواست  خواهم  تو آمرزش  حتما براي  كه  پدرش  به
لذا   پدرش  به  وي  سخن  مگر در اين  است  نيكويي  الگو و سرمشق � ابراهيم  سخنان

بخواهيد زيرا   آمرزش  شركانم  براي  نكنيد كه  اقتدا و تأسي  وي  سخن  اين  به
بود؛   داده  پدرش  او به  بود كه  اي ، بنا بر وعده پدرش  براي � ابراهيم  خواهي آمرزش

  بيزاري  ، از وي است خداوند  دشمن  پدرش  شد كه  روشن  ابراهيم  براي  اما چون(
  .»114/   توبه«) جست

: فرمايد مي و  رسانده  اتمام  را به  پدرش  براي � ابراهيم  سخن  عزوجل  خداي  گاه  آن
  به � ابراهيم :يعني »نيستم  اختيار چيزي  تو در برابر خداوند صاحب  و براي«
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  را از تو دفع  �خداوند  از عذاب  چيزي  ولي  خواهم مي  تو آمرزش  براي: گفت  پدرش
  سوي و به  ايم ردهآو  تو روي  و به  ايم كرده  بر تو توكل! پروردگارا«كرد   توانم نمي

  در آن  كه  است  و از چيزهايي  و يارانش � ابراهيم  از دعاي  اين »بازگشت  توست
  :وي  ادعاي  اين  همچنان اقتدا شود، � ابراهيم  به  بايد در آن  كه  نيكو است  سرمشقي

  

��Ñ�����Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ñ�����Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ñ�����Ð��Ï����Î����Í��Ì��Ñ�����Ð��Ï����Î����Í��Ì�������Ú��Ù������Ø��×�����Ö��ÕÔ��Ó��Ò���Ú��Ù������Ø��×�����Ö��ÕÔ��Ó��Ò���Ú��Ù������Ø��×�����Ö��ÕÔ��Ó��Ò���Ú��Ù������Ø��×�����Ö��ÕÔ��Ó��Ò  
  را به ما: گويد مي  آن  مجاهد در معني »نگردان  كافران  براي  اي را فتنهما ! پروردگارا«

  بر حق  اگر اينان: تا آنها بگويند كه  نكن  عذاب  از نزد خويش  عذابي  يا به  آنان  دست
 بيامرز هر ما  براي! پروردگار ما  و اي«رسيد  نمي  آنان  به  و خواري  ذلت  بودند، اين مي

 »حكيم«  و تويي  شوي نمي  هرگز مغلوب  كه  هستي  تو غالبي: يعني »عزيز  تويي  آينه
  .  هستي  بالغه  حكمت  تو صاحب: يعني

  

B��AB��AB��AB��A����D��CD��CD��CD��C����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����J��IJ��IJ��IJ��I����KKKK����MLMLMLML����NNNN����OOOO������U��T���S��R��Q��P��U��T���S��R��Q��P��U��T���S��R��Q��P��U��T���S��R��Q��P  
: فرمايد مي و  برانگيخته � ابراهيم  را تكرارا بر اقتدا به  مؤمنان  عزوجل  خداي  گاه  آن
  سرمشقي«بودند؛  با او  كه  و كساني � در ابراهيم: يعني »شما در ايشان  ايبر  هرآينه«

  گرفتن الگو  اين :يعني »اميد دارد  خداوند و روز آخرت  به  كه  كسي  براي  نيكو است
  خير و رحمت  به  در دنيا و آخرت  كه  است  كساني  فقط براي � ابراهيم  و اقتدا به

  به  اقتدا و تأسي از  هر كس: يعني »برتابد  روي  و هر كس« بندند مي  طمع  �خداوند
برقرار   دوستانه  رابطه بگيرد و با كفار  را ناديده  نصيحت  و اين  برتافته  روي � ابراهيم
خود؛ در نزد   بر افعال  است »ستوده«  از خلقش »نياز است بي هللا  هرآينه  پس«نمايد 

  . طاعتش  و اهل  دوستان
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 داشتيد، دوستي  با آنها دشمني  كه  كساني  شما و در ميان  بسا خداوند در ميان  چه«

 دينتان  شوند و از اهل مي  مسلمان  آنان  خواهد بود كه  جهت  بدان  اين »پديد آورد 
نيكو  نيز  شدند و اسالمشان  مسلمان  مكه  عد از فتحب  از آنان  گروهي  كه گردند چنان مي 

و   داشتند مودت  تقدم  در اسالم  از ايشان  كه  آنها و كساني  و ميان  و استوار گشت
  انجام شود مي  الهي  قرب  سبب  را كه  پديد آمد و آنها نيز جهاد كردند و كارهايي  محبت

 ص  اكرم رسول شود،  او مسلمان  كه  از آن  قبل بود و  جمله  از آن � ابوسفيان  دادند، كه
از  � جحش  بن هللاعبدا  و شوهرش  حبيبه  ام  البته. كردند  ازدواج  دخترش  حبيبه  با ام

بودند اما   كرده  هجرت  حبشه  سرزمين  به  بودند كه  و از كساني  اولين  مسلمانان
ماند و   باقي  خويش  دين او بر  يمرد ول  شد و بر نصرانيت  نصراني  در حبشه  شوهرش

كردند و   خواستگاري خود  و او را براي  فرستاده  پيغام  نجاشي  به صخدا   رسول
با   داد ولي  خود مهريه  مال از  چهارصد درهم  وي  به ص  اكرم  رسول  از جاي  نجاشي

پديد نيامد   ما بعد آن و  مكه  فتح در روز  وي  جز با اسالم  با ابوسفيان  اينها دوستي  همه
  در حديث. كرد  را ترك صخدا   رسول با  دشمني  ابوسفيان  بود كه  مكه  و بعد از فتح

  بغضأيوما ما، و  بغيضك  يكون  نأ  عسي هونا ما،  حبيبك  حببأ«:  است  آمده  شريف
  دوست  متعادل  را در حدي  دوستت:  يوما ما  حبيبك  يكون  نأ  هونا ما، عسي  بغيضك

و منفور تو گردد و با   بدخواه  او روزي  كه بسا  ، چه افراط نكن  وي  بدار و در دوستي
و «. »گردد  دوستت  او روزي  بسا كه  زيرا چه  نكن  روي زياده  نيز در دشمني  دشمنت

  دلهاي  امر كه  او بر اين  پس  است  بالغه  قدرت  داراي: يعني »خداوند قدير است
  داخل  خويش  و رحمت  را در مغفرت  ايشان برگرداند تا  حق  سوي را به  معاندان

با كفار سر   از شما در مواالت  كه  بر آنچه »است و خداوند آمرزگار«  گرداند، تواناست

  شتاب  شما را به  شما چرا كه  به  است »مهربان«  غير آن اخبار و  دادن  ؛ از نقل است  زده
  .كند نمي  مجازات
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: فرمود  كه  است  كرده  روايت � از ابوهريره  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مردويه بنا
 بن  ابوسفيان جنگيد، �خدا  دين  و بر پاداشت  اقامه  در راه  با مرتدان  كه  كسي  اولين

  .شد  نازل  وي  درباره  آيه  بود و اين  حرب 
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��_�����~��_�����~��_�����~��_�����~  

  بيرون  و شما را از ديارتان  نجنگيده  با شما در دين  كه  خداوند شما را از كساني«

 امر  شما را از اين  �خداوند: يعني »كنيد  نيكي  با آنان  دارد كه  اند، باز نمي نكرده
شما  كفار ديگر عليه  نكردن  و ياري  جنگ  بر ترك  كه  پيماني  با كفار هم  كند كه نمي  نهي

با   رحم صله  رفتار كنيد؛ مانند رعايت  و نيكي  احسان  مقتضاي  اند، به بسته  با شما پيمان
و با «  آنان  كردن  و مهمان  مشرك  همسايه  به  رساندن  ، نفع غير مسلمان  خويشاوندان

گيرد، با  مي  صورت  شما و آنان  ميان  كه  در تعامالتي: يعني »رفتار كنيد  انصاف  به  آنان
،  وعده  ، مانند وفا به حقشان  كنيد؛ با پرداختن  رفتار و معامله  عدالت  و به  دادگرانه  آنان

. كنيد مي  خريداري  از آنان  كه  آنچه  بهاي  وكاست كم بي  و پرداخت  امانت  پرداخت
  در حق ص  حضرت  بستند و آن  عهدي  نينچ ص  اكرم  با رسول  خزاعه  قبيله  كه چنان
  پس »دارد  را دوست  دادگران خداوند  گمان بي«و وفا دستور دادند   نيكي  به  آنان

  .و داد باشيد  عدل  رهرو راه

|��{��~��}�: آيه  بود، سپس  اسالم  در اول  حكم  اين  كه  است  بر آن  قتاده

���z »منسوخ  آيه  اين  برآنند كه  تأويل  اكثر اهل اما. كرد  را منسوخ  آن» 5/ توبه  
ابوبكر  از اسماء دختر  آن  نزول  سبب  در بيان  و مسلم  بخاري  روايت  دليل  ، به نيست
  صلح(  قريش  پيمان  بود، در دوران  مشرك  كه درحالي  مادرم«: فرمود  عنهما كه هللا رضي

  مادرم! هللا يا رسول :و گفتم  رفتم صخدا   محضر رسول  به  آمد پس  ديدارم  به) حديبيه
؟  آورم  جاي  را به  رحم  صله  ، آيا با وي است  آمده  نزد من  است  راغب  من  به  كه درحالي
را   آيه  اين  خداوند متعال  سپس. »آور  جاي  را به  رحم  صله  با مادرت!  آري: فرمودند

  .فرمود  نازل
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 با  كند كه مي  نهي  كساني«با   رفتاري  نيك »خداوند شما را از  كه  نيست  جز اين«

  آنان  كه »اند كرده  آواره  تان و كاشانه  اند و شما را از خانه جنگيده  شما در دين
 مسلمانان  عليه  اند كه  از كساني  و امثالشان  شقري  كفر از قبيله  و رهبران  سردمداران

  حق :يعني »كردند  همدستي  با ديگران  و بر راندنتان«جو بودند  و ستيزه  سرسخت 
و   شما ياري  را عليه  دشمن  كند كه مي  نيز نهي  با كساني  شما را از نيكرفتاري  تعالي

و شما  اند با شما جنگيده  اند كه كرده  تيبانيو پش  را ياري  كساني: يعني. اند كرده  پشتيباني
  و كسان  مكه  ساير اهل  اند و آنان رانده  بيرون  تان و كاشانه  از خانه  خاطر دينتان  را به

با   كه از اين« كند شما را مي  نهي!  آري. بودند  شده  با آنها همپيمان  هستند كه  ديگري

بدارد   دوستشان  و هر كس«بگيريد   و ياري  دوستي  هرا ب  آنان: يعني» كنيد  تولي  آنان

  و كساني  نهاده  جايگاهش را در غير  دوستي  زيرا آنان »آنانند ستمگران  گروه  آن  پس
و پيامبر و   �خدا  دشمن  چراكه باشند، مي  سزاوار دشمني  اند كه گرفته  دوستي  را به
با   و نيكوكاري  دادگري  جايز بودن از  متعال  خداي  كه  اين  دليل. باشند مي  وي  كتاب
  است  ، اين با آنان  و دوستي  جواز واليت از  ، نه گفت  آزار سخن از كفار بي  اول  گروه

  حرام  جز با مؤمنان  و واليت  جايز نيست  حال  هيچ  با كفار به  و دوستي  واليت: كه
  با مسلمانان  باشند كه  وجود داشته  انيمسلمان غير كشور  اگر در يك  باشد پس مي  قطعي

هرگز   با آنان  اما واليت  جايز است  با آنان  و عدالت  نشوند، نيكوكاري  وارد كشمكش
با كفار در عصر ما،   مظاهر واليت  از بزرگترين  شود كه مي  خاطرنشان. جواز ندارد

  . است  آنان  در احزاب  شدن  داخل
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  قريش با  يبيهدر حد ص  اكرم  رسول  چون: است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  مكه  به  واپس آمد، او را  نزدشان  مكه  از مسلمانان  هر كس  نمودند كه  شرط صلح  بر اين

  خداي  پس. كردند  هجرت  ايشان  سوي به  از مكه  مسلماني  اثنا زنان  برگردانند، در اين
!  مؤمنان  اي«: دفرمو  شوند و نازل  برگردانده  مشركان  سوي آنها به  كه  نپذيرفت  متعال

 »كنيد  را امتحان  آنان  نزد شما بيايند پس«كفار   از ميان »مهاجر  مؤمن  زنان  چون
 ك عباس  ابن. را دريابيد  اسالم  به  آنان  و گرايش  رغبت  را بيازماييد تا ميزان  آنان: يعني

و   ناسازگاري  ببس  به  نه  كه خدا سوگند خورند  به  بود كه  اين  امتحانشان«: گويد مي
  به  از سرزميني  رفتن  به  تمايل  انگيزه  به  اند، نه شده  بيرون  از مكه  از شوهرانشان  نفرت

  انگيزه  فقط به  بلكه  مسلمانان از  مردي  عشق  به  دنيا و نه  طلب  به  ديگر، نه  سرزميني
  بر اين  چون  د پسان كرده  هجرت  در دينش  و رغبت  و پيامبرش  �خداوند  دوستي
بودند   داده  آنان  به  شوهرانشان  را كه  مهري صخدا   خوردند، رسول مي  قسم  مضمون

مهاجر را بر   مؤمن  زنان  خود آن  پرداختند ولي مي بودند،  كرده  بر آنان  را كه  و خرجي
  امر است  اين  انبي  قيد براي  اين »داناتر است  ايشان  ايمان  خداوند به«. »گرداندند نمي
  او شما را به  داند پس را نمي  حالشان  ديگر حقيقت  كس هيچ  سبحان  جز خداي  كه

تا   آنهاست  و آزمايش  شما امتحان  مأموريت  بلكه  است  نكرده مأمور  حقيقت  كشف
را   اگر آنان  پس«شود   بر شما روشن  اسالم  به  و گرايش  رغبت در  ادعايشان  صدق

را   آنان«ايد  مأمور شده  آن  به  كه  امتحاني  ظاهر، بعد از گرفتن  حسب به »دانستيد  نمؤم

  بر آنان  زنان  آن  نه«  كافرشان  شوهران  سوي به: يعني »باز نگردانيد كفار  سوي به

  حالل  مرد كافري  بر هيچ  مؤمن  زيرا زن »حالل  زنان  بر اين  مردان  آن  اند و نه حالل
  صرف  گردد نه مي  از شوهر كافرش  وي  جدايي  موجب  شدنش  و مسلمان  تنيس

گردانيد   حرام  مشرك  را بر مردان  مسلمان  زنان  آيه  اين  شود كه مي  خاطرنشان. هجرتش
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 چون  جهت  كند، از اين  ازدواج  مؤمن  با زن  مرد مشرك  جايز بود كه  آغاز اسالم و در
بود، در روز بدر   مشرك  كه ص  اكرم  دختر رسول  وهر زينبش  ربيع بن ابوالعاص 

 هللا  رضي  خديجه  از مادرش  را كه  گردنبندي  زينب  اسير شد، زنش  مسلمانان  دست به
خدا   رسول  چون  فرستاد پس  از مكه  وي) فديه(  آزادي  بود، براي  رسيده  وي  عنها به

  و به  سوختانده  بر او دل  كردند، سختفكر   دخترشان  و وضع  حال  اين  به ص
. »كنيد  چنين  كنيد پس رها  را برايش  اسير وي  ديديد كه مي  اگر صالح«: گفتند  مسلمانان

  اين  بفرستد و او به  نزدشان را  دخترشان  شرط آزاد كردند كه  را بر اين  ابوالعاص  گاه  آن
بعد   فرستاد و زينب  مدينه  به � حارثه يدبنعنها را با ز هللا  رضي  زينب  شرط وفا كرده

  شوهرش  هجري  هشتم  در سال  كه اين گزيد تا  اقامت  در مدينه  بدر دو سال  از غزوه
  برگردانده  وي  به  اول  نكاح  را با همان  زينب ص  اكرم  شد و رسول  مسلمان  ابوالعاص

  . است  كرده  كثير نقل ابن  كه چنان نكردند  را بر او وضع  و مهر جديدي
  به  آن مفاد  كه  است  حديبيه  صلح  از پيمان  بخشي  ناسخ  حكم  اين  اكثر علما برآنند كه

تماما ـ   حكم  اين  برآنند كه  گيرد اما احناف ارتباط مي  مشركان  به  مسلمانان  برگرداندن
  در سرزمين  مسلمانان  اقامتزيرا   است  ـ منسوخ  مردان  درباره  و هم  زنان  درباره  هم

  كل  من  ءنا بريأ«: اند كرده  نيز استدالل  شريف  حديث  اين  به  احناف. جواز ندارد  شرك
در   با مشركي  كه  از هر مسلماني  من: ناراهما  التراءي  دارالحرب  في  مشرك  مع  قامأ  مسلم

  آنچه  آنان  و به«. » شود، بيزارم  هديد دو  آن  آتش  كه  طوري  گزيند به  اقامت  دار حرب

اند،  آورده  و اسالم  كرده  هجرت  كه  گروهي اين  شوهران  به: يعني »اند بدهيد كرده  خرج

با   كه  نيست  و بر شما گناهي«اند بدهيد  كرده  از مهر خرج  آنان بر  را كه  آنچه  قيمت

  به  چون«اند  دين شما شده  از اهل مهاجر،  مؤمن  زنان  زيرا آن »كنيد  ازدواج  ايشان

  معني  شرط بدين  اين.  ايشان  عده  شدن  سپري بعد از »را بدهيد  ايشان  مهرهاي  ايشان
را   مهر ايشان  ايد، جاي پرداخته  سابقشان  شوهران به  را از تعويض  آنچه  كه  است
منظور   ، به با هر مردي  وي  ازدواج  در هنگام  زن  مهر براي  پرداخت  گيرد پس نمي

 »نداريد  كافر را نگاه  زنان  هاي و عصمت«  است  واجب  وي  و گراميداشت  تكريم
  زيرا با اختالف  نيست  زني  برايش  او در واقع  بداند كه ، داشت  كافري  زن  هر كس: يعني
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  نقل.  ستا  عقد نكاح»  عصمت«مراد از .  است  شده  قطع  با وي  زن  آن  ، عصمت دين
  داد، كه  را طالق  روز دو زن  در آن � خطاب شد، عمربن  نازل  آيه  اين  چون  كه  است
از . گرفتند  نكاح  به  اميه بن را صفوان  و ديگري  سفيان ابي بن معاويه را  از آنان  يكي
  عقد نكاح  قطع  سبب  دارين  اختالف«: فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس ابن
شد و   مسلمان  اي حربي  ، اگر زن بنابراين  است  نيز همين : ابوحنيفه  ومذهب. »شود مي

 واقع  دو جدايي  آن  ، در ميان داشت  شوهر كافري  آمد و در دار حرب  بيرون  از دارحرب
محمد و   اما امام  نيست  زن  بر آن  هم  اي عده  ابوحنيفه  امام  و در رأي  است  شده 

  حكم  كه  ذكر است  شايان.  است  الزم  بر وي  عده  كردن  سپري: گويند مي  وسفابوي امام
كافر   زنان  به  نه  است  كافر مشرك  زنان  به  ، مخصوص دين  با اختالف  نكاح  انقطاع
  شود؛ پس مي  عرضه  بر شوهرش  شد، اسالم  مسلمان  زن  چون: گويند مي  احناف.  كتابي

، در صدر  گفتيم  كه و چنان. شود مي  آنها تفريق  و اال در ميان  وبشد خ  اگر مسلمان
  اين  گرفتند كه مي  نكاح  كافر را به  زنان  مسلمان  و مردان  مسلمان  كافر زنان  مردان  اسالم

  .شد  منسوخ  آيه  كار با اين
 و به  د شدهمرت  را كه  زنانتان  مهرهاي: يعني »كنيد  ايد طلب كرده  را خرج  و آنچه«

 از »اند كرده  خرج  را كه  بايد آنچه  هم  و مشركان«كنيد   طلب  اند، از آنان كفار پيوسته 
 .»كنند طلب«اند  كرده  ازدواج  با مسلمانان  بعد از هجرت  مهاجر خود كه  زنان  مهرهاي
كفار   ارتداد به  سبب  به  از مسلمانان  ، اگر زني آيه  اين  بعد از نزول: گويند مي  مفسران

  از كفار مسلمان  زني را بياوريد و اگر  مهر وي: شد مي  كفار گفته  ، به پيوست معاهد مي
  اين«گردانيدند  باز مي  كافرش شوهر  را به  ، نيز مهرش پيوست مي  مسلمانان  شد و به مي

مهرها از   ناز بازگرداند  آنچه :يعني »كند مي  شما حكم  در ميان  كه  است  الهي  حكم
در   ، نه است  حديبيه  بعد از صلح  در مورد مشركان  الهي  ذكر شد، حكم  هر دو جهت

  شده  منسوخ  حكم  اين: قولي  به. ندارند  با مسلمانان  عهد و پيماني  كه  مورد مشركاني
و در   زمان  همان  به  مخصوص  امت  اجماع  به  حكم  اين«: گويد مي  عربي ابن.  است

از هر   تعالي  حق: يعني »است  با حكمت  داناي هللاو ا«. »بود  حديبيه  صلح  خصوص
ماند و او  نمي  پنهان  بر وي  اي امر نهاني  لذا هيچ  است خود دانا  بندگان  مصالح  به  جهت
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  حكم«: گويد مي  قرطبي.  است  بالغه  حكمت  داراي خود  و كارهاي  در سخنان
  اما حكم. »بود  واقعه  و در مورد همان  حديبيه  صلح  زمان به  خصوصمهرها م  برگرداندن

بر   شد و ديگري  مشرف  اسالم  از آنها به  يكي  كه  در صورتي و شوهر  زن  ميان  تفريق
  . است  خود باقي  حال  به  همچنان ماند،  كفر باقي

  

��ì� � ë� � êé� � è� � ç� � æ� � � � å� � ä� � ã� � â� � á� � à� � ß� � Þ� � Ý� � � � � Ü� � Û��ì� � ë� � êé� � è� � ç� � æ� � � � å� � ä� � ã� � â� � á� � à� � ß� � Þ� � Ý� � � � � Ü� � Û��ì� � ë� � êé� � è� � ç� � æ� � � � å� � ä� � ã� � â� � á� � à� � ß� � Þ� � Ý� � � � � Ü� � Û��ì� � ë� � êé� � è� � ç� � æ� � � � å� � ä� � ã� � â� � á� � à� � ß� � Þ� � Ý� � � � � Ü� � Û
���ñ��ð��ï��î���í���ñ��ð��ï��î���í���ñ��ð��ï��î���í���ñ��ð��ï��î���í  

  مسلمانان از  اگر زني: يعني »كفار رفت  سوي شما به  از زنان  كسي  كه  و در صورتي«
شما را   مطالبه و آنها مهر مورد  ـ پيوست  كتاب  اهل  دار كفر ـ هرچند به  مرتد شد و به

بعد   از آنان و  كرده با كفار پيكار  سپس: يعني »رسانديد  را عقوبت  كافران  پس«ندادند؛ 

  خرج  آنچه  معادل اند، رفته  زنانشان  كه  كساني  به  پس«گرفتيد؛   غنيمت  از پيروزي

  به  را كه  آنچه  معادل اند، كفار پيوسته  به  زنانشان  كه  مسلماناني  به: يعني »اند بدهيد كرده
  را به  مهر زنانشان  كانمشر  بدهيد چنانچه  ء و غنيمت في  اند، از اموال از مهر داده  آنان

،  كفار پيوست  به  از مهاجران  زني اگر  يعني«: گويد مي � عباس ابن. باز نگردانيدند  ايشان
  او از اموال  به  است  كرده  بر وي  شوهرش  را كه  خرجي  معادل  مأمورند كه  مسلمانان

�}�: تعالي  حق  فرموده لذا. »آنها بپردازند  از تقسيم  قبل  غنيمت � â� � â� � â� � âz معني  اين  به  
  به  زنانشان  كه  مسلماناني  كفار پيروز شديد، به گرفتيد، يا بر  اگر غنيمت  سپس: است

نيز   حكم  اين: قولي به. اند، بدهيد از مهر داده  آنان  به  را كه  آنچه  اند، معادل كفار پيوسته
  آلودن  از دست: يعني »وا كنيدداريد، پر  او ايمان  به  كه  و از خداوندي«  است  منسوخ

  داريد؛ با به پروا �، حذر كنيد و از خداوند شماست  مجازات  موجب  كه  چيزي  به
  كرده  خرج  اموال  پرداخت  كه  ، كسي بنابراين.  وي  شريعت و  حكم  گذاشتن اجرا

  است  سلمانانم) حاكم(  شود، امام مي  مطالبه  از وي  مرتدشان  بر زنان  مسلمان  شوهران
  .بپردازد  المال بيت را از  بايد آن  كه

  مكه  بعد از فتح  احكام  اين  همه  كه  سخن  اين«: گويد مي  دهلوي هللا ولي شاه  عالمه
  حدبييه  در صلح  كه  اگر مانند حالتي  پس  است  نشده  فقير ثابت  شد، نزد اين  منسوخ
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. » اعلم هللاو ا شود  عمل  احكام  بايد بر همين  كه  تحقيق  دهد، به  روي  هم افتاد، باز  اتفاق
  در مانند چنين  ايشان و غير  مسلمانان  ميان  چنانچه«: گويد نيز مي» تفسير المنير»  صاحب

  اين  به  از عمل  شود مانعي امضا  اند، معاهداتي بوده  آن بر  در گذشته  مسلمانان  كه  حالي
  زنانشان  را خرج  آنچه  كه  بستيم  پيمان  اگر مثال با آنان  سپ. وجود ندارد  معاهدات

  اين  بايد به  بپردازيم  آنان  ما، به  به  زنان  آن  و پيوستن  شدن  مسلمان  اند، در صورت كرده
  بازگردانيدن  به  مخصوص  ياد شده  حكم  امر كه  اين  داشت ، با در نظر كنيم  تعهد عمل

  .»شد ذكر  كه ـ چنان  عهد است  لاه  زنان  مهرهاي
دختر   حكيم ام  درباره  آيه  اين: گويند مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  حسن

  شايان. كرد  را ترك  قريشي  تميم بن عباس  و شوهرش  مرتد گشت  شد كه  نازل  ابوسفيان
نيز   مرتده  زن  آن  ، سپسمرتد نشد  از قريش  ديگري  زن  بجز او هيچ  كه  ذكر است
  . بازگشت  اسالم  مجددا به

  

��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
�� �̀ � _ �̂ �]� � � � �\��� � �[� �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

��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  
  عقد و پيمان: بيعت »ندكن  با تو بيعت  آيند كه نزد تو  به  مؤمن  زنان  چون! پيامبر  اي«

  براي  كه بر اين«نزد تو آيند؛   كردن  قصد بيعت  به  چون: يعني.  است  طاعت  به  پايبندي

  كردن  بيعت قصد  به  چون: يعني »مقرر نكنند  شريك«باشد   هر چه »را  خداوند چيزي
آمدند  ص خدا  رسول زدن  زنان  بود كه  مكه  در روز فتح  واقعه  اين. نزد تو آيند  بر اسالم

شروط   بر اين  از ايشان  كه دستور داد  پيامبرش  به �خداوند  كنند پس  بيعت  تا با ايشان
 »نكنند  دزدي«: شرط كه  بر اين بگير  بيعت  از آنان »و«نياورند   شريك: بگيرد كه  بيعت

گرفتند،  مي  يعتب  مكه  از زنان ص  اكرم  رسول  وقتي  كه  است  آمده  شريف  در حديث
  مرد بخيلي  ابوسفيان: گفت  ابوسفيان  رسيدند، هند زن  كه  بند از شروط بيعت  اين  به

  ؟ رسول است  كار درست  ، آيا اين دارم را بر مي  خرجمان غذا و  وي  از مال  و من  است
: شرط كه  بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«. » است  حالل  برايت!  آري« :فرمودند صخدا 
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  شريف  در حديث  كه چنان  نيست  فرج  زناي  زنا محدود به  بودن  و حرام »نكنند زنا«
 خود را  بهره  او اين  كه  است  شده  از زنا نوشته  وي  بهره  بر فرزند آدم«: است  آمده
  زناي و  گوشها شنيدن  و زناي  است  چشمها نگريستن  زناي  يابد پس درمي  ناخواه خواه
كنند و  مي و دو پا زنا  است  آنها گرفتن  كنند و زناي زنا مي  و دو دست  گفتن  سخن  زبان
  فرج  كند، سپس مي و تمنا  خواهش  و قلب )فحشاء  سوي  به(  است  رفتن  آنها راه  زناي

  .» كند يا تكذيب مي  را تصديق  خواهش  يا اين
  كردن گور به  زنده  رسم »والد خود را نكشندا«: شرط كه  بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«

  عمل  بدان  در جاهليت  بود كه  ناميموني  ، رسم جاهلي  فقر، يا ننگ  از ترس  دختران
  انگيزه  به  باشد،چه  كه  اي هر انگيزه  به  فرزندان  در قتل  است  عام  معني  اين  شد ولي مي

اما .  غير آن و  جنين  در قتل  است  زنا و نيز عام  اتهام  رفع  انگيزه  به  از فقر، چه  ترس
  را تشخيص  آن  خبره  كارشناس  كه  عذري  سبب  به  جنين  ساقط كردن  آنند كه بر  احناف

تا   عادتا از چهل  ـ كه  خلقت  مرحله  هنوز به  جنين  كه درصورتي  است  دهد، مباح
در   كه  اسقاط جنيني باشد اما  نرسيدهـ   است  بعد از حمل  وي  گي روزه  وپنج چهل

  است  عذر مكروه  بدون قرار دارد،  چهارم  ماه  در پايان  يعني  روح  از دميدن  قبل  مرحله
بايد   دشواري  همچو مسايل در  البته.  است  قطعي  ، حرام مرحله  بعد از اين  و اسقاط آن

  . نگرفت  ميمتص  كرد و خودسرانه  رجوع  و علم  تقوي  اهل  به
در  را  آن  نياورند كه  را پيش  دروغي  سخن«: شرط كه  بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«

از   را كه  فرزنداني  شوهرانشان  به: يعني »باشند  بر بسته  خويش  دستها و پاهاي  ميان
وزاد سر ن  زن  بود كه  چنين  رسم  در جاهليت«: گويد فراء مي. نكنند  منسوب  نيست  آنان

. » توست  نطفه از  من  بچه  اين: گفت مي  شوهرش  به  گاه  كرد و آن را پيدا مي  اي راهي
را قرار   پسري  آن  جاي زاييد اما به مي  دختري  زن  بود كه  چنان«: گويد مي � عباس ابن
 »كنندن  نافرماني  در معروفي تو را«: شرط كه  بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«. »داد مي

از   منع  ، چون است �خدا از  و فرمانبرداري  طاعت  مشمول  كه  در هر امري: يعني
،  زدن  ، بر سر و روي كردن  چاك  ، گريبان كردن  پريشان  ، موي دريدن  ، جامه كردن نوحه
. ها ديگر در عزاداري  خود يا كساني  نابودي به  و دعا كردن  كردن  را فگار و خراش  چهره
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  جز به ص  اكرم  رسول  كه ـ با وجود آن»  معروف در صپيامبر   نافرماني  عدم«: قيد
در   مخلوقي  از هيچ  بردن  فرمان  كه  امر است  بر اين  تنبيه  كردند ـ براي امر نمي  معروف
  كن  بيعت  با ايشان  پس«شروط را پذيرفتند؛   اگر اين!  آري.جواز ندارد  خالق  نافرماني

با تو كردند، از   كه  بيعتي  بعد از اين: يعني »بخواه  آمرزش از خداوند  شانو براي
با  »همانا خداوند آمرزگار است«  بخواه  آمرزش  شان گذشته  گناهان  براي �خداوند

  به  بخشيدن  طاعت  ؛ با توفيق است »مهربان«  گذشته  از گناهان خود  بندگان  كردن  پاك
  . ايشان
نيز   مردان با  نبود بلكه  ايشان  فقط محدود به  با زنان  بيعت  بندهاي  كه  تذكر اس  شايان

 روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان  گرفت  صورت  شرطها بيعت  بر اين
  عقبه  در بيعت  كه  بودم  كساني  در جمله  من«: فرمود  كه  است  آمده � صامت بن عباده 

  مفاد همان خدا بر  با رسول  پس  مرد بوديم  دوزادهحاضر بودند و ما مجموعا   نخست
با !  آري. شود  فرض  جهاد مسلحانه  بود كه  از آن  قبل  و اين  كرديم  بيعت  زنان  بيعت
،  نكنيم  ، دزدي نياوريم  شريك  عزوجل  خداي  را به  چيزي  كه بر اين  كرديم  بيعت  ايشان

  دستها و پاهاي  در ميان را  آن  كه  برنبنديم  بهتاني ، را نكشيم  ، فرزندانمان زنا نكنيم
  رسول.  نكنيم  نافرماني  معروفي امر  را در هيچ ص  اكرم  و رسول  باشيم  بر بسته  خويش

  .» است  شما بهشت  كرديد، براي اگر وفا: فرمودند  بيعت  اين  بعد از پايان صخدا 
  تصريح  است  ركن  شش  كه  در دين  نهي  اركان  به  كريمه  در آيه  شود كه مي  خاطرنشان 

  كلمه  اداي: است  ذيل  ركن  آنها نيز شش  كه  است  امر ذكر نشده  اما اركان  است  شده
  ذكر اوامر اين  عدم  دليل.  از جنابت  نمودن  غسل و  ، حج ، روزه ، نماز، زكات شهادت

  كه  بر امري  لذا تنبيه  است  و هميشگي  دائم  احوال  زمانها و همه  در همه  نهي  كه  است
  . است ، مؤكدتر و مهمتر است  دائمي

  نازل  آن بعد از  مكه  در روز فتح  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
: گويد مي عنها هللا رضي  عائشه. شدند  فارغ  با مردان  از بيعت ص  اكرم  رسول  شد كه

  سوگند كه  عزوجل  خداي  بود و به  گفتن فقط با سخن  با زنان صخدا   رسول  بيعت«
 صخدا   رسول  و چون. نكرد  را لمس  زني  هيچ  هرگز دست ص  اكرم  رسول  دست
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در   همچنين. » كردم  بيعت  گفتن  سخن  با شما به: فرمودند كردند، مي مي  بيعت  با زنان
... «: فرمود  كه  است  آمده عنها هللا رضي  تميمي  رقيه  بنت  اميمه  روايت  به  شريف  حديث

آيا با ما ! هللا يا رسول: گفتيم شروط را گرفتند،  از ما اين ص  اكرم  رسول  كه بعد از آن
،  زن  با يك  گفتنم سخن  بلكه  كنم نمي  مصاحفه  با زنان  من: كنيد؟ فرمودند نمي  مصافحه

  .» است  زن با صد  گفتنم  سخن
  

��{��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
���}��������|���}��������|���}��������|���}��������|  

مراد  »نگيريد  دوستي  ، به است  گرفته  خشم  خداوند بر آنان  را كه  قومي!  مؤمنان  اي«
باشند زيرا  مي  مخصوصا يهوديان  مراد از آنان: قولي به. كفرند  طوايف  تمام: از آنان
از   برخي  درباره  آيه  اين: گويد مي  كه  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  روايتي
  هايشان كردند تا از ميوه مي برقرار  پيوند دوستي  با يهوديان  شد كه  نازل  مسلمانان  فقراي

و ساير   يهود، نصاري  درباره  است  عام  كريمه  آيه«: گويد كثير مي اما ابن. گيرند  بهره
او سزاوار   و از سوي  نموده  شان لعنت ، گرفته  خشم  بر آنان �خداوند  كه  كفاري
  كفر خود به  سبب  به  آنان  البته: يعني »اند نااميد شده  از آخرت  گروه  آن«. »طردند

  كافران  كه چنان«اند  نااميد شده  آن  هاي نعمت و  آخرت  ندارند و از ثواب  يقين  آخرت

  ، همانند مأيوس از آخرت  بودنشان  مأيوس :يعني »اند گورها نااميد شده  از اهل
بعد از   بعث  به  چرا كه  است  سويشان  آنها به  بازگشت و  از رستاخيز مردگان  بودنشان

  .ندارند  اعتقادي  نيز هيچ  مرگ
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  ﴾ صف  سوره ﴿
  . است  آيه) 14(  و داراي  است  مدني

  
  آن  مطلع در  خداوند متعال  شد كه  ناميده»  صف»  سبب  بدان  سوره  اين :تسميه  جهو

©}�: است  فرموده �̈����� � � � � � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~© �̈���� � � � � � � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~© �̈���� � � � � � � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~© �̈���� � � � � � � � � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~z 

  .باشد مي»  عيسي«و »  حواريين»  سوره  اين  از ديگر نامهاي. )4(
  

��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�� �̀�_��~  
 تعبير، بر  اين »گفت  خدا را تسبيح  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  نچهآ«

. كند مي ارشاد  و آينده  ، حال از گذشته  ؛ اعم اوقات  در همه  گفتن  تسبيح  مشروعيت
و «غيرعقاليند   گويندگان  زيرا اكثر تسبيح»  من»  حرف  شد نه  كار برده به» ما»  حرف

و   افعال  تمام و در  است »حكيم«شود  نمي  مغلوب  كه  لبيغا: يعني »عزيز  اوست
  .باشد مي  و فرزانه  با حكمت  خويش  سخنان

  

���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  
 »دهيد نمي  انجام  گوييد كه مي  چرا چيزي! ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

 كه از آن  قبل  از مؤمنان  گروهي: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
در   اعمال  ترين داشته  دوست  ما را به �خداوند  كاش  اي: گفتند شود مي  جهاد فرض 

خبر  صپيامبرش  به  خداوند متعال  پس.  كرديم مي  عمل  آن  كرد تا به مي  نزد خود آگاه
  و بعد از آن  شبهه و  شك بي و  راستين  ، ايمان نزد وي  اعمال  ترين داشته  دوست  داد كه

  مؤمنان  و چون. ستيزند مي  حق  و با عقيده  نياورده  ايمان  كه  است  معصيتي  جهاد با اهل
  اين  از آنان  ، گروهي جهاد است  تعالي  حق نزد  اعمال  ترين داشته دوست  شدند كه  آگاه

����nnnn}�: فرمود �خداوند  دشوار آمد پس  داشتند و كار جهاد برايشان  را ناخوش  فريضه
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oooo����pppp����r��qr��qr��qr��q����z  :)را بر اين  لذا آنان) دهيد نمي  انجام  گوييد كه مي  چرا چيزي  
  :نمود و افزود  كار نكوهش

  

��}��|��{��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  
  آيه  اين: قولي به »دهيد نمي  انجام  بگوييد كه  چيزي  كه  منفور است  نزد خداوند بس«

در : گفت مي  از آنان  آمدند و يكي مي صخدا   نزد رسول  شد كه  زلنا  گروهي  درباره
...   كوبيدم  و چنان  را چنين  و دشمن  پرداخته  جوالن  به  پيكار با شمشيرم  صحنه

  .بود  گزاف  سخني  اين  كه درحالي
را   آن  گيرد، وفا به مي  گردن  را به  طاعتي  كه  بر هر كس  آيه  اين  كه  ذكر است  شايان
  :است  گيرد بر دو قسم مي  گردن به  انسان  گرداند و آنچه مي  واجب

  رضاي  براي: انسان  سخن  مانند اين  أ ـ نذر تقرب: است  خود بر دو نوع  كه: ـ نذر 1
  انجام  و به  گيرم مي  گردن  را به  نيك  از اعمال  و مانند آن  ، نماز، صدقه روزه �خداوند

  كه  ـ نذر مباحي  ب . است  نذر اجماعا الزم  اين  وفا به  پس.  شوم هد ميمتع  آن  دادن
، يا اگر  است  اي صدقه  من آمد، بر  اگر مسافرم: بگويد  كه اين  ، مثل است  شرط متعلق به

از نظر اكثر   كه.  است  اي صدقه  بر من  كرد پس  دفع  را از سرم  كس  شر فالن �خداوند
  . است  نذر نيز الزم  ينا  علما، وفا به

  اگر به  وعده.  است  وعده  هم  گيرد، يكي مي  گردن  به  انسان  كه  از چيزهايي: ـ وعده 2
  ، يك كردم  ازدواج اگر: بگويد  كه اين  ، مثل است  اجماعا الزم  آن  بود، وفا به  متعلق  سببي

  آن  به  عمل  نبود، لزوم  همراه و شرط  با تعليق  اما اگر وعده...   كنم مي  تو كمك  دينار به
وفا   كه  است  در نزد ما اين  صحيح« :گويند مي  و قرطبي  عربي ابن.  است  مورد اختالف

  .» وجود عذري  علت  مگر به  است  واجب  در هر حال  وعده  به
  

��ª��©���� �̈�������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��ª��©���� �̈�������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��ª��©���� �̈�������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��ª��©���� �̈�������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~  
خداوند   كاش  اي: گفتند  مؤمنان  اند كه كرده  نقل  كريمه  آيه  زولن  سبب  در بيان  مفسران

، هرچند  كرديم مي  عمل  داد تا بدان ما خبر مي  نزد خود را به  اعمال  محبوبترين  متعال
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  فرمود كه  بيان  آنان  به در اينجا �خداوند  پس.  رفت مي  بر سر آن  جانها و مالهايمان
  . است  وي  در راه  جنگيدن  در نزد وي  انبندگ عمل  ترين محبوب

 هم  و به  در صف  صف: يعني »زده  او صف  در راه  را كه  خدا كساني  در حقيقت«

  رأس«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان »دارد  كنند دوست جهاد مي«  فشرده 
،  است  كار اسالم  رأس: هللا  سبيل  الجهاد في  سنامه  ة، وذروةالصال  وعموده  سالممر اإلاأل

 �خداوند ! آري. » است �خدا  جهاد در راه  آن  كوهان  و قله  نماز است  آن  ستون
  عمارتي  گويي كه«كشند  مي  صف »چنان«  در راهش  دارد كه  را دوست  مجاهداني

  نديگر چنا  برخي جهاد به  از آنها در صف  برخي: يعني »هستند  چسبيده  هم  به  محكم
  ريخته  از سرب  كه  ساختماني  هستند همچون  پيكر واحدي  گويي  اند كه چسبيده  درهم
 �خدا  در راه  و نيرومنديشان  صالبت  سبب  به  گي فشرده  درهم  اين  البته. باشد  شده
  به  و دشمن  وجود نداشته  وشكافي  سستي  گونه  هيچ  در كارشان  كه  طوري  به  است
  خروج  شود كه مي  خاطرنشان. نفوذ كند  و سنگرهايشان  تواند در صفوف نمي  وجه  هيچ

شود، يا  مي  عارض  وي  به  كه  ضرورتي  سبب ؛ مگر به جهاد جايز نيست  مجاهد از صف
  هدف  شود، يا براي مي  محول  وي  به  فرمانده  از سوي  كه  مأموريتي  انجام  براي

بدر و   در جنگهاي  كه چنان  با دشمن  و مبارزه  كمين  براي  شدن  مانند بيرون  اي جنگي
  .بود  خيبر چنين
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را   راهش در  او جنگجويان  كه  پرداخت  حقيقت  ذكر اين  به  سبحان  خداي  كه بعد از آن
  كساني نيز از جمله عليهماالسالم  و عيسي  موسي  دارد كه مي  ينجا بياندارد، در ا  دوست

  مخالفت  به  كه  جهاد كردند و بر كساني  وي  و در راه  داده  فرمان  يكتاپرستي  به  بودند كه
امر   را از اين صمحمد  امت  حقايق  اين  شد تا با بيان  نازل  برخاستند عذاب  با ايشان

و   موسي  قوم  دهند كه  را انجام  كاري  همان صمبادا با پيامبرشان  كهبر حذر دارد 
  .دادند  با آنها انجام عليهماالسالم  عيسي
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 با »آزاريد چرا مرا مي!  من  قوم  اي: گفت  قومش  به  موسي  را كه  هنگامي  و ياد كن«
 و من  نموده  فرض بر شما  خداوند متعال  كه  و فرمانهايي  ، احكام از قوانين  سرپيچي

.  من  جويي و عيب  زدن  ، طعنه دادن  آزاريد؛ با دشنام يا مرا مي.  كنم آنها امر مي  شما را به 
  وحال«  گذشت »69 /احزاب»  در سوره  آزارهايشان  گونه  اين  بيان  كه  ذكر است  شايان

آزاريد  مي مرا  چگونه: يعني »شما هستم  سوي پيامبر خداوند به  من  دانيد كه مي  كه آن
او مورد   فرستاده داناييد و  هستم �خداوند  فرستاده  من  كه  حقيقت  اين  به  كه درحالي
  شما در صحت  ديگر براي  از سوي.  مورد آزار و اذيت  گيرد، نه قرار مي  و احترام  تعظيم

ايد،  كرده  مشاهده  از من  كه معجزاتي  سبب  به  است  نمانده  باقي  هم  شكي  من  رسالت
  براي  آن  به  و نسبت  گردانيده ناپذير  را بر شما اجتناب  رسالتم  به  اعتراف  كه  معجزاتي

را   كردند، خدا دلهايشان  كجروي  چون  پس«؟  است  كرده  افاده  يقيني  شما علمي

  به �اوندرا فرو گذاشتند، خد  حق  پيامبرشان  دادن با آزار  چون: يعني »برگردانيد
  و متمايل  كج  و هدايت  را از حق  دلهايشان بودند،  شده  مرتكب  كه  آنچه  جزاي  عنوان

  بودنشان  بر فاسق  وي  علم  را كه  كساني: يعني »را  فاسقان  و خداوند قوم«گردانيد 
  .آنانند  نيز از جمله  گروه  اين  كه »كند نمي  هدايت«  است  گرفته  سبقت
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  قوم  اي: و نگفت »اسرائيل بني  اي: گفت  پسر مريم  عيسي  را كه  هنگامي  و ياد كن«

  ستادهفر  من  هرآينه«  نداشت  اي نسبي  نزديكي  اسرائيل با بني � زيرا عيسي!  من

 »از تورات  است  من  روي  پيش  آنچه  كننده ، تصديق شما هستم  سوي خداوند به
  ام شما نياورده  را به  و چيزي  شما با انجيل  سوي به  هستم  �خداوند  فرستاده  من :يعني

  پس  است  من  بعثت  به  بشارت  متضمن  هم  تورات  باشد بلكه  مخالف  با تورات  كه
بعد  كه  ام دهنده بشارت  پيامبري  و به«كنيد؟  مي  مخالفت  رميد و با من مي  ز منا  چگونه

و   دليل  هيچ  پس  است  اين  من  و مرام  پيام  و هرگاه »احمد است  آيد و نامش مي  از من
  كسي: است  معني  و بدين صپيامبر ما  احمد نام. وجود ندارد  من  تكذيب  براي  موجبي



  

3002  

قرار   ستايش مورد  ، بيشتر از ديگران در وي  خوب  هاي وجود خصلت  بسب  به  كه
  به  شريف  حديث در.  پروردگارش  براي  مردم  ستايشگرترين  يا احمد؛ يعني. گيرد مي

  من: دارم  نامهايي  من« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � مطعم جيبربن  روايت
  كند، من او كفر را محو مي  وسيله خداوند به  كه  هستم  اي ماحي  ، من احمدم  ، من محمدم
  عاقب  شوند و من مي  ـ گردآورده  من بعد از  ـ يعني  من  قدم  به  مردم  كه  هستم  حاشري

از   پانزدهم  در فصل. آيد مي ‡از انبيا بعد  كه  هستم  پيامبري  آخرين: يعني»  هستم
او   من  خداي  كه  است  حقي  فارقليط روح: گفت  مسيح  يسوع«: است  يوحنا آمده  انجيل
بر حمد   كه  است  لفظي: فارقليط. »دهد مي  شما تعليم  چيز را به  فرستد، او همه را مي
  كه  ذكر است  شايان. دارد  اشاره صپيامبر ما  محمد دو نام احمد و  كند و به مي  داللت

با   چون  پس«.  است  آمده  باب  در همين نيز  ديگري  تصريحات و انجيل  در تورات

، يا � عيسي  چون: يعني »آشكار است  سحري  اين: آمد، گفتند  آنان  ها پيش معجزه
و   واضح  ، جادويي ما آورده  او براي  آنچه: آمد، گفتند  ها نزد آنان معجزه با صمحمد
  . است آشكار

  

�n��ml����k��j��i����h��g��f������e��d���c��b�n��ml����k��j��i����h��g��f������e��d���c��b�n��ml����k��j��i����h��g��f������e��d���c��b�n��ml����k��j��i����h��g��f������e��d���c��b������s����r��q��p���o��s����r��q��p���o��s����r��q��p���o��s����r��q��p���o  
  سوي او به  كه آن  و حال  بربست  بر خدا دروغ  كه  كس  ستمكارتر از آن  و كيست«

 :؟ يعني آنهاست  و شريفترين  اديان  بهترين  كه اسالمي »شود مي  فراخوانده  اسالم
  اسالمي  سوي به  پيامبرش  آنها را بر زبان  پروردگارشان  اند كه كساني  مردم  ستمكارترين

  بر خداي  دعوت  اجابت  جاي به  خواند اما آنان فرامي  است  هر دو سرا در آن  سعادت  كه
  چنين  به �خداوند ، يا سحر است  قرآن: گويند بندند و مثال مي برمي  دروغ  عزوجل

و «. از افتراها  اين  امثال و...  خدا نيست  رسول ص، يا محمد است  نداده  فرمان  امري

  را كه  كساني  كه  است  بر آن  وي  زيرا سنت »كند نمي  ستمكار را هدايت  اوند قومخد
  .اند جمله  نيز از آن  نكند و اينان  نيستند هدايت  سزاوار هدايت
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 در  آنان  حال: نييع »كنند  خاموش  خويش  را با دهانهاي  هللانور ا  خواهند كه مي«

دلها  در  آن  از نفوذ هدايت  و جلوگيري  اسالم  سركوب  براي  باطلشان  و تكاپوي  تالش
  با پف را  خواهد نور عظيمي مي  كه  است  كسي  حال  همچون  دروغين  سخنان  وسيله به

با  »است  نور خويش  كننده خداوند تمام  كه آن  و حال«گرداند   خاموش  خويش  دهان
در   آن  گستراندن و روشها و  از راه  بر غير آن  آن  ساختن ، برتر اسالم  دين  ساختن پيروز

. را  اسالمي  دعوت انتشار فراگير  اين »باشند  نداشته  خوش  هرچند كافران«قلمروها 
  كسي  حال  را به  اسالم  براندازي  براي  در تالش  آنان  حال  عزوجل  خداي  سان بدين

! گرداند  را خاموش  تواند آن مي  كه آن  خيال  كند، به مي  پف  در نور آفتاب  كرد كه  شبيهت
  .باشد مي  مستحيل كار نيز  ، آن است  كار مستحيل  اين  كه چنان  پس
 صخدا  روز بررسول  چهل  مدت: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

خداوند نور   باد كه  تان مژده! يهود  جماعت  اي«: گفت  رفاش بن كعب  نيامد پس  وحي
  باشيد كه  مطمئن  پس گردانيد  فرستاد، خاموش فرومي  بر وي  كه  محمد را در آنچه

  اندوهگين  دين  دشمن  آن  از سخن ص  اكرم  رسول. »رسد نمي  سرانجام  به  كارش
  بالانقطاع  بر ايشان  وحي  آن از  د و پسفرمو  را نازل  آيه  اين �خداوند  گاه  شدند، آن
  .آمد فرود مي

  

��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��`  
 پيروز  اديان  را بر همه  فرستاد تا آن  حق  و دين  را با هدايت  پيامبرش  كه آن  اوست«

  هرچند كافران«گرداند   رتر و غالبب  آن  مخالف  اديان  را بر همه  آن: يعني »گرداند

  تحقق  ناخواه خواه  پيروزي  اين  را، ليكن  و برتري  پيروزي  اين »باشند  نداشته  خوش
  فتنه جنگيد و  �خدا  دين  ساختن برتر  ناگزير بايد براي  جهت  از اين.  است  يافتني

  براي  بلكه  اسالم  بر پذيرش  مردم اجبار  معني به  نه  و اين  برداشت  را ازميان  كفر و باطل
  . است  اسالمي  دعوت  از سر راه  موانع  برداشتن
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 دردناك  شما را از عذاب  كه  شوم  رهنمون  تجارتي  آيا شما را به!  مؤمنان  اي«

 خداوند و پيامبر او  به«: شوم مي  رهنمون  تجارت  اين  شما را به  اينك »رهاند؟ مي 

 خدا  خود در راه  و جانهاي  و با اموال«ورزيد   پايداري  بر ايمان: يعني »آوريد  ايمان

  نمودن  از جمع  عبارت  ـ كهرا   تجارت  نوع  كه  است  اي مستأنفه  جمله  اين »جهاد كنيد
و ما   چيست  تجارت  اين: گفتند  مؤمنان  كند گويي مي  ـ بيان  و جهاد است  ايمان  ميان
. آوريد و جهاد كنيد  ايمان: فرمود  ؟ پس يابيم  دست  سود كالن  اين  به  كه  كار كنيم چه

در   مؤمنان  قرار داد كه  تجارت  منزله  و جهاد را به  رو ايمان  از آن  خداوند متعال!  آري
سود   اين  آوردن  دست برند و به سود مي  در دادوستد و تجارت  كه برند چنان سود مي  آن

  سود اين  متعال  خداي  همچنين.  است  دوزخ آنها از  و نجات  بهشت  با ورود آنها به
: كه  است  اين  بعدي  يهدو آ  زيرا معناي  است  نموده  بيان  بعدي  را در دو آيه  تجارت

از  »شما  براي  بهتر است«و جهاد   ايمان »اين«.  است  و جهاد بهشت  ايمان  بهاي
: يعني »اگر بدانيد«؛  آن  براي  حاصل بي  هاي رنجها و زحمت  قبول دنيا و  محض  تجارت

  نوع  اين  بودن بهتر  به  جاهالن  باشيد چراكه  و دريافت  و درك  علم  از اهل كه  در صورتي
  .برند نمي  پي  از تجارت

}�  آيه  چون: فرمود  كه  است  شده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان �جبير از سعيدبن

u��t����� � �s��r��q���p��o...� � � � �z  اين  كه  دانستيم مي اگر ما: گفتند  شد، مسلمانان  نازل  
  نازل  آيه  اين  پس!  كرديم مي را نثار  جانهايمانمالها و   آن  ، قطعا در راه چيست  تجارت

  .شد
  

��Á�����À������¿��¾��½¼��»��º��¹������ �̧������¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��Á�����À������¿��¾��½¼��»��º��¹������ �̧������¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��Á�����À������¿��¾��½¼��»��º��¹������ �̧������¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��Á�����À������¿��¾��½¼��»��º��¹������ �̧������¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®  
در اينجا   كنند ذكر كرد اينك  تجارت  بايد با آن  را كه  كااليي  متعال  خداي  كه بعد از آن

  شما را براي  تا گناهان«: كند ، ذكر مي است  داده  هوعد  برايشان  آن  در قبال  را كه  بهايي
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آمرزد  شما را مي  گناهان جهاد كنيد،  ايمان  آوريد و در راه  اگر ايمان: يعني »شما بيامرزد

  هايي و در خانه  است  آنها جاري  از فرودست  جويباران  كه  و شما را در باغهايي«

  هاي بهشت  يعني :عدن  هاي بهشت »ورددرآ  عدن  هاي در بهشت  و پسنديده  پاك
او از   هم  گيرد و نه مي  بهشتي  آنها را از شخص  مرگ  نه  و ماندگار كه  هميشگي  اقامت

  به  و وارد كردنتان  از آمرزش  آنچه: يعني »فوز عظيم  است  اين«  است  آمدني  آنها بيرون
  آن  وراي  كه  است  بزرگي  بس  ماندگار ذكر شد، همانا رستگاري  هاي بهشت  اين

  همانند آن  ديگري  كاميابي  هيچ  كه  است  اي شود و كاميابي نمي  سراغ  بيشتري  رستگاري
  . نيست

  

��Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å��ÄÃ��Â��Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å��ÄÃ��Â��Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å��ÄÃ��Â��Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å��ÄÃ��Â  
  نعمتي شما  ذكر شد، براي  بجز آنچه: يعني »داريد مي  را دوست  آن  ديگر كه  و نعمتي«

و  هللا  جانب از  نصرتي«وادارد؛   و خوشحالي  اعجاب  شما را به  كند كه مي  ديگر عنايت

  براي  خداوند متعال  از جانب  و نصرتي  ، ياري نعمت  اين: يعني »نزديك  است  فتحي
. دارد مي  شما ارزاني  را به  آن  زودي  به  كه  است  مكه  و فتح  بر قريش  شما با پيروزي

  اي: يعني »بده  را مژده  مؤمنان و«. » است  و روم  فارس  فتح  اد از آنمر«: گويد عطاء مي
  . بده  مژده  در آخرت  بهشت در دنيا و  و پيروزي  فتح  را به  مؤمنان! صمحمد

  

��á��à��ß���ÞÝ�������Ü��Û��Ú��Ù��Ø�����×��Ö��Õ������Ô��Ó����Ò�������������Ñ��Ð��Ï��Î��á��à��ß���ÞÝ�������Ü��Û��Ú��Ù��Ø�����×��Ö��Õ������Ô��Ó����Ò�������������Ñ��Ð��Ï��Î��á��à��ß���ÞÝ�������Ü��Û��Ú��Ù��Ø�����×��Ö��Õ������Ô��Ó����Ò�������������Ñ��Ð��Ï��Î��á��à��ß���ÞÝ�������Ü��Û��Ú��Ù��Ø�����×��Ö��Õ������Ô��Ó����Ò�������������Ñ��Ð��Ï��Î
�ê�����é��è��ç��æ��å��äã��â�ê�����é��è��ç��æ��å��äã��â�ê�����é��è��ç��æ��å��äã��â�ê�����é��è��ç��æ��å��äã��â����ô��ó��ò�����ñ��ð���ï��î��í��ìëô��ó��ò�����ñ��ð���ï��î��í��ìëô��ó��ò�����ñ��ð���ï��î��í��ìëô��ó��ò�����ñ��ð���ï��î��í��ìë  

  آن بر  اكنون  هم  كه  �خدا  دين  دادن  بر ياري: يعني »باشيد هللانصارا!  مؤمنان  اي«
  چه: گفت  حواريون  به  پسر مريم  عيسي  كه چنان«ايد، استمرار ورزيد  كمر بسته

 دهيد  ا نصرتر �خدا  دين: يعني »اند من  دهندگان خدا نصرت  دين  در راه  كساني

 �Ü��Û��Ú�����Ý z}�: گفت  ايشان  به � عيسي  كه  گاه  ؛ آن حواريون  دادن  مانند نصرت
  نزديك �خدا را به  انسان  هستند كه  امري  در جهت  من  دادن  دار ياري عهده  كساني  چه
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  اريونحو«؟  � اهللا  دادن  ياري  اند در جهت من  دهندگان ياري  كساني  كند؟ يا چه مي

  دهندگان و نصرت  خالص و  خاص  ياران  حواريون »هللا  دهندگان نصرت  ماييم: گفتند
مرد   آوردند و جمعا دوازده  او ايمان  به  بودند كه  كساني  و اولين � عيسي  راستين
  اداي  براي  نزديك و از دور  مردم  كه  مناسك  در ايام صخدا   طور رسول  همين. بودند
قرار   مورد خطاب  را چنين  آنان  رفته  مردم  هاي گروه  ميان  آمدند، به مي  مكه  به  حج
: ربي ةرسال  بلغأ  نأ  قريشا قد منعوني  نإف  ربي  ةرسال  بلغأ  حتي  يؤويني  رجل  من«: دادند مي

  را به  پروردگارم  تا رسالت )كند  پشتيباني  واز من(دهد   مرا جاي  كه  مرد هست  كدام
  كه تا اين. »اند؟ بازداشته  پروردگارم  رسالت  مرا از ابالغ  زيرا قريش  برسانم  مردم

با   كرد و ايشان  آماده  مهم  اين  را براي  مدينه  از اهل  و خزرج  اوس  �خداوند
  .كردند  خود بيعت  در سرزمين  بر نشر دينش ص  پيامبرش

 كفر«او   به »و گروهي« � عيسي  به »ندآورد  ايمان  اسرائيل از بني  گروهي  پس«

را   مؤمنان  پس«ساختند؛   فحشا متهم  را به  و مادرش  را انكار كرده  و نبوتش »ورزيدند

  پس«  داديم  و نصرت  ياري  باطل  را بر اهل  حق  اهل: يعني »داديم  ياري  بر دشمنانشان

  خوارق و  كرامات  انواع  وسيله  به  تأييد و نصرت  ؛ و اين باطل  بر اهل »شدند  غالب

��Î}�: در تفسيرآيه  اند كه كرده  روايت  حميد از قتاده و عبدبن  عبدالرزاق. بود  عادات
���Ñ��Ð��Ï��Ó�� � �Ò...�z زيرا هفتاد   يافت  تحقق  نصرت  اين  كه هللاحمد ا  به«: گفت

  كردند و سپس  بيعت  قبهع  در محل  آمدند و با ايشان ص  اكرم  مرد از انصار نزد رسول
را پيروز   خويش  دين  �خداوند  كه كردند تا آن  و ياري  داده  را جاي صخدا   رسول

  اكرم  رسول  كه  است  سعد آمده  ابن و  اسحاق  ابن  روايت  به  شريف  در حديث. »گردانيد
خود   از ميان  تن  دوازده«: نمودند، فرمودند  مالقات  در عقبه  با ايشان  كه  جمعي  به ص
باشند   خويش  قوم  و نماينده  تا كفيل )كنيد و انتخاب(آوريد   بيرون  من  سوي را به
  را از ميان  تن  آنها دوازده. »دار گرديدند را عهده  مريم بن عيسي  كفالت  حواريون  كه چنان

شما بر «: مودندفر  برگزيده  نمايندگان  آن  به صخدا   رسول  كردند، سپس  خود انتخاب
  قوم  نيز كفيل  و من  مريم بن عيسي  براي  حواريون  كفالت  هستيد چون  كفيل  خويش  قوم

  .» ؛ پذيرفتيم بسيار خوب: انصار گفتند . خود هستم
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  ﴾ جمعه  سوره ﴿
  . است  آيه) 11(  و داراي  است  مدني

  
  جمعه نماز  ندا براي  اجابت  نفرما  دربرگيرنده  كه  سبب  بدين  سوره  اين :تسميه  وجه
  .شد  ناميده»  جمعه«،  است

: كه اند كرده  روايت  سوره  اين  فضيلت  عنهما در بيان هللا رضي  و ابوهريره  عباس ابن
  .خواندند را مي»  منافقين«و »  جمعه»  دو سوره  در نماز جمعه صخدا   رسول

  

M�����L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��AM�����L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��AM�����L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��AM�����L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��������  
 يا  از ناطق  اعم »گويد مي  خداوند را تسبيح  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

» حديد«  سوره  آنها در اول  گفتن  تفسير تسبيح.  قال  زبان  يا به  حال  زبان  جامد آنها، به
  كه  ذاتي  يعني :قدوس. فرمانروا  يعني: ملك »است  عزيز حكيم  قدوس  ملك«  گذشت

و   غالب  يعني: عزيز . است  موصوف  كمال  صفات  و به  و منزه  پاك  نقصي  هر گونهاز 
  . و با حكمت  فرزانه  يعني: حكيم

  

�����������������]��\��[��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�� �̀�_���^  

و   عزت ، وسيت، قد مالكيت  صفات  به  موصوف  بزرگ  خداي  اين: يعني »اوست«

  پيامبري  اميين  ميان در  كه«  است  ارجمند فرزانه  پاك  پادشاه  خداي  اين  ؛ يعني حكمت

  كه  از كساني  اعم اند، عرب  قوم): ناخوانان(  مراد از اميين »برانگيخت  از خودشان
در : امي. نبودند  آسماني  كتاب  داراي  بلد نبودند زيرا آنان  كه  بلد بودند يا كساني  نوشتن

  چنين اين  اعراب  غالب  كه ندارد؛  آشنايي  و خواندن  نوشتن  به  كه  است  كسي  اصل
  خود يك  پيامبر از ميان  فرستادن  البته.  و از جنسشان  از خود آنان  يعني: » منهم«. بودند

گويند و با او در   او را اجابت  كه  است  آن  نزديكتر و سزاوارتر به  آنان  و از جنس  قوم
تر  خود نزديكتر و متمايل  جنس  ، به جنس نمايند زيرا  و همراهي  موافقت  دعوتش
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  ماعدايشان  نفي  معني  به  يادآوري  به  اميين  ساختن  مخصوص«: گويد كثير مي ابن.  است
تر  و بليغ بيشتر  بر ايشان  الهي  و احسان  ، منت از اميين ص اكرم نبي  با بعثت  ولي  نيست
  .» است

  و نه  است  خود نيز امي صپيامبر   كه  با آن: يعني »خواند مي  آنان او را بر  آيات«
وجود   ، با اين است  فراگرفته  را از كسي  و نوشتن  خواندن  نويسد و نه مي  خواند، نه مي

  از پليدي »گرداند مي  را پاك  و آنان«خواند  مي  اعجاز قرآن  به  ، بر آنان الهي  بر اثر وحي
  وسيله  را به  آنان: است  اين  معني  قولي  به. ناپسند  و اخالق  و از گناهان  كفر و شرك

و   قرآن: مراد از كتاب »آموزد مي  و حكمت  كتاب  آنان  و به«گرداند  مي  پاكدل  ايمان
و   قلم  به  وشتن، ن مراد از كتاب«: گويد مي � انس بن مالك.  است  سنت: مراد از حكمت
  در گمراهي  از اين  پيش  آنان  و هرآينه«. » است  در دين  و فهم  ، دانش مراد از حكمت

و   و جهالت  در شرك  اميين ص اكرم نبي  از بعثت  پيش: يعني »بودند  آشكاري
  .وجود ندارد  اي گمراهي  بزرگتر از آن  قرار داشتند كه  بزرگي  سب  اي گمراهي

  

f��e��df��e��df��e��df��e��d����������m�����l���������k���j���ih��g��m�����l���������k���j���ih��g��m�����l���������k���j���ih��g��m�����l���������k���j���ih��g  
  اين  همچنين: يعني »اند آنها نپيوسته  هنوز به  كه  از ايشان  ديگري  و نيز بر جماعتهاي«

 مسلمانان  به  بعثتش  در وقت  را كه  آدم  از فرزندان  ديگري  هاي ، گروهصپيامبر 
و  كند مي  و پاكسازي  ، تزكيه ستخواهند پيو  ايشان  به  در آينده  زودي  اند و به نپيوسته 

وجود   عرصه  به  تا روز قيامت � بعد از صحابه  اند كه عرب  از مسلمانان  كساني  ايشان
  زيرا ايشان شوند مي  مسلمان  اند كه از غير اعراب  كساني  مراد از ايشان: قولي به. آيند مي

واحد   امت  ويك  هويت  يك  به  نيستند اما آنها با اسالم  خود از اعراب  هرچند در قوم
  احاديثي  معني  تأييد اين به. باشد  مختلف  و نژادهايشان  اقوام  اند هرچند كه شده  تبديل

 � از ابوهريره  بخاري  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  از آن.  است  شده  نيز روايت
  شد، ما نزد ايشان  نازل ص ماكر  رسول بر  جمعه  سوره  كه  گاه  آن: فرمود  كه  است

�h}�: آيه  به  كردند وچون  را تالوت  آن  پس  بوديم  نشسته �g��f� �e� �d z 
اند،  ما نپيوسته  هنوز به  كه  ديگراني  اين! هللا  يارسول: پرسيد  از ايشان  رسيدند، مردي
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: دندنهادند و فرمو � فارسي  سلمان  خود را بر شانه  دست صخدا   كيستند؟ رسول
  جانم  كه  ذاتي  سوگند به:  هؤالء  من  رجال  بالثريا لناله  يماناإل  لو كان  بيده  نفسي  والذي«

را در   آن  گروه  از اين  ثريا باشد، قطعا مرداني  در ستاره  ايمان ، اگر اوست  در قبضه
  بعثت  بودن  عام بر  ، دليل و آيات  از احاديث  و غير آن  شريف  حديث  اين  پس. »يابند مي
� تعالي  حق  فرموده ص  اكرم  رسول  كه چنان  است  مردم  تمام  سوي به ص  حضرت  آن

�{� �e� �dz روميان فارسيان  به  جهت  تفسير نمودند و از اين  فارس  قوم  را به ،  
در   همچنين. كردند  دعوت  حق  دين  سوي و آنها را به  نوشته  ها نامه از ملت  وغير آنان

 صخدا   رسول  كه  است  آمده � سعدساعدي بن سهل  روايت  به  شريف  حديث
  كساني من  از امت  و زناني  مردان  هاي صلب  هاي صلب  هاي در صلب  گمان بي«: فرمودند

  :نمودند  را تالوت  آيه  اين  سپس. »شوند وارد مي  بهشت  به  حساب بي  هستند كه

 {h� �g� �f� �e� �d ...z  .»داراي  تعالي  حق: يعني »عزيز حكيم  و اوست  
و   برانگيخت  كار عظيم  اين  را به  امي  مردي  امر كه  در اين  است  بالغه  و حكمت  عزت

  .برگزيد  خويش  رسالت  افراد بشر به  همه  او را از ميان
  

��y���x���w��v���u��ts��r��q��p��o��n��y���x���w��v���u��ts��r��q��p��o��n��y���x���w��v���u��ts��r��q��p��o��n��y���x���w��v���u��ts��r��q��p��o��n  
  ارزاني بخواهد  هر كس  را به  آن  كه  است  الهي  فضل«  و نبوت  و وحي  اسالم »اين«

  چنان »است عظيم  فضل  و خداوند داراي«كرد   ارزاني صمحمد  به  كه چنان »دارد مي
و   نزديك  حتي  و نه  برابر است  با آن  نه  و بخشايشي  فضل  هيچ  كه  و بخشايشي  فضل
  . مقايسه  قابل

  

� � � � �a�� �̀� � � �_��~��}��|��{��z���� �a�� �̀� � � �_��~��}��|��{��z���� �a�� �̀� � � �_��~��}��|��{��z���� �a�� �̀� � � �_��~��}��|��{��z���� � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � ���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
���s���r����q��p����o��n��ml��k���������������j���s���r����q��p����o��n��ml��k���������������j���s���r����q��p����o��n��ml��k���������������j���s���r����q��p����o��n��ml��k���������������j  

و   زده  اند مثلي كرده  را ترك  تورات  به  عمل  كه  يهودياني  براي  متعال  خداي  گاه  آن
  ، به از حماله: حملوا »بار شد  آنان بر  تورات  كه  كساني  مثل«: فرمايد مي
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  و عمل  تورات  داشتن برپا  به  كه  كساني  مثل: يعني.  است  و كفالت  داري عهده يمعن
  موجب  به  سپس: يعني »را بر نداشتند  آن  سپس«شدند   ، مكلف است  در آن  كه  آنچه به
!  نكردند؛ آري بودند اطاعت  مأمور شده  آن  به  در تورات  كه  نكردند و از آنچه  عمل  آن

سفر   جمع: اسفار »كشد مي  را بر پشت  اسفاري  كه  است  االغي  همانند مثل«  انآن  مثل
  كند از اين خود را آشكار مي  معناي شود  خوانده  چون  كه  است  بزرگي  از كتاب  عبارت
چند را   كتابي  كه  است  خري  مانند داستان  داستانشان!  بلي. ناميدند» سفر«را   آن  جهت

  بد است  چه«  يا زباله  است  كتاب  وي  بر پشت  داند كه كنند زيرا خر نميبر او بار 

ـ و حقا   خر است  كه  به  مشبه  اين: يعني »شمردند  را دروغ هللا  آيات  كه  قومي  داستان
  كنندگان تكذيب  براي  كه  است  مثلي  ترين دارند ـ زشت  شباهت  آن  به  يهوديان  كه  هم
  .نباشيد  شما مانند آنان!  مسلمانان  اي  پس شود مي  زده

  بيان  كساني  به  منظور هشدار دادن  را به  مثل  اين  متعال  خداي  شود كه مي  خاطرنشان
 و خود  گذاشته  باقي  سخنراني  بر منبر در حال  را ايستاده ص  اكرم  رسول  كرد كه

  آن از  و سخنراني  خطبه  شنيدن  درحال  كه  و هر كسي. شتافتند  تجارتي  كاروان  سوي به
  من« :است  آمده  شريف  در حديث  كه دارد چنان  بر او مصداق  مثل  برگرداند، اين  روي
،  نصتأ له  يقول  اسفارا، والذي  الحمار يحمل  كمثل  فمثله  يخطب  اممواإل  ةالجمع  يوم  تكلم
بگويد،   سخن خواند مي  خطبه  امام  كه ـ درحالي  در روز جمعه  هر كس: ةجمع  له  ليس

او   به  كه  او كسي  دارد و براي چند را برمي  كتابي  كه  است  خري  او مانند داستان  داستان
 »ستمگر را  و خداوند قوم«. » نيست  اي نيز جمعه!  باش  و ساكت  فراده  گوش: گويد مي
  اول  و در قدم. اند را اختيار كرده  ستم  رو كه  از آن »كند نمي  هدايت«  طور عام به

  .دارند قرار  آنان  در زمره  يهوديان
  

��¥�������� �� �� �� ���¤�������£��¢��¡�����~���}��|��{��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
��¦��¦��¦��¦  

  ايشانند كه فقط  پنداشتند كه داشتند و مي  و برتري  فضيلت  ادعاي  بر ساير مردم  يهوديان
  خداي  پس باشند مي  وي  و عزيزان  و فرزندان  �خدا  دوستان  مردم  همه  از ميان
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: بگو«: آنان  كردندبه  را مطرح  باطل  ادعاي  اين  چون  دستور داد كه  پيامبرش  به  سبحان

  مردم  خداييد نه  شما دوستان  پنداريد كه ايد، اگر مي شده  يهودي  كه  كساني  اي

  دست  و برتر خويش  گرامي  جايگاه  خود به  زعم  هتا ب »كنيد  مرگ  آرزوي  ديگر پس
  به  كه  كسي باشيد زيرا مي  �خدا  دوستان  پندار كه  در اين »اگر راستگو هستيد«يابيد 

  رهايي  پرمحنت  سراي  دارد تا از اين  باشد، قطعا دوست  داشته  خود يقين  بودن  بهشتي
؛  گفت  لعين  ابوجهل :فرمود  كه  آمد است � سعبا ابن  روايت  به  شريف  در حديث. يابد

  را بر گردنش  پايم و  كرده  لگدمال  ، او را زير پايم ببينم  را در كعبه صاگر محمد 
اگر «: و فرمودند رسيد صخدا   رسول  خبر به  پس. )كنم مي  اش و خفه(  فشارم مي

  كنند، همگي  مرگ  آرزوي  گيرند و اگر يهوديان آشكارا او را مي  كند، فرشتگان  چنين
 ص  اكرم  با رسول  كه  اگر كساني بينند و مي  خود را در دوزخ  هاي ميرند و جايگاه مي

خود   براي  باز گردند، نه 1»مالعنه«  از مباهله )نصاري  يعني(را دارند   قصد مباهله
  .» مالي  يابند و نه مي  اي خانواده

  به  نسبت  انسان  دوستي  و معيار شناخت  ميزان  هك اين كند بر مي  داللت  آيه  اين
  . با اوست  مالقات  براي  وي  ، آمادگي �خداوند

  

��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©������ �̈�§��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©������ �̈�§��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©������ �̈�§��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©������ �̈�§  
 خويش  دستهاي  به  از پيش  كه  آنچه  سبب  كنند به را آرزو نمي  و هرگز آن«

  و تبديل  و تحريف  از كفر، معاصي  كه  آنچه  سبب  هرگز به  يهوديان: يعني »اند كرده 
خود   اعمال  شوم  از فرجام  كه كنند چرا را آرزو نمي  اند، مرگ كرده �خداوند  كتاب

  زيرا از امري  است  قرآن  از معجزات  اي معجزه  آيه  اين  شود كه مي  خاطرنشان. بيمناكند
دارد   ، بستگي است مربوط  آينده  به  كه  در امري  ملت  يك  موضع  به  دهد كه خبر مي

  و خداوند به«كند   ثابت خبر را  اين  آيد تا خالف نمي  هم  ملت  از افراد آن  يكي  سپس

  .كند مي  مجازات  را در برابر اعمالشان  آنان  پس »داناست  ستمگران
  

                                                           
  .»61 /عمران  آل«؛ تفسير  نگاه 1
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�́�³�́�³�́�³�́�³������Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ
���Ç��Æ�������������Å���Ç��Æ�������������Å���Ç��Æ�������������Å���Ç��Æ�������������Å  

 »آيد مي شما  سر وقت  گريزيد، قطعا به مي  از آن  كه  مرگي  آن« صپيامبر   يا »بگو«
با   زودي به رسد و شما مي  گريزانيد، به  آن  سوي به  كه  جهتي  از همان  مرگ  آن: يعني

خواهيد   و آشكار بازگردانيده  پنهان  داناي  سوي به  گاه آن«شما رو دررو خواهد شد 

و  »كرد خواهد  آگاهتان«  زشت  از اعمال »كرديد مي  آنچه  و به«  در روز قيامت »شد
  .خواهد نمود  مجازات  شما را در برابر آن

  

��R��Q��PO��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A��R��Q��PO��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A��R��Q��PO��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A��R��Q��PO��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A
��W��V������������������U��T��S��W��V������������������U��T��S��W��V������������������U��T��S��W��V������������������U��T��S  

؛  است  دوم  اذان: ز آنمراد ا »شد  ندا در داده  نماز روز جمعه  براي  چون!  مؤمنان  اي«
در   ديگري  ، اذان جز اين ص  اكرم  رسول  نشيند زيرا در زمان بر منبر مي  امام  كه  گاه  آن

در  � عثمان ، حضرت يافت  شد و توسعه  فراخ  مدينه  كه  گاه  آن  نبود ولي  روز جمعه
  بام  كرد تا بر پشت افزود و امر  را در نماز جمعه  اول  اذان � صحابه  حضور و موافقت

را در دهند تا   اول  اذان بود،» زوراء»  آن  نام  مسجد كه  در نزديك  مدينه  منزل  بلندترين
  بانگ  نماز روز جمعه  براي  چون!  آري. را بشنوند  آن  مدينه  در دور دستهاي  مردم  همه
ذكر و ياد   سوي به: يعني »كنيد  ذكر خداوند سعي  سوي به  پس«شد   در داده  اذان

ـ   است  در مساجد جامع  خطبه  استماع  نزد جمهور فقها مراد از آن  ـ كه  �خداوند
  سوي به  آوردن  ، وضوء و روي مانند غسل ؛ نماز جمعه  اسباب  كردن  آماده  بشتابيد و به

  يعني»  سعي»  به  نماز جمعه  سوي به  از رفتن. برويد يعني ﴾JJJJ﴿. شويد  مسجد مشغول
و   و نشاط و جديت  با همت  مسلمان  انسان  كه  است  مطلوب تعبير شد زيرا»  شتافتن«

مراد   البته.  است  و عزم  مفيد جديت  برخيزد زيرا لفظ سعي  جمعه نماز  اداي  براي  عزم
و   مراد توجه  برود بلكه  نماز جمعه  سوي به  تند و سريع  انسان  كه  نيست  اين»  سعي«از 
  است  آمده  عمل  به  نماز نهي  سوي به  از تند رفتن  چرا كه  است  نماز جمعه به  ايتعن
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افتيد   راه  نماز به  سوي را شنيديد، به  اقامت  چون«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان
  را دريافتيد بخوانيد وآنچه  آنچه  نكنيد پس  برويد و شتاب  راه  بايد با وقار و آرامش و

  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »رسانيد  اتمام را به  شد، آن  از شما فوت  كه
،  خوانديم مي نماز صخدا   ما با رسول  كه  در اثنايي: فرمود  كه  است  آمده  ابوقتاده

كردند،   نماز را تمام ص  اكرم  رسول  چون  پس. شد  شنيده  مرداني  همهمه  صداي  بناگاه
  فقط با شتاب!  هيچ: گفتند ؟ است  شده  شما را چه«: فرمودند  مردان  آن  به  خطاب

نماز   به  كه  نكنيد و هنگامي  ديگر چنين: فرمودند.  كرديم مي  نماز حركت  سوي به
را   آنچه  باشد پس  شما حاكم بر  وقار و آرامش  برويد كه  راه  اي گونه رويد، بايد به مي

  .»رسانيد  اتمام  به را  شد، آن  از شما فوت  كه  چهدريافتيد بخوانيد و آن
ناميدند »  جمعه« نماز،  براي  در آن  مردم  اجتماع  سبب  روز را به  اين  كه  ذكر است  شايان
  اولين  كه  است  نقل .ناميدند مي  رحمت  يعني»  عروبه«روز را   اين  اعراب  از آن  و قبل
روز نزد او   در آن  مردم  رو كه  بود، از آن  لؤي  بن كعب ناميد،  را جمعه  آن  كه  كسي

برگزار  صخدا   رسول  كه  اي جمعه  ؛ اولين كه  ذكر است  شايان. بودند  كرده  اجتماع
  بني  را در سراي  جمعه و نماز  كرده  هجرت  مدينه  به  كه  گاه  كردند در قباء بود آن

،  مدينه  به صخدا   رسول  از هجرت  قبل  كه  كسي  نمودند و اولين  اقامه  عوف بن سالم
  مايلي  در يك  واقع  اي را در قريه  آن  بود كه  زراره كرد اسعدبن  اقامه  را در آن  نماز جمعه

  شد اما در آن  فرض  در مكه  نماز جمعه« :گويد مي  حجر عسقالني  ابن. كرد  اقامه  مدينه
شعار نماز   كه  علت  يا بدان. بود  اندك  مكه در  مسلمانانتعداد   كه نگرديد، چرا  اقامه

  را پيش  كار دعوت  طور پنهاني  به  مكه در ص  اكرم  و رسول  است  اعالن  جمعه
  .» نداشت ظهور  شعار در آنجا زمينه  بردند و اين مي

و  خريد  ، معامله جمعه  اذان  شنيدن  در هنگام: يعني »را رها كنيد  و خريد و فروش«
شود  مي  ملحق  خريد و فروش  معامله  نيز به  ساير معامالت  البته. كنيد  را ترك  فروش

  اعمال  مهمترين از  معامله  اين  كه  است  آن  براي»  خريد و فروش»  ذكر اختصاصي  پس
  شود لذا اين مي  مشغول  آن  در روز به  شخص  كه  است  معيشت  كسب  اسباب  مربوط به

در روز   ، چون بنابراين. باشد مي ديگر نيز  و معامالت  تجارت  انواع  تمام  مفيد ترك  نيمع
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با .  روا نيست  اي و معامله  خريدو فروش  نوع  ، هيچ گفت  نماز اذان  براي  مؤذن  جمعه
  است  شرعا حرام  وقت  در اين  معامله هرچند  ها برآنند كه و شافعي  وجود، احناف  اين
و   شود زيرا نهي و منعقد مي  است  صحيح  معامله  ، آن گرفت  انجام  اي معامله  چنانچه اما

اما . باشد مي  الهي  از فرض  خاطر غفلت  به  نهي  بلكه  نيست  معامله  نفس  متوجه  حرمت
  شتافتن »اين«.  است  و فسخ  نيست  صحيح  معامله  ها آن ها و مالكي در نزد حنبلي

بهتر از : يعني »بهتر است  برايتان«  خريد و فروش  وفروگذاشتن �كر خداذ  سوي به
  �خدا  فرمان  زيرا بر امتثال  نماز است  سوي به  سعي  فروگذاشتن و  معامله  دادن  انجام

  و دانايي  علم  اگر از اهل: يعني »دانيد اگر مي«باشد؛  مي  مترتب  بزرگي  اجر و جزاي
شما   نماز براي  سوي به  شتافتن  ماند كه نمي  بر شما پنهان  يقتحق  مسلما اين هستيد،
  . و داد و ستد است  معامله بهتر از
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شديد   فارغ  آن  كرديد و از اداي  نماز را تمام  چون: يعني »شد  نماز گزارده  و چون«
  گذران در امر  بدان  كه  و كاروباري  و معامله  تجارت  براي »شويد  پراكنده  در زمين«

  وجوب  نه  است  امر در اينجا مفيد اباحت  شود كه مي  خاطرنشان. نياز داريد  تان زندگي
و از «. دانند مي  اباحت  براي  را بعد از نهي  هر امري  كه  كساني  براي  است  و حجتي

  است  كرده  و انعام تفضل  بر بندگانش  بدان  كه  وي  از رزق: عنيي »كنيد  طلب هللا  فضل

 »را بسيار ياد كنيد و خداوند«كنيد   و كار طلب  و كسب  معامالت  و از فوايد و منافع
  او را با شكرگزاري و  نكرده  را فراموش  �خدا  پس  و معامله  فروش و خريد  در اثناي
، بسيار ياد  است  كرده  هدايتتان  آن  سوي به  كه  اي اخروي و  خير دنيوي  در قبال  و سپاس

  گفتن  كند؛ چون مي  نزديك  وي  شمارا به  كه  اذكاري  وسيله  كنيد و نيز او را ياد كنيد، به
در .  خير دنيا و آخرت  به »تا رستگار شويد« ، تكبير، استغفار و مانند اينها حمد، تسبيح

  الشريك  وحده  الاهللاإ  لهإال: فقال  سواقاأل  من سوقاً  دخل  من«: است  آمده  شريف  حديث
  لفأ  ومحا عنه حسنة  لفأ  لفأ  له  اهللا  قدير، كتب  شي  كل  الحمد وهو علي  وله  الملك  له  له
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  له  له  الشريك  وحده  االاهللا الاله: بازارها درآيد و بگويد از  بازاري  به  هر كس: ةسيئ  لفأ
نويسد  مي  او هزارهزار حسنه  قدير، خداوند براي  شي  كل  الحمد، وهو علي  وله  كالمل

  .»كند مي را محو  و از او هزار هزار گناه
 را در  جمعه  و امور مربوط به  از احكام  بعضي  نماز جمعه  اهميت  مناسبت  و به

  :كنيم مي  اينجا نقل

  رأي  و اين  است  عين  فرض  بر هر مسلماني  نماز جمعه  اداي  آيه  اين  دليل  ـ به 1
  عن  قوامأ  لينتهين«: شريف  حديث  اين  دليل  باشد و نيز به مي  و جمهور ائمه  جمهور امت

از   هايي گروه بايد: الغافلين  من  ليكونن  ، ثم قلوبهم  علي  اهللا  ليختمن وأ  الجمعات  ودعهم
نهد،  مهر مي  دلهايشان بر  عزوجل  خداي  ر غير آنبردارند، د  دست  جمعه  نمازهاي  ترك

  من«: است  آمده  شريف  حديث در  همچنين. »شوند مي  از غافالن  طور قطع  به  سپس
  سبك  را از روي  جمعه  هر كس: قلبه علي  اهللا  تهاونا بها، طبع  مرات  ثالث  ةالجمع  ترك

ذكر   شايان. »گذارد مهر مي  بر دلش �ندخداو كند،  بار ترك  سه  انگاري و سهل  گرفتن

  بنابراين  است  مكلفين  به  اجماعا مخصوص z¥�£��¤}�: خطاب  كه  است
كه جز با   و پيرمرداني  ، نابينايان ، زنان ، بردگان مسافران گير، زمين  ، اشخاص بيماران

  .نيستند  آن  جامان  به  ـ مكلف  توانند ـ در نزد ابوحنيفه نمي  رفته  راه  راهنما به
  حديث زيرا در  است  مستحب  طور زودهنگام به  وقت  در اول  نماز جمعه  به  ـ رفتن 2

رفتند  مي  نماز جمعه  به  وقت  در اول  و مسلمانان صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف
  يثدر حد  همچنين.  آن  كردند مگر بعد از اداي نمي  را تناول) نهار(  چاشت  و غذاي
  به  اول  ساعت در  كند سپس  جمعه  غسل  در روز جمعه  هر كس«: است  آمده  شريف

  نماز جمعه  به  دوم  در ساعت  و هر كس  است  كرده  را قرباني  شتري  نماز برود، گويي
برود،   نماز جمعه  به  سوم  در ساعت  و هر كس  است  كرده  را قرباني  گاوي  برود، گويي

  نماز جمعه  به  چهارم  ساعت در  و هر كس  است  كرده  را قرباني  داري شاخ  قوچ  گويي
  نماز جمعه  به  پنجم  در ساعت  و هركس  است  كرده  را قرباني  ماكياني  مرغ  برود، گويي
آيد   بيرون  خطبه  براي  امام  چون  پس  است  نموده  را صدقه  مرغي تخم  برود، گويي

  .»دهند فرامي  ذكر گوش  شوند و به يحاضر م  فرشتگان
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  حق« : است  آمده  شريف  در حديث.  فرض  نه  است  يا مستحب  سنت  جمعه  ـ غسل 3
بر   خداوند است حق: وجسده  رأسه  ، يغسل يامأ ةسبع  كل  في  يغتسل  نأ  مسلم  كل  علي  هللا

. »را بشويد  خويش  و بدنكند و سر   روز يكبار غسل  در هر هفت  كه  هر مسلماني  ذمه
  وضو كند و وضوي  در روز جمعه  هر كس«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  فرادهد و خاموش  و گوش  رفته  نماز جمعه  سوي به  را نيكو گرداند، سپس  خويش

روز   سه  اضافه  را به ديگر  تا جمعه  جمعه  اين  ميان  او گناهان  براي �باشد، خداوند
  ها مشغول سنگريزه  خود رابه  يعني(كند   را لمس  سنگريزه  آمرزد و هر كس يگر ميد

در   كه  است  نمازگزار مستحب  براي  همچنين. » است  داده  انجام  اي قطعا كار بيهوده )كند
كند،   استعمال  مواد خشبوكننده را بپوشد، عطر و  خويش  جامه  بهترين  جمعه  مراسم

  .بدارد  و خود را پاكيزهبزند   مسواك
: گويد مي حنبل بن احمد  امام  ولي. شود شود، ساقط نمي  در روز عيد واقع  ـ اگر جمعه 4
  .»شود ساقط مي  جمعه  يكجا شد، فرض  عيد و جمعه  چون«
  است  واجب )�ذكر خداوند: اهللاذكر(  سوي به) سعي(  شتافتن  كه  است  آن  ـ صحيح 5
  .شود ـ مي  ـ هر سه  و موعظه  نماز، خطبه  شامل) هللاذكر ا(و 
  جمعه اند زيرا كرده  اجماع  نماز جمعه  شرط وجود عدد در برگزاري  ـ علما بر تحقق 6
  ازنظر امام. وجود دارد  در آن  كه  اجتماعي  سبب  مگر به  است  نشده  ناميده  نام  اين  به

حاضر باشند،   در نماز جمعه  ايد بجز امامب  كه  تعدادي  محمد، حد اقل  و امام  ابوحنيفه
بعدا   كه  روايتي استناد  ها به مالكي  ولي. باشند  هرچند مسافر يا مريض  است  تن  سه
تعداد   ها اقل و حنبلي ها و شافعي. اند شرط كرده  تن را دوازده  تعداد آن  آيد، حداقل مي

  آن  و از اهل  نبوده  هم مسافر  كه اين شرط  اند به ذكر كرده  تن  را چهل  در آن  حاضران
  .باشند  منطقه

  صحيح )اسالمي  دولت  رئيس(  و حضور امام  اذن  بدون  نماز جمعه  ـ برگزار نمودن 7
  . است  را شرط كرده  وي  ، يا اذن ، يا جانشين وجود امام  اما ابوحنيفه  است
  .خواهد شد  بعد اشاره  در آيه  خطبه  احكام  و به
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  گرفته قرار  در فقر و فاقه  مدينه  مردم: اند  كرده  نقل  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  جمعه  ايراد خطبه  مشغول ص  اكرم  رسول  كه بود و درحالي  اي بودند، روز جمعه

و از   شتافته  آن  سوي به  سراسيمه  مردم  سر رسيد پس  از شام  اي تجارتي  د، كاروانبودن
مرد و   دوازده ـ در مسجد جز  روايتي  ـ بنا به  شدند تا بدانجا كه  متفرق  محضر ايشان

  آن  سوي به ببينند،  لهوي يا  تجارت  و چون«: شد  نازل  نماند پس  باقي  زن  هفت

از   عبارت: شود ولهو مي  ها و دادوستدها را شامل كسب  انواع  تمام: رتتجا »بشتابند

  متفرق  درحالي :يعني n��m�z}�.  و ساز و آواز است  مانند طبل  سرگرمي  اسباب
بر منبر  »رها كنند  ايستاده و تو را«اند  آورده  روي  تجارتي  كاروان  سوي به  شوند كه مي

از «باشد؛  مي  برين  بهشت همانا  كه  بزرگ  از پاداش »نزد خداوند است  آنچه: بگو«

  و به  شتافته  آن  سوي به  كه دو كاري  از آن: يعني »بهتر است  و از تجارت  سرگرمي
گذاشتيد، بهتر  را فرو ص  اكرم رسول  خطبه  در مسجد و شنيدن  ماندن  باقي  خاطر آن

شويد، بر او   روزي  از او طالب  پس »است  دهندگان  روزي  و خداوند بهترين«  است
  تحصيل  كار از اسباب  شويد زيرا اين  متوسل او  سوي به  طاعت  كنيد و با انجام  توكل
  .باشد شما مي  سوي به  آن  كننده جلب  عوامل  و از بزرگترين  رزق

  بيان  عهجم  خطبه  را پيرامون  ، احكامي كريمه  آيه  در اين  ذكر خطبه  مناسبت  علما به

  :پردازيم مي  از آن  موارد مهمي  به  اند كه كرده

  عليه  متفق  است  حكمي  بايستد و اين  ايراد خطبه  در اثناي  خطيب  كه  است  ـ مشروع 1
  جز در حالت  بعد از ايشان  خلفاي  و همچنين ص  اكرم  رسول  كه  رسيده  اثبات  زيرا به

اگر   پس  است  سنت  نزد ابوحنيفه  در خطبه  اما ايستادن. دان ايراد نكرده  خطبه  ايستادن
  شود ولي مي  مقصود حاصل باشد زيرا ايراد كرد، جايز مي  خطبه  نشسته  حالت  به  امام

ها  ها و حنبلي اما در نزد شافعي  است  واجب  ها ايستادن در نزد مالكي.  با كراهيت  همراه
  .كند پيدا نمي  صحت  آن  به جز  ، خطبه نبنابراي  شرط است  خطيب  ايستادن
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 جز با  و نماز جمعه  است  شرط انعقاد جمعه  ايراد خطبه  ـ جمهور علما برآنند كه 2
  .شود نمي  صحيح  ابراد خطبه

  حديث دهد زيرا در  تكيه  يا عصايي  بر كمان  ايراد خطبه  بايد در حال  ـ خطيب 3
خدا   رسول :فرمود  كه  است  آمده � وقاص ابي دبناز سع  ماجه ابن  روايت  به  شريف

  در جمعه  چون دادند و مي  تكيه  خواندند، بر كماني مي  خطبه  در غزوات  چون ص
  .دادند مي  تكيه  خواندند، بر عصايي مي  خطبه

زيرا  بگويد  سالم  بر منبر باال شد، بايد بر مردم  خطيب  وقتي  ـ جمهور علما برآنند كه 4
بر  ص  اكرم  رسول  چون  كه  است  آمده كهللاعبدا  جابربن  روايت  به  شريف  حديثدر 

  ، سنت خطيب  گفتن سالم  اما در نزد مالك. گفتند مي  سالم  رفتند، بر مردم منبر باال مي
  . نيست

ايراد   در حين) اكبر و اصغر  حدث(  و جنابت  وضويي از بي  ، پاكي ـ در نزد شافعي 5
اگر   پس  است  الزم  ولي  امر شرط نيست  اما در نزد جمهور فقها اين  رط استش  خطبه

  .دارد  ايراد كرد، صحت  خطبه  آن  بدون  خطيب
  خداي  حمد و ستايش  خطيب  كه  است  اين  حد خطبه  كمترين  ـ اكثر فقها برآنند كه 6

  اي و آيه كند  سفارش  ياله  تقواي  درود بفرستد، به ص و بر پيامبرش  را گفته  عزوجل
  آيه  خواندن  جاي به  دوم  كند مگر در خطبه  نيز چنين  دوم  و در خطبه. را بخواند  از قرآن

  بر آن  ابوحنيفه  ولي .شود مي  محقق  ، خطبه كمتر از اين  و به.  است  واجب  كردن دعا
  درست  وي  كرد، خطبه  ده، يا تكبير بسن بر حمد، يا تسبيح  در خطبه  اگر امام  كه  است
  به  ، سپس» الحمد هللا«: بر منبر باال شد وگفت � عثمان  كه  است  شده  زيرا روايت  است
  كردند و شما به مي  را آماده  مقالي  مقام  اين  ابوبكر و عمر براي«: درافتاد و گفت  لرزه

. »ها خواهد آمد شما خطبه  به  زودي هستيد و به  قوال  نيازمندتر از امامي  فعال  امامي
  بود و كسي � در محضر صحابه  وي  عمل  از منبر فرود آمد و نمازگزارد و اين  سپس

  .انكار نكرد  بر وي  هم  از ايشان
 كه  است  اين  و سنت  است  واجب  امام  ايراد خطبه  در هنگام  حاضران  ـ سكوت 7
و  شنوند نمي  كه  كساني  شنوند و چه يرا م  خطبه  كه  كساني  كنند، چه  سكوت  همگي 
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بگويد، كار   سخن  خطبه  در اثناي  ـ در اجر برابرند و هر كس هللاشاءا  ـ ان  هر دو گروه
  .شود نمي فاسد  گفتن سخن  با اين  نمازش  ولي  است  داده  را انجام  اي لغو و بيهوده

  مردم  سوي ـ رو به ص  اكرم رسول  از فعل  پيروي  بايد ـ به  بر منبر رفت  چون  ـ امام 8
  .نمايد

  خطبه  امام  مسجد وارد شد كه  به  در حالي  هر كس  ـ جمهور فقها برآنند كه 9
  به  شريف  نماز بگزارد و بعدا بنشيند زيرا در حديث  خواند، بايد دو ركعت مي

از   يكي  در روز جمعه  چون«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �جابر روايت
 بگزارد و بايد در آنها به  بايد دو ركعت  خواند پس مي  خطبه  امام  آمد كه  در حالي شما

  حال در  كه  است  اين  زهري  شهاب و ابن  مالك  اما رأي. »نمايد  عمل  اختصار و سبكي 
  ايراد خطبه  براي  امام  شدن  نبايد نماز گزارد زيرا بيرون  ايراد خطبه  به  امام  بودن  مشغول

  .كند مي  را قطع  ، كالم وي  نماز را و كالم
  شريف  زيرا در حديث  است  مكروه  امام  ايراد خطبه  در حال  شدن  ـ خواب 10
 از  يكي  چون«: فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � جندب بن سمره  روايت به

  رفيقش  نشستن  جاي  د، بايد بهدر رسي) چرت(  پينكي  خواب  خطبه  شما را در اثناي
از   خواب خود جابجا شود تا  از جاي: يعني. »خود بنشاند  جاي  را به  و رفيقش  نشسته
  .برود  سرش

  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  ؛ از آن  است  آمده  احاديثي  جمعه  ـ در فضيلت 11
و «: فرمودند  گاه  آن  كرده  ورييادآ  از روز جمعه صخدا   رسول  كه  است � ابوهريره

  همراهي  ساعت  نماز با آن  اداي  درحال  مسلماني  بنده  هيچ  كه  است  ساعتي  در آن
را   آن  تعالي  حق  كه طلبد مگراين نمي  چيزي  عزوجل  از خداي  حال  كند و در همان نمي

 � از ابوموسي  سلمم  صحيح  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »دهد مي  وي  به
در روز  )دعا  اجابت  ساعت يعني(  ساعت  اين«: فرموند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده

  .»شود مي  نماز تمام  كه  گاه آن نشيند تا بر منبر مي  امام  كه  است  آن  از ميان  جمعه
حمد ال« :بود  چنين صخدا   رسول  صدر خطبه  كه  است  آمده  زهري  ـ در روايت 12
  ومن  له  فال مضل  يهد اهللا  من. نفسناأشرور   من  ، ونعوذ به ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هللا
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 بشيراً  بالحق  رسلهأ،  ورسوله  عبده محمداً  نأو  ال اهللاإ  لهإ ال  نأونشهد .  له  فال هادي  يضلل
ربنا   اهللا  نسأل . عصهما فقد غويي  فقد رشد ومن  ورسوله  اهللا  يطع  من. ةالساع  يدي  بين ونذيراً

  .» وله  به  نما نحنإ، ف سخطه  ويجتنب  رضوانه  ويتبع  رسوله  ويطيع  يطيعه  يجعلنا ممن  نأ
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  ﴾ منافقون  سوره ﴿
 . است  آيه) 11(  و داراي  است  مدني

  
  مواقف و  منافقان  ها و اوصاف رسوايي  با بيان  افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  متضمن  سوره  اين. شد  ناميده»  منافقون«،  و مؤمنان ص  اكرم  رسول  عليه  آنان  دشمنانه
  . است  آنان  هاي و دسيسه  منافقان  اخالق  عليه  سختي  هجوم

  

��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���`
���r��q���r��q���r��q���r��q  

  پنهان و كفر را  را آشكار كرده  اسالم  كه  است  كسي  افقمن »نزد تو آيند  منافقان  چون«
حاضرشوند؛   مجلست  تو رسند و به  به  منافقان  چون! صپيامبر   اي  يعني. دارد مي

  كه  دهيم مي  گواهي« :است  در دلهايشان  را كه  آنچه  خود خالف  زبانهاي  به »گويند مي«

  كنند، براي مؤكد مي» تأكيد  الم«را با   شان گواهي  نمنافقا »تو پيامبر خدا هستي  گمان بي
صادر   و عقيده  نيت  با خلوص  وهمراه  دل  ، از صميم گواهي  اين  كه اين  اشعار و اعالم

  كه  خوريم و سوگند مي  دانيم مي: يعني  است  و نحلف  ، نعلم)نشهد(  معناي.  است  شده
از   است  تصديقي  اين »تو پيامبر اويي  د كهدان و خداوند مي«  خدا هستي  تو رسول

  متضمن  منافقان  سخن  كهصمحمد   رسالت  حقانيت  بر گواهي  عزوجل  خداي  جانب
  اين  ، متوجه بعدي  در جمله  منافقان  تكذيب  شود كه نمي  فهميده  تا چنين  است  آن

  ادعا كه  در اين »گوينددروغ  منافقان  دهد كه مي  و خداوند گواهي«باشد  مي  حقيقت
، هرچند  است  عقيده  و خلوص  قلب  از صميم ص  اكرم  رسول  بر رسالت  شان گواهي

  ، دروغ است  رسالت  بر صحت  زبان  به  دادنشان  صرفا گواهي  كه  محض  لفظ و بيان
  . است  حق  سخنشان  زيرا لفظ اين  نيست
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������~��}��|��{��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����������������������������������������������¡�����¡�����¡�����¡���  
خود   ايمان  شما درباره  به  را كه  سوگندهايي: يعني »اند خود را سپر گرفته  سوگندهاي«

خود را   سر آن  دارد و در پشت  را از گزند شما نگه  اند تا آنان داه خورند، سپر قرار مي
  گواهي :أشهد« :لفظ  كه  است  بر آن  تعبير دليل  اين. و اسير نشوند  دارند تا كشته  پنهان

و جهاد   را از ايمان  مردم :يعني» اند خدا باز داشته  از راه  پس«.  سوگند است»  دهم مي
از   كه  در نبوت  زدن و طعنه  جويي عيب ، پراكني  شك  سبب  اند، به باز داشته  و طاعات

  . �خدا  از راه  شتنو بازدا  از نفاق »كنند مي  آنان  آنچه  بد است  چه«  است  سرزده  آنان
  

��®��¬�����«��ª�����©�� �̈�§���������¦��¥��¤�����£��¢��®��¬�����«��ª�����©�� �̈�§���������¦��¥��¤�����£��¢��®��¬�����«��ª�����©�� �̈�§���������¦��¥��¤�����£��¢��®��¬�����«��ª�����©�� �̈�§���������¦��¥��¤�����£��¢  
  آنان  كه  است  آن  سبب  به«  زشت  و اعمال  �خدا  از راه  ، بازداشتن گفتن  دروغ »اين«

  كريمه  آيه: قولي به .امر  در باطن »كافر شدند  سپس«  نفاق  از روي »آوردند  ايمان
خود برگشتند   از ايمان و  مرتد شده  آوردند، سپس  ايمان  شد كه  نازل  گروهي  درباره

  به  ايماني  ديگر بعد از اين لذا  كفرشان  سبب  به »شد  مهر نهاده  بر دلهايشان  پس«

و رشد   صالح  را كه  فهمند آنچه نمي و »يابند در نمي  آنان  پس«يابد  نمي  راه  دلهايشان
  . است  در آن  شان و هدايت

  

»��º¹�� �̧�¶��µ���´³��²��±��°��¯»��º¹�� �̧�¶��µ���´³��²��±��°��¯»��º¹�� �̧�¶��µ���´³��²��±��°��¯»��º¹�� �̧�¶��µ���´³��²��±��°��¯������ � � � �À��¿��¾½��¼������À��¿��¾½��¼������À��¿��¾½��¼������À��¿��¾½��¼������Á��Á��Á��Á
���Í�����Ì��Ë��ÊÉ��È��ÇÆ���������Å��Ä��ÃÂ���Í�����Ì��Ë��ÊÉ��È��ÇÆ���������Å��Ä��ÃÂ���Í�����Ì��Ë��ÊÉ��È��ÇÆ���������Å��Ä��ÃÂ���Í�����Ì��Ë��ÊÉ��È��ÇÆ���������Å��Ä��ÃÂ  

منظر  و  و هيأت  شكل: يعني »آورد  شگفت  تو را به  ، بدنهايشان را ببيني  آنان  و چون«
دارند   و بارونق  تروتازه  و شمايلي  شكل  آنان  چرا كه  آور است شگفت  بيننده  براي  آنان

  و راست  حق سخنشان  كه  و پنداري »دهي  گوش  سخنشان  گويند، به  سخن  و چون«
  ابي بن هللاعبدا  كه  ذكر است  شايان. دارند  و بليغ  فصيح  و بياني  زبان  كه  ، از بس است
  ول، رس گفت مي  سخن  منظر بود و چون  ، تنومند و خوش فصيح  شخصي  منافقان  رئيس
 »بر ديوار  داده  اند تكيه الوارهايي  آنان  گويي«دادند  فرامي  گوش  سخنش  به صخدا 
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چوبها و   ، به داده  تكيه  حال  بهص  اكرم  رسول  خود در مجالس  در نشستن  منافقان
  زيچي  نه  كه  ، چوبهايي است  داده  ديوار تكيه  به  اند كه شده  تشبيه  اي تهي  ميان  الوارهاي

مند گردد  بهره  از آن  صاحبش  كه و علمي  نافع  دانند زيرا از فهم مي  فهمند و نه مي
را بر ضد خود   هر بانگي«باشند  مي  فهم و  فاقد درك  الوارها اشباحي  كه اند چنان خالي

اند  تهي  چنان  و معنويت  خود، از باطن  اجسام  با وجود تنومندي  آنان: يعني »پندارند مي
كنند  پندارند و تصور مي خود مي  عليه  هالكي  بانگ را  شنوند، آن مي  را كه  هر بانگي  كه
جبونند و   كه  ، از بس است  فرود آمده  و برآنان  قرار داده  را هدف  آنان  بانگ  آن  كه

  بدون  و صورتهايي  ارواح  بدون  اشباحي  آنان  پس  است  بيمناك و  مرعوب  دلهايشان
نگرد  نمي  صورتها و اموالتان  به �خداوند«: است  آمده  شريف  حديث در. هستند  نيمع

 آنان  درباره  داشتند كه  بيم  از آن  منافقان: قولي  به. »نگرد مي  دلها و اعمالتان فقط به  بلكه
  انآن«گرداند   را مباح  را بدرد و خونها و مالهايشان  هايشان پرده  شود كه  نازل  آياتي 

 يابند، يا  تو دست  عليه  فرصتي  به  كه از اين »برحذر باش  از آنان  اند پس خود دشمن
 هستند  كافرت  دشمنان  براي  جاسوساني  گردند زيرا آنان  آگاه  از اسرارت  بر چيزي

  يا اين .خود طرد نمايد  كند و از رحمت  را لعنت  آنان  �خدا: يعني »خدا بكشدشان«

: يعني »روند؟ مي  بيراهه  چگونه«را بگويند   سخن  اين  كه  مؤمنان  به  تاس  تعليمي
  انحراف  گرايند و تا كجا از حقيقت كفر مي  سوي به  و از آن  برگشته  از حق  چگونه

  رسول  كه است  آمده � احمد از ابوهريره  امام  روايت  به  شريف  اند؟ در حديث يافته
،  ةنهب ، وطعامهم ةلعن  تحيتهم: بها  يعرفون  عالمات  نافقينللم  نإ«: فرمودند صخدا 

ال   مستكبرين ال دبرا،إ  ةالصال  ال هجرا، وال يأتونإالمساجد   يقربون ، وال غلول  وغنيمتهم
با   هستند كه  هايي نشانه  داراي  منافقان: بالنهار  ، صخب بالليل  ، خشب وال يؤلفون  يألفون

  بي(  غارت  و غذايشان  است  آنها لعنت  گفتن  درود و شادباش: ندشو مي  آنها شناخته
  مساجد نزديك  به  و گرانباري  سستي ، جز با و خيانت  غلول  و غنيمتشان )خير و بركت

  الفت  اند، نه آيند، مستكبر و گردنكش نمي نماز  به  شوند و جز در آخر وقت نمي
  داري زنده  شب(  اند در شب خواب  رند، سنگينگي مي قرار  مورد الفت  گيرند و نه مي

  .»اند در روز كشنده و داد  و جيغ )كنند نمي
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كند،   آمرزش  شما طلب  شود، بياييد تا پيامبر خدا براي  گفته  آنان  به  و چون«

در   ميلي بي  نشانه  و به  سخن  اين  تمسخر به  از روي: يعني »خود را برگردانند  سرهاي
پيچانند  دهند و مي مي  را تكان  خويش  خود، سرهاي  براي صپيامبر   خواهي آمرزش

 و درخواست ص  اكرم  از رسول »تابند برمي  روي  تكبركنان  كه  بيني را مي  وآنان«
را   خواهي بينند وآمرزش مي  خود زيرا خود را بزرگتر از آن  براي  ايشان  خواهي آمرزش 

  .كنند تصور مي  ارزش حقير و بي
  رسول نزد  شد؛ كاش  گفته  ابي بن هللاعبدا  به: گويد مي  كريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده

تكبر و   نشانه  اما او به. خواستند مي  تو آمرزش  تا براي  رفتي مي صخدا 
  .شد  نازل  آيه  اين  گاه  آن. را برگرداند  سرش  بيني خودبزرگ
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��c��b��c��b��c��b��c��b  

 »نخواهي  آمرزش  ، يا برايشان بخواهي  آمرزش  برايشان  ، چه است  يكسان  آنان  براي«
و بر   فشرده  خود پاي  بر نفاق  رو كه  رساند، از آن نمي  سودي  آنان  كار به  هرگز اين

  كه  مادامي: يعني »را نخواهد آمرزيد  هرگز خداوند آنان«ورزند  كفر خود استمرار مي

 »كند نمي  هدايت را  فاسقان  خداوند گروه  گمان بي«باشند   داشته خود قرار  بر نفاق
  هاي نافرماني در  و فروروي  طاعت  از دايره  رفتن  در بيرون  را كه  كساني: يعني
  .دارند قطار قرار  اين  اول  در صف  منافقان  اند، كه فشرده  پاي �ندخداو

���C��B����A}  آيه  چون: كند مي  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن

O��N�� � �M��L�� �K� �J��I��H���G� �F��E��D z »رسول شد،  نازل» 80/ توبه  
هفتاد بار  بر  پس  شده  داده  رخصت  اهيخو در آمرزش  برايم«: فرمودند ص  اكرم
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خداوند   پس. »بيامرزد  آنان بر  عزوجل  ايد، شايد خ افزايم مي  آنان  براي  خواهي آمرزش

  . ���S��R������Q��P...z}: فرمود  نازل  متعال
  

�f��e��d�f��e��d�f��e��d�f��e��d����������t���s��r���q��po��n��m��l��k��j��i��h��g��t���s��r���q��po��n��m��l��k��j��i��h��g��t���s��r���q��po��n��m��l��k��j��i��h��g��t���s��r���q��po��n��m��l��k��j��i��h��g
��y������x��w��v��u��y������x��w��v��u��y������x��w��v��u��y������x��w��v��u  

  اين  اول  پردازد، نمونه مي  منافقان  هاي از دشمني  دو نمونه  بيان  به  تعالي  حق  سپس
 خدا هستند انفاق  نزد رسول  كه  گويند، بر كساني مي  اند كه  كساني  آنان«: است

و « مهاجرانند  فقراي: كسان  از اين  مراد آنان.  وي  از پيرامون »شوند  نكنيد تا پراكنده 

  اين  دهنده او قطعا روزي  پس »خداست  ازآن  آسمانها و زمين  هاي گنجينه  كه آن  حال
 �خداوند  دست  به  ارزاق  هاي خزانه  كه »يابند در نمي  منافقان  ولي«  است  مهاجران

  .دارد نمي  ارزاني  گشايش  بر مؤمنان  متعال  خداي  پندارند كه ، مي و بنابراين  است
خود   ياران  به  كه  شنيدم  ابي بن هللاز عبدا: گويد مي  ولنز  سبب  در بيان � ارقم زيدبن

  پراكنده  وي  نكنيد تا از پيرامون  هستند خرج صنزد محمد  كه  بر كساني«: گفت مي
رساند، ص   اكرم  رسول  را به  و او آن  گفتم  عمويم  را به  وي  سخن  اين  پس. »شوند
و   ابي بن هللاعبدا  دنبال  به  گاه  آن.  كردم  نقل  انايش  را به  مرا خواستند و جريان  ايشان

  رسول  پس. اند نگفته را  سخن  اين  فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند كه  يارانش
  من  به  سختي  حالت  چنان  بر اثر آن  نمودند كه  را تصديق  و آنان  مرا تكذيب ص  اكرم

  ام بود و در خانه  نداده  دست  من  به  حالت  آن هرگز مانند  از آن  قبل  داد كه  دست

  به  ، ايشان آيات  اين  بعد از نزول. شد  نازل ��b��a���`...z}�: آيه  گاه  آن...  نشستم
  �همانا خداوند«: فرمودند  خواندند، سپس  را بر من  آيات  فرستادند و اين  من  دنبال

  .»كرد  تو را تصديق
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��~�����}��|��{��z��~�����}��|��{��z��~�����}��|��{��z��~�����}��|��{��z��g��f����e��d��cb��a����������� �̀�_��g��f����e��d��cb��a����������� �̀�_��g��f����e��d��cb��a����������� �̀�_��g��f����e��d��cb��a����������� �̀�_
��l��k����j����i���h��l��k����j����i���h��l��k����j����i���h��l��k����j����i���h  

  غزوه از »باز گرديم  مدينه  اگر به: گويند مي«: است  اين  منافقان  از دشمني  دوم  نمونه

 خواهد  تر را از آنجا بيرون زبون  ، آن عزتمندتر است  كه  كس  قطعا آن«  مصطلق بني

  عزيزتران از  ملعون  مراد آن  بود كه  منافقان  رئيس  ابي بن هللا، عبدا سخن  اين  گوينده »كرد
  اكرم  ، رسول گان فرومايه و  تران از ذليل  و مرادش  و همراهانش  ، خود وي گان و بلندپايه

  .بودند  ايشان  و همراهان ص
: مودفر  كه  است  كرده  روايت � ارقم از زيدبن  آيه  اين  نزول  سبب  احمد در بيان  امام
و   مهاجران از  يكي  كه  و دو تن  حضور داشتم 1 تبوك  در غزوه صخدا   با رسول  من

  ابي بن هللاعبدا  كردند پس  كشمكش  با هم  آب  از انصار بودند، بر سر نوبت  ديگري
خواهد   بيرون  آن ، خوارتر را از عزيزتر است  كه  كس  ، آن بازگشتيم  مدينه  اگر به: گفت

  و ادامه...   ساختم  آگاه  وي  سخن  را از اين  و ايشان  آمدم ص  اكرم  نزد رسول  كرد، من
  . است  قبل  در آيه  ذكر شده  نزول  ، مانند سبب داستان

  و غلبه  قوت: يعني »است  و مؤمنان  خداوند و پيامبرش  ، خاص عزت  كه آن  حال«
و   پيامبران گرداند؛ از  پيروزشان او عزتمند و  كه  است  و كساني  �خداوند  مخصوص

و   ، سردرگمي حيرت ، از فرط جهل »منافقان  ولي«  غير آنان  نه  نيكوكارش  مؤمن  بندگان

. را  روشن  حقيقت  اين »دانند نمي«  است  شده  مهر زده  بر دلهايشان  كه  جهت  نيز از آن
  پدرش  به  غزوه  در همان  سلول نب ابي بن هللاعبدا فرزند  هللاعبدا  كه  است  شده  روايت
  رسول  گمان بي: كه  تا نگويي  نيست  خدايي جز او  كه  كس  آن  سوگند به: گفت
  ؛ به باشم تر مي تر و فرومايه ذليل  كه  هستم  من  تر و عزيزترند و اين بلندپايه ص خدا

  به  ناگزير شد و چون  سخن  اين  گفتن  به  ابي بن هللاعبدا پس. شد  نخواهي  داخل  مدينه
  .مرد  از آن بعد  اندكي  آمدند، مدت  مدينه

  
                                                           

 28(/تفسيرالمنير  ؛ نگاه.  حضور نداشت  تبوك  در غزوه  ابي  بن هللازيرا عبدا  است  مصطلق بني  غزوه  صحيح 1
224.(  
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��|��{��������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
�����~��}�����~��}�����~��}�����~��}  

  كساني  از اخالق  دارد يعني بر حذر مي  منافقان  را از اخالق  مؤمنان �خداوند  گاه  آن
خود   به  است  اسالم  فرايض  همانا اداي  كه  �د خدارا از يا  آنان  و اوالدشان  اموال  كه

از ذكر  شما را  و اوالدتان  اموال! ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«: گردانيد  مشغول

  وهر كس«  است  قرآن  ، قرائت�مراد از ذكر خدا: قولي به »نگرداند  خداوند غافل

،  گروه  آن پس«شود   غافل  ز كار ديندنيا ا  به  با مشغوليت  هر كس: يعني »كند  چنين

  برتر و باقي  را كه  چيزي  اند زيرا آنان خود كامل  در زيانكاري: يعني »خود زيانكارانند
  .اند فروخته  اي حقير و فاني  بهاي  ، به است

  

��²��±�� �°� � � � � �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§� �¦��¥� � �¤�� � � � � � �£� � � �¢� �¡��²��±�� �°� � � � � �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§� �¦��¥� � �¤�� � � � � � �£� � � �¢� �¡��²��±�� �°� � � � � �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§� �¦��¥� � �¤�� � � � � � �£� � � �¢� �¡��²��±�� �°� � � � � �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§� �¦��¥� � �¤�� � � � � � �£� � � �¢� �¡
�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³  

  روزيتان  را كه  از آنچه  برخي: يعني »كنيد  ، بخشش ايم كرده  روزيتان  هو از آنچ«

  كه ازآن  پيش«  است  فرض  زكات  مراد اداي: قولي به. كنيد  خير خرج  ، در راه ايم كرده

آيد و او  فرود  بر وي  مرگ  اسباب  كه  ترتيب  اين  به »از شما بيايد  يكي  سراغ  به  مرگ

  تا مهلتي چرا مرا!  پرودگار من  اي: بگويد  پس«كند   را مشاهده  آن  ايه حضور نشانه

  كوتاه  را تا مدت  و مرگم  ندادي  مهلت  من  چرا به: يعني »نداشتي  باز پس  نزديك

با  »باشم  و از صالحان«  خويش  از مال »بدهم  تا صدقه«  تأخير نيفگندي  به  ديگري
  هر تقصيركاري احتضار  در هنگام  پس«: گويد كثير مي ابن.  شايسته  كارهاي  دادن  انجام
  بپردازد ولي  مافات  تدارك  طلبد تا به عمر خود را مي  شود و تمديد مدت مي  نادم

  .»! هيهات
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���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  
  به  است  شده  همحفوظ نوشت  در لوح  كه  و عمر مقررش »فرارسد  اجلش  و هر كس«

  آگاه كنيد مي  آنچه  افگند و خداوند به تأخير نمي  را به  هرگز خداوند آن«آيد؛   پايان

  اعمالتان در برابر  تان ماند و او جزادهنده نمي  بر او مخفي  از اعمالتان  چيزي  پس »است
 ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث. باشد مي

  زكات  بر وي  در آن رساند، يا مي هللا بيت  حج  او را به  دارد كه  مالي  هر كس«: فرمودند
در . »شود دنيا مي  به  بازگشت  طالب  مرگ  پردازد، در هنگام را نمي  اما آن  است  واجب

فقط كافر   ، آخر اين از خدا پروا كن ! عباس ابن  اي: گفت � عباس ابن  به  اثنا مردي  اين
  در اين  اينك«: فرمود � عباس ابن!  مؤمن  شود نه دنيا مي  به  بازگشت  طالب  كه  است

�}�: آيه  گاه آن .» خوانم را مي  بر شما قرآن  باره � � � � � � �q�� �p� �o��n��m...z  را تا آخر
  .كرد  تالوت  سوره
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  ﴾ تغابن  سوره ﴿
  . است  آيه) 18(  و داراي  است  مدني

  
  روز قيامت .شد  ناميده»  تغابن«،  در آن  ذكر روز قيامت  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  اين. شود مي  نمايان  در آن  كافران  و خسارت  زيان  ناميدند كه»  تغابن»  جهت  را از آن
  .شوند آغاز مي  با تسبيح  كه  است  هايي سوره  يعني»  مسبحات«از   سوره  ، آخرين سوره

  

�A�A�A�A������T���S��R�����������Q�������P�����O���NM��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��T���S��R�����������Q�������P�����O���NM��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��T���S��R�����������Q�������P�����O���NM��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��T���S��R�����������Q�������P�����O���NM��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B  
 تمام: يعني »گويد مي  ، خداوند را تسبيح است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
  پاكي به  و عيبي  هستند او را از هر نقص  سبحان  خداي  در آسمانها و زمين  كه  مخلوقاتي 

و   نطق ، با تسبيح  اين  كه  كرديم  اشاره  حقيقت  اين  قبال به. نمايند مي  هو تنزي  ياد كرده
  اين بر  دال  آيه  در اين  تعالي  حق  فرموده  كه چنان  فهميم را نمي  ما آن  كه  است  بياني

��s��r��q}�: است  معني �p��o��n��m��l��k��j z  :)چيز نيست  و هيچ  
آنها را   شما تسبيح  گويد ولي مي  روردگار خود تسبيحپ  ستايش  به  كه مگر اين

و   فرمانروايي  هم »سپاس  و او راست  فرمانروايي  او راست«. »44/اسراء«) يابيد درنمي
  غير وي  آن چيز از اينها از  دارد و هيچ  اختصاص  تعالي  حق  به  و ستايش  سپاس  هم

  هم  منت  لذا اين  اوست  دارند، همانا از فيض از آنها  بندگانش  كه  هم  اي و بهره  نيست
گرداند و  عاجز نمي چيز او را  هيچ  پس »تواناست  و او بر هر چيزي«گردد  او باز مي  به

  . و برابر است  يكسان  مخلوقات  بر ايجاد تمام  قدرتش
  

�������Y����X����W��V��U�������Y����X����W��V��U�������Y����X����W��V��U�������Y����X����W��V��U������a�� �̀�_�� �̂�]��\[���Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[���Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[���Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[���Z  
 »مؤمن از شما  از شما كافرند و برخي  برخي  آفريد پس شما را  كه  كس  آن  اوست«

  فطرت  مقتضاي  و برخالف  و اختيار خود وي  و كسب  فعل  به  كافر را آفريد و كفرش
  سالم  فطرت  مطابق و  خود وي  و كسب  فعل  به  را آفريد و ايمانش  و مؤمن  است  وي
ورزد و  كافر، كفر مي لذا  است  مبتني  �خدا  به  و ايمان  بر يكتاپرستي  كه  است  وي
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  اينها به  كند و همه مي  انتخاب را  آورد و ايمان مي  ايمان  كند و مؤمن مي  كفر را انتخاب

�}�: است  الهي  اذن �ÀÇ��Æ��Å� �Ä��Ã� �Â� �Á�z  :»و (خواهيد  و شما نمي
. »29/   تكوير» «هدبخوا  پروردگار عالميان خداوند  كه مگر آن )شما نافذ نيست  خواسته

ماند و او  نمي  بر او پنهان  اي امر نهاني  هيچ  پس »كنيد بيناست مي  آنچه  و خداوند به«
  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث در.  است  در برابر اعمالتان  تان جزادهنده

  او و ميان  ميان  كند تا بدانجا كه مي  عمل  بهشت  اهل  عمل  از شما به  همانا يكي«: است
بر او  )محفوظ  لوح(  نوشته  وجود ندارد پس  فاصله 1 باع  گز يا يك  جز يك  بهشت
شود و همانا  وارد مي  آن  كند و به مي  عمل  دوزخ  اهل  عمل به  گاه  گيرد، آن مي  سبقت

  جز يك  وزخد  او و ميان  ميان  كند تا بدانجا كه مي  عمل  دوزخ  اهل  عمل  از شما به  يكي
  سبقت  بر وي )محفوظ  لوح  نوشته(  كتاب  گاه  وجود ندارد، آن  فاصله  باع  گز يا يك

: گويند علما مي. »شود وارد مي  آن  كند و به مي  عمل  بهشت  اهل  عمل  به  پس گيرد مي
  چيزي  همان  پس  است  هر معلومي  به  تعالي  حق  ازلي  علم  تعلق  معني  به  حديث  اين

  . است  كرده  و حكم  نموده  ، اراده دانسته �خداوند  دهد كه مي  روي
  

���l����k��j��ih��g����f��e��d�������c��b���l����k��j��ih��g����f��e��d�������c��b���l����k��j��ih��g����f��e��d�������c��b���l����k��j��ih��g����f��e��d�������c��b  
 »آفريد«  بالغه  و حكمت  تدبير درست  ، به عدل  به: يعني »حق  را به  آسمانها و زمين«

  ترتيب  اين  آفريد به  حق  دنآشكار كر  را براي  آسمانها و زمين: است  اين  معني  قولي به
و شما «شود   جزا داده  اش بدكرداري  و بدكار در قبال  اش نيكوكاري  نيكوكار در قبال  كه

انسانها را در   تعالي  حق: يعني »آراست را نيكو  كرد و صورتهايتان  را صورتگري
  است  آيه  د اينو مانن. آفريد  شكل  زيباترين ساختار و  ، نيكوترين صورت  ترين كامل

��[��^���_��}� :»انفطار»  در سوره  تعالي  حق  فرموده � � �\���[��Z��Y��X��W

� �h��g� �f� �e� �d� �c� �b� �a��`z :)چيز تو را در حق  چه!  انسان  اي  هان  

                                                           
متر  سانتي )162(برابر با   كه  گشاده  از هم  هر دو دست  انگشتان  ميان  فاصله  از اندازه  است  عبارت:  باع 1

  . است
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) ساخت  متعادل  تو را آفريد و استوار كرد پس  كه كرد؟ همان  غره  ات پروردگار بخشنده
  نيست  وي  و قامت  اندام  و زيبايي  صورت  در نيكويي  آدم امتياز بني  بتهال. »8ـ6/انفطار«

  در قدرت  كه  مردمي  براي  است  و آشكاري  روشن  داللت ، شگرف  خلقت  اين  بلكه
و   انسان  روحاني  صورت  كه انديشند چنان مي  وي  عظمت و  و حكمت  آفريننده
  امر است  بزرگتر و برتر بر اين  داللتي  وي  عظيم و  دهنده تكان  عقلي  هاي توانايي

��v��u��ts��r��q��p���o��n��m}�: است  فرموده  خداوند متعال  كه چنان
z :»نگريد؟ نمي  خويش  و آيا در خويشتن  يقين  اهل  براي  است  هايي نشانه  و در زمين «
  و سيرتتان نهاد  پس  آخرت  در سراي »بازگشت  اوست  سوي و به«. »21 -20/ذاريات«

  .گردانيد را زيبا  ظاهرتان  صورت  تعالي  حق  كه را نيكو و زيبا سازيد چنان
  

��|�����{��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  
و  پنهانها  و تمام  و زميني  آسماني  كائنات  تمام  به  خويش  از علم  تعالي  حق  گاه  آن

  امري  و هيچ »داند مي  است  را در آسمانها و زمين  آنچه«: فرمودآشكارها خبر داد و 

 داريد را آشكار مي  داريد و آنچه مي  را پنهان  و آنچه«ماند  نمي  از آنها بر او پنهان

 را در ضمير خود  آن  هر انساني  كه  آنچه  به: يعني »ها راز سينه  داند و خداوند به مي
  . قلب  و خطرات  نفس  حديث  مچونه »داناست«دارد  مي  پنهان

  

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  
مانند  ؛ گذشته  هاي از امت »كفر ورزيدند  از اين  پيش  كه  خبر كساني«كفار   اي »آيا«

  شما در قرآن ها به امت  خبر اين: يعني »؟ است  شما نرسيده  به«، عاد و ثمود  نوح  اقوام
  يگانگي  سوي به را  آنان  پيامبرانشان  چگونه  امر آگاهيد كه  و شما از اين  است  هرسيد
  اند دعوت گرفته  اربابي  به  وي  جاي  به  كه  آنچه  و ترك  وي  و پرستش  متعال  خداي

  به  و مؤمنان  پيامبران كار  شدند و سرانجام نابود  انگاران دروغ  در فرجام  نمودند و چسان
و   سنگيني: وبال »چشيدند كار خود را  وبال  پس«بود   و رستگاري  ، نجات يشانا
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و «دچار شدند   آن  در دنيا به ها امت  آن  كه  است  ، عذابي و مراد از آن  است  سختي

  .باشد مي  دوزخ  از عذاب  عبارت  ، كه در آخرت »دردناك  است  را عذابي  ايشان
  

� � n� � � � � � � � � � � � m� � � � l� � k� � n� � � � � � � � � � � � m� � � � l� � k� � n� � � � � � � � � � � � m� � � � l� � k� � n� � � � � � � � � � � � m� � � � l� � k� � � �� � � �� � � �� � � ���|� � � {� � z� � yx� � � w� � vu� � t� � s� � � r� � q� � p� � o��|� � � {� � z� � yx� � � w� � vu� � t� � s� � � r� � q� � p� � o��|� � � {� � z� � yx� � � w� � vu� � t� � s� � � r� � q� � p� � o��|� � � {� � z� � yx� � � w� � vu� � t� � s� � � r� � q� � p� � o
��}��}��}��}  

  كه  است  آن  سبب  به«؛  دنيا و آخرت  در هر دو سراي  و دردناك  تلخ  عذاب »اين«

 آيا ما را آدميان: گفتند  آوردند پس آشكار مي  معجزات  آنان  براي  پيامبرانشان

هر  آمدند، مي  آنان  سوي شكار بهآ  با معجزات  پيامبران  چون: يعني »كنند؟ مي  هدايت 
  اين باشد بشر  پيامبر از جنس  امر كه  از اين  انكار و تعجب  ـ در مقام  از آنان  قومي
  امتها به  آن :يعني »بر تافتند  كافر شدند و روي  پس«گفتند  مي  پيامبرانشان  را به  سخن

گردانيدند و   روي  شدند و از ايشانبودند، كافر   آورده  همراه  كه  آنچه  و به ‡پيامبران
  نيازي خداوند بي  پس« نكردند  بودند، تدبر و انديشه  آورده ‡پيامبران  كه  در آنچه

و از   او از جهانيان: يعني »است  نياز ستوده و خداوند بي«  و عبادتشان  از ايمان »جست
  قال  زبان  به  خويش  خلوقاتم  تمام  نياز و از جانب خود بي  براي  آنان  و نيايش  عبادت
  . است  ستوده  و حال

  

�� �́�������³��²��±��°��¯®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��¥¤��£��¢��������¡�������~�� �́�������³��²��±��°��¯®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��¥¤��£��¢��������¡�������~�� �́�������³��²��±��°��¯®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��¥¤��£��¢��������¡�������~�� �́�������³��²��±��°��¯®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��¥¤��£��¢��������¡�������~  
پروردگار   به  ؛ قسم آري: شوند، بگو نمي  هرگز برانگيخته  اند كه پنداشته  كافران«

 آنان  امر به  را دستور داد تا بر اين  برشپيام �خداوند »شويد مي  برانگيخته  البته  كه من
شويد  مي  برانگيخته  شما از قبرهايتان  كه  عزوجل  خداي  سوگند به: يعني. سوگند بخورد 

  حجت  داشتن منظور برپا  به: يعني »شويد مي  ساخته  ايد، آگاه كرده  آنچه  به  سپس«

و «شويد  مي  جزا داده  در برابر آن  و سپس  شده  خبر داده  شما، قطعا از اعمالتان  عليه

  اين.  وي  تامه  قدرت  سبب  دشوار، به  نه »است  بر خداوند آسان«رستاخيز و جزا  »اين
  است  دستور داده  پيامبرش  به  در آن  خداوند متعال  كه  است  كريم  در قرآن  آيه  سومين
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  اين  اول  آيه. سوگند بخورد معاد  قطعي  و تحقق  بر وقوع  پروردگار خويش  نام  تا به

 ��ç��æ��å��äã���â��á��à��ß��ÞÝ��Ü���Ûz}�: است  تعالي  حق  فرموده

�����p��o}:  است  وي  فرموده  اين  دوم  آيه. »53/   يونس« � nm��l��k�� � � �j��i��h

��r��qz » در   آيه  سومين  هم  و اين  گذشت و تفسير آنها  ترجمه  كه» 3/ سبأ
  . ورد استم  اين
  

��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  
  هرگاه: يعني »آوريد  ، ايمان ايم فرو فرستاده  كه  و نوري  خدا و پيامبرش  به  پس«

 كنيد زيرا  را تصديق  و قرآن صمحمد   ، پيامبرش �خداوند  پس  است  چنين  قضيه
شود  مي  رهنمون  هدايت  روشنايي  سوي به  گمراهي  هاي از تاريكي  كه  است  نوري  قرآن

  پنهان بر او  و افعالتان  از سخنان  چيزي  پس »است  كنيد آگاه مي  آنچه  و خداوند به«
و   صحيح  بايد ايمانتان  دهد پس جزا مي  تان ماند و يقينا شما را در برابر كارنامه نمي
  .باشد  سالم

  

� � � � � Ä� � � � � � Ã� � � Â� � � � � Ä� � � � � � Ã� � � Â� � � � � Ä� � � � � � Ã� � � Â� � � � � Ä� � � � � � Ã� � � Â����Ì� � Ë� � ÊÉ� � È� � Ç� � ÆÅÌ� � Ë� � ÊÉ� � È� � Ç� � ÆÅÌ� � Ë� � ÊÉ� � È� � Ç� � ÆÅÌ� � Ë� � ÊÉ� � È� � Ç� � ÆÅ� �� �� �� ���Ó� � Ò� � Ñ� � Ð� � Ï� � � � Î� � Í��Ó� � Ò� � Ñ� � Ð� � Ï� � � � Î� � Í��Ó� � Ò� � Ñ� � Ð� � Ï� � � � Î� � Í��Ó� � Ò� � Ñ� � Ð� � Ï� � � � Î� � Í
ß������Þ��Ý��ÜÛ���Ú����Ù������Ø���×��Ö��Õ��Ôß������Þ��Ý��ÜÛ���Ú����Ù������Ø���×��Ö��Õ��Ôß������Þ��Ý��ÜÛ���Ú����Ù������Ø���×��Ö��Õ��Ôß������Þ��Ý��ÜÛ���Ú����Ù������Ø���×��Ö��Õ��Ô�������à���à���à���à  

  اهل زيرا »آورد گرد مي«  روز قيامت  براي: يعني »روز جمع  شما را براي  كه  روزي«
،  عملش با  اي كننده هر عمل  ميان  شوند و در آن مي  جزا گردآورده  براي  محشر در آن

  آورده گرد  آخرين و  اولين  و ميان  با ظالمش  هر مظلومي  ، ميان ا امتشب  هر پيامبري  ميان
؛ و  ايمان  كافر با ترك خوردگي و فريب  زيرا غبن »است  روز روز تغابن  آن«شود  مي

شود  روز آشكار مي  در آن  و عمل  در ايمان  وي  و كوتاهي  با كاستي  مؤمن  و زيان  غبن
  حق  اهل  در آن  رسانند پس مي  ديگر زيان  بر برخي  محشر در آن  از اهل  برخي  همچنين
بر   بهشت  اهل  كردن وارد  از زيان بزرگتر  و زياني  رسانند و غبن مي  زيان  باطل  بر اهل

  و ردي  را با پست  و سره  شر، خوب خير را به  دوزخ  اهل  گويي  پس  نيست  دوزخ  اهل
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  غبنت«: شود مي  گفته.  اين  برعكس  بهشت  اند و اهل خواسته  بدل  را با عذاب  و نعمت
را   يا از او چيزي  را بفروشي  او چيزي  به  كه  گاه آن»  وارد كردم  غبن  بر فالن: فالنا

و   مغبون  پس. باشد  خورده  فريب  در معامله و او  او بوده  طرف  به  اما زيان  بخري
و   داده  را از دست  خود در بهشت  و جايگاه  خانواده  كه  است  كسي  زيانمند حقيقي

شود مگر  وارد نمي  بهشت  به  اي بنده  هيچ«: است  آمده  شريف  در حديث. باشد  باخته
شود  مي  داده  نشان  وي  بود ـ به مي  از بدكاران  نيزـ چنانچه  در دوزخ  وي  جايگاه  كه اين

  كه وارد شود مگر اين  دوزخ  به  كه  نيست  اي بنده  چبيفزايد و هي  وي  تا بر شكر و سپاس
  بود ـ تا بر دريغ مي  از نيكوكاران  شود ـ چنانچه مي  بينانده  وي  به  بهشت از  وي  جايگاه

  .»بيفزايد  وي  و حسرت
را از   باشد، بديهايش  داده  انجام  صالحي  و عمل  آورده  خداوند ايمان  به  و هر كس«

  است  كرد، سزاوار آن  جمع  صالح  را با عمل  اقرار و تصديق  هر كس: يعني »بسترد او

 آنها  از فرودست  جويباران  كه  باغهايي  و او را به«شود   زدوده  از وي  تا گناهانش

 و  گناهان  زدودن »باشند، اين  در آن  هميشه  براي  جاودانه  در آورد، كه  است  جاري
: يعني »است  بزرگ  كاميابي«؛  در آن  ابدي  گي با جاودانه  همراه  بهشت  به  وارد كردن

  .تواند كرد نمي  برابري  با آن  ديگري  كاميابي  هيچ  كه  است  اي كاميابي
  

B��AB��AB��AB��A������M��L��K��JI���H����G���F��E��D��C��M��L��K��JI���H����G���F��E��D��C��M��L��K��JI���H����G���F��E��D��C��M��L��K��JI���H����G���F��E��D��C  
اند و  دوزخ  اهل  گروه  اند، آن كرده  ما را تكذيب  و آيات  كفر ورزيده  كه  و كساني«

  .»است  بد سرانجامي  خواهند بود و چه  جاودانه  در آن

،  ياد شده » تغابن»  و بيان  توضيح  براي  دو آيه  در اين  سبحان  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه
  .اند تغابن  و تفسير آن  تفصيل  هر دو آيه  را ذكر نمود پس  و بدبختان  نيكبختان  حال

  

R��Q���P��O��NR��Q���P��O��NR��Q���P��O��NR��Q���P��O��N�����V��UT��S�V��UT��S�V��UT��S�V��UT��S������ �̀�_�� �̂���]��\��[Z��Y��X��W�� �̀�_�� �̂���]��\��[Z��Y��X��W�� �̀�_�� �̂���]��\��[Z��Y��X��W�� �̀�_�� �̂���]��\��[Z��Y��X��W  
از   وغير آن  مال  ، نابودي ، زندان نزديكان  ، مرگ ، بيماري مانند سختي »مصيبتي  هيچ«

  آن  نزول  سبب :قولي  به.  قضا و قدر وي  به: يعني »هللا  اذن  رسد مگر به نمي«  مصايب
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  آنان �خداوند  بايست بود، مي  حق  مسلمانان  روش و  اگر راه: كفار گفتند  بود كه  اين
  راه  را به  آورد، دلش  خداوند ايمان  به  و هر كس«  داشت مي  نگه  را در دنيا از مصايب

مقدر   بر وي �خداوند  جز آنچه  باشد و بداند كه  باور داشته  هر كس: يعني »آورد
برد  مي  صحيح  راه  بهرا   دلش  مصيبت  در هنگام  تعالي  رسد، حق او نمي  به  است  نموده

  وي  به  كه  و آنچه  است �خدا  از جانب  مصيبت  آن  شود كه مي  ، او متوجه و بنابراين
و   است  رسيدني  وي  به  ناخواه  خواه دور شود و  از وي  كه  و نيست  ، قرار نبوده رسيده
  كه ـ چنان  پس  نيست  رسيدني  وي  به  ناخواه نرسد، خواه  وي  بايد به  كه  آنچه
  تسليم �خداوند  قضاي  به  هنگام  ـ او در اين  است  گفته  نيز در تفسير آيه ك عباس ابن
  صبر و بر نعمت  در مصيبت  گويد پس مي )راجعون  ليهإنا إو  نا هللاإ: (شود و استرجاع مي

  هر چيزي  و خداوند به«.  است  آمده  شريف  در حديث  كه گزارد چنان شكر مي

امور بر او   چيز از اين  و هيچ  است  جانبه  و همه  بليغ  علمي  او داراي: يعني »داناست
  .شويد  تسليم  قدر وي و قضا  آوريد و به  او ايمان  به  ماند پس نمي  مخفي

  

��m��l��k��j��i��h�����g���f��ed��c��b��a��m��l��k��j��i��h�����g���f��ed��c��b��a��m��l��k��j��i��h�����g���f��ed��c��b��a��m��l��k��j��i��h�����g���f��ed��c��b��a  
و  �خداوند  فرمانبرداري  به: يعني »كنيد  كنيد و پيامبر را اطاعت  و خدا را اطاعت«

  وي  از شخص  بردن  شويد؛ با فرمان  مشغول  و پيامبرش  از كتاب  برداري فرمان
 اگر: يعني »برتابيد  اگر روي  پس«  بعد از وفاتش  وي  از سنت  بردن  و فرمان  درحياتش

  باكي  يچو بر پيامبر ه  خود شماست  شما بر دوش  گناه  كنيد پس  اعراض  از فرمانبرداري
  اين و جز »آشكار است  رساني  بر پيامبر ما فقط پيام  كه  نيست  زيرا جز اين«  نيست

  رسانيده  انجام  به  درستي  را نيز به  مهم  و او اين  او نيست  بر عهده  تكليفي  ديگر هيچ
  . است

  

��x��w��v��u��t��sr�������q���������p�����o��n��x��w��v��u��t��sr�������q���������p�����o��n��x��w��v��u��t��sr�������q���������p�����o��n��x��w��v��u��t��sr�������q���������p�����o��n  
غير   نه  است  فقط او سزاوار عبوديت: يعني» جز او نيست  يمعبود  هيچ  كه  خداست«

بايدبر خدا   و مؤمنان«نياوريد   را شريك  بخوانيد و با او چيزي  يگانگي  او را به  او پس
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  نمايند، نه  و بر او تكيه  كرده  او تفويض  بايد امور خود را به  مؤمنان: يعني »كنند  توكل
  .بر غير او

  

� �|� �{��z�� �y� �|� �{��z�� �y� �|� �{��z�� �y� �|� �{��z�� �y��e� �d� � cb��a�� � �̀ �_��~��}��e� �d� � cb��a�� � �̀ �_��~��}��e� �d� � cb��a�� � �̀ �_��~��}��e� �d� � cb��a�� � �̀ �_��~��}
��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  

شما   و فرزندان  از همسران  برخي  ايد، در حقيقت  آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

  خود مشغول  به  صالح  خير و عمل  زيرا آنها شما را از انجام »شما هستند  دشمن
  انسان دارند و پروردگار وا مي  تمعصي  ، يا به پيوند رحم  قطع  گردانند، يا شما را به مي

  .كند  مقاومت  آنان  تواند در برابر خواسته دارد، نمي  آنان  به  كه  بر اثر محبتي
  كه آوردند و خواستند  اسالم  مكه  از اهالي  مرداني  بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب

،  بنابراين كار را ندادند  ناي  اجازه  آنان  به  و فرزندانشان  همسران  كنند پس  هجرت
: گويد مجاهد مي .نكنند  شان برحذر باشند و اطاعت  از آنان  داد كه  فرمان  سبحان  خداي

و   دوستي  نكردند ولي  دشمني  در دنيا با آنان  و فرزندان  همسران  كه �خدا  سوگند به«
از   پس«. »كنند  آنان  وخرجبيندوزند   حرام  از مال  كرد كه  وادارشان  بر آن  آنان  محبت

  و شفقت  دوستي  كه كنيد؛ از اين حذر  و فرزندانتان  از همسران: يعني »حذر كنيد  آنان
خير و   در رساندن  مبادا رغبتتان  برگزينيد پس  عزوجل  خداي  را بر طاعت  آنان بر

  مال  برايشان �داوندخ  نافرماني  ارتكاب با  وادارد كه  ، شما را بر آن آنان  براي  منفعت
  مرتكب  را كه  گناهاني »بيامرزيد و اگر عفو كنيد و درگذريد و«كنيد   اندوزي

  به«را بپوشانيد؛   فروگذاريد و گناهانشان  گناهان  را در برابر آن  شوند و سرزنششان مي

  . ايشان  براي  شما و هم  براي  هم »است  خدا آمرزگار مهربان  راستي
او را   مردي  و فرزندان  همسران: است  آمده  كريمه  از آيه  بخش  اين  نزول  ببس  در بيان

  هجرت در  از وي  مردم  ديد كه  چون  بودند پس  ساخته  و سست  بازداشته  از هجرت
و   همسران شد تا  اند، بر آن و دانشمند شده  دانسته �خدا  اند و در دين گرفته  سبقت

  .شد  نازل  ارشاد الهي  اين  بود كه  كند، همان  را مجازات  فرزندانش
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��v��������u����t��s��r��qp���o��n��m��v��������u����t��s��r��qp���o��n��m��v��������u����t��s��r��qp���o��n��m��v��������u����t��s��r��qp���o��n��m  
 ابتال و  وسيله: يعني »شما هستند  براي  اي فتنه  و اوالدتان  اموال  كه  نيست  جز اين«

بر  شما را  كه  و اوالد است  اموال  شما هستند زيرا دوستي  و محنت  رنج  و مايه  آزمون
پيروز   آزمون  از اين  مرد بايد كه  دارد پس وا مي  �هللا  حق  و بازداشتن  حرام  سبك

  ترك و  طاعت  كه  كساني  براي »فقط نزد خداوند است  و مزد بزرگ«آيد   بيرون
:  است  آمده شريف  در حديث. دهند مي  ترجيح  و فرزندان  مال  را بر محبت  وي  معصيت

  بالفقر، فيركب  يعيرانه ، وولده  يد زوجه  علي  الرجل  هالك  فيه  ، يكون متيأ  علي  زمان  يأتي«
و   زن  مرد بر دست  نابودي  در آن  آيد كه مي  زماني  من  بر امت: السوء، فيهلك  مراكب

  به )مال  كسب  براي(او   زنند، درنتيجه مي  فقر طعنه  او را به  زيرا آنان  است  فرزند وي
نيز   عصر و زمان  همين  و حقا كه(. »گردد نابود مي  رانجامسشود و  بد سوار مي  هاي راه

  ها و اميال خواسته  ارضاي  براي  اشخاص از  بسياري  كه  ما شاهديم  و امروزه  است  آمده
  آن  مواد مخدر و امثال  ، تجارت المال بيت  غارت ، ارتشا، دزدي  خود، به  و فرزندان  زنان
  متيأ  ةفتن  نإ، و ةفتن  ةمأ  لكل  نإ«:  است  آمده  شريف  درحديث  همچنين. )آورند يم  روي
در   همچنين. » است  مال  من  امت  و همانا فتنه  است  اي فتنه  هر امتي  همانا براي: المال

  فرزند ثمره: ةمحزن  ةمبخل  ةمجبن  نهمإو  القلوب ةالولد ثمر«: است  آمده  شريف  حديث
  همچنين. »اند آفرين  و اندوه  كننده  ، بخيل ابزار ترسو سازنده  آنان  گمان بي  ولي  هاستدل

  قتلك  نإ، و فوزا لك  كان  قتلته  نإ  الذي  عدوك  ليس«: است  آمده شريف  در حديث
  عدو لك  عديأ  ، ثم صلبك  من  خرج  الذي  ولدك: عدو لك  لعله  الذي  ولكن  ةالجن  دخلت

  اي رستگاري  اگر او را بكشي  كه  نيست  كسي  تو آن  دشمن:  يمينك  ملكت  الذي  كمال
شايد او   كه  كسي  ولي  شوي مي  داخل  بهشت  اگر او تو را بكشد به تو و  براي  است

  ترين دشمن  ، سپس است  آمده  تو بيرون  از صلب  كه  فرزند توست :توست  دشمن
  در حديث  همچنين. » است  تو در آمده  تملك  تحت  كه  تتوس  مال تو  براي  دشمن
  در روز قيامت: حسناته  عياله  كلأ: ، فيقال ةالقيام  يوم  برجل  يؤتي«: است آمده  شريف
  .»اند را خورده  وي  حسنات  وي  عيال: شود مي  گفته  شود پس مي  آورده  مردي
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و   سعي داريد و  و توان  طاقت  تا آنجا كه: يعني »توانيد از خدا پروا بداريد تا مي  پس«
  درحديث  كه چنان. باشيد  داشته  رسد، تقوا و خداترسي مي  آن  پايه  شما به  كوشش
مر أب  مرتكمأ ذاإ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف

تا   پس  دادم  فرمان  امري  شما را به  چون: فاجتنبوه  عنه  ، وما نهيتكم استطعتم ما  فأتوا منه
. »، بپرهيزيد كنم مي  نهي  شما را از آن  كه  دهيد و از آنچه  را انجام  توانيد آن مي  آنجا كه

شويد بشنويد، از  مي  داده  فرمان  بدان  را كه  آنچه: يعني »كنيد  و بشنويد و اطاعت«

  و خيري«باشيد  ص وي  رسول و �امر خدا  تسليم  حال  كنيد و در همه  اوامر اطاعت

  اين  يا معني.  است  خير خودتان  به  بكنيد كه  انفاقي: يعني »كنيد  انفاق  خودتان  را براي
كنيد   ير انفاقخ  هاي ، در راه است  داده  شما روزي  به  خداوند متعال  كه  از اموالي: است
،  است  يا مراد از خير؛ مال. كنيد  را تقديم  خيري  نفسهايتان  نورزيد و براي  بخل  آن  و به
شد   داشته  خود نگاه  نفس  از بخل  و هر كس«بدهيد  را  كنيد و آن  را انفاق  مال: يعني

  نگه  بخل  فتاو را از آ �خداوند  كه  هر كس: يعني »ايشانند رستگاران  گروه  آن  پس
ايشانند   گروه  آن  كرد پس  خير انفاق  هاي و در راه �خدا  ، او در راه و بنابراين  داشت

  . هر مطلوبي  به  يافتگان و دست  هر خيري  به  شدگان نايل

��W}��  آيه  چون: فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان �جبير  از سعيدبن

��Z��Y��Xz  :)شد،كار بر   نازل» 102/عمران آل«) پروا كنيد  آن  تقواي  حق  ا بهاز خد
  هاي پاشنه  كردند كه  و نماز قيام  و نيايش  عبادت  به  چنان  پس  دشوار گشت  مسلمانان

  براي  عزوجل  خداي  بود كه  ، همان برداشت  زخم  هايشان كرد و پيشاني  ورم  پايشان
). از خدا پروا داريد توانيد مي  تا آنجا كه  پس: (فرمود  نازل  كار بر مسلمانان  كردن  سبك

باشد  مي» عمران  آل»  آيه  ناسخ  آيه  اين  برآنند كه  مانند قتاده  از مفسران  ، گروهي بنابراين
ما   نيز تقواي  عمران  آل  زيرا مراد آيه  نيست  تعارضي  دو آيه  ميان  برآنند كه  اما ديگران
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.  مأمور است  الهي  تقواي  خود به  توانايي  در محدوده  انسان  بلكه  نيست  توان  فوق
  . ناسخ آن  نه  است » عمران آل»  آيه  تفسيركننده  آيه  ، اين بنابراين

  

��¹�� �̧���¶��µ��´³���²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��¹�� �̧���¶��µ��´³���²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��¹�� �̧���¶��µ��´³���²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��¹�� �̧���¶��µ��´³���²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª  
  رغبت  با كمال خاطر و ، طيب نيت  با اخالص  و در نتيجه »نيكو دهيد  را وامي هللاگر ا«

و  »گرداند مي  شما مضاعف  را براي  آن«كنيد   خير مصرف  هاي خود را در راه  اموال

  همراه: يعني »بخشايد مي و بر شما«گرداند  برابر تا هفتصد برابر مي  را از ده  هر حسنه
  ضميمه  آن  افزايد و به مي را نيز بر شما  گناهانتان  ، آمرزش كردن  دو چندان  با اين

  كند، به  اطاعت  از وي  كه را  هر كس  پس »بردبار است  و خداوند قدردان«كند  مي
  نيكو يا همان  قرض. كند نمي  شتاب  نافرمانان  مجازات  دهد و به مي  برابر پاداش  چندين
خاطر   و طيب  با اخالص  همراه  حالل  از مال  دادن  از صدقه  عبارت: الحسنه  قرض
  . است

  

���¿�������¾�����½��¼����»��º���¿�������¾�����½��¼����»��º���¿�������¾�����½��¼����»��º���¿�������¾�����½��¼����»��º  
  عزيز حكيم«  و آشكار است  نهان  داناي  تعالي  حق: يعني »است  و شهاده  غيب  داناي«

  . است  بالغه  حكمت  و پيروزمند و داراي  او غالب: يعني »است
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  ﴾ طالق  سوره ﴿
  . است  آيه) 12(  و داراي  است  مدني

  
  با اين  آن  و نيز افتتاح  در آن  وعده  طالق  احكام  بيان  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  طالق« ��G��F��E��D��C��B��A...z}�: تعالي  حق  فرموده
  

O� � NM� �L� �K� � JI� � �H� �G��F� �E� �D� �C� �B� �AO� � NM� �L� �K� � JI� � �H� �G��F� �E� �D� �C� �B� �AO� � NM� �L� �K� � JI� � �H� �G��F� �E� �D� �C� �B� �AO� � NM� �L� �K� � JI� � �H� �G��F� �E� �D� �C� �B� �A��������
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aaaa����c��bc��bc��bc��b����dddd����h��g��feh��g��feh��g��feh��g��fe����iiii����jjjj����kkkk����o��n��m��lo��n��m��lo��n��m��lo��n��m��l  
  را در وقت  گوييد آنان  طالق  گوييد پس  را طالق  خواستيد زنان  چون! پيامبر  يا«

 كه  باشند، يا در وقتي  آورده  روي  خويش  عده  سوي به  كه  در وقتي: يعني »آنان  عده
را   عده  گذراندن  و ظرفيت  صالحيت  كه  است  در زماني  آغاز تواند شد؛ و آن  شان عده 

  طالق  اي ماهيانه  از عادت  بودنشان  پاك  را در مقطع  زنان  كه  است  مراد اين. باشد  داشته
  شان واگذاريد تا عده را  آنان  باشد، سپس  نشده  واقع  و مقاربت  جماع  در آن  گوييد كه

  مناسب  در وقتي  داديد، درحقيقت  طالق  صورت  را بدين  آنان  هرگاه  شود پس  سپري
و   تشريف  اوال براي  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه. ايد داده  قشانطال  با عده

و مورد ندا قرار داد،   ساخت  مخاطب  حكم  اين  را به  ، ايشان ص پيامبرش  گراميداشت
  آن  كه اين  به  گردانيد و با توجه  مخاطب را نيز  ايشان  امت ص  با پيامبرش  همراه  سپس

  . است  امت  نداكردن  در حقيقت  نداكردنشان  اند پس خويش  تام  امام ص  حضرت
  كه  است  كرده  عنها روايت هللا رضي  انصاري  سكن  يزيدبن  ابوداوود از اسماء بنت

  مطلقه  براي  از آن  قبل  كه درحالي  شدم  داده  طالق ص  اكرم رسول  در زمان  من: فرمود
. شد  نازل  وي  در باره  طالق  براي  شمردن  عده  كه  بودم  زني  اولين  من  نبود پس  اي عده

را در   خويش  زن  من«: فرمود  كه  است  آمده �عمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث
يادآور  ص  اكرم  رسول  را به  موضوع  اين �عمر  پدرم  پس  دادم  طالق  حيضش  حال

نمايد،   او رجوع  بايد به: ند و فرمودندآمد  خشم  به  كارم  از اين صخدا   شد، رسول
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  حيض  گاه  شود، آن  پاك  خويش) ماهيانه  عادت(  دارد تا از حيض  او را نگه  سپس
دهد، بايد او را   طالقش  كه ديد  اگر صالح  هنگام  در اين  شود پس  گردد و باز پاك

  كه  اي عده  است  اين. ويدگ  طالق كند،  نزديكي  با وي  كه از آن  و قبل  طهر وي  درحال
  در حال  طالق  بر حرمت  دليل  كريمه  آيه  پس. » است  امر نموده  آن  به  عزوجل  خداي
  . است  حيض

  سني  نه  كه  و طالقي  بدعي  ، طالق سني  طالق: است  نوع  بر سه  طالق  اند كه فقها گفته
  . بدعي  و نه  است
 خويش  مرد با زن  در آن  باشد كه  شده  واقع  طهري در  كه  است  طالقي: سني  طالق

  آن  عاليم  وضوح  به  كه  است  اي بارداري  در اثناي  وي  باشد، يا طالق  نكرده  مقاربت 
  .باشد  آشكار شده

  مقاربت  در آن  كه  است  يا در طهري  حيض  در اثناي  زن  گفتن  طالق: بدعي  طالق
  احتمال  آن  در اثناي  كه  است  رو بدعت  از آن  از طالق  نوع  اين. باشد  گرفته  صورت
  عده  پايان  براي او  كه  مدتي  كردن  طوالني  به  طالق  باشد، يا اين متصور مي  زن  بارداري
  .گردد مي  وي  ضرر به  الحاق  خود سبب  انجامد و اين كشد مي انتظار مي  خويش

از  اميد نا(  آيسه  يا زن  دختر صغيره  گفتن  طالق: بدعي  و نه  است  سني  نه  كه  اما طالقي
 مقاربت  شوهر هنوز با وي  كه  است  زني  گفتن  يا طالق) كبر سن  سبب  به  حيض

  طالق در  و احسن  فقها افضل  اتفاق  به  كه  ذكر است  شايان.  است  نداده  انجام  جنسي 
  خويش  عده  او را واگذارد كه  گويد و بعد از آن  قطال  را يك  شوهر زنش  كه  است  اين

حاللها نزد   از منفورترين  گمان بي«: است  آمده  شريف  در حديث. نمايد  را سپري
  باشد ولي مي  مشروع جايز و  در اسالم  ، هرچند طالق بنابراين»  است  طالق  �خداوند
  رعايت  را در آن  شرعي و ضوابط شد  و اضطرار متوسل  ضرورت  در هنگام  آن  بايد به

  .كرد
خدا   رسول« :فرمود  اند كه كرده  روايت � از انس  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  اين �خداوند اثنا  آمد، در اين  خويش  دادند و او نزد خانواده  را طالق  حفصه ص
دار  نمايند زيرا او روزه  رجوع  وي  به: شد كه  دستور داده  ايشان  فرمود و به  را نازل  آيه

  .»باشد مي  ايشان  نيز از همسران  و در بهشت  دار است زنده  و شب
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  طالق  كه را  و وقتي  داشته  را نگه  عده  حساب!  شوهران  اي: يعني »را بشماريد  و عده«
. متضرر نشود  عده  مدت  شدن  با طوالني  خاطر بسپاريد تا زن  به  است  شده  واقع  در آن
  عادت(  حيض  يا سه) پاكي(طهر   سه 1فقها  بنابر اختالف  عده  كه  ذكر است  شايان

  نكرده  نافرماني  اوامرش او را در  پس »بترسيد  و از خدا، پروردگارتان«  است) ماهيانه

  كه  گاه آنتا : يعني »نكنيد  بيرون  هايشان را از خانه  آنان«وارد نسازيد   زيان  زنان  و به
  اند بيرون بوده  در آن  طالق  هنگام در  كه  هايي را از خانه  هستند، آنان  شان عده  در دوران

ها در  خانه  در آن  سكونت  به  مطلقه  زنان  استحقاق  كمال  بيان  براي  تعالي  حق. نكنيد
  نهي  رفتن  را نيز از بيرون  مطلقه  زنان  گاه آن .كرد  منسوب  زنان  ها را به ، خانه عده  مدت

  در عده  كه  گاه  نيز تا آن  خود زنان: يعني» نروند  بيرون  هم  و خودشان«: كرد و فرمود
  است  اين  ابوحنيفه  رأي. نروند  ـ بيرون  ضروري  كاري  ها ـ جز براي خانه  هستند، از آن

يا روز   شمارد، در شب مي  عده  آندر   كه  اي از خانه  ندارد كه جواز  مطلقه  زن  براي  كه
  وفات  شوهرش  كه  كسي  اما براي  بائن  باشد و چه  رجعي  وي  طالق  شود چه  بيرون
امور   انجام  در روز براي  شدن  ، بيرون است  وفات  عده  گذراندن  حال و او در  كرده

 وجود ندارد  نيازي  آن  به  رود چرا كه  نبايد بيرون  شب  جواز دارد اما از طرف  ضروري
 در  هايشان را از خانه  ايشان: يعني »شوند  آشكاري  كار ناشايست  مرتكب  كه  مگر آن«

: قولي به .زنا گردند  فاحشه  عمل  مرتكب  كه نكنيد مگر اين  بيرون  عده  كردن  سپري  وقت
  با وي  خانه  در آن  كه  است  بر كسي  زن  درازي  و زبان  بد زباني) مبينه  فاحشه(مراد از 

  . است  ساكن
خود   بندگان  آنها را به  خداوند متعال  كه  احكامي  اين: يعني »حدود الهي  است  و اين«

جايز   پس  نموده  ترسيم  او برايشان  كه  است  ، همانا حد و مرزهايي است  كرده  بيان
  راستي  كند، به تجاوز  الهياز حدود   و هر كس«مرزها تجاوز كنند   از اين  كه  نيست

خداوند بعد   شايد كه«  نابودي  ورطه  خود به  با افگندن »است  كرده  بر خود ستم  كه

بماند،   باقي شوهر  در خانه  مطلقه  زن  شايد وقتي: يعني »را پديد آورد  كاري  از اين
  مراد برانگيختن: قولي به .ديگر بازگردند يك  اندازد و به  الفت  دلهايشان  بين  �خداوند

                                                           
  . طهر است  سه  و در نزد شافعي  حيض  سه  در نزد ابوحنيفه  عده 1
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  كه  زيرا در صورتي  است  طالق  سه  از گفتن  و نهيشان  طالق  يك  بر گفتن  شوهران
  شد و به  و نادم  پشيمان  زنش  از فراق  گاه  و آن  گفت  طالق  را سه  زنش  شخص
  چرا كه  است  وارد نموده  زيان  خودش  به  صورت  پيدا كرد، در اين  او رغبت  به  برگشت

  شود كه مي  خاطرنشان. يابد نمي  بازگشت  سوي به  ، ديگر راهي طالق  سه  بعد از گفان
  انكار و اتهام  تا راه  است  مستحب  چهارگانه  در مذاهب  و رجعت  بر طالق  گرفتن شاهد

  اين  شود، مثال به مي  محقق  با فعل  و هم  قول با  هم  رجعت  و نزد احناف. را ببندد
  دهد كه  انجام  عمال كاري  كه ، يا اين كردم  رجوع تو  به: بگويد  زنش  شوهر به  كه  ترتيب
  . با وي  يا مقاربت  شهوت  به  وي  مانند بوسيدن باشد،  وي  به  رجوعش  نشانه
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خود   عده  پايان  به  مطلقه  زنان  چون: يعني »شوند  نزديك  ميعاد خويش  به  چون  پس«

 »داريد  نگاه  پسنديده  وجه  را به  آنان«قرار گيرند؛   آن  پايان  شوند و در آستانه  نزديك
  رجوع  اين از  كه آن د بيكني  رجوع  آنان  به  رغبت  و از روي  معاشرت  با حسن: يعني

 »جدا شويد  از ايشان  پسنديده  وجه  يا به«باشيد   را داشته  آنان  به  رسانيدن  قصد زيان
  صاحب  گاه  آيد وآن  پايان  به  شان عده  كه كنيد تا آن  رهايشان  خير و خوشي  به: يعني

  آنان  بپردازيد و به ما دارندش  بر ذمه  را كه  حقوقي  حال  گردند و در عين  اختيار خويش
  بيشتر پيش  شما دو راه ، عده  يافتن  پايان  در هنگام: كه اين  مطلب  حاصل. نرسانيد  زيان

  پسنديده  بر وجه  هم داريد، يا  نگاه  پسنديده  را بر وجه  ايشان  كه رو نداريد؛ يا اين
  ، يا رها ساختنشان رساندن  ور زيانمنظ  آنها به  داشتن  نگاه  گمان كنيد اما بي  رهايشان

خود   را از ميان  عادل  ودو تن«  شما روا نيست  ؛ براي حق  با آزار و بازداشتن  همراه

جدا   ؛ چنانچه و مفارقت  كرديد، يا برجدايي مي  رجوع  ؛ چنانچه بر رجعت »گيريد  گواه
  كه و چنان. شود  بركنده  خصومت  و ماده  قطع  احتمالي  نزاع  هاي شديد تا رشته مي

خداوند   را براي  و شهادت«  است  مستحب  چهارگانه  در مذاهب  ؛ شاهد گرفتن گفتيم
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قصد   اند، به برداشته  را كه  اي گواهي  شهود كه  براي  است  دستوري  اين »بر پا داريد

دارد،   ايمان  خداوند و روز بازپسين  به  كه  هركس«ادا نمايند   راستين  بر وجه  قربت

اندرز   اين  را به  مؤمنان  تعالي  حق  كه  اين  ودليل »شود مي  پند داده«  حكم »اين به
  و هر كس«  ديگران  گيرند نه مي  نفع  از آن  ايشان فقط  كه  است  گردانيد اين  مخصوص

  كرده  نتعيي  بندگانش  او براي  كه  حد و مرزهايي در برابر  با توقف »از خدا پروا كند

  . است  در افتاده  آن  به  كه  از آنچه »پديد آورد  شدي او بيرون  خداوند براي«  است
نزد   اشجعي  مالك  بن  عوف«: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  مادرش و  است  را اسير كرده  پسرم  دشمن! هللا  يا رسول: آمد و گفت ص  اكرم  رسول
تو   هم: فرمودند صخدا   دهيد؟ رسول چيز دستور مي  چه  مرا به  كند پس مي  قراري يب

را   زنش  چون  پس.  دهم مي دستور) اال باهللا  ةقو وال  ال حول: (بسيار گفتن  او را به  و هم
. اند دستور داده ص  اكرم  رسول  آنچه  نيكوست  چه: گفت  كرد، زنش  خبر آگاه  از اين
  او از نزد دشمن  شد پس  غافل  پسرشان از  در رسيد و دشمن  �خداوند  ايتعن  سپس

  خداي  گاه  آن. آمد  نزد پدرش  گوسفندان را نيز ربود و با  و گوسفندانشان  گريخته
  .فرمود  را نازل  آيه  اين  عزوجل
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 برد نمي  گمان  كه  او را از جايي«  تعالي  پروا كند، حق  �از خداوند  هر كس »و«

. آيد نمي  گذرد و در حسابش نمي  خاطرش  هرگز به  كه  از راهي: يعني »دهد مي  روزي
را   آيه  اين صخدا   رسول: فرمود  كه  است  آمده �ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث

���u���t��s���r���q��p��o����n��m��l}�: مودندن  تالوت  بر من �k��j ...z�    و
: خذوا بها كفتهمأ  كلهم  الناس  نألو ! باذرأ يا«: شدند، فرمودند  فارغ  آن  از تالوت  چون

  ، كسي بنابراين. » است  را بسنده  آنان  ورزند، همه  تمسك  آن  به  مردم  اگر همه! اباذر  اي
  عده  شدن  بر سپري  وي  جدايي و  مفارقت  در هنگام  دهد سپس مي  را طالق  زنش  كه
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تنگنا   او از آن  براي �گيرد، خداوند مي  گواه  وي  به  رجوع  گيرد، يا در هنگام مي  گواه
  از احكام  ماند كه مي  تنگنا باقي  در اين  كسي فقط  دهد؛ پس قرار مي  رفتي  بيرون  راه

  كند پس  بر خدا توكل  و هر كس«كند   مخالفت  و رجعت  قدر امر طال  �خداوند

  تكيه  عزوجل  ها بر خداي ها و حادثه در سختي  هر كس: يعني »است  خدا او را كافي
و او را از   است  كافي  وي  و پريشاني  نگراني او را در  تعالي  و اعتماد كند، حق

  رسنده  مراد خويش  خداوند به  مانگ بي«رهاند  مي  سالمت  سرا به هر دو  تنگناهاي

گرداند و  او را عاجز نمي  مراد و مطلوبي  و هيچ  نشده  فوت  از وي  چيزي: يعني» است
  خواهد، بر خلقش  كه  گونه  را آن  خويش  و احكام  است  دار كار خويش او سر رشته

: يعني »است  دهمقرر كر  اي اندازه  هر چيزي  خدا براي راستي  به«گرداند  نافذ مي
  آن  كه  است  مقرر كرده  اي ها ميعاد و اندازه حالي  آسوده ها و سختي  براي  سبحان  خداي
تقدير   ، اگر انسان رسند بنابراين مي  پايان  به  ميعاد و اندازه  آن ها با ها و آسودگي سختي

  ، در اين اوست  ر و توفيقتقدي  چيز به  همه  باشد كه  داشته  يقين و  را در نظر گرفته  الهي
  باقي  برايش  ديگري  بر او، راه  و توكل  تعالي  قضا و قدر حق  به  جز تسليم  صورت

  مقرر كرده  اي اندازه  هر چيزي  خدا براي  كه  مراد از اين«: گويد مي  سدي. ماند نمي
  .» است  و عده  حيض  اندازه  كردن ، مقرر است
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 عادت  هستند كه  بزرگسالي  مراد زنان »نوميد شدند  از حيض  شما كه  زنان  و آن«

د وندانستي »افتاديد  شبهه  اگر به«اند؛  نوميد شده  و از آن  شده  قطع) حيض(  آنان  ماهيانه 

  حيض  سن  به  كه  و دختراني  است  ماه  سه  آنان  عده  پس«  است  چگونه  آنان  عده  كه

  ماه  نيز سه  آنان  عده  پس  حد بلوغ  به  رسيدنشان  و عدم  خردسالي  سبب  به »اند نرسيده
  زناني، يا  است  مجهول » استحاضه»  بيماري  سبب  آنها به  ميعاد حيض  كه  اما زناني.  است

بايد   چراكه  است  كامل  يكسال ها در نزد مالكي  آنان  عده  بينند پس مي  خون  پيوسته  كه
  ماه  نه  حمل  بكشند زيرا غالبا مدت انتظار  حاملگي  شك  رفتن  از بين  را براي  ماه  نه
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  عده  كه  است  اين  نزد احناف  به مفتي  قول اما.  است  آنان  عده  مدت  هم  ماه  و سه  است
  شود پس  مي  در نظر گرفته  دو ماه  طهر آنان  مدت رسد زيرا مي  پايان  به  ماه  با هفت  آنان
  حيض  سه  مدت  عنوان  به  هم  ماه  و احتياطا يك  است  ماه  مجموعا شش  طهر آنان  سه

  نيز سه  از زنان  روهگ  اين  عده  ها برآنند كه ها و حنبلي شافعي  ولي. شود آنها برآورد مي
  عده: يعني »كنند  حمل  وضع  كه  است  اين  شان عده  مدت  آبستن  و زنان«  است  ماه

  يك  حملشان  رسد، هرچند ـ از نظر جمهور فقها ـ وضع مي  پايان به  حمل  با وضع  آنان
 دارد، خدااز خدا پروا   و هر كس«بيفتد   شوهر نيز اتفاق  يا مرگ  طالق بعد از  ساعت

  آسان  كار او را در دنيا و آخرت: يعني »سازد مي  فراهم  اي آساني  او در كارش  براي
  سنت  پروا دارد و مطابق �از خدا  هر كس«: گويد مي  در تفسير آن  ضحاك .گرداند مي

  .»آورد پديد مي  اي آساني  او در امر رجعت  گويد، خداوند براي  طالق
  آيه  چون :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  بياندر  � كعب بن از ابي
تعداد   عده  بيان: گفتند  شد، اصحاب  نازل  از زنان  تعدادي  عده  درباره»  بقره»  سوره

  قطع  شان حيض  كه  بزرگسالي  ، زنان خردسال  دختران  عده  بيان  ـ يعني  از زنان  ديگري
  .شد  نازل  آيه  اين  پس.  است  مانده  باردار ـ باقي  و زنان  است  شده

  

���Û��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø��×�������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ���Ï��Î��Í��Ì  
 از خدا پروا  و هر كس  است  شما فرستاده  سوي را به  آن  كه  خداست  حكم  اين«

  هايش ديب«؛  است  واجب  اش بر ذمه  كه  حقوقي  و رعايت  وي  احكام  به  در عمل »كند

  بزرگ را  و پاداشش«كند  نمي  او را در برابر آنها محاسبه  پس »زدايد مي  را از وي

  بهشت همانا  كند كه را عطا مي  عظيمي  پاداش  در آخرت  برايش: يعني »گرداند مي
  . است
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��e��d��e��d��e��d��e��d  
 آنها را در: يعني »داريد  خود سكني  دهيد كه  سكني  را در همانجايي  مطلقه  زنان«

  به«  واجب  است  حقي  دادنشان  دهيد و اسكان  مسكن  خودتان  سكناي  از جاي  بعضي

در تفسير   قتاده. دهيد  خود سكني  و توان  را در حد وسع  ايشان: يعني »خود  قدر طاقت
  همانجا سكني يافتيد، او را در  او جايي  خود براي  اطاق  در بغل  اگر حتي«: گويد مي  آن

  ، نه شده  گفته  طالق  سه  كه  اما زني  است  رجعي  مطلقه  زن  مربوط به  حكم  اين. »دهيد
  آن  بنا بر تعميم را  حكم  اين  احناف  ولي.  مسكني  دارد و نه  اي شوهر نفقه  بر عهده

  دارد واجب  عده  كه  اي مطلقه  هر زن  براي  و مسكن  نفقه: گويند شناسند و لذا مي مي
از   بخش  اين  دليل  باردار نباشد، به باشد و هرچند  شده  داده  باين  ، هرچند طالق است

، يا در  در مسكن »كنيد  تنگ  آنان بر را  نرسانيد تا عرصه  زيان  آنان  و به«: كريمه  آيه
  و چنين »كنند  حمل  وضع  كه آن كنيد تا  خرج  بر آنان  و اگر باردار باشند پس«  نفقه

.  غير باردار است  زنان  عده  مدت  اندازه  آنها به  و مسكن  نفقه  استحقاق  نپنداريد كه
  باردار مطلقه  زن  براي  و مسكن  نفقه  تأمين  علما در وجوب  ميان  كه  ذكر است  شايان

  بعد از وضع  مطلقه  زنان  اگر آن: يعني »شما شير دادند  اگر براي  پس«  نيست  خالفي

: يعني »را بپردازيد  اجرتشان  پس«نيز دادند؛  شما را شير  ، فرزندان عده  و انقضاي  حمل

  طابخ  اين »كنيد  مشورت  پسنديده  خود بر وجه  و در ميان«را   شان شيردهي  اجرت
.  است  شده  واقع  و جدايي  فراق  در ميانشان  طالق با  كه  است  و زناني  شوهران  متوجه
از   كنيد و بايد برخي  ، مشاوره است  و معروف  پسنديده  كه  نحوي  خود به  در ميان: يعني

وء ديگر را در مورد فرزند بپذيرند و نبايد آثار س  برخي  پسنديده و  معروف  شما سخنان
را زير پا   مصلحت  و تار گرداند كه  تيره  شما را چنان  ميان  مناسبات  فضاي  طالق

پدر   حال  فرزند و هم  مصلحت  شود، هم  مادر رعايت  مصلحت  هم بايد  گذاريد پس
  اين. كند  را بر پدر تنگ  ورزد و مادر نبايد عرصه  بخل  مال  نبايد در انفاق ، پدر بنابراين
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ÍÌz اگر در مزد: يعني »نرسيديد  توافق  و اگر به«.  گذشت  تفسير آن  كه 
 او  را كه  مادر پاداشي  به  كه  نرسيديد و شوهر نپذيرفت  توافق  مادر به  شيردهي

 مزد، شير  آن  جز در قبال  فرزندش  به  كه ابا ورزيد از اين  خواهد بدهد و مادر هم مي
را   پدر زني: يعني »ديگر شير خواهد داد  زني«پدر   براي: يعني »او  براي  پس«بدهد؛ 

 فرزند مجبور  دادن شير  را شير دهد لذا مادر به  ديگر اجير خواهد كرد تا فرزندش
  . نيست

  

� � � � � �y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f���� � �y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f���� � �y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f���� � �y���x��w��v��u��ts��r��q��p��o��n��m��l���kj��i����h��g��f��|{��z��|{��z��|{��z��|{��z
��b����a�� �̀�_��~��}��b����a�� �̀�_��~��}��b����a�� �̀�_��~��}��b����a�� �̀�_��~��}  

  توانگري توانگر از«نوزاد؛   و فرزندان  شيرده  ، زنان مطلقه  بر زنان »كند  خرج  بايد كه«

  و آن«دهد   وگشايش  امر توسعه  خود در اين  توانگر بايد در حد توانگري: يعني »خود

؛  است  تنگدست فقير و  كه  كسي: يعني »است  شده  تنگ  اش روزي  بر وي  كه  كس

  و بر او بيش »كند خرج«  از روزي »است  او بخشيده  خداوند به  كه  بايد از آنچه  پس«

 »است  بخشيده او  به  كه  قدر آنچه  را جز به  كس  خداوند هيچ«  نيست  تكليفي  از اين
  در وسع را  آنچه  كندكه نمي  مكلف  لذا فقير را بدان »كند نمي  تكليف«  و روزي  از رزق

از   خدا پس  زودي  به« نمايد  و بخشش  بذل  كند و مانند توانگران  نفقه  نيست  و توانش

و   فقر، گشايش و  از سختي  پس: يعني »را پديد خواهد آورد  آسايشي  تنگدستي
  .را پديد خواهد آورد  اي توانگري

  

��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  
  چه :يعني »سر پيچيدند  پروردگار خود و پيامبرانش  از فرمان  ار شهرها كهبسي  و چه«

سرپيچيدند   و پيامبرانش  �خداوند  از فرمان  كه  شهرها و آباديهايي  بسيار بودند اهالي
را در   آنان :يعني »سخت  حسابي  با آنان  كرديم  حساب  پس«كردند؛   پيشه  و عصيان
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  عذابي  وآنها را به«  كرديم  محاسبه  سختي  بودند به  داده  نيا انجامدر د  كه  برابر اعمالي

و بسيار   بزرگ  عذابي  به  شهرها را در آخرت  آن  اهالي: يعني »كرديم  عذاب  سخت
در   شمشير جهاد، فروبردن ، و قحطي  و در دنيا نيز با گرسنگي  كنيم مي  عذاب  سخت
  . كرديم  عذابشان  و مسخ  زمين

  

���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r���y��x��w��v��u��t��s��r  
كفر   جزاي  را كه  عذابي  سنگين  فرجام: يعني »خود را چشيدند  عمل  تا كيفر زشت«

  آن  كار اهالي  پايان: يعني »بود  زيانكاري  كارشان  سرانجام«چشيدند و   آنهاست
  خويش  يها وجانها ، خانواده اموال  انجاميد پس  آخرت  دنيا و عذاب  هالكت  شهرها، به
  .باختند  راه  را در اين

    

���°�� �̄ �®��� �¬��� � � � � � �«��ª��©�� �̈� � §¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z���°�� �̄ �®��� �¬��� � � � � � �«��ª��©�� �̈� � §¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z���°�� �̄ �®��� �¬��� � � � � � �«��ª��©�� �̈� � §¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z���°�� �̄ �®��� �¬��� � � � � � �«��ª��©�� �̈� � §¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z
��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��±

��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��������Ë�������Ê����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��������Ë�������Ê����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��������Ë�������Ê����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��������Ë�������Ê����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã  
  عذاب همانا  ، كه آخرت  در سراي »است  مهيا كرده  ختس  عذابي  آنان  خداوند براي«

برتر   هاي عقل  صاحبان  اي: يعني »ايد آورده  ايمان  كه  خردمنداني  اي  پس«  است  آتش
  از پيامبرش و  شده  تسليم  �خداوند  براي  كه  كساني  و اي صمحمد   امت  از اين
باشيد و   صادق راستگو و  در ايمانتان  سپ »از خداوند پروا كنيد«ايد؛  كرده  پيروي ص

  ترين سخت  به  صورت  در آن  از شما سر پيچيدند؛ كه  پيش  نباشيد كه  هايي مانند امت
  اين. شويد مي  ، معذب عذاب  همان  گيريد و از جنس قرار مي  مورد محاسبه  حساب
خدا   هرآينه«، برترند  و فهم  عقل  داراي  فقط مؤمنان  دارد كه  بر آن  داللت  خطاب

مراد از ذكر : قولي به.  است  عظيم  قرآن همانا  كه »است  فرود آورده  شما ذكري  سوي به

 »را  پيامبري«: فرمود  آن  دنبال  به  تعالي  حق  جهت  اند، از اين صدر اينجا خود پيامبر 
  را همراه  د آورد و پيامبريرا فرو  شما قرآني  سوي به : است  اين  معني  اول  اما بنا بر وجه
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  را كه  آياتي: يعني »خواند را بر شما مي  الهي  مبينات  آيات  كه«فرستاد؛   قرآن  با اين

  ايمان  را كه  تا كساني«كند  مي  سازد و بيان مي  روشن  برايشان را  مورد نياز مردم  احكام

تا : يعني »آورد  نور بيرون  سوي ها به اند از تاريكي كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده
اند از  كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  را كه  كساني  آيات  با اين  خداوند متعال

  بيرون  نور ايمان  سوي كفر به  و از ظلمات  نور هدايت  سوي به  گمراهي  هاي تاريكي
  در ميان  هر كس: يعني »ندك  شايسته  آورد و عمل  خداوند ايمان  به  كس و هر«آورد 

او را «كند   ، جمع است  نموده  فرض  را بر وي  آن �خداوند  كه  آنچه  به  باور و عمل

  و ابدي  آورد، جاودان در مي  است  جاري  آن  از فرودست  جويباران  كه باغهايي  به

  كه  استير  به: يعني »است  او را نيكو ساخته  خداوند روزي  كه  درآنند به راستي
  . است  داده  توسعه  بهشت در  وي  را براي  اش روزي

  

��ç��æ��å������� � �ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ç��æ��å������� � �ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ç��æ��å������� � �ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ç��æ��å������� � �ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ
���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  

  در حديث »را آفريد  زمين  و همانند آنها هفت  آسمان  هفت  كه  است  خدا ذاتي«
: رضينأ  سبع  من  طوقه  رضاأل  شبرا من  ظلم  من«: است  آمده  مرفوع  صحيح  شريف
 طوق  زمين  از هفت  زمين  وجب  كند، آن  ظلم  از زمين  وجب  يك  اندازه  به  هركس

از   بعضي  وجود دارد كه  زمين  طبقه  هفت  جمهور علما نيز بر آنند كه. »شود او مي  گردن 
  كره  كه  است  اين  گانه هفت  هاي و آيا مراد از زمين. ديگر قرار دارند  بعضي  آنها بر باالي

، يا مراد از آنها  شده  ناميده  زمين  يك  آن  و هر طبقه  است  طبقه  هفت  داراي  زمين
مراد از آنها   دارند، يا هم  و مشتركاتي  شباهت  زمين  به  كه  است  اي گانه هفت  سيارات

مانند خورشيد ما   ديگري  خورشيدهاي  تابع  كه  ما است  مانند زمين  زمين  هفت
آنها امر فرود   در ميان«  اعلم هللاوا. وجود دارد  متعددي  اقوال  رابطه  باشند؟ در اين مي

  قتاده. آيد فرود مي  گانه هفت  هاي زمين  سوي به  گانه هفت  امر از آسمانهاي: يعني »آيد مي
از   ، خلقي تعالي  حق  از آسمانهاي  آسماني هراز زمينها و در   در هر زميني«: گويد مي

مراد : قولي به. » است  او حاكم  از قضاهاي  قضايي او و  از فرمانهاي  او و امري  مخلوقات
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  آساي شگفت  از تدبيرهاي  تعالي  حق  كه  است  وتدبيري  اداره  ، همان امر الهي  از نزول
  تدبير باران  با اين  پردازد پس دهد و مي مي  جامان  گانه هفت  هاي زمين خود در آسمانها و

  و تابستان  و روز و زمستان  آورد، شب ها را بر مي و رستني  و سبزيجات  را فرود آورده
 چيز  خداوند بر همه  تا بدانيد كه«امور را   تمام  گونه آورد و همين مي را پديد

فرود  را  داد و فرمان  را سامان  مينتدبير كار آسمانها و ز  تعالي  حق: يعني »تواناست

  احاطه خدوند بر هر چيز  كه اين«  بريد به  پي »و«بريد   پي  وي  قدرت  كمال  آورد تا به

  . نيست  خارج  وي  علم  از حيطه  موجودي  هيچ  پس »دارد  علمي
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  ﴾ تحريم  سوره ﴿
  . است  آيه) 12(  و داراي  است  مدني

  
در  صپيامبر  آميز  لطف  و سرزنش  با عتاب  افتتاح  سبب  به  ورهس  اين :تسميه  وجه

�H��G}�: از چيزها بر خود  برخي  مورد تحريم �F� �E� �D� � � �C� �B� �A...z� � »  تحريم« �
  .شد  ناميده

  

��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A  
 مانند »؟ كني مي  حرام  گردانيده  حاللتو   خداوند براي  را كه  چرا چيزي! پيامبر  اي«

  مربوط به  در روايات  كه  ـ بنابر اختالفي  ماريه  كنيزت  كردن  ، يا حرام عسل  كردن  حرام
 ص  اكرم  رسول :كند كه مي  نقل  نزول  سبب  كثير در بيان  ابن. وجود دارد  نزول  سبب
  از ايشان  و نزد يكي  نموده  سركشي  مطهرات  گشتند، بر ازواج از نماز عصر بر مي  چون

. نوشيدند مي  داشت  كه  عسلي كردند و از مي  عنها ـ درنگ هللا رضي  جحش بنت ـ زينب
  كردند كه  تباني  چنين  با هم  زنانه  رشك  عنهما از روي هللا رضي  و حفصه  عائشه  پس

 1مغافير  از شما بوي: يندبگو  ايشان  آمدند، به  ايشان  حجره  به صخدا   رسول  وقتي
  و اين. كردند  را بر خود حرام  عسل ص  حضرت  آن  سبب  بدين  آيد؛ پس مي

  ديگر آمده  اما در روايتي.  است  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  روايات  ترين صحيح
خود ) ولد  ام(كنيز و مادر فرزند   با ماريه  حفصه  در حجره ص  اكرم  رسول: است

را   ماريه  بر اثر آن ص  حضرت  و آن شد  خشمگين  حفصه  كردند پس  ، خلوت راهيماب
! هللا يا رسول: گفت  حفصه.  است  حرام كنيز بر من  اين: كردند و فرمودند  بر خود حرام

  ديگر با ماريه  او سوگند خوردند كه  براي  شود؟ ايشان مي  بر شما حرام  حالل  چگونه
راز را   اين  اما حفصه.  نكن  ماجرا آگاه  از اين را  كسي: او گفتند  د و بهكنن نمي  نزديكي
  . گذاشت  عنها در ميان هللا رضي  با عائشه

                                                           
  . و بسيار بدبوي  گياهي  است  صمغي: مغافير 1
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تو   براي  خداوند متعال  كه  آنچه  كردن  در حرام »طلبي خود را مي  زنان  خشنودي«

 از تو در مورد  كه  آنچه  براي» است  و خداوند آمرزگار مهربان«  است  كرده  حالل
 صخدا   رسول كار  اين: قولي  به. زد ، سر است  كرده  بر تو حالل  كه  آنچه  كردن  حرام

. كرد  سرزنش  آن را بر  ايشان �خداوند  جهت  بود، از اين  صغيره  از گناهان  گناهي
  اولي  بر ترك ص پيامبر  سرزنش  الهي  خطاب  اين  كه  است  آن  صحيح«: گويد مي  قرطبي

و   اولي  ترك  بلكه  كبيره  گناه  بود و نه  صغيره  گناه  نه  كار ايشان  لذا اين  است  و افضل
  .»بود  افضل

  

��_���� �̂�]�����\���[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  
 »است  كرده  را مشروع  سوگندهايتان«  و شكستن »شما گشودن  قطعا خداوند براي«

  كرده  نيز بيان» 89 /مائده»  را در سوره  حكم  اين  خداوند متعال  كه چنان  كفاره  با اداي
  حسن. »را آزاد كردند  اي برده كار  اين  كفاره  به ص  اكرم  رسول«: گويد مي  مقاتل.  است

  .»هستند  آمرزيده  ايشان ندادند زيرا  كفاره ص  حضرت  آن«: گويد مي
  حالل �خداوند  را كه  تواند آنچه نمي  كس  هيچ: اند  گفته  آيه  اين  احكام  علما در بيان

را بر خود   آن  كه  كسي شود و بر نمي  چيز حرام  كرد آن  گرداند و اگر چنين  حرام  نموده
  خداي  ويژه  حق  كردن  و حالل  زيرا حرام  نيست  الزم  حرمت  به  پايبندي  كرده  حرام

 ـ بر : ابوحنيفه  از جمله از فقها ـ و  برخيكرد،   چنين  اگر كسي  ولي.  است  سبحان
، يا غذا، يا  لباس  اگر كسي ؛ مثال است) يمين(  سوگند خوردن  منزله  به  اين  آنند كه

  ، بر خود حرام است  كرده  مباح �خداوند  را كه  از آنچه  يا چيزي  مخصوص  آشاميدني
بود   كرده  بر خود حرام  كه  آنچه  اگر به،  بنابراين  است) يمين(سوگند   منزله  به  كرد اين
رود و  مي  از بين  داد، سوگندش  كفاره  شود و چون مي  الزم  يمين  كفاره  ، بر وي برگشت
  را بر خود حرام  اگر زنش  ، حتي است  چيز جاري  در همه  حكم  اين. شود مي  گشوده
  نيت  وي  كرد و از تحريم  د حرامرا بر خو  اگر زنش: اند  گفته از فقها  بعضي. گردانيد

را بر   اگر زنش : نزد ابوحنيفه  ولي.  اعلم هللاوا. شود مي  واقع  طالق ، را داشت  طالق
را » ظهار»  ، اگر نيت است» ايالء«سوگند   در حكم  اين  نداشت  و نيتي كرد  خود حرام
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شود و اگر  مي  واقع  ائنب  ، طالق را داشت  طالق  شود، اگر نيت مي  ظهار واقع ، داشت
 را سوگند  تحريم  اين :اما شافعي.  معتبر است  كرد، نيتش  نيت  را در طالق  عددمعيني

داند و  مي  كفاره  در وجوب  سببي  را فقط در مورد زنان  تحريم  شناسد بلكه نمي) يمين(
  وخداوند موالي« .شود مي  واقع  رجعي  طالق  را كرد، با آن  طالق  نيت  از آن  اگر كسي

  به »دانا  و اوست«  شماست  دهنده ، كارساز و نصرت سرور، دوست: يعني »شماست

  . خويش  و سخنان  افعال در  است »حكيم«  است  شما در آن  و فالح  صالح  كه  آنچه
  

��s���rq��p��������o��n��m��l��k��j����i��h��g���f��e��d��c��b���������a��`��s���rq��p��������o��n��m��l��k��j����i��h��g���f��e��d��c��b���������a��`��s���rq��p��������o��n��m��l��k��j����i��h��g���f��e��d��c��b���������a��`��s���rq��p��������o��n��m��l��k��j����i��h��g���f��e��d��c��b���������a��`
��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t��_���~����}��|��{��zy��x��_���~����}��|��{��zy��x��_���~����}��|��{��zy��x��_���~����}��|��{��zy��x  

  و او ـ چنانچه »گفت  نهاني  خود سخني  از همسران  پيامبر با برخي  كه  گاه و آن«
يا   ماريه  كردن  از حرام  عبارت  ايشان  نهاني  عنها بود و سخن هللا رضي  ـ حفصه  گذشت

  حفصه  به  انيطور نه  به صخدا   رسول: گويد مي  كلبي. بر خود بود  عسل  كردن  حرام
  پس«. »خواهند شد  و جانشينم  خليفه  بر امتم  بعد از من  و پدر عائشه  پدرت«: گفتند كه

  گذاشت  در ميان  عائشه خبر را با  آن  حفصه  چون: يعني »را افشا كرد  سخن  آن  چون

ر را بر و خدا پيامب«ندارد  وجود  و اشكالي  نيست  كار حرجي  در اين  كه اين  گمان  به

  از آن  بخشي صپيامبر  :يعني »را اظهار كرد  از آن  گردانيد، بخشي  مطلع  آن  افشاي

  و از بخشي«اظهار كرد   وي  به  خويش  بود، در عتاب  افشا كرده  حفصه  را كه  سخني

، از اظهار  تغافل  از باب و  كرم  از روي ص  حضرت  آن: يعني »نظر كرد ديگر صرف
: گويد مي  سفيان. نظر نمود صرف بود  كرده  افشايش  حفصه  كه  از آن سخنديگر   بخشي

پيامبر  »چون  پس«. » است  كريمان  اخالق ـ از  زدن  خبري بي  خود را به  ـ يعني  تغافل«

 »؟ خبر داده  تو را از اين  كسي  چه: گفت  زن  راز خبر داد، آن  او را از افشاي« ص
مرا « صپيامبر  »گفت«؟  است  كرده  آگاه  راز توسط من  ز افشايتو را ا  كسي  چه: يعني

  .»با خبر كرد«ماند  نمي  بر او مخفي  اي امر نهاني  هيچ  كه »آگاه  خداوند داناي

  . دشوار است  بس  راز بر زنان  داشتن  نهان  شود كه مي  دانسته  آيه  از اين
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 را صپيامبر   ، رازهاي و بعد از اين »كنيد  خداوند توبه  درگاه  به  اگر شما دو زن«
 ناخوش  را كه  بداريد و آنچه  دارد، دوست مي  او دوست  را كه  داريد و آنچه  نگه

 شما  توبه  صورت  و در اين  شما بهتر است  كار براي  بداريد اين  دارد، ناخوش مي 
 سوي اگر به: يعني »است  شما بر گشته  دلهاي  كه  راستي  به«شود  مي  پذيرفته

  مايلص پيامبر   عليه  از همدستي  كردن توبه  شما به  كنيد، قطعا دلهاي  توبه �خداوند 
  رسول  عليه  و اگر با هم«  است  دريافته  قبول  سمع  را به  �و دستور خداوند  است

و  صخدا   رسول بر  زنانه  و رقابت  در رشك  اگر با هم: يعني »شويد  متفق  اكرم

و   اوست  موالي خدا خود  در حقيقت«كنيد؛   و تباني  ، همدستي راز وي  افشاي

خود   خداوند متعال  صورت  در آن  بدانيد كه: يعني »مؤمنان  و شايستگان  جبرئيل
  مؤمنش  از بندگان  كساني و  جبرئيل  و همچنين  است  شپيامبر خوي  دادن  دار ياري عهده

  در ميدان صقطعا پيامبر   عنهما پس هللا ابوبكر و عمر رضي  اند، همچون صالح  كه
  نيرومند و تسخير ناپذيري  پشتوانه  جهت  آورد و او از اين نمي  كم  و ياريابي  نصرت
و   جبرئيل  ، نصرت �خداوند  رتبعد از نص: يعني» بعد از اين  و فرشتگان«دارد 

پيامبر   براي  و پشتيباناني  ياوران: يعني »پشتيبانند«نيز   ، فرشتگان صالح  مؤمنان  نصرت
باشند،  صپيامبر   پشتيبان  همه  وفرشتگان  ، مؤمنان �خدا  وقتي  هستند پس ص
: قولي به! ا خواهد رسيد؟كج  باشد به  داشته  پشتيبان  همه  اين  كه  كسي  عليه  دو زن  تباني
 ص  اكرم  بر رسول  عنهما، در تحكم هللا رضي  و حفصه  عائشه  ميان  و همدستي  تباني

  .بود  در امر نفقه
  را براي  اي و تأييد رباني  ، عصمت ، كمك ياري  چنين صخدا   ما جز رسول! هللا سبحان

راز   حفصه  چون  كه  است  شده  روايت.  نداريم  سراغ ‡از انبيا و رسل  يك  هيچ
  ايالء كرده  خويش  از زنان ص  اكرم  افشا كرد، رسول  عائشه  را براي ص  اكرم  رسول

  .شد  نازل H��G��F��E��D����C z}�: آيه  گرفتند پس  كناره  و از آنها يكماه
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  بهتر از شما عوض  او همسراني  براي  دهد پروردگارش  را طالق بسا اگر شما  چه«

:  عسي»  كلمه  كه  ذكر است  قابل. باشيد  هوش به صپيامبر   بايد شما زنان  پس »دهد
: قولي به .مورد  ، جز در همين است  ما بعد آن  تحقق  موجب  كريم  در قرآن» بسا  چه

پيامبر   دادن  شرط طالق  به  ولي  عد خود استما ب  تحقق  در اينجا نيز موجب»  عسي«
او   براي  دهد پروردگارش  شما را طالق صاگر پيامبر!  آري. باشد مي  معلق ص

  برپا دارنده :يعني »، مؤمن باشند مسلمان  زناني«  دهد كه  بهتر از شما عوض  همسراني

: يعني »قانت«  مبرانش، كتابها و پيا ، فرشتگان �خداوند  به  و مؤمن  اسالم  فرايض

  براي »پرستشگر«  خويش  از گناهان »كار  توبه«ص   و پيامبرش �فرمانبردار خداوند
  زني: ثيب »دوشيزه و  از بيوه  دار، اعم روزه«  وي  براي  و ذليل  و خاشع  �خداوند

  زهدوشي: بكر.  است  مرده يا  داده  او را طالق  شوهرش  ، سپس كرده  ازدواج  كه  است
  . است

: فرمود �عمر  كه  است  كرده  روايت � از انس  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  بخاري
  همداستان  با هم  بر ايشان  چشمي وهم و چشم  ، رقابت در غيرت ص  اكرم  رسول  زنان

  پروردگارش دهد،  بسا اگر او شما را يكجا طالق  چه: گفتم  آنان  به  من  پس. شدند
  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان. گرداند  بهتر از شما جانشين  زناني  برايش
خواهد  مي  كه  كسي  پس  است  نمونه  زن  يك  اوصاف  جامع  آيه  اين  كه  ذكر است  شايان

  .نمايد  سراغ  وي را در  اوصاف  را برگزيند، بايد اين  زني
  

� �¹�� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²�� �±���°�� �̄ �®��¬��«��¹�� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²�� �±���°�� �̄ �®��¬��«��¹�� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²�� �±���°�� �̄ �®��¬��«��¹�� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²�� �±���°�� �̄ �®��¬��«��»�� �º��»�� �º��»�� �º��»�� �º
��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  

امر   شما را بدان  تعالي  حق  كه  آنچه  دادن  با انجام »خود را حفظ كنيد!  مؤمنان  اي«

حفظ كنيد  »را  تان و خانواده«  است  كرده  نهي  شما را از آن  كه  آنچه  و ترك  است  كرده
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حفظ كنيد !  آري . وي  هاي فرمانياز نا  و نهيشان  �خداوند  طاعت  به  دادنشان با دستور
  آن: يعني »هستند و سنگها  مردم  انگيز آن آتش  كه  از آتشي«را   تان خود و خانواده

شود  مي  برافروخته و سنگها  با مردم  ديگر كه  و از نوعي  بزرگ  است  ، آتشي آتش
بر   پس«: گويد جرير مي ابن. شوند مي  بر افروخته...  و نفت  ها با هيزم ديگر آتش  كه چنان

  آموزش  آنان  نياز دارند به  ما بدان  فرزندان  را كه  ها و آدابي و خوبي  دين  كه  ماست
  اكرم  رسول  كه  است  آمده �عمرو  بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث. » بدهيم
  في  ا بينهمعليها لعشر وفرقو  واضربوهم  لسبع  ةبالصال  بناءكمأمروا «: فرمودند ص

خاطر نماز  را به  امر كنيد و آنان نماز  به  ايشان  سالگي  را در هفت  فرزندانتان: المضاجع
  در حديث  همچنين. »افگنيد  جدايي ها در خوابگاه  بزنيد و ميانشان  ايشان  سالگي  در ده

بر «. » است  دادهنيكو ن  بهتر از ادب  اي هديه  فرزندش  به  پدري  هيچ«:  است  آمده  شريف

  دوزخ  بر آتش  از فرشتگان  نگهباناني: يعني »اند گمارده درشتخو  فرشتگاني  آتش  آن
  فرشتگان  باشند، اين مي  آن  اهل  و تعذيب  دار امر آن عهده و  متولي  اند كه شده  گمارده

» 30/مدثر»  ورهدر س  كه ـ چنان  است  تن  زدهون  و همكارانشان  بجز اعوان  تعدادشان  كه
  روش  و سخت »رو سخت«  دوزخ  درشتخو بر اهل  سخت اند فرشتگاني خواهد آمد

  رحم  آنان نمايند، بر  و عطوفت  رحم  تقاضاي  از آنان  دوزخ  اهل  هرگاه  كه  ، چنان برآنان
  داده  فرمانشان  از خداوند در آنچه«اند  شده  آفريده  عذاب  فقط براي كنند زيرا آنها نمي

: يعني »دهند مي  شود انجام مي  داده  فرمان  آنان  به  كنند و هر چه نمي  نافرماني  است
  آن  از وقت  را نه  دهند و آن مي  انجام  و تأخيري  درنگ  هيچ  بي  آن  را در وقت  فرمان
دو   نآورد  فايده  كه  ذكر است  شايان. كنند تأخير مي  در آن  هم  و نه افگنند مي  پيش

�Â��Á}� :جمله �À��¿��¾� �½� �¼��»z  :)دهد  فرمانشان  از خدا در آنچه 
  كه  است  اين) دهند مي  شود انجام مي  داده  فرمان  آنان  به  كنند و هر چه نمي  نافرماني

  حال  بيان  براي  دوم  و جمله  در گذشته  استكبار از فرشتگان  نفي  در بيان  اول  جمله
  . است  آن  در اجراي  از ايشان  تأخير و تنبلي  امر و نفي  امتثال  يتو فور  آينده
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���Ð��Ï�������������Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È��Ç���������Æ��Å���Ä���Ð��Ï�������������Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È��Ç���������Æ��Å���Ä���Ð��Ï�������������Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È��Ç���������Æ��Å���Ä���Ð��Ï�������������Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È��Ç���������Æ��Å���Ä  
  به  افگندنشان  شود، در هنگام  بريده  هايشان كفار نا اميد گردند و طمع  كه آن  و براي
  عذري  زيرا هيچ »نياوريد  امروز عذر پيش ! كافران  اي«: شود مي  گفته  آنان  به  دوزخ

  نيست  جز اين«كند  نمي  حالتان  به  سودي  عذر هيچ  آوردن  پيش  رو كه  نداريد، يا از آن

در كار   ستمي  هيچ  پس »شويد مي  كرديد جزا داده مي«در دنيا  »آنچه  حسب  به  كه
  . نيست

  

�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������O��N��O��N��O��N��O��N
�� �̀ �_�� �̂ � ]\�� �[��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
���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  

ندا   در دومين  تعالي  حق  ، اينك نيست  از گناه  خالي  غير معصوم  انسان  و از آنجا كه
 »كنيد  نصوح  اي خداوند توبه  درگاه  به!  مؤمنان  اي«: خواند فرامي  توبه  را به  مؤمنان

از   قلبي  پشيماني از  است  عبارت: نصوح  ؛ توبه قولي به.  است  صادقانه  توبه: نصوح  توبه
و   و عزم  بدن  اعضاي با  گناه  ارتكاب  ، ترك زبان  به  خواهي ، آمرزش گذشته  گناهان
  توبه  شك بي  اين  كه نگردد؛باز   گناه  به  ديگر هرگز در آينده  امر كه  بر اين  تصميم

  كه  است  اي توبه  نصوح  توبه« :گويد مي  نصوح  توبه  در تعريف  نسفي.  است  اي خالصانه
  توبه  شد كه  سؤال  �  علي از. »كند  را مرمت  را رفو و خللت  دينت  هاي  پارگي

  :است  آن  چيز جامع  ؟ فرمود؛ شش چيست
  . شتهگذ  از گناهان  ـ پشيماني 1
  . فرايض  ـ اعاده 2
  . و حقوق  ـ رد مظالم 3
  .ها از خصم  خواستن  ـ حالليت 4
  . در آينده  گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن  ـ عزم 5
را در  آن  كه چنان  دهي  و پرورش  تمرين  عزوجل  خداي  را در طاعت  نفست  كه ـ اين 6

  . اي داده  پرورش  وي  معصيت
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 ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده �مسعود بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث
را   آنچه  اسالم«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » است  توبه  پشيماني«: فرمودند

  .»كند مي ، محو است  آن  ماقبل  را كه  آنچه  كند و توبه ، محو مي است  آن  ما قبل  كه
؛  گفتيم  قبل  در چند آيه  كه چنان »را از شما بزدايد  انگناهانت  بسا پروردگارتان  چه«

  امر داللت  آن  وقوع  بودن  كار رود، بر حتمي  به �خداوند  از جانب»  عسي»  كلمه  وقتي
  ، اشعاري قطعيت  نه كند ايجاد مي  و توقع  طمع  كه  اي صيغه  به  موضوع  طرح  كند پس مي

  است  الزم  كه و اين  است  تعالي  حق  از سوي  بخشايشي  گناهان  زدودن  كه بر اين  است
  شما را به«بسا   چه »و« باشد  داشته و رجاء قرار  خوف  در ميان  هميشه  تا بنده

خداوند   كه  روزي . است  جاري  آن  از فرودست  جويباران  درآورد كه  بوستانهايي

  وسمت  در پيشاپيش  ازد، نورشاناو را خوار نس  همراه  آوردگان  پيامبر و ايمان

  شد كه  بيان و در آنجا  گذشت» حديد»  در سوره  معني  تفسير اين »شتابد مي  راستشان

  براي! پرودگارا :گويند مي«  بر صراط است  رفتنشان  در حال  نور با مؤمنان  اين  همراهي

در   مؤمنان  دعاي  اين »واناييو ما را بيامرز، همانا تو بر هر چيز ت  ده  ما نور ما را تمام
و   بيان  كه چنان گرداند مي  را خاموش  نور منافقان  خداوند متعال  كه  است  هنگامي
  . گذشت» 28/حديد»  در سوره  آن  تفصيل

  

��~��}��|��{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  
 »كن جهاد  با كافران! پيامبر  اي«: است صپيامبر   به  ، خطاب تعالي  حق  نداي  سومين

و   و برهان حجت  به »با منافقان«  جهاد كن »و«افزار  و جنگ  سالح  با شمشير و انواع

  آنان و بر« شوند مي  حدود را مرتكب  موجبات  زيرا آنان  حدود بر آنان  برپا داشتن

از   اسالم  ينقوان و  شرايع  به  دادنشان  و فرمان  در دعوت  بر منافقان: يعني »كن  درشتي
  طرد برخي  به ص  اكرم  رسول  روي  از اين.  بجنگ  كار بگير و با كفار با سالح  شدت

  رو اي  بيرون!  فالن  رو اي  بيرون: گفتند مي  كه  از مسجد امر نمودند در حالي  از منافقان
بد و   است  دوزخ«  در آخرت »وجايگاهشان«  در دنيا است  عذابشان  و اين!  فالن

  . دوزخ »است  سرانجامي
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  دفع ديگر  را از كسي  تواند عذابش نمي  كس  هيچ  مورد كه  در اين  �خداوند  سپس
  حالشان به  سودي  هيچ  مانانكفار با مسل  و معاشرت  آميزش  كه  باره  نمايد و در اين
: فرمايد و مي  آورده  باشد ـ مثلي  نگرفته  جاي  خودشان  در دلهاي  ايمان  ندارد ـ چنانچه

دو   نكاح  در حباله  كه  آورده  لوط را مثلي  و زن  نوح  زن  كافران  خداوند درباره«

دو   آن  به  بودند پس« عليهماالسالم و لوط  نوح: يعني »ما  شايسته  از بندگان  بنده

  زن  كه  است  نقل. كردند  ما خيانت  دو بنده  آن  به  دو زن  آن: يعني »كردند خيانت
در   آتش  نيز با برافروختن �لوط  زن.  است  ديوانه  نوح: گفت مي  مردم  به � نوح
. داد ميخبر  � لوط  براي  مهمان  را از آمدن  دود در روز، قومش  بلند كردن و با  شب

  سبب  به عليهماالسالم و لوط  نوح: يعني »نكردند  را دفع  چيزي  دو زن  از آن  آنان پس«
از   چيزي  دو رسانيدند و نه  آن  به  نفعي  هيچ  بودند نه  ، همسرانشان زن دو  آن  كه اين

  نزد خدايو لوط هر دو   نوح  كه توانستند با وجود آن  كرده  دفع  از آنان را  الهي  عذاب
: يعني »شويد  آتش  داخل  شوندگان  با داخل: شد  و گفته«بودند   گرامي  بس  عزوجل

  اهل  همراه: شد  آنها گفته  به  مرگ  شود، يا در هنگام مي  گفته  در آخرت  زن دو  آن  براي
  .شويد  داخل  آتش  به  معاصي كفر و
 ص  اكرم  دو همسررسول  تأديب  در باره  آيات  آيد، اين بر مي  آيات  از سياق  كه  چنان

  هر مرد و زن  براي  بزرگي  درس  هميشه  و براي  است  ايراد شده  برديم  قبال نام  كه
 �خداوند  كه  است  هشداري  اين«: است  گفته  سالم بن يحي  جهت  ، بدين است  مؤمني
دارد،  بر حذر مي ص  اكرم  سولر با  از مخالفت  عنهما را با آن هللا رضي  و حفصه  عائشه

  حضرت  آن  عليه  مطهرات  ديگر ازواج با  چشمي وهم و چشم  در رشك  ايشان  كه  گاه  آن
  هرچند در حباله  سازد كه مي  ملتفت  حقيقت  اين  را به  ايشان!  آري. »كردند  تباني ص
امر در   اين  يد بدانند كههستند اما با  وي  پيامبران  و خاتم  � خدا  خلق  بهترين  نكاح
  كند و هيچ نمي  دفع  را در مورد آنان  �خدا  خواست چيز از  هيچ  و كتاب  حساب  مقام

 هللا رضي  و حفصه  عائشه  عزوجل  خداي  كه  ذكر است  شايان .ندارد  حالشان  به  سودي
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  رسول  عليه  ستيهمد  اين  كردند، از گناه  كه  اي و خالصانه  صحيح  عنهما را با توبه
  .كرد  پاك  صخويش
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 اين »است  آورده  را مثلي  فرعون  اند، زن آورده  ايمان  كه  كساني  و خداوند براي«
  زن  به  كه رساند چنان نمي  نانمؤم  به  زياني  كفر هيچ  صولت  كه  است  آن  گوياي  مثل 

بوداما   كافران  كافرترين  او در قيد همسري  كه  حال  نرسانيد زيرا در همان  زيان  فرعون
  كه است  گفتني. شد  مسلم  برايش  پرناز و نعمت  بهشتهاي  عزوجل  خداي  به  با ايمان

  فرعون  آورد پس  او ايمان  بود و به � موسي  عمه  كه  است  مزاحم  بنت  آسيه  وي  اسم
در   فرعون  زن »گفت  كه  گاه  آن«دارد   بازش  كرد تا از ايمان  شكنجه  را سخت  وي

  خود برايم پيش! پروردگارا«؛  داشت قرار  فرعون  و شكنجه  زير تعذيب  كه  حالتي

  درجات  ترينبر در  رحمتت  به  نزديك  اي خانه  برايم: يعني »بنا كن  در بهشت  اي خانه
از دار، جار را   قبل  آسيه«: گويد از علما مي  نقل  كثير به ابن.  بنا كن  بارگاهت  مقربان

در : عندك: ، گفت بناكن  در بهشت  اي خانه  برايم: بگويد  كه از آن  كرد زيرا پيش  انتخاب
و از   مرا از خود فرعون :يعني »ده  نجات  و عملش  و مرا از فرعون«. »جوار خود

ستمگر   و مرا از قوم«  بخش  و رهايي  ده  زند، نجات سر مي  از وي  كه  شري  اعمال

  .بودند  كفار قبطي  كه  فرعون  از قوم: يعني »ده  نجات
  

��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��¸
���É��È��Ç��Æ���É��È��Ç��Æ���É��È��Ç��Æ���É��È��Ç��Æ  

دختر   مريم«اند  آورده  نايما  كه  كساني  براي  است  آورده  مثلي  �خداوند »و نيز«

را بر  كرد و او  جمع  را برايش  دنيا و آخرت  كرامت �خداوند  كه  كسي »را  عمران
برد؛  مي سر به  و عاصي  نافرمان  قومي  او در ميان  كه برگزيد با وجود آن  جهانيان  زنان
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در او از   پس«و فحشاء   حيايي بي  به  از آلودگي »خود را نگاهداشت  فرج  كه«  همان

از   وي  پيراهن  تا در چاك  داديم  فرمان  جبرئيل  به  كه  ترتيب  اين  به »خود دميديم  روح

پروردگار خود   و كلمات«باردار شد  � عيسي  او به  بدمد و در نتيجه  گريبانش  جاي

  دگانشبن  براي  پروردگار متعال  را كه  و احكامي  قوانين  مريم: يعني »كرد  را تصديق
  اين  كرد و آن  تصديق  ساخت  مخاطبش  بدان  فرشته  را كه  و آنچه  است  كرده  مشروع
كرد   و نيز تصديق. » هستم  پروردگارت  فرستاده  من«: بود كه  وي  به � جبرئيل  سخن

او از   كه و اين �عيسي تولد  به  در مورد بشارت  وي  به � جبرئيل  را كه  اخباري
  نازل  از كتابهاي  عبارت  كه »او را  كرد كتابهاي  و تصديق«  1، داد است  مقرب  پيامبران

  براي  بود كه  از گروهي :يعني »بود  و از فرمانبرداران«بود   الهي  بر انبياي  شده
  .بودند  و تقوي  وطاعت  صالح  بيت  اهل  مريم  اند زيرا خانواده مطيع  پروردگارشان

را ذكر   اي نمونه شوهردار  از زنان  ، هم در ايراد تمثيل  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه
  شريف  در حديث. باشد  كرده  دلجويي  ياد كرد تا از بيوگان  شوهري بي  از زن  كرد و هم

  ، مريمصدختر محمد   فاطمه دختر خويلد،  خديجه  بهشت  زنان  بهترين«: است  آمده
  .»اند  فرعون  زن  تر مزاحمدخ  و آسيه  دختر عمران

                                                           
 ).48ـ  42(  آيات»  عمران  آل»  ؛ سوره نگاه 1
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  ﴾ ملك  سوره ﴿
  . است  آيه) 30(  و داراي  است  يكم

  
خداوند   با عظمت  ذات  و بزرگداشت  با تقديس  افتتاح  سبب  به  سوره  اين: تسميه  وجه

شود  مي  ناميده نيز»  منجيه«و »  واقيه»  نامهاي  شد و به  ناميده»  ملك«،  خودش  از سوي
خواهد   بيان  كه چنان دهد مي  و نجات  قبر حفظ نموده  را از عذاب  خويش  ندهزيرا خوان

  از خواننده  سوره  اين  كه آن  دليل  ناميد به مي»  مجادله«را   سوره  اين � عباس ابن. شد
  .كند مي  خود در قبر دفاع

  اين  جمله  آن از  كه  است  شده  نقل  بسياري  احاديث  سوره  اين  در فضيلت: آن  فضيلت

��B��A}� :لصاحبها غفر له  شفعت ةآي  ثالثين  القرآن  في  ةسور  نإ«: است  شريف  حديث

� � D� � � � � Cz  :خود   صاحب  دارد و براي  آيه  سي  كه  هست  در قرآن  اي همانا سوره

�}�  سوره  شد، اين  آمرزيده  برايش  كرد پس  شفاعت � D� � � � � C� � B� � Az است « .
 صخدا   رسول  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  ، اين است  بازدارنده  سوره  اين: القبر  عذاب  من  ، تنجيه ةالمنجي  ، هي ةالمانع  هي«: فرمودند

در   همچنين. »دهد مي  نجات قبر  خود را از عذاب  و خواننده  است  دهنده  نجات  سوره
  تبارك«و »  السجده  تنزيل  الم«  دو سوره صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

كردند  نمي  در سفر و حضر ترك آنها را  خواندند و خواندن مي  را در هر شب» ... الذي
تفسير   صاحب.  است  مستحب  در هر شب  آن  قرائت  كه  شده  گفته  جهت  از اين

با   آن  و رابطه  را از هستي  جديدي  جهانبيني  سوره  اين«: گويد مي»  القرآن  ظالل في«
را در   و مكاني  محدود زماني  مرزهاي  كه  اي كشد، جهانبيني تصوير مي  به  اش آفريننده

  .»...نوردد مي
  

��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  
رشد  از  عبارت  كه  است  از بركت: تبارك »ملك  اوست  دست  به  كه  آن  است  تبارك«

  است  بزرگ  وي  بسيار و انعام �خير خداوند  يعني. باشد مي  يا معنوي  حسي  و فزوني
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  فرمانروايي :مراد از ملك. باشد مي  برتر و واال و خجسته  مخلوقان  و او از صفات
را چيز او   هيچ و »چيز تواناست  و او بر همه«.  است  در دنيا و آخرت  آسمانها و زمين

  كند؛ از انعام مي  تصرف خويش  بخواهد در ملك  كه  او هرگونه  تواند كرد بلكه عاجز نمي
؛ و  يا بازداشتن  بخشيدن و از  نمودن  يا پست  بردن ، از بلند گرفتن  يا انتقام  نمودن
؛  در آخرت  باشند ولي مي  امر دانا و باورمندند اما كفار منكر آن  اين  در دنيا به  مؤمنان
  منكر فرمانروايي  كس  كند و هيچ نمي را  و فرمانروايي  ملك  ادعاي  تعالي  جز حق  احدي

�}�: است  فرموده  خداوند متعال  كه  است  جهت  گردد از اين نمي  وي �P����O��Nz  :

�����Ç��Æ��Å}�: است  و نيز فرموده » روز جزاست  خداوند فرمانرواي« � � �Ä���Ã�� ÂÁ��À��¿

� �Ê�� ÉÈ�� �� � �Ð�� �Ï��Î� � ÍÌ�� � �Ëz  :»سراپا آشكار باشند و از آنان  آنان  كه  روزي  
 )آيد كه  پاسخ(؟  كيست  از آن  امروز فرمانروايي: نباشد، ندا آيد  بر خداوندپوشيده  چيزي
  .»16/ غافر » « قهار است  خداوند يگانه از آن

  

W����V�������U�������T��SR����Q���P���O��N��M���L��KW����V�������U�������T��SR����Q���P���O��N��M���L��KW����V�������U�������T��SR����Q���P���O��N��M���L��KW����V�������U�������T��SR����Q���P���O��N��M���L��K������������  
: حيات ؛ و از بدن  روح  و جدايي  انقطاع: مرگ »را آفريد  و زندگي  مرگ  كه  همان«

  خداي :كه  است  معني  اين  در اينجا به  حيات  پس.  است  بدن  به  و پيوند روح  تعلق
شما را  تا«كرد   را خلق  روح  آفريد و در وي  اش بشر را در ساختار انساني  عزوجل

آفريد و  را  و زندگي  مرگ: يعني »از شما نيكوكردارتر است  يك  كدام  بيازمايد كه
شما را بر   گاه شما را بيازمايد و آن  سازد، سپس  گردانيد تا شما را مكلف  شما را عاقل

  كمال  كردن  نمايان از ابتال،  اصلي  هدف  پس. دهد  ، جزا و پاداش تكليف  اين  مبناي
 »آمرزگار«شود  نمي  مغلوب  كه  غالبي: يعني »عزيز  و اوست«  است  نيكان  نيكوكاري

  روايت  به  شريف  حديث در.  است  كرده  پيشه  و انابت  توبه  كه  كسي  براي  است

�C}�: آيه صخدا   رسول  كه  است  آمده �عمر ابن � B� � A�� D�z را تالوت  

�: به  نمودند و چون {R� � � � Q� � � P z خداوند  حرماتاز م« :رسيدند، فرمودند�  
  .» بشتاب  وي  بپرهيز و در طاعت
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��l�������k��j��i��h�����������g��f��ed���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y���X��l�������k��j��i��h�����������g��f��ed���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y���X��l�������k��j��i��h�����������g��f��ed���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y���X��l�������k��j��i��h�����������g��f��ed���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[��Z��Y���X  
جدا از  را  ديگر، هر آسماني بر فراز يك» آفريد  طبقه  را طبقه  آسمان  هفت  كه  همان«

  كه  است  اي ماده :آسمان.  است  مدهآ  و غير آن» اسراء»  در حديث  كه ديگر چنان  آسمان
  است  آمده  شريف  احاديث در  كه  داند، چنان را نمي  آن  حقيقت  كسي  سبحان  جز خداي

در   و امروزه  است  راه  پنجصد سال  مسافت  قديم  هاي با مقياس  از زمين  آن  و فاصله
  از مدارهاي  عبارت  آسمان: قولي به. سنجند مي  مايل  را به  مسافت  اين  فضايي  هاي برنامه

  از فضاي  عبارت  آسمان  نيز برآنند كه  نجوم  دانشمندان  كه  چنان  است  سير سيارگان
  و ستارگان  سيارگان  كه  و اگر بدانيم. كنند سير مي  در آن  سيارگان  كه  است  اي خالي
  عظمت  توانيم مي  صورت  اين هستند، در  مييعظ  هاي ومسافت  متفاوت  ابعاد بس  داراي
  اي گي ضابطه بي  هيچ  رحمن  خداي  در آفرينش«.  كنيم  درك آسمانها را  كرات

  در آفرينش  اي و نابساماني  ، كجي ، تباين تناقض  تو هيچ!  بيننده  اي: يعني »بيني نمي
  به  استوار استو   ، منظم سامان بسيار به  وي  آفرينش  بلكه  بيني نمي بخشايشگر  خداي
  و نقصاني  خلل  باز بنگر، آيا هيچ«كند  مي  خود داللت  وجود آفريننده بر  كه  طوري

 و  آيا ـ با وجود عظمت  كه  كن  بدوز و تأمل  آسمان  را به  باز نگاهت: يعني »؟ بيني مي
  .؟ بيني مي  در آن  اي و شكستگي  يا خلل  يا رخنه  شكاف  ـ هيچ  آسمان  گستردگي

  

��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  
  كن تأمل  بنگر و نيك  طور پياپي  به  متوالي  بارهاي: يعني »بگردان  چشم  باز دوباره«

و عذر  تر بليغ  حجت  ، در اقامه و تأمل  بسيار شود زيرا تكرار نگرش  نگرشت  هرچند كه
اگر : يعني »بازگردد  سويت به  و درمانده  زبون  تا نگاهت«  تر است كننده  را قطع  و بهانه

از   و مانده  و خسته  و حقارت  با ذلت  ، نگاهت كني  تأمل  و پياپي  بنگري  پيوسته  هم
  .گردد بازمي  سويت  را ببيند، به  از عيب  چيزي  آسمان  در آفرينش  كه اين
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a��`_��~��}���|��{����z��y��xa��`_��~��}���|��{����z��y��xa��`_��~��}���|��{����z��y��xa��`_��~��}���|��{����z��y��x����������e�����d���c��b��e�����d���c��b��e�����d���c��b��e�����d���c��b  
 دنيا در نيكوترين  آسمان  پس »داديم  زينت  چراغهايي  دنيا را به  آسمان  و هرآينه«
  گرفته قرار  تابلويي  ترين نگارينه  و بسان  شكل  انگيزترين ، دل صورت  ترين ساختار، كامل 

پرتو بر   چراغ  بخشيدن  روشني  شدند زيرا همچون  چراغها ناميده  ستارگان.  است
  رجمي  چراغها را آالت  اين: يعني »گردانيديم  شياطين  را رماننده و آنها«افشانند  مي

  ديگري  فايده مفيد  جمله  اين  البته. شوند مي  آنها رانده  وسيله  به  شياطين  كه  گردانيديم
  قتاده. ستنده دنيا  آسمان  براي  و آرايشي  زينت  ستارگان  كه  است  فايده  غير از اين

  :آفريد  حكمت  سه  را براي  ستارگان �خداوند«: گويد مي
  . آسمان  براي  ـ زينتي 1
  . شياطين  براي  اي ـ رماننده 2
  .»شود مي  و دريا راهيابي  آنها در خشكي  وسيله  به  كه  هايي ـ نشانه 3
 بعد از  شياطين  براي: يعني »ايم كرده  آماده  افروخته  آتش  عذاب  آنان  و براي«

  . ايم كرده  را آماده  آتش  ، عذاب آسماني  شهابهاي  وسيله  آنها در دنيا به  سوختاندن
  

��n���m��l��kj��i��h���������g��f��n���m��l��kj��i��h���������g��f��n���m��l��kj��i��h���������g��f��n���m��l��kj��i��h���������g��f  
  ، يا از هر دو گروه آدم از بني »اند كفر ورزيده  پروردگارشان  به  كه  كساني  و براي«

گرايند  مي  بدان  كه  جهنم »است  بد سرانجامي  و چه  است  جهنم  عذاب«  و جن  آدم بني
  .پيوندند و مي

  

��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  
  آوازي  آن  براي«شود؛  مي  افگنده  در آتش  هيزم  كه چنان »شوند  افگنده  در آن  چون«

 . است  آن  نعره  مانند آواز خر در اول  آوازي: شهيق »شنوند مانند آواز خر مي
  خر است آواز  ، همچون كفار در آن  افگندن  در هنگام  آواز جهنم«: گويد مي � اسعب ابن
كشد  مي  تندي عرعر  زند و سپس مي  نفس  آورد و نفس بر مي  جو دم  از ديدن  كه  گاه  آن
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بر   دوزخ: يعني »جوشد برمي  و آن«. »لرزد بر خود مي  آن  از شنيدن  كس  همه  كه
  .جوشد برمي  ديگ  شيدنجو  همچون  دوزخيان

  

���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}��|{��z���y��x���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}��|{��z���y��x���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}��|{��z���y��x���§��¦������¥���¤���£��¢��¡�����~����������}��|{��z���y��x  
  شدت از  دوزخ  كه  است  نزديك: يعني »شود  پاره  پاره  از خشم  كه  است  نزديك«

 »شوند  افگنده  در آن  فوجي  كه  هرگاه«شود   پاره و پاره  شگافته  بر كفار، از هم  خشم

  نگهبان  فرشتگان :يعني »پرسند مي  از آنان  نگهبانانش«اند  از مردم  روهگ  يك: فوج
: پرسند مي  دوزخيان از  و سركوفت  اند از سر توبيخ وي  و همكاران»  مالك»  كه  دوزخ

و هشدار   بيم  روز سختي  چنين شما را از  كه »نيامد  اي دهنده بيم«در دنيا  »آيا نزد شما«
  .دهد؟

  

«��ª��©��¨«��ª��©��¨«��ª��©��¨«��ª��©��¨��������»��º��¹����� �̧��¶���µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�����¬»��º��¹����� �̧��¶���µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�����¬»��º��¹����� �̧��¶���µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�����¬»��º��¹����� �̧��¶���µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�����¬������¼��¼��¼��¼  
ما نزد  پروردگار  از بارگاه  اي فرستاده: يعني »آمد  اي چرا، نزد ما هشداردهنده: گويند«

 »كرديم  تكذيب  پس«آگاهانيد   روزي  و هشدار داد و ما را از چنين  ما آمد و ما را بيم

شما از امور   بر زبان »است  فرو نفرستاده  وند چيزيخدا: و گفتيم«را   هشداردهنده  آن
  �خداوند  باشد كه  چيزهايي  بيان  متضمن  كه  و احكامي  و شرايع  ، اخبار آخرت غيب

  گمان بي: گفتيم  پيامبران  ما به  يعني »نيستيد  بزرگ  شما جز در گمراهي«طلبد  از ما مي
  به.  است  دوزخيان  به  دوزخ  نگهبانان  سخن  ينيا ا. دور هستيد  صواب  و راه  شما از حق

شود و  يادآور مي  با خلقش  معامله در  از عدالتش  آيه  در اين  عزوجل  ؛ خداي هرحال
  .كند نمي  عذاب  وي  عليه  حجت  را جز بعد از برپا داشتن  كس  او هيچ  كه اين
  

���������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½���������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½���������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½���������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½������������������È��������Ç���Æ��Å��È��������Ç���Æ��Å��È��������Ç���Æ��Å��È��������Ç���Æ��Å  
مانند  »بوديم  كرده  يا تعقل»  فهمو   قبول  سمع  به »بوديم  اگر شنيده«كفار  »و گويند«

  دوزخيان  زمره از«انديشد؛  نگرد و مي مي  نيك  كه  كسي  و دريافت  و درك  تعقل
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  بود ايمان  كرده  ما نازل  براي  عزوجل  خداي  كه  آنچه  به  بايست مي  بلكه »نبوديم
  . كرديم  مي  و پيروي  متابعت ‡و از پيامبران  آورديم مي
  

���Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É���Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É���Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É���Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É  
شدند   دوزخ  سزاوار عذاب  آن  سبب  به  كفر خود كه  به: يعني »خود  گناه  به  پس«
 �خداوند  دور باشند از رضاي: يعني »دوزخ  باد بر اهل  دوري  كردند پس  اعتراف«

  كه سازد، بعد از آن مي  را گريبانگير آنان  عذاب  خداوند متعال  گونه بدين.  وي  تو رحم
شود  بر پا مي  حجت  آنان  عليه  كه  است  عتراف  كنند زيرا با اين مي  خود اعتراف  گناه  به

  حتي  الناس  يهلك  لن«:  است  آمده شريف  در حديث. ماند نمي  باقي  عذري  و برايشان
عذر   خويش  از جانب  كه شوند تا اين نمي  هرگز نابود ساخته  مردم: انفسهم  وا منيعذر

  اعتراف  خويش  جرم  گردد و خود نيز به  ثابت  آنان  عليه  حجت: يعني. »شوند  نمايانده
النار   نأ  ال وهو يعلمإحد النار أ  ال يدخل«:  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. كنند

او   به  دوزخ  داند كه مي  كه شود مگر اين نمي  داخل  دوزخ  به  كس  هيچ: ةالجن  من  به  وليأ
  .» است سزاوارتر  از بهشت

  

���Ø�����������×����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï���Ø�����������×����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï���Ø�����������×����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï���Ø�����������×����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï  
  عذاب از  درحالي: يعني »ترسند مي  از پروردگار خويش  غايبانه  كه  كساني  گمان بي«

  و در نهان  آورده  او ايمان  به  عذابش  از بيم  اند پس را نديده  عذابش او و  ترسند كه او مي
  سبب  به �خداوند  كه  بزرگ  است »را آمرزشي  آنان«كنند؛  مي  و آشكار از او اطاعت

  همانا بهشت  كه »است  بزرگ  مزدي«  ايشان  براي »و«گذرد  در مي  از گناهانشان  آن

  ظل ال  يوم  عرشه  ظل  في  تعالي  اهللا  يظلهم  ةسبع«:  است  آمده  شريف  در حديث. باشد مي
  تصدق  ورجل  اهللا  خافأ  نيإ: فقال  وجمال  منصب  ذات  أةمرا  دعته  ورجل:  منهم...   ال ظلهإ

  ايشان  خداوند متعال  اند كه كس  هفت:  يمينه  ما تنفق  شماله  ال تعلم  خفاها حتيأف  ةبصدق
و از ... دهد  مي  خود جاي  عرش  ، در سايه نيست  وي   جز سايه  اي سايه  كه  يرا در روز
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  خواند ولي خود مي  سوي او را به  و جمالي  جاه  صاحب  زن  كه  است  مردي  ايشان  جمله
  و از جمله.  ترسم مي �از خداوند )زيرا  كنم كار بد را نمي  اين(  من: گويد مرد مي  آن

  چپ  دست  دارد تا بدانجا كه مي  را مخفي  دهد و آن مي  اي صدقه  كه است  مردي  ايشان
  .»كند مي  انفاق  راستش  دست  كه  آنچه  برد به نمي  پي  وي

  

��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  
 خود در  اگر سخن: يعني »نماييد  داريد، يا آشكارش  خود را پنهان  و اگر سخن«

  همه �خداوند  داريد، يا آشكار نماييد بدانيد كه  را پوشيده ص  اكرم  لمورد رسو
 در  آنچه  او به  گمان بي«ماند  نمي  مخفي  بر وي  چيز از آن  داند و هيچ اينها را مي

  .»داناست«اندرونها   خلجان  راز دلها و به  او به: يعني »هاست سينه

شد   نازل  مشركان  درباره  آيه  اين: گويد مي  مهكري  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
را   ايشان � جبرئيل  بودند پس صخدا   رسول  به  زدن  و طعن  جويي عيب  مشغول  كه

  را پوشيده  سخنتان« :گفتند ديگر مي يك  آنها به  از آن  كرد و پس  آنها آگاه  از سخنان
  در تمام  خلق  تمام  براي  است  عام  يمهكر  آيه  اما خطاب. »محمد نشنود  داريد تا خداي

  . اعمالشان
  

��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  
و   پنهاني  سخنان  خود اين  كه  آيا كسي: يعني »داند؟ نمي  است  آفريده  كه  آيا كسي«

  به را  انسان  تعالي  ندارد؟ آخر حق  ، بدانها علم است  و ايجاد كرده  راز دلها را خلق
،  شده  ء آفريده شي  يك  به  كس  و مسلما داناترين  است  آفريده  خويش  بال كيف  دست
  به  است دانا: يعني» خبير است  او خود لطيف  كه  با اين«  است  آن  و آفريننده  صانع
  دلها پنهان  كه  آنچه  به  است  ؛ خبير و آگاه در دلهاست  كه  آنچه  به  و از جمله  دقايق  همه
  .ماند نمي  بر او پنهان  اي امر پوشيده  هيچ  دارند پس مي
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��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  
گردانيد تا   را هموار و نرم  آن: يعني »گردانيد  شما رام  را براي  زمين  كه  كسي  اوست«

  بر آن  رفتن  و راه  نشستن  كه  اي گونه  نگردانيد به  را خشن  استقرار يابيد و آن  بر آن
  براي  آن  وجوانب  در فراخنا و اطراف: يعني »رويد  راه  آن  در مناكب  پس«دشوار باشد 

  كه  از آنچه: يعني »بخوريد خدا  و از رزق«رهسپار شويد   و كار و تجارت  كسب  انواع
  ، بهره است  هآفريد  در زمين شما  را براي  و آن  داده  شما روزي  براي  خداوند متعال

  توانمندي  و دادن  در زمين  آدم  فرزندان  دادن  با تمكين  عزوجل  خداي  سان بدين. ببريد
  است  بر آنان  گذارد ولي مي  منت  ، بر آنان برايشان  آن  و بركات  خيرات  آوردن  دست  به
و رستاخيز « :فرمود  جهت  از اين  اوست  سوي به  شان بازگشت  بدانند؛ سرانجام  كه

مراد . غير او  سوي به  نه  اوست  سوي به  از قبرهايتان  برانگيختنتان :يعني »اوست  سوي به
! كفار  اي  هان: فرمود  تعالي  حق  گويي  پس  است  تهديد كافران  آن  و ماقبل  دو آيه  اين

برحذر   و از عذابم  بيمناك  از من  پس  شما دانايم  امور آشكار و نهان  به  من  بدانيد كه
و   منافع  را سبب  و آن  گردانيده  ساكن  زمين  شما را در اين  كه  هستم  من  باشيد زيرا اين

  :فرمايد مي  كه چنان  برم فرو مي  زمين  اين  شما را به  و اگر بخواهم  ام قرار داده شما  ارزاق
  

��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  
  اعراب زيرا  است �و او خداوند »ايد؟ شده  ايمن  است  در آسمان  كه  كس  آيا از آن«

  كه«  از اين ايد شده  آيا ايمن!  آري. باشد مي  در آسمان  تعالي  حق  باور بودند كه  بر اين

در   گردانيد كه  رام  را برايتان  زمين  كه بعد از آن »فرو برد  در زمين«  مانند قارون »شما را

  هنگام در  زمين: يعني »افتد  تپيدن  به  زمين  بناگاه  پس«رويد  مي  راه  آن  فراخناي
  و آرام  رام  خود كه  طبيعي  حالت  آيد، بر خالف در مي  و جنبش  لرزوه  به  فروبردنتان

  . است  بوده
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��}����|��������������{��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  
 :يعني »بفرستد؟  بر شما حاصبي  ايد كه شده  ايمن  است  در آسمان  كه  آيا از كسي«

فرستاد؟   فيل  لوط و اصحاب  سنگها را بر قوم  كه بفرستد چنان  از آسمان  سنگي  باران
  خواهيد دانست  زودي  به  پس«بارد  مي  سنگريزه  از آن  كه  است  بادي: ؛ حاصب قولي به

  كنيد اما دانستن  و مشاهده  را معاينه  عذابم  كه  گاه  آن »؟ است  چگونه  من  دادن  بيم  كه

�}��« :در معني  مفسران. خورد درد شما نمي  به  هيچ  هنگام  در آن �g��f� �e� �dz  :
  ايمن  آيا از خداوندي  يعني :اند گفته» ايد؟ شده  ، ايمن است  در آسمان  كه  آيا از كسي«

پرستيد؟  مي  شما در زمين  كه  بتاني قدرت  نه  استنافذ   او در آسمان  قدرت  ايد كه شده
  كه چنان  خداوند است  در زمين و هم  در آسمان  هم  �خداوند  كه اين  به  با علم

���{}�: فرمايد مي � � � �|��{�� � � � � �z��y��x��w��v~� �� �£�� � �¢��¡��� � ��z :»اوست  
  امام. »84/   زخرف» «دانا  نهفرزا و اوست  ،خداست  و در زمين  خداست  در آسمان  كه آن

  مكان  بر اثبات ��g��f��e��d...�z}�  آيه  با استناد به  كه  مشبهه  بر فرقه  در ردي  رازي
  اتفاق  به  بر ظاهر آن  آيه  اين  حمل«: گويد اند،مي كرده  استدالل  خداوند متعال  براي

  كه  است  آن  باشد مقتضي  در آسمان  عزوجل  خداي امر كه  ندارد زيرا اين  امكان  مسلمين
  بايد او كوچكتر از آسمان  صورت  ندر اي  اومحيط باشد پس  به  جوانب  از تمام  آسمان

  زيرا عرش  بسيار كوچكتر است  از عرش  آسمان  كه  اين باشد و با در نظرداشت
  حق  آيد كه يم  الزم  باشد پس مي  و زمين  در آسمان  تعالي  حق مخلوقات  بزرگترين

  جهت  بدان  است  محال  اسالم  اهل  اتفاق  امر به  نيزكوچكتر باشد و اين  از عرش  تعالي

�i��h��g}�: است  خود فرموده تعالي  حق  كه �f� �e��dj� �l� �km� � �z :آنچه: بگو  
 ، بنابراين. »12/   انعام» « خداست  از آن: ؟ بگو كيست  از آن  است  درآسمانها و زمين

چند  علما  كه  ذكر است  شايان. » است  واجب  تأويل  سوي به  از ظاهر آن  آيه  برگردانيدن
  كه  كسي آيا از«: است  تأويل  آنها اين  بهترين  اند كه ذكر كرده  آيه  اين  را در تأويل  وجه

  ، به ازذكر آسمان  هدف. »ايد؟ شده  ايمن  است  در آسمان  و قدرتش  و فرمانروايي  سلطه
او خود   كه چنان باشد مي  وي  و قدرت  خداوند متعال  عظيم  سلطه  تصوير كشيدن
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) خداست  و او درآسمانها و در زمين: �g��f��e��d��c��bz}� :است  فرموده
  .)1( تواند نمي  بوده در دو مكان  چيز واحد همزمان  يك  پس» 3/   انعام«
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 چگونه  من  عقوبت  كردند پس  بودند، نيز تكذيب  از آنان  پيش  كه  كساني  و هرآينه«

از   آنان  بود و به  چگونه  تكذيب  در برابر آن  آنان بر  من  عذاب  بنگر كه: يعني »بود؟ 
  بود؟ خواهند  ايمن  از عذابم  اينان  ها رسيد؟ لذا چگونه بار چه فاجعه  عذاب

  

�g�g�g�g����k������j���i��hk������j���i��hk������j���i��hk������j���i��h����p���o��nm��lp���o��nm��lp���o��nm��lp���o��nm��l����qqqq����t��srt��srt��srt��sr������x�������w��v��u��x�������w��v��u��x�������w��v��u��x�������w��v��u  
  هنگام در هوا و در »اند گشاده  بال  اند كه ننگريسته  پرندگان  به  آيا بر فراز سرشان«

  خداي جز«خود را   بالهاي »بندند فرو مي  و گاه«دارند  مي  را گشاده  پرواز بالهايشان

  نگاه«  بالهايشان  و فروبستن  پرواز و بازكردن  هنگامدر هوا در  »را  آنان  كسي  رحمان
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و   دقيق  صنعت  چنان  خويش  و لطف  از رحمت  كه  توانا و مقتدري  خداي »دارد نمي
  كه  گونه آن دهد تا مي  آنها امكان  به  كه  است  برده كار  به  در پرندگان  عجيبي  تركيب

  سبكي: از  است  عبارت  دقيق  صنعت  از اين  يهاي و بخش. كنند  بخواهند در هوا جوالن
آنها   چون  كه  معيني  روش  پرها به  آن  پر و پراكندن  با كسوت  ، پوشاندنشان اجسامشان

  آفريننده  است  و منزه  پاك  روند پس جلو مي  گيرند و به مي  را بر هوا زنند در جو ارتفاع
از   هر يك  براي  كه  چيزهايي  به: يعني »ستهر چيز بينا  او به  گمان بي«  مثال  بي

  چگونه  داند كه ماند و او مي نمي  پنهان  تعالي  بر حق  لذا چيزي  است  شايسته  مخلوقاتش
چرا كفار   اندازد پس  جوالن  به  خلقت  را بيافريند و آنها را در فضاي  و غرايب  عجايب

  برند و راه نمي  خود پي  نمودن  عذاب ما بر  قدرت  ، به مرغان  در پريدن  از نگرش
  يابند؟ نمي

  

��ª���©��¨�����§��¦��¥��¤£��¢��¡������~��}������|���{��z��y��ª���©��¨�����§��¦��¥��¤£��¢��¡������~��}������|���{��z��y��ª���©��¨�����§��¦��¥��¤£��¢��¡������~��}������|���{��z��y��ª���©��¨�����§��¦��¥��¤£��¢��¡������~��}������|���{��z��y  
  شما را در برابر خداي  كه  است  سپاهي  شما چون  خود براي  كه  كسي  يا آن«

ما پندار ش  به  كه  موجود حقيري  آن  كيست: يعني »؟ كند كيست مي  ياري  رحمان
 �خداوند  شما باشد چنانچه  دار نصرت و عهده  متولي  كه  شما است  براي  لشكري

  و لشكري  شما سپاه  ندهد؟ بدانيد كه  خود نصرت  و ياري  رحمت  شما را به خود

 حقيقت  اين  به z ¡��¢��£}�: تعبير. دارد  بازتان  سبجان  خداي  از عذاب  نداريدكه
 خداي  رحمت  سبب  ، به با كفر و ظلمشان  همراه  در زمين  مردم  بقاي  دارد كه  اشاره 
 جز در فريب  كافران«  است  چيز فراگير و گسترده  بر همه  رحمتش  كه  است  رحماني 

پندار  رد  كريمه  آيه. فريبد مي  آنها را بدان  كه  شيطان  از جهت  بزرگي  فريب »نيستند 
  .كردند مي  امتناع  آوردن  از ايمان  كافرشان  ياران  يبر يار  با تكيه  كه  است  كفاري

وجود  نيز  ديگري  دهنده غير از او روزي  پندار كفار كه  بر اين  خداوند متعال  گاه  آن
  مهر بطالن كنند، مي  دفع  را از آنان  خيرها هستند و آفات  تمام  سرچشمه  دارد و بتان

  :فرمايد و مي  كوبيده
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 »خود را از شما باز دارد؟  دهد اگر خدا رزق  شما روزي  به  كه  كس  آن  يا كيست«

اگر  ـ را فرو ريزاند،  و غير آن  از باران  ـ اعم  بر شما ارزاق  كه  است  كسي  چه: يعني
در   كه  است  اين  حق  بلكه« را از شما باز دارد و باز گيرد؟  ارزاق  اين  سبحان  خداي

لذا  كنند مي  دراز دستي  و در عناد و استكبار از حق »فشردند  پاي  و رميدگي  سركشي
  .كنند مي  انديشه  گيرند و نه و اندرز مي  درس  نه
  

��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��»  
نگونسار   كه  كس  آيا آن  پس«: آورد يم  و كافر مثلي  مؤمن  براي  متعال  خداي  گاه  آن

  كسي »رود؟ مي  راست  بر راه  ايستاده  كه  كس  يا آن  تر است پيمايد، راهيافته مي  راه
  عزوجل  خداي  در دنيا در معاصي  كه  كافر است  پيمايد، انسان مي  نگونسار راه  كه

  كند و آن حشر مي بر رويش  دهدرافتا  را در روز قيامت  وي  لذا او هم  است  فروافتاده
در   و انحرافي  كجي  و هيچ  است  راست  رود كه مي  بر راهي  و ايستاده  راست  كه  كس

  و در روشنايي �خدا  برنامه  در دنيا بر مبناي  كه  است  مؤمني  ، شخص نيست  آن
و استوار بر   تنيز راس  آخرت در  مؤمن  انسان  اين  رود پس جلو مي  به  و بينش  هدايت

  .رساند مي  بهشت  به  او را يكراست و  است  بهشت  آن  انجام  شود كه حشر مي  راستي  راه
  

��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ����Ï���Î��Í��Ì��Ë����Ê�����É��È��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ����Ï���Î��Í��Ì��Ë����Ê�����É��È��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ����Ï���Î��Í��Ì��Ë����Ê�����É��È��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ����Ï���Î��Í��Ì��Ë����Ê�����É��È  
از  بعد  نخستين  در آفرينش »شما را آفريد  كه  كس  آن  اوست« صپيامبر   اي »بگو«

را  »ها گوش« شما  براي »و پديد آورد«قرار داشتيد   عدم  هنبوديد و در پرد  چيزي  كه آن

آنها   وسيله  تا به »را و دلها«ببينيد   آن  وسيله  تا به »ها را و چشم«بشنويد   آن  وسيله  تا به
شما : يعني »گزاريد مي شكر  كم  چه«بينديشيد   عارفانه  خداوند متعال  در مخلوقات

  سر به  آن  تا با يكتاپرستي آوريد جا نمي  به  ا جز اندكيها ر نعمت  شكر پروردگار اين
  آن  وسيله  را آفريد تا به  شنوايي  بگذاريد؛ آخر او در شما حاسه  و اخالص  طاعت  راه

نظر   وي  آفرينش  در ابداعات  آن  وسيله را آفريد تا به  بينايي  اندرزها را بشنويد و حاسه
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  اشياء تأمل  حقايق  او و ادراك  در مخلوقات  آن  وسيله  د تا بهكنيد و دلها و عقلها را آفري
  و ترك  اوامر حق  و انجام  طاعت  جهت نيروها در  شما از اين  و تفكر كنيد ولي

نيروها و   اين  كه  است  اين  شكر حقيقي  كه  گيريد در حالي مي  بهره  اندكي  اش نواهي
  كه اين  كار گيريد، نه  اند به شده  آفريده  خاطر آن  هب  كه  آنچه  ها را در جهت توانايي

  پس! باشيد  آغوش  آوا و هم هم  با عصيان  تكرار كنيد اما همزمان  زبان  صرفا شكر را به
مطلقا   باشيد كه  داشته  نشد، يقين  كار گرفته به  الهي  رضاي  نيروها در طلب  اين  هرگاه

  مخصوص  يادآوري  اندامها به  اين  كه اين  دليل. ايد نياورده  جاي  را به  شكر منعم
  .اند  و دانش  فهم  اينها ابزارهاي  كه  است  اند اين گرديده
  :فرمايد مي و  را ذكر نموده  خويش  قدرت  بر كمال  برهان  سومين  تعالي  حق  سپس

  

��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø�����×��Ö��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø�����×��Ö��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø�����×��Ö��Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø�����×��Ö  
  آن  و بر روي »پديد آورد  شما را در زمين  كه  كس  آن  اوست« صپيامبر   اي» بگو«

محشور  او  سوي و به«  زبانها، رنگها و اشكالتان  با اختالف  همراه  ساخت  پراكنده

  كه  گونه كند، همان مي  شما را جمع  كه  اوست  پس  پراكندگي  بعد از اين »شويد مي
  .شما را آفريد بار  نخستين  كه نانآورد چ باز مي  حساب  كرد و شما را براي  تان پراكنده

  

���ä����ã���â��á��à��ß���ä����ã���â��á��à��ß���ä����ã���â��á��à��ß���ä����ã���â��á��à��ß������æ��å��æ��å��æ��å��æ��å  
ما   به  عذاب و  و دوزخ  شما در مورد حشر و قيامت  كه »وعده  اين«كفار  »گويند و مي«

ما خبر دهيد،   به پس »گوييد مي  راست«  وعده  در اين »رسد؟ اگر فرامي  كي«دهيد؛  مي
  ما محقق  براي را  وعده  نماييد، يا اين  سازيد و بيان  نما روش  را براي  وقت  يا اين

  :فرمايد مي  شان در پاسخ �خداوند  گردانيد؟ پس
  

���ð���ï�����î��í����ì��ë��ê���������é��è��ç���ð���ï�����î��í����ì��ë��ê���������é��è��ç���ð���ï�����î��í����ì��ë��ê���������é��è��ç���ð���ï�����î��í����ì��ë��ê���������é��è��ç  
 :يعني »فقط نزد خداوند است  آن  علم  كه  نيست  جز اين« صپيامبر   اي »بگو«

و « داند را نمي  آن  و ديگري  است �زد خداوندفقط ن  قيامت  برپايي  از وقت  آگاهي
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  كفرتان  ناميمون  شما را از فرجام  كه »هستم  آشكاري  دهنده بيم  من  كه  نيست  جز اين
  بيان  است  امر نموده  آن  بيان  مرا به  عزوجل  خداي  را كه  شما آنچه  و براي  دهم مي  بيم
  اطالع  را به  قيامت  وقوع  وقت  كه  امر نكرده  اين  بهمرا   پروردگارم  و بدانيد كه  كنم مي

  داشتن  مخفي و در  اوست  به  ايمان  اثر طبيعي  روز آخرت  به  زيرا عقيده  شما برسانم
  .وجود دارد  فراواني  حكمتهاي  قيامت  وقت

و   مودهن  وصف  عذاب  ديدن  كفار را در هنگام  گروه  اين  حال  خداوند متعال  گاه  آن
  :فرمايد مي
  

��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  
: يعني »شود  ناخوش  كافران  هاي ببينند، چهره  نزديك«را   عذاب  يعني »را  آن  و چون«

  و گفته«فرونشيند  بر آنها  و حقارت  از ذلت  شود و غباري  و افسرده  و اندوهگين  سياه

  .استهزا و تمسخر  در دنيا؛ از روي  شتاب  به »طلبيديد را مي  آن  آنچه  است  اين: شود
  

�� �̂�]��\��[��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  
دهيد،  خبر  من  به«  تعالي  حق  هاي منكر نعمت  مشركان  اين  بهصمحمد   اي »بگو«

  من  شما در حق  كه  نهگو  ، همان شدنم  يا كشته  با مرگ »كند  اگر خداوند مرا هالك

و «هستيد  من  براي  و نابودي  مصايب  آمدن فرود  داريد و در كمين  آرزو و تمنايي  چنين

  با به »آورد يا بر ما رحمت«نيز نابود كند؛   از مؤمنان »اند من  همراه  را كه  اگر ايشان

  پس«: شود  چنين  كه  كنيم  اگر فرض!  ؟ آري تا ميعاد معيني  هالكت  اين  تأخير افگندن

را از   آنان  كس  هيچ قطعا: يعني »دهد؟  رهايي  دردناك  را از عذابي  كافران  كه  كيست
  گونه  را ـ آن  همراهش  و مؤمنان صپيامبر  �خداوند  دهد، چه نمي  نجات  عذاب  اين
  به  ر افگند؛ پستأخي  امر را به  اين  گرداند و چه  بودند ـ هالك  آن  كفار در آرزوي  كه

  . نيست  گريزي  الهي  را از عذال  آنان  هرحال
و  ص  اكرم  رسول  عليه  كفار مكه: كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  كردند، همان مي  هالكت  دعاي  مؤمنان
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���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  
دارد   اشاره  حقيقت  اين  در اينجا به  ذكر رحمان »رحمان  اوست« صپيامبر   اي »بگو«

،  خسرانشان و  كفار در مورد خواري  آرزوي  اند پس مورد مرحمت  ايمان  اهل  كه
را با او   و چيزي »ايم آورده  او ايمان  به«: بگو!  آري.  است  اساس  و بي  خام  آرزويي

  امور به  سپردن :توكل.  بر غير وي  نه »ايم كرده  و بر او توكل«  ردانيمگ نمي  شريك

آشكار   گمراهي در  كسي  چه  كه  خواهيد دانست  زودي  به  پس«  است  عزوجل  خداي

سود   به  دنيا و آخرت كار در  سرانجام  كه  خواهيد دانست  زودي  ما يا شما؟ و به »است
و   بر مردان  سود شما كه ، يا به ايم كرده  توكل  عزوجل  خدايبر   سود ما كه  ؟ به كيست
  .هستيد؟  متكي  خويش  اموال

  

���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  
 اگر: يعني »رود فرو  شما در زمين  خبر دهيد؛ اگر آب  من  به« صپيامبر   اي »بگو«

در   است  داشته  ارزاني  ها و جويباران ها و چاه بر شما در چشمه �خداوند  كه  آبي  اين
  عمقي نماند، يا در  باقي  نشاني  هيچ  در زمين  اصال از آن  كه  اي گونه  فرو رود، به  زمين

  يافته  دسترسي  آن  ـ به  شما ـ مانند دلو و غيره  هرگز امكانات  فرو رود كه  از زمين
  كه  است  بسياري  آب: معين »آورد؟ مي  روان  شما آب  براي  كسي  چه  پس«نتواند؛ 
شما   را براي  آن  خداوند متعال جز  احدي: يعني. نشود  باشد و هرگز قطع  جاري  پيوسته

  .شويد  مند و متنعم بهره  آورد تا بدان پديد نمي  بارانها و جويباران  از طريق
  كه اين بر  افزون  است  در هر حاجتي  اتكا بر خداوند متعال  بر وجوب  دليل  كريمه  آيه
  از طرح  باشد وهدف مي  �خداوند  و وحدانيت  قدرت  ديگر بر كمال  برهاني  آيه  اين
گرداند تا   معترف خود مقر و  هاي از نعمت  برخي  كفار را به  تعالي  حق  كه  است  اين  آن

  سؤال  اين  ناگزير در پاسخ  كه  گاه  بنماياند لذا آن  آنان  به  آن  را از دريچه  كفرشان  زشتي
  پس: شود  گفته  آنان  به  هنگام  ، در اين كار است  اين  قادر به  �فقط خداوند: بگويند

  قدرت  چيزي  اصال بر هيچ  دهيد كه مي قرار  وي  شريك  را در عبوديت  چرا چيزهايي

�: آيه  اين  كه  است  شده  ندارند؟ روايت {� � �r� �q� � � � p� �o� �n...� �z  از   نزد يكي
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  فرو رود، باز اين  ما در زمين  اگر آب ؛ نيست  باكي: گفت  شد پس  خوانده  ستمگران
  آن  هاي چشمه  پس! آورد ما باز مي  براي  را از قعر زمين  ما آن  تبر و كلنگ  نيروي

  .شد  خشك  دم ستمگر در
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  ﴾ قلم  سوره ﴿
  . است  آيه) 52(  و داراي  است  يكم

  
در آغاز  �خداوند كه  است  سبب  بدان»  قلم»  نام  به  سوره  اين  نامگذاري :تسميه  وجه

  نام: قولي به.  است  كرده سوگند ياد  آن  به  از قلم  گذاري و ارج  منظور بزرگداشت  به  آن
  . است»  ن»  سوره  اين
  روايت � عباس نشد زيرا اب  نازل  در مكه  كه  است  هايي سوره  از نخستين  سوره  اين

و بعد   سوره  اين  بود، سپس) اقراء(  خود، سوره  در نزول  سوره  آغازين«: كه  است  كرده
  .»شد  نازل) مدثر(  سوره  و سپس) مزمل(  سوره  از آن

  

��~���}��|��{��zy��~���}��|��{��zy��~���}��|��{��zy��~���}��|��{��zy  
ها  سوره  دراوايل  كه  ديگري  مقطعه  حروف  همچون  حرف  اين »نون«: شود مي  خوانده

  اوايل  مقطعه  حروف  از آوردن  هدف: قولي  به.  هجاء است  از حروف  اند، حرفي آمده
  از سوي  قرآن  اگر منكر نزول  كه  كفار است  براي  و هماورد طلبي  تحدي  ها، اعالم سوره
  تركيب  حروفي  از عين  قرآن  حروف را بياورند زيرا  هستند، بايد همانند آن  العالمين رب
را   خود آن  بليغ  هاي و ايراد سخنراني  نوشتن و در  نموده  تكلم  بدان  آنان  كه  است  شده

  حقيقت  اين  را بياورند، ديگر بايد به  نظير قرآن توانند نمي  هرگاه  گيرند پس كار مي  به
  . است  الهي ، كتاب كتاب  اين  شوند كه  تسليم

.  است  ابزار بيان  زيرا قلم  است  ند خوردهسوگ  قلم  به  خداوند متعال »قلم  سوگند به«
شود  مي  نوشته  در آسمانها و زمين  آن  وسيله  به  شود كه مي  واقع  سوگند بر هر قلمي  اين

  است  گفتني.  حق  و معارف  از علوم  قلم  وسيله  به  مردم »نويسند مي  آنچه  و سوگند به«
دو   اين  بزرگي  شوند، به مي  نوشته  قلم  وسيله  به  كه  و علومي  قلم  به  سوگند خوردن  كه

  و اعظم  از اجل  و بيان  نطق  بعد از نعمت  دو نعمت  اين  كه دارد و اين  اشاره  نعمت
  روشنگري  راه  ، بهترين آن  وسيله به  مكتوب  و معارف  هستند زيرا قلم  ها بر انسان نعمت

  روند و چراغي شمار مي  ها و افراد به امت ها، جامعه  در ميان  و معارف  و انتشار علوم
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  در حقيقت«:  است  آمده  شريف  در حديث. باشند مي آنها  ها و نبوغ ملت  تقدم  برفراز راه
ـ را آفريد،   دوات  ـ يعني  نون  از آن  بود پس  آفريد قلم خداوند  را كه  چيزي  اولين
  قلم  پس. دهد مي  روي  ، يا اجلي ، يا اثر، يا رزق عملاز   را كه  آنچه  بنويس: فرمود  سپس
شد   مهر نهاده  بر قلم  ، سپس دهد نوشت مي  روي  روز تا روز قيامت  همان از  را كه  آنچه

  .» نگفت  سخني  روز قيامت و ديگر تا
  

���d������c��b����a�� �̀�_���d������c��b����a�� �̀�_���d������c��b����a�� �̀�_���d������c��b����a�� �̀�_  
و   نعمت  به: يعني »ارتپروردگ  نعمت  به« صمحمد   اي» تو«: است  اين  قسم  جواب
  عامه  رياست و  نبوت  از نعمت  ؛ و عبارت است  بر تو نموده  عزوجل  خداي  كه  لطفي

  اين.  است  هذيان از  نوعي  باره  در اين  دشمنانت  سخن  پس »نيستي  ديوانه«باشد؛  مي
  موضوع  وعا سهمجم  عليه  باشد و مقسم مي  قسم  جواب  يعني  عليه  بند از مقسم  اولين
  .آيد مي  چهارم  تا آيه  ترتيب  به  كه  است

 صخدا   رسول  به  مشركان: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جريج ابن
  .شد  نازل  در رد آنان  آيه  اين  پس!  است  شيطان  ، بعد از آن است  او ديوانه: گفتند مي
  

��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e  
  كه  بر آنچه  نشدني  قطع  است  و پاداشي  ثواب: يعني »است  تو اجري  براي  و هرآينه«

 ﴾i��hi��hi��hi��h﴿يا .  اي كرده  و تحمل  كشيده  دوش  ها به سختي  و انواع  بار نبوت  از سنگيني
  گذاشته  بر تو منت  در آن  مردم  از سوي  كه  است  تو را پاداشي:  است  معني  اين  به

  .شود نمي
  

n��m�����l��kn��m�����l��kn��m�����l��kn��m�����l��k�����������o���o���o���o  
 كه  هستي  تو بر اخالقي  گمان بي: يعني »هستي  عظيم  تو بر خلقي  و هرآينه«
  عائشه از  صحيح  در روايت  كه چنان  است  امر نموده  آن  تو را به  در قرآن �خداوند 

: شد، فرمود  سؤال صاكرم  رسول  اخالق  درباره  از وي  كه  است  عنها آمده هللا رضي
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  اكرم  رسول  كه  راستي به!  بلي. »بود  قرآن صخدا   رسول  اخالق: لقرآنا  خلقه  كان«
را   خود چيزهايي  از قوم  دعوت  در راه  بودند چرا كه  بسيار بزرگي  اخالق  داراي ص

  آيينه صخدا   رسول  كه  حق به. نيستند  آن  تحمل  قادر به  ايشان  امثال  كردند كه  تحمل
  اخالقي  هاي از برازندگي  و غير اين  ، گذشت ، حلم يا، جود، شجاعت، ح ادب  نماي تمام

همانا خداوند : خالقاأل  مكارم  تممأل  بعثني  اهللا  نإ«: است  آمده  شريف  در حديث. بودند
  دين  از صالح  عبارت: اخالق  مكارم. » برسانم  اتمام  را به  اخالق  تا مكارم  مرا برانگيخت

  حسنأف  ربي  دبنيأ«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين . است  و دنيا و آخرت
!   آري: گويد مي �مسعود ابن. »داد  و نيكو ادبم  آموخت  ادب مرا  پروردگارم: تأديبي

���j}: فرمود  وي  به  كه  گاه  آن  آموخت  نيكو ادبش �i� �h� � �g� � � �f� �e

� �kz  :»روي  و از نادانان  بده  رمانف  پسنديده  كارهاي  و به  كن  عفو پيشه 
  حق شد،  عملي ص  حضرت  آن  از سوي  فرمان  اين  چون  پس. »199/اعراف» « بگردان 

�}�: فرمود  تعالي �n��m���� �l��kz » بخاري در. » هستي  عظيمي  تو بر خلق  گمان بي  
 ص اكرم  رسول  به  تمام  سال  ده«: فرمود  كه  است  شده  روايت � از انس  و مسلم
  كه  چيزي  براي  نگفتند ونه  اف  من  هرگز به  مدت  اين  در طول  و ايشان  كردم  خدمت

  انجام  كه  آنچه  براي  ؟ ونه اي داده  را انجام  چرا آن: فرمودند كه  بودم  داده  را انجام  آن
عنها  هللا رضي  عائشه  همچنين .»؟ اي نداده  را انجام  چرا آن: فرمودند كه  بودم  نداده

اند  زده  خويش  دست  را به  خدمتكاري هرگز نه صخدا   رسول«: كه  است  كرده  روايت
  و آن. خدا  اند، جز در جهاد راه را زده  كسي  خويش  دست  هرگز به  را و نه  زني  و نه

  آن  ترين داشته  دوست  كه نشدند مگر اين دو چيز مخير  هرگز در ميان ص  حضرت
  گناه  بود و چون مي  چيز گناه  آن  كه مگر اين  است  بوده  آن  ترين آسان  ايشان  سوي به

  خود از كسي  براي ص  حضرت  آن  و نه. بودند  از گناه  مردم  دورترين  بود، ايشان مي
  انتقام  عزوجل  خداي  براي  گاه شد آن مي  پايمال  الهي  مقدسات  اند مگر وقتي گرفته  انتقام

 ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده �ابوالدرداء  روايت  به  شريف  در حديث. »گرفتند مي
  ليبغض  اهللا  نإو  حسن  خلق  من ةالقيام  يوم  المؤمن  ميزان  في  ثقلأء  ما شي«: فرمودند
  نيك  از خلقي  مؤمن  اعمال  در ترازوي  روز قيامت چيز در  هيچ: البذي  الفاحش
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در   همچنين. »دارد  نفرت  گوي  فحش  خداوند از بد زبان  گمان و بي  تتر نيس سنگين
: شد  سؤال صخدا   از رسول  كه  است  آمده � ابوهريره روايت  به  شريف  حديث

  وحسن  اهللا تقوي«: ؟ فرمودند كند چيست مي  داخل  بهشت  به را  مردم  كه  چيزي  بيشترين
  را به  مردم  كه  چيزي  بيشترين  درباره  و از ايشان. « خلق  و حسن  الهي  تقواي: الخلق

  .» و شرمگاه  دهان :والفرج  الفم«: شد، فرمودند  سؤال كند مي  داخل  دوزخ
   

��u���t��s��r��q����p��u���t��s��r��q����p��u���t��s��r��q����p��u���t��s��r��q����p  
 ديد و  خواهي  زودي  به! صمحمد   اي: يعني »و بنگرند  بنگري  زودا كه  پس«

  به  كه« شود؛  ها كنار زده و پرده  نمايان  ر روز قيامتد  حق  كه  گاه  خواهند ديد كفار آن

ايد؛ تو  شده مبتال  گي ديوانه  از شما به  كداميك: يعني »است  گي از شما ديوانه  كداميك
و   ديوانگي  نسبت ص  اكرم  رسول  به  پندار كفار كه  بر اين  است  ردي  ؟ و اين يا آنان

  :فرمود  در ادامه �خداوند  جهت  دادند، از اين مي  گمراهي
  

��¢��¡�������~��}��|���{��z��y���x��w��v��¢��¡�������~��}��|���{��z��y���x��w��v��¢��¡�������~��}��|���{��z��y���x��w��v��¢��¡�������~��}��|���{��z��y���x��w��v  
 داند او مي: يعني »داناتر است  گشته  گم  از راهش  كه  كسي  به  پروردگارت  گمان بي«

  گي وديوانه  گمراهي  به  كه  ، تو يا كساني است  و ديوانه  گمراه  در حقيقت  كسي  چه  كه
  را منافع  آنچه  كه رو  گمراهند، از آن  آنان  بلكه: است  اين  معني  لاند؟ حاص كرده  متهمت

و   در بلند مدت  كه را  و آنچه  فرو گذاشته  است  در آن  شان مدت  و كوتاه  بلند مدت
  راه  به  داناتر است و نيز او«اند  برگزيده  است  زيانشان  صد در صد به  مدت  كوتاه

شود و او  مي  منتهي  جاودان  سعادت  به  آن  سرانجام  كه  راهي،  حق  سوي به »يافتگان
تو ! صمحمد  اي اند؛ و يافته  دست  عقلي  مدارج  كمال  به  كه  كساني  به  داناتر است
  . هستي  قطعا از آنان
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 بر تو منت  كه  چنان: يعني »نكن  اطاعت  انگاران  از دروغ« صپيامبر   اي »پس«
  وماليمت  از نرمش  پس  كرديم  تو عنايت  را به  عظيم  و خلق  مستقيم  و شريعت  هاديمن 

را  ص  حضرت  آن  كفار مكه  كه  ذكر است  شايان. و رؤساء كفر بپرهيز  با مشركان
كفار   از اطاعت را  ايشان  خداوند متعال  كردند پس مي  دعوت  پدرانشان  دين  سوي به

امر و   استمرار بر اين در صخدا   رسول  و برانگيختن  تهييج: از نهيكرد و مراد   نهي
  آيه  نزول  سبب  در بيان  كه چنان.  است  با مشركان  در مخالفت  ايشان  گير ساختن سخت
را   يگانه  خداي  مدتي خواستند تا ص  اكرم  از رسول  مشركان: است  آمده  كريمه

پرستند  را مي  يگانه  خداي مدتي  هم  آنان  را و در مقابل  ديگر خدايانشان  بپرستد و مدتي
  .فرمود  نازل را  آيه  اين �خداوند  پس! را  ديگر خدايانشان  و مدتي

  

��«��ª��©���������¨��§��«��ª��©���������¨��§��«��ª��©���������¨��§��«��ª��©���������¨��§  
 !صپيامبر  اي: يعني »كنند  نيز ماليمت  تا آنان  كني  ماليمت  دارند كه  دوست«

 و  نيز با تو نرمش  تا آنان  كني  و سازگاري  مشنر  دارند تا با آنان  دوست  مشركان
و   يافته  گرايش  سويشان به  دارند كه  دوست  آنان: است  اين  معني  قولي به. كنند  سازگاري

  كنند و بدين  و سازگاري  نيز با تو نرمش  تا آنان  كني  ترك  داري قرار  بر آن  را كه  حقي
  .خود هموار سازند  سوي هرا ب  بيشترت  گرايش  راه  وسيله

  

��²��±��°������������ �̄�®��¬��²��±��°������������ �̄�®��¬��²��±��°������������ �̄�®��¬��²��±��°������������ �̄�®��¬  
و  خورد ناروا سوگند بسيار مي  به  كه »اي از هر بسيار سوگند خورنده  نكن  و اطاعت«

  ؛ و تمييز حقير است  و انديشه  در رأي  كه »اي فرومايه«از هر 
  

��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³  
  رويشان  را در پيش  مردم  كه  تاس  كسي: هماز »چيني سخن  در پي  روانه  عيبجوست«

ياد   بدي  به  سرشان  را در پشت  مردم  كه  است  كسي: لماز  كند ولي ياد مي  بدي  به
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  در پي  مردم  در ميان  كه  است  كسي: مشاء بنميم.  مبتالست  آنان  غيبت  به  كند، يعني مي
  زند؛  هم  را به  آنان  رود تا ميانه مي  چيني سخن

  

¹��¸¹��¸¹��¸¹��¸��������������¼��»���º��¼��»���º��¼��»���º��¼��»���º  
  عمل و  و انفاق  را از ايمان  و مردم  است  بخيل  بر مال  يعني.  است »از خير  باز دارنده«

  سوي به  از حق  كه  است  ستمگري: يعني  است »پيشه  متجاوز گناه«دارد  باز مي  صالح
  شود؛ مي  و بسيار مرتكب  تجاوز كرده  باطل

  

��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½  
  ، بد خلق بدهيكل ، ، ترشروي عبوس  كه  است  كسي: عتل.  و گستاخ  است »درشتخوي«

،  همه  بعد از اين« .» است جفاكار  درشتخوي  عتل«: گويد مي  زجاج.  و بد رفتار است

شد، زنا   بر شمرده  برايش  كه  معايبي  اين  بعد از همه  كس  اين: يعني »است  زنا زاده
چسباند، در  مي  قومي  نسب خود را به  كه  است  كسي: يمزن.  و ناپاكزاد نيز هست  زاده

پيامبر   اي  آري.  ، حرامزاد است ونسب  و در اصل  نيست  از آنان  او در حقيقت  كه  حالي
  . نكن  اطاعت  است  زشت  اوصاف  اين  همه  داراي  كه  كسي  از اين! ص

  شد كه  نازل  مغيره وليدبن  درباره  تآيا  اين: است  اين  نزول  سبب  مشهور در بيان  روايت
  از آنان  در اصل  شد ولي مي  داده  نسبت  قريش  به  كه  بود و با آن  خود متهم  در نسب

  است  وي او فرزند  ادعا كرد كه  از عمرش  سال  هجده  بعد از گذشت  نبود و پدرش
ما «: است  گفته  قرطبي. برشمرد  را برايش  زشت  خصلت  ده  اين  خداوند متعال  پس

باشد و   برشمرده  تفصيل  اين  مانند او را به  كسي  عيوب  �خداوند  كه  نداريم  سراغ
در   ندارد چرا كه  جدايي از او  در دنيا و آخرت  باشد كه  گردانيده  او ملحق  را به  عاري

  .»آيد بعدا مي  آن  بيان  كه  شود چنان مي  گذاشته  او داغي  بر بيني  دنيا و آخرت
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��Ç���Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Ç���Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Ç���Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Ç���Æ��Å��Ä��������Ã��Â  
خاطر  از او به! صپيامبر   اي: يعني »پسران  و صاحب  مالدار است  كه خاطر آن  به«

شكر   آنجا كه از  است  وي  و كوبيدن  مراد سرزنش: قولي به.  نكن  اطاعت  و پسرانش  مال
او و   به  داد كه قرار  بود اين  و دادها  به  خداوند متعال  را كه  و فرزندان  مال  هاي نعمت

  :كفر ورزيد ص  پيامبرش
  

���Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ê�����É��È���Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ê�����É��È���Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ê�����É��È���Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ê�����É��È  
مغرور  با: يعني »است  پيشينيان  هاي شود، گويد افسانه  ما بر او خوانده  آيات  چون«

  گذشتگان  و بر ساخته  را خرافات  قرآن  بسيار، آيات  و فرزندان  مال  داشتن  به  شدن
  .كند مي  پيشه  كفر و ناسپاسي  گونه  ، اين شكر نعمت  جاي  پندارد و به مي
  

��D��������C��������B��A��D��������C��������B��A��D��������C��������B��A��D��������C��������B��A  
نهاد،   خواهيم  سياهي  او داغ  بر بيني  زودي  به: يعني »نهيم  او داغ  بر بيني  زودا كه«

كرد و   خواهيم  هسيا  را با آتش  اش ، چهره دوزخ  به  از وارد ساختنش  قبل  كه  سان  بدين
  را ملحق  ننگي او در دنيا نيز عار و  و به  گذاشت  خواهيم  و عالمتي  داغ  اش بر بيني
طور  شود و همين شناخته  ننگين  داغ  آن  و به  نداشته  هرگز از او جدايي  كرد كه  خواهيم

العمر  مادام  ر آناث  كه و نشاندار كردند  را با شمشير مجروح  اش شد زيرا در بدر بيني  هم
  از ديگران  آن  وسيله تا به  بر چيزي  است  عالمتي  نهادن: وسم. ماند  باقي  بر رويش

  كاران گنه  بر چهره  گذاشتن  نشانه«: گويد مي  مناسبت  اين  به  عربيال ابن. متمايز گردد
يهود   چون: تاس  شده  روايت  تا بدانجا كه  است  مردم  در ميان  مرسوم  قديمي  شيوه

را جايگزين   رويش  كردن  و سياه  زدن  زناكار را فرو گذاشتند، در عوض  كردن سنگسار
  .» است  باطلي  و وضع  تحريف  اين  كردند، كه

و   وي  گناه  بر زشتي  اي كرد تا نشانه  را سياه  دروغين  گواه  بايد روي: علما برآنند كه
،  اهانت  بزرگترين  باشد چراكه  ديگران  گرفتن  برتع  جهت  وي  براي  تشهير و تشديدي

  خداي  در طاعت  چهره  مقابلتا حقير ساختن  كه  طوري  همان  است  در چهره  اهانت
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  شريف  درحديث  كه چنان  است  ابدي  آبرو و عزت  ، سبب بر زمين  آن  با نهادن  عزوجل
را   آدم بني  اثر سجده  جاي  كه  است  كرده  حرام  بر آتش  �خداوند«: است  آمده

  . كارگر نيست  مؤمن  سجده  بر محل  دوزخ  آتش  يعني. »بخورد
  

��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  
  اثر دعاي را بر  آنان  �زيرا خداوند »آزموديم«را   كفار مكه: يعني »را  ما آنان  هرآينه«

  را آزموده  بوستان  صاحبان  كه چنان«بتال كرد م  و گرسنگي  قحطي  به ص  اكرم  رسول
  در سرزمين  كه  شرح  بدين. و مشهور بود  معروف  قريش  در ميان  و داستانشان» بوديم
  را از آن �خداوند  حق  كه  مردي  بود از آن  صنعاء باغي  در دو فرسنگي  يمن
باز   از مردم را  خير آن  زندانشفر  رسيد ولي  فرزندانش  به  او مرد و باغ  پس  پرداخت مي

و   و عيال  است  اندك  مال: و گفتند  كرده  بخالت  در آن �خداوند  حق  داشتند و به
  كردند كه  عزم لذا!  كنيم  و بخشش  مانند پدر بذل  ما را نگنجد كه  نانخوار بسيار پس

در   عزوجل  خداي  كهشد   چنان  كارشان  فرجام  گردانند پس  محروم  را از آن  مساكين
از   پنهان »صبحگاهان  سوگند خوردند كه  كه  گاه  آن«.  است  نموده  حكايت  كتابش

  .»را حتما باز چينند  آن  ميوه«برخيزند و   مساكين  چشم

  

��R��Q��P��R��Q��P��R��Q��P��R��Q��P  
ها و  ميوه  آن  از جمله: است  اين  معني  قولي به. نگفتند هللاشاءا ان: يعني »و استثنا نكردند«

را جدا   مساكين  سهم و  داد، استثنا نكرده مي  مساكين  به  پدرشان  را كه  مقداري  صالتحا
  .نكردند

  

��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  
  باغ  بر آن  پروردگارت  از جانب  شبانه  بودند، باليي  غنوده  آنان  كه  درحالي  پس«

 را  آن  زد كه  باغ  بر آن  نپروردگار سبحا  از جانب  آتشي: يعني »درآمد  گردش به
  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث. بر شد و بي  سياه  سوختاند تا بدانجا كه
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رزقا قد   به  فيحرم  العبد ليذنب  نإ،  والمعاصي  ياكمإ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است

�}�: ص  اهللا تال رسول  ، ثم له  هيئ  كان �U��T��S  ...z بذنبهم  جنتهم رموا خيرقد ح: 
  از رزقي  گناه  آن  سبب شود و به مي  را مرتكب  گناهي  بپرهيزيد زيرا بنده  از گناهان!  هان
  را تالوت  آيه  اين ص  اكرم  رسول سپس. گردد مي  بود، محروم  مهيا شده  برايش  كه

  .»شدند  محروم  خويش  خير باغ خود از  گناه  سبب  به: فرمودند  گاه كردند و آن
  

������\��[������\��[������\��[������\��[������]��]��]��]  
 گرديد كه  بايري  مانند زمين  باغ  آن: يعني »گرديد  شده  بريده  مانند كشت  پس«
  مانند شب خود  ، در سياهي سوخت  كه بعد از آن  باغ  يا آن.  است  شده  قطع  آن  هاي ميوه 

  .گرديد
  

�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^  
همديگر  كردند،  صبح  چون  باغداران  يعني »همديگر را فراخواندند  صبحگاهان  پس«

  :ديگر گفتند  بعضي  به  و بعضي  را فراخوانده
  

��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  
داريد  را  ميوه  و چيدن  محصول  اگر قصد درو كردن: يعني »هستيد  چين  اگر ميوه  كه«

ها  ميوه  چيدن  براي  وقت  در اول زود  صبح: يعني »رويد  كشتزارتان  سراغ  به  بامدادان«
  .شويد  باغ  عازم  و كشتزارتان

   

��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i  
 از  تا كسي »گفتند مي  همديگر سخن  به  آهسته  كه  رهسپار شدند درحالي  سپس«

 يعني »درآيدبر شما   فقيري  هيچ  امروز نبايد در باغ  كه«: را نشنود  سخنشان  مساكين
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  آنچه وارد شود تا  بر شما در باغ  مسكيني  امروز نبايد هيچ: گفتند با همديگر مي  پنهاني 
  .كند  داد، از شما طلب پدر مي  را كه

  

��x��w����v���u��t��x��w����v���u��t��x��w����v���u��t��x��w����v���u��t  
 خبر از قومشان تنها و بي  صبحگاهان: يعني »رسيدند  بخل  بر نيت  و صبحگاهان«
: حرد .پيمودند  راه  و شتابان  نساخته  گر را با خود همراهدي  شدند و كسي  رهسپار باغ 

  رفتند كه  درحالي: يعني »توانا«  است  و سرعت  شتاب: قولي به.  فقراء است  بازداشتن
  .ديدند توانا مي  بينوايان  و منع  ميوه  خود را بر چيدن

  

��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y  
  راه ما: همديگر گفتند  به  يعني »ايم گشته  قطعا ما گم: را ديدند، گفتند  آن  چون  پس«

 كردند و  تأمل  خوب  چون  ، سپس ما نيست  باغ  و اين  ايم كرده  را گم  خويش  باغ
از   آن در  كه  آنچه  بردن  آنها را با از بين  سبحان  و خداي  است  آنها همان  باغ  دانستند كه

  :، گفتند است  كرده  ، مجازات بوده  و محصول  ميوه
  

��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_  
ما را از  از ما سر زد،  كه  بخلي  سبب  به �خداوند: يعني »شدگانيم  ما محروم  بلكه  نه«

  .گردانيد  و محروم  بهره ما بي  باغ  و محصول  ميوه
  

��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  
  مگر به«  آنان  ينو بهتر  ، نيكوترين خردمندترين: يعني: اوسطهم »آنان  بهترين  گفت«

  كه  بودم  شما نگفته  مگر به: يعني »ستاييد؟ نمي  پاكي  چرا خدا را به  كه  شما نگفتم
  چرا هم  ؟ پس است  و ستمي  ظلم  از حقشان  مساكين  بازداشتن  كار شما، يعني  اين

در   تعالي  حق  كرديد كه  حاصل  امر يقين  اين  به  كه گوييد، بعد از آن نمي  تسبيح  اكنون
خواهيد و  نمي  كار خود آمرزش  بر اين  �؟ چرا از خداوند است  ستمگران  كمين
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: گويند مي  و غير آن كنيد؟ اما مجاهد نمي  ايد توبه كرده  عزم  بر آن  كه  او از نيتي  سوي به
دارد  رارق) ءاهللاشا  ان(  موضع در  گفتن  تسبيح!  آري. »بود  تسبيح  گفتن  آنان  استثناي«

  روي  وي  مشيت  جز به چيز  هيچ  كه  است  اين  عزوجل  خداي  تنزيه  زيرا معناي

�}�  معناي  كه اين  خالصه. »دهد نمي �i����hz چرا : كه  است  اين  اكثر مفسران  در رأي
  .نگفتيدءاهللا شا  استثنا نكرديد و ان

  

��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  
  حق :يعني »، ما واقعا ستمگر بوديم كنيم ياد مي  پاكي  خود را به پروردگار: گفتند«

  رخداد به  ستمگر باشد زيرا اين  است  ما كرده  با باغ  در آنچه  كه از اين  است  پاك  تعالي
  در اين  ايشان  را از حق  مساكين  كه  گاه ؛ آن شديم  آن  ما مرتكب  كه  است  گناهي  سبب

  . باز داشتيم  باغ
  

��}��|�����������{���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  
در   قصد ناميمونشان  و همديگر را بر اين »آوردند  همديگر روي  سرزنش  به  سپس«

  خويش  گناه  يكجا به  همگي  گاه  كردند و آن  سرزنش  مساكين  بر بازداشتن  فشاري  پاي
تجاوز   الهي و از حدود »ايم بوده  ا، ما سركشبر م  واي  اي: گفتند«و   نموده  اعتراف

  . ايم كرده
  

��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£������¢��¡���������~��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£������¢��¡���������~��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£������¢��¡���������~��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£������¢��¡���������~  
  سوي دهد زيرا ما به  ما عوض  را به  پروردگار ما بهتر از آن  كه  اميد است«

باز   عفوش  آستان  و به  خير هستيم  ما از او طالب: يعني »هستيم  راغب  پروردگارمان
  و اعترافشان  توبه  بركت  به  �اگر خداوند  بستند كه  عهد و پيمان  لذا با هم . گرديم مي
  به  كرد پس مي  پدرشان  كنند كه  داد، چنان  عوض  آنان  را به  بهتر از آن ، گناه  به

ا ر  بهتر از آن  آنان  به  شب  كردند و او در همان  دعا و تضرع  عزوجل  خداي بارگاه
 را  اي كند يا ميوه را درو مي  اي كشته  كه  بر كسي«: اند از علما گفته  برخي. داد  عوض
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بدهد   آنان  به  از آن  اي و بهره  كرده  و كمك  مواسات  تا با حاضران  است  چيند، الزم مي

در  را  آن  و حق«:  z ¥��¦��§�����¨}�: تعالي  حق  فرموده  معناي  است  و اين
از درو   جهت  همين  و به  است  غير از زكات  حق  اين  البته. »14/ انعام» «و بدهيدروز در

  . زمين  حشرات و  از مار و گژدم  ترس  سبب  به  ، نه است  شده  نهي  در شب  كشت  كردن
  

��µ�� �́������³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��µ�� �́������³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��µ�� �́������³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��µ�� �́������³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª  
،  مبتال كرديم  آن  را به  باغ  آن  نصاحبا  كه  مانند عذابي  به: يعني »عذاب  است  چنين اين«

  آخرت  عذاب  و هرآينه«  گردانيم دنيا مبتال مي  عذاب  را به  مكه  اهالي  گونه  همين

  آنان  ولي  است  چنين  كه  مشركان »دانستند اگر مي«دنيا   از عذاب »بزرگتر است
  كه  گاه  آن  مكه  اهل  يبرا  است  مثلي  داستان  اين«: گويد مي � عباس ابن. دانند نمي

  و سپس كشند را مي  و يارانش صمحمد  بدر رفتند و سوگند خوردند كه  سوي به
  آوازخوان  زنان بنوشند و  كنند، شراب  طواف  كعبه  گردند تا به بر مي  مكه  به  پيروزمندانه

و بر   ختسا  پريشان را  گمانشان  عزوجل  خداي  پس. سرود و آواز بخوانند  برايشان
شدند   وارد مكه  هزيمت و با  روبرو گرديده  و اسارت  قتل  پندار خود به  اين  عكس
  .»خود شدند  وارد باغ  با خواري  باغ  آن  صاحبان  كه چنان

  

��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶  
  مطيعان  حال  بيان  به  را ذكر كرد، اينك  نافرمان  عاصيان  حال  متعال  خداي  كه  گاه آن
 »است  پرناز و نعمت  بهشتهاي  در نزد پروردگارشان  پرهيزگاران  براي«: پردازد مي

  حال  برخالف وجود ندارد  خالص  در آنها جز نعمت  كه  است  باغهايي  برايشان: يعني
  .دنيا  باغهاي

  

��Á����������À��¿������¾��Á����������À��¿������¾��Á����������À��¿������¾��Á����������À��¿������¾  
  يكسان را در جزا  و گروهو هر د» داد  قرار خواهيم  را همانند مجرمان  آيا مسلمانان«

  كرد؟  خواهيم
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��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Æ��Å���������Ä���Ã��Â  
 و  سروته  بي  و داوري  حكم  چنين  به »كنيد؟ مي  داوري  ؟ چگونه شده  شما را چه«

  نزول  سبب  در بيان! ؟ است  شما واگذار شده  به  كار جزا و پاداش  ، گويي بنيادي بي
و   آخرت  پندارد كه اگر محمد مي: گفتند  كفار قريش  سردمداران  كه  است  شده  روايت
  در آن  مسلمانان  ما و حال  حال  بداند كه  پس  در كار است  و ناز و نعمتي  بهشت

از   ايشان همانند  و ما نيز در آخرت  در دنيا هست  اكنون  هم  خواهد بود كه  همچنان
  ميان  برابري  خبر داد كه  د متعالخداون  پس. بود  برخوردار خواهيم  بهشت  هاي نعمت
  پروايي  گناه  ارتكاب اند و از بدكار و مجرم  كه  كساني  اند و ميان پايبند طاعت  كه  كساني

  . است  بيگانه  الهي  امر با عدل  و اين  نيست  ندارند، عادالنه
  

��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë��Ê����������É��È���Ç��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë��Ê����������É��È���Ç��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë��Ê����������É��È���Ç��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë��Ê����������É��È���Ç  
  
 خوانيد و را مي  آن: يعني »گيريد فرامي  در آن  داريد كه  آسمان از  يا مگر كتابي«

 خواهد  شما در آن  گزينيد، براي را بر مي  هر چه  كه  مضمون  اين  به«كنيد  مي  مطالعه

هر   شما در آخرت  براي  كه  است  شده  نوشته  مطلب  اين  كتاب  آيا در آن: يعني »بود؟
عصيانگر  فرمانبر را مانند  و در آن  است  بكنيد فراهم  كه  برگزينيد و هر آرزويي  چه
  . است  آنان  از سوي  نقلي  دليل  داشتن  نافي  آيه  اين.  نيست  يابيد؟ هرگز چنين مي
  

��à��ß��Þ����Ý��Ü��ÛÚ�����Ù�����Ø��×��Ö���Õ�����Ô��Ó��à��ß��Þ����Ý��Ü��ÛÚ�����Ù�����Ø��×��Ö���Õ�����Ô��Ó��à��ß��Þ����Ý��Ü��ÛÚ�����Ù�����Ø��×��Ö���Õ�����Ô��Ó��à��ß��Þ����Ý��Ü��ÛÚ�����Ù�����Ø��×��Ö���Õ�����Ô��Ó  
 است  باقي  تا قيامت  آن  حكم  ما كه  بر ذمه  محكم  است  شما را پيمانهايي  كه يا اين«

 يا مگر شما نزد: يعني »كنيد؟  حكم  خواست  دلتان  هر چه  كه  مضمون  اين  به 
شما   ايد كه گرفته  رسايي  سوگندهاي  از وي  در آن  داريد كه  عهد و پيماني �خداوند

  رار استبرق و  شما ثابت  براي  تا روز قيامت  محكم  پيمان  كند و اين  داخل  بهشت  را به
شما را نافذ   روز حكم  ، او در آن شود در نتيجه ساقط نمي  �خداوند  و از ذمه
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و   توقعات  بودن  اساس و بي  الهي  وعده  مفيد نفي  انكاري  استفهام  گرداند؟ اين مي
  . است  آنان  پوچ  پندارهاي

  

��å��ä���ã���â��á��å��ä���ã���â��á��å��ä���ã���â��á��å��ä���ã���â��á  
و   كنان توبيخ !صمحمد  اي: يعني »ادعايند؟  اين  ضامن  كدامشان: بپرس  از آنان«

كفار در   كه  است امر  و متعهد اين  از شما ضامن  كداميك: بپرس  از آنان  زنان  سركوفت
  دارند؟  در آن  مسلمين  را دارند كه  چيزي  همان  آخرت

  

���î��í���������ì��ë��ê��é��è��ç��æ���î��í���������ì��ë��ê��é��è��ç��æ���î��í���������ì��ë��ê��é��è��ç��æ���î��í���������ì��ë��ê��é��è��ç��æ  
همانند   را در آخرت  آنان  امر كه  ينبر ا  زعمشان  به  كه »دارند  شريكاني  يا مگر آنان«

  و اين »بياورند را  گويند شريكانشان مي  اگر راست  پس«گردانند، توانايند؟   مسلمين
  . است  مشركان  جوهر عقيده  تقليد و ابطال  و مذمت  مفيد نفي

  

���û��®��ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���û��®��ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���û��®��ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï���û��®��ö��õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï  
  در آن :يعني »شود  برداشته  از ساق  هجام  كه  روزي«خود را در   بياورند شريكان!  آري

دشوار   غايت  به  خود را آشكار كند كار، زار و اوضاع  ساق  عزوجل  خداي  روز كه
  كه  است آمده �سعيد از ابي  و غير آن  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. شود مي

و   مرد مؤمن هر  كند پس مي  خود را برهنه  پروردگار ما ساق«: فرمودند صخدا   رسول
  در دنيا سجده  سمعه ريا و  از روي  كه  كنند و كساني مي  او سجده  براي  اي مؤمنه  هر زن

  الواري  مانند تخته(  آنان  پشت كنند،  سجده  روند كه تا مي  مانند پس مي  كردند، باقي مي
: تعالي  حق  ودهلذا مراد از فرم. »شوند نمي  كردن  سجده  و قادر به )ايستد مي  راست

{ò��ñ��ðz كه چنان  است  در روز قيامت  هنگامه  باال گرفتن كار و  شدن  سخت  
كار : ساقه  االمر عن  كشف«: گويند مي  گيرد، اعراب  شدت  يا كار ديگري  جنگ  وقتي
از  �خداوند  كه  نظر است رو مورد  از آن  تأويل  اين. »خود را برهنه كرد  ساق
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  مخصوص  ، اندام مراد از ساق  باشد پس مي  منزه  حوادث  صفات  همهو از   جسميت
  .ذكر شد  كه  است  چنان  آن  تأويل  بلكه  نيست

  به  عزوجل  خداي  براي  خلق  همه: يعني» نتوانند  شوند پس  فراخوانده  سجده  و به«
خواهند  مي مانند و تا مي  باقي  كنند، اما كفار و منافقان مي  سجده  افتند و يك مي  سجده

  ايستد و براي مي  خشك  يابند زيرا كمرهايشان نمي  كنند، در خود توانايي  سجده  كه
  ايمان �خداوند  در دنيا به  نه  رو كه  شود از آن پذير نمي و انعطاف  نرم  كردن  سجده
  در آخرت  افقانكفار و من :كه اين  خالصه. بودند  كرده  او سجده  براي  بودند و نه  آورده
  بر ترك  و سرزنش  توبيخ  براي  شوند بلكه نمي  فراخوانده  سجده  به  تعبد و تكليف  براي

و   در دنيا با وجود صحت  شوند و ازآنجا كه مي  فراخوانده  آن  در دنيا به  كردن  سجده
قرار   آن بر در دنيا  كه  بر ضد حالتي  اند درآخرت تكبر ورزيده  كردن  ، از سجده سالمت

كند   تجلي  پروردگار عزوجل  وقتي  كه  سان بدين گيرند، قرار مي  اند مورد مجازات داشته
روند   سجده  توانند به نمي  از كفار و منافقان  احدي افتند،  سجده  او به  براي  و مؤمنان

  .ماند مي  راست مانند تخته  آنان  پشت  بلكه
  

��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��M���L��K���J��I��M���L��K���J��I��M���L��K���J��I��M���L��K���J��I  
را   آنان  خواري«  است  و فروافتادگي  ، ذلت خضوع: خشوع» باشد  خاشع  ديدگانشان«

بنشيند   رخسارشان بر  سختي  و ندامت  و حسرت  و خواري  غبار خفت: يعني »فروگيرد

 »بودند  تندرست و«در دنيا  »شدند مي  خوانده  سجده  به  از اين  پيش  كه  در حالي«
  قادر بودند اما سجده  سجده  دادن  و بر انجام  سالم  جسمي  ها و آفات از علت: ييعن

  سجده  به  و اقامه  اذان  وسيله در دنيا به«: گويد مي  آن  در معني  تيمي  ابراهيم. نكردند
  .»زدند شدند اما سرباز مي مي  فراخوانده

  

��Y���X���W���V��U��T��SR���Q��P��O��N��Y���X���W���V��U��T��SR���Q��P��O��N��Y���X���W���V��U��T��SR���Q��P��O��N��Y���X���W���V��U��T��SR���Q��P��O��N  
  من !ص محمد  اي: يعني »كند واگذار مي  را تكذيب  سخن  اين  كه  ا كسيمرا ب  پس«

زيرا   نكن  مشغول  آنان  را به  بسپار و خاطرت  من  را به  كفار را واگذار و كارشان  و اين
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  راه  آن از  پايه  به  را پايه  آنان  زودي  به«: كه  باش  داشته  و يقين  ام را بسنده  كار آنان  من

كرد   خواهيم غافلگير  عذاب  را به  آنان  زودي  به: يعني »گرفت  درنيابند فروخواهيم  هك
را از   آنان  كه راند تا بدانجا  خواهيمشان  عذاب  سوي به  پله  به  و پله  آهسته  و آهسته

د و در پندارن مي  انعام كار ما را اين  افگند زيرا آنان  خواهيم  دانند در عذاب نمي  كه  جايي
»  استدراج»  انديشند و اين نمي روبرو خواهند شد،  با آن  در نهايت  كه  آنچه  عاقبت
  . است

  

�� �̀�_���������� �̂��]��\[��Z�� �̀�_���������� �̂��]��\[��Z�� �̀�_���������� �̂��]��\[��Z�� �̀�_���������� �̂��]��\[��Z  
و  »استوار  سخت  تدبير من  هرآينه«بيفزايند   خويش  تا بر گناه »دهم مي  شان و مهلت«

  من  عذاب از  ود و كسيش نمي  فوت  از نزد من  چيزي  پس »است«  و محكم  قوي
  .تواند نمي  گريخته

  

��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  
  سوي به  دعوتشان  آيا از كفار در قبال: يعني »كني مي  درخواست  مزدي  آيا از آنان«

  كسي :مغرم »گرانبارند؟  از تاوان  آنان  پس«؟  كني مي  طلب  پاداشي  و حقيقت  حق
  سبب  به  پس  اي كرده  درخواست  مزدي  آيا از آنان: يعني.  است  زير بار تاوان  كه  است

را   تو آنان  كه  است  اين  حقيقت! صمحمد   اي  گردانند؟ نه  روي  گفتنت  از اجابت  آن
را نزد ما اميد   خويش  دعوت  و پاداش  خواني ما فرامي  سوي و مزد به  پاداش  بدون

  .كنند مي  را تكذيب و كفر و عناد، تو  جهل  از رويآنها   اما با وجود اين  داري مي
  

��n���m��l����k��j��i��n���m��l����k��j��i��n���m��l����k��j��i��n���m��l����k��j��i  
  علم  يا مگر نزد آنان: يعني »نويسند مي  آنان  پس  است  نزد آنان  غيب  يا مگر علم«

نويسند  مي  آن  خواهند از روي مي  كه  پنداريشان  هاي را از حجت  آنچه  پس  است  غيب
  خويش  حق و در  كرده  نويسند، با تو مجادله مي  غيب  علم  از اين  هك  آنچه  وسيله  و به
و   گفتن  اجابت دارند از  كه  گاهي تكيه  كنند لذا با اين مي  بخواهند حكم  را كه  آنچه
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  از قبول  در اعراض  آنان  كه  است  مراد اين.  نيست  هرگز چنين  نيازند؟ كه تو بي  اطاعت
  .كنند  تكيه  بر آن  ندارند كه  منقولي  حجت  هيچ  اسالم  دعوت

  

��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  
 »نباش  ماهي  ورز و همانند صاحب  شكيبايي  پروردگارت  در انتظار حكم  پس«

 »درداد ندا  زده اندوه  كه  گاه آن«  اش و دلتنگي  در غضب  نباش � همانند يونس: يعني
دستور  صبر و شكيبايي  كند و او را به مي  را دلجويي ص  پيامبرش  عزوجل  خداي

  از نحوه صبر نكرد و  قومش  كرد، در دعوت  عجله  ماهي  صاحب  كه دهد تا چنان مي
  بيان  كه  است ذكر  شايان. نكند  ، عجله رفت  بيرون  شد و از ميانشان  دلتنگ  برخورد آنان

  شايان.  گذشت  وصافات  انبياء، يونس  هاي در سوره) � يونس(  هيما  صاحب  داستان

�: بود  دعايش  با اين � يونس  نداي  كه  ذكر است {�������q� �po�� � � �n� �m� �l

t��s� �rz  .�{�x���y�z و   غمگين �يونس: كه  است  معني  بدين
  ماهي  شكم او در: باشد  اين  معني  دارد كه  يا احتمال. بود  فروخورده  و خشم  محزون

  .و در تنگنا بود  محبوس
  

��e���d����c��b��a�� �̀��_�����~��}��|���{��e���d����c��b��a�� �̀��_�����~��}��|���{��e���d����c��b��a�� �̀��_�����~��}��|���{��e���d����c��b��a�� �̀��_�����~��}��|���{  
 آن  كه  يافت و در نمي» كرد نمي  او را دستگيري  پروردگارش  از جانب  اگر نعمتي«
  الهي و نعمت  لطف  اگر آن!  آري. بود  توبه  براي � يونس  دادن  ، توفيق و نعمت  لطف 

  پروردگارش  اگر نعمت: يعني »بود  شده  افگنده  و علف  آب بي  كرانه  به  البته«بود؛  نمي
  افگنده  گياهي بي  بر زمين  ماهي  او از شكم  گمان نبود، بي  توبه  او به  دادن  در توفيق

  شده  مرتكب  كه  گناهي  سبب  به: يعني »بود  شده  او مالمت«  صورت  در آن »و«شد  مي
  .شد طرد مي  پروردگار خويش  و از رحمت  گرفت قرار مي  و مالمت  د مذمتبود، مور
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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  
  خويش  نبوت  گردانيد و به  او را خالص: يعني »او را برگزيد  پروردگارش  پس«

  و شايستگي  در صالح  كامالن: يعني »صالحان  و او را از جمله«كرد   انتخاب

خود و   او برگردانيد و او را در حق  سوي را به  نبوت: است  اين  عنيم  قولي  به »گردانيد«
  همگي  پس فرستاد  يا بيشتر از آن  صد هزار كس  سوي گردانيد و او را به  شفيع  قومش

  . گذشت»  يونس»  در سوره  داستانشان  كه آوردند چنان  آنها ايمان
  

��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��x��w�����v��x��w�����v��x��w�����v��x��w�����v  
 آنها: يعني »بزنند  را شنيدند تو را چشم  قرآن  چون  كافران  بود كه  نمانده  و چيزي«

  اين  است  نزديك  كه طوري  كنند به مي  تو تند و تيز نگاه  سوي به  قرآن  شنيدن  در وقت
  سخت  قرآن  از شنيدن  و از جا ساقط گرداند زيرا آنان  نموده  تو را بيهوش  نگاهشان

ذكر   چند وجه   ��p��������o��n��m��l...z}�: در تفسير  مفسران. دارند  و كراهت  نفرت
  زخم  تو را چشم  كافران  است  نزديك«: است  اين  معني  برآنند كه  اند؛ بعضي كرده

  .»برسانند
  وقتي  هبود ك  داشتند و چنان  زبردستي  زنان اسد چشم  بني  طايفه  كه  است  شده  روايت
،  گذشت مي  از برابرش  و حيواني  يافت نمي  خوردن  براي  روز غذايي  سه  از آنان  مردي

از   حيوان  زد و آن مي  را چشم  ، حيوان ترتيب  اين  به!  ام نديده  امروز همانند آن: گفت مي
  توزيع  مردم  در ميان را  و گوشتش  را سر بريده  ناگزير آن  آمد و صاحبش پا در مي

  را نيز چشم ص  اكرم  رسول  خواستند كه  زنان  از چشم  ، برخي روي  از اين. كرد مي
  عزوجل  را گفتند اما خداي  سخن  از پا در آورند لذا همان  وسيله  اين  را به  و ايشان  زده

  نبر آ  دليل  آيه  ؛ اين روايت  بنابراين  پس. حفظ نمود  خويش  را در پناهص  پيامبرش
باشد  مي  عزوجل  امر خداي  تأثير به و اين  است  حق  و تأثير آن  زدن  چشم  كه  است
  شريف  حديث  اين  جمله  و از آن  است  شده  نيز روايت  احاديثي  باره  دراين  كه چنان
باشد و نيز  مي �خداوند  اراده  به: يعني » است  حق  زدن  چشم: حق  والعين... «: است

  گاهي:  القدر  الجمل  القبر، وتدخل في  العين  الرجل  قد تدخل«: شريف  يثحد  اين



  

3099  

: گويد مي  بصري  حسن. » كند و شتر رادر ديگ مي  مرد را در قبر داخل  زدن  چشم
  .» است  آيه  اين  ، خواندن زخم  چشم  دواي«

زنند  مي  تو را چشم  آنان  هك  نيست  اين  مراد آيه«: گويد مي  مراد آيه  در معني  قتيبه اما ابن
  زند بلكه مي  چشم  بنگرد، به  بدان  شگفتي  از روي  را كه  چيزي  زن چشم  كه  گونه  آن

و   دشمني  به  آلوده تند و  نگاهي  سويت ، به خواني مي  تو قرآن  چون  كه  است  مراد اين
  اين  كثير معني از نظر ابن و .»تو را فروافگند  نگاهشان  است  نزديك  افگنند كه مي  نفرت
  وزند چنانچه بر تو حسد مي تو دارند،  عليه  كه  اي و دشمني  بغض  سبب  كفار به«: است

كفار از سر  »گويند و مي«. »نكند  حمايتت  ندارد و از آنان  تو را نگه  عزوجل  خداي
  . است  آورده  كه  قرآني  اين  سبب  به »است  پيامبر ديوانه  اين  هرآينه«  و دشمني  حسادت

  

���~�����}���|����{�����z��y���~�����}���|����{�����z��y���~�����}���|����{�����z��y���~�����}���|����{�����z��y  
فقط   لذا نه »نيست«  و انس  از جن  اعم »جهانيان  براي  جز پندي  قرآن  كه آن  و حال«

نيز   مؤمن  انسان  و فهم  عقل  تكامل  سبب  قرآن  دهد بلكه نمي  دست  جنون  آن  سبب  به
  را ديوانه صخدا   رسول  خاطر قرآن  به  افرانك  چون«: گويد مي  بيضاوي. گردد مي

را جز   آن  كه  عام  است  و پندي  موعظه  قرآن  كرد كه  روشن  تعالي  حق  پس. خواندند
  دريافت و  باشد، درك  داشته  و متيني  محكم  و انديشه  و كامل  تام  عقل  كه  كسي
  .»ونابخردند  گويند، خود جاهل مي  قرآن  را درباره  سخن  اين  كه  كند لذا كساني نمي
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  ﴾ الحاقه  سوره ﴿
  . است  آيه) 52(  و داراي  است  يكم

  
از   اسمي  الحاقه  كه  از قيامت  با پرسش  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  الحاقه«،  است  آن  اسماي
و   قوت  را به  احساس  اين  كه  و عظيم  هدهند  تكان  سخت  است  اي سوره»  الحاقه»  سوره

  براي  مجالي  و هيچ  است  جدي  كار دين  كند كه ايجاد مي  در انسان  تمام  صالبت
  .وجود ندارد  در برابر آن  پروايي بي
  

¡��������¡��������¡��������¡��������  
  آن  در وقوع  و ترديدي  شك  و هيچ  است  و ثابت  حق  آن  آمدن  كه  قيامتي: يعني »حاقه«

  .شود آشكار مي  آن در  پذيرد و حقايق مي  تحقق  و جزا در آن  د ندارد، كار حسابوجو
  

��������£��¢£��¢£��¢£��¢������¤��¤��¤��¤  
ظاهر   اسم ؟ است  چيزي  خود چه  يا اوصاف  در حال  قيامت: يعني »؟ چيست  حاقه  آن«

و   هول  انعكاس و  قيامت  شأن  نمودن  و بزرگ  تفخيم  شد، براي  ضمير نهاده  جاي  به
  . آن  هراس

  

��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥  
 از  قيامت  كه  است  تعبير بيانگر آن  اين» ؟ چيست  حاقه  كرد كه  چيز تو را آگاه  و چه«

را   قيامت  و حقيقت  تو كنه! پيامبر  اي: يعني.  است  خارج  مخلوقات  و آگاهي  علم  دايره
  پس. را بداند آن  حقيقت  تاز مخلوقا  كسي  كه  است  بزرگتر از آن  زيرا قيامت  داني نمي

: گويد مي  سالم بن يحي.  است  قيامت  شأن  بر عظمت  افزودن  براي z¦�¥�}  جمله
  در قرآن  كه  عباراتي  همه  را از مضمونص  پيامبرش �خداوند  كه  خبر رسيده  من  به«
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 �L�M�z}: لفظ  به  كه اما عباراتي  است  كرده  ، آگاه است  آمده z¦�¥�}: لفظ  به
  .»ندارد  آنها علمي  به  نسبت صپيامبر   كه  است  اموري  ، از جمله است  آمده

  

�� �̄��®��¬���«����ª�� �̄��®��¬���«����ª�� �̄��®��¬���«����ª�� �̄��®��¬���«����ª  
  قيامت  ؛ همان كوبنده  در هم  معني  به: قارعه »شمردند  را دروغ  ثمود و عاد قارعه«

نفجار خود ا را با  و مواد و موجوادت  و هراسهايش  را با هول  مردم  زيرا قيامت  است
  .كوبد مي  درهم

  

�� �́����³��²��±��°�� �́����³��²��±��°�� �́����³��²��±��°�� �́����³��²��±��°  
 :طاغيه. بودند � صالح  ثمود قوم »شدند  ساخته  هالك  با طاغيه  اما ثمود، پس«

  . است  و نابود كننده  قوي  سخت  تند و مرگبار كه  است  فريادي
  

��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ  
  قوم :عاد »شدند  كشيده  نابودي  به  كني  سرد و بنيان  با تندباد سخت  و اما عاد، پس«

نيرومند   و سخت  بسيار سركش: عاتيه. سرد  سخت  است  بادي: باد صرصر. اند �هود
  .خود  سردي  و شدت  زمان  ، طول وزش  شدت  سبب  به
  

��Ë��Ê��É��� � � � �È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ë��Ê��É��� � � � �È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ë��Ê��É��� � � � �È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ë��Ê��É��� � � � �È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½
��Ì��Ì��Ì��Ì  

 باد صرصر را  آن: يعني »برگماشت  روز بر آنان  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن«
شد  مي  قطع  نه  كه  اي گونه  فرستاد به  آنان بر  طور مستمر و پيوسته  به  مدت  آن  در طول

  ماه  و دوم  بيست  روز چهارشنبه  صبحگاه  آغاز آن«: گويد مي  محلي.  گرفت مي  آرام  و نه
بر   و از بيخ  نابودكننده باد صرصر  آن :يعني »بود  حسوم«. »بود  زمستان  در پايان  شوال

اگر در آنجا حاضر !  بيننده  اي »ديدي مي  پس«بود   درپي ، يا پي كن و بنيان  ، نحس كننده
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از پا در «؛  ها، يا در ديارشان روزها و شب  آن در: يعني »را در آن  قوم  آن«  بودي مي

: يعني »شده  كن هستند ريشه  رمابنانيخ  آنان  گويي«  و مرده  جان ، بي بر زمين »افتاده
از   هستند كه  خرمايي  خرما هستند، يا درختان  درختان  فروافتاده  هاي تنه  آنان  گويي
  .اند شده  و بر هم  فروافتاده  و فرسودگي  گي كهنه

  

���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í  
  را از آنان  ييا شخص  گروهي: يعني »؟ بيني مي  اي بازمانده  هيچ  آيا از آنان  پس«
  .نماند  باقي  از آنان  كس  زيرا هيچ! باشد؟ هرگز  مانده  باقي  كه  بيني يم
  

��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  

 ﴾CCCC����DDDD﴿: ديگر  قرائتي  به. كافر  هاي از امت »از او بودند  پيش  كه  و كساني  و فرعون«
  شهرهاي  مردم :نييع »و مؤتفكات«  و لشكريانش  و پيروان  فرعون  ، يعني است  آمده

  اعمال: يعني »شدند  خاطئه  مرتكب«لوط بود   قوم  ها و آباديهاي قريه  نگونسار كه
  .شدند  مرتكب بود،  و معاصي  از شرك  عبارت  را كه  باري  آلود طغيان گناه

  

��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  
پروردگار   رستادهف  هر امتي: يعني »كردند  پروردگار خود را نافرماني  فرستاده  پس«

 سخت  اي مؤاخذه  را به  خداوند آنان  گاه آن«كرد؛   و نافرماني  خود را عصيان

 گذشته  امتهاي  تر و بيشتر از فروگرفتن سخت  گرفتني  را به  آنان: يعني »فروگرفت 
  . فروگرفت 

  

��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  
  اين  كه  خود از حد گذشت  و بلندي  اعدر ارتف: يعني »كرد  طغيان  آب  كه  گاه ما آن«

  تكذيب و او را  كرده  بر كفر پافشاري  قومش  كه  گاه بود آن � نوح  در زمان  توفان
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بر   وقت  آن ما شما را در! بشر  اي: يعني »سوار كرديم  روان  شما را بر كشتي«نمودند؛ 
  شد زيرا در آب  ناميده»  ريهجا»  نوح  كشتي.  كرديم � نوح  سوار كشتي  پدرانتان  صلب
  .بود  روان

  

��]��\��[��Z����Y��X��W��]��\��[��Z����Y��X��W��]��\��[��Z����Y��X��W��]��\��[��Z����Y��X��W  
  امت  اي »شما  براي«را   كافران  كردن  و غرق  مؤمنان  دادن  نجات  تا آن: يعني »را  تا آن«

،  عظيم  بر قدرت  آن  وسيله به  كه  و پندي  عبرت: يعني »بگردانيم  اي تذكره« صمحمد 

را   آن  فراگيرنده  وگوشهاي«كنيد   بريد و استدالل  ما راه  نتقاما  و شدت  بديع  صنع

گيرد  فرا مي  آن  بعد از شنيدن را  نعمت  تذكر به  اين  نيوشان  گوشهاي: يعني »گيرد فرامي
  واجب  اش را فراگيري  آنچه  كه است  اين  انسانهايي  چنين  كند زيرا از شأن مي  و فهم
» گوشها :اذن«تنكير . آنها فراگيرند  موجب  به  ، تفكر و عمل اشاعه ، يادگيري  ، براي است
  شريف  در حديث. اند كم  نيوشاني  گوشهاي  چنين :، يعني است  بر قلت  داللت  براي
را   علي  گوش  كه  خواستم  از پروردگارم«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده

  هرگز هيچ: گفت مي  رضي اهللا عنه  علي«: دگوي مي  مكحول .»قرار دهد  گوشي  چنين
  را فراموش  و هرگز آن  را فراگرفتم  آن  كه مگر اين  نشنيدم صخدا   رسول را از  چيزي
  .» نكردم

  

��d��c�����b����a�� �̀�_��^��d��c�����b����a�� �̀�_��^��d��c�����b����a�� �̀�_��^��d��c�����b����a�� �̀�_��^  
  همه  مردم  با آن  كه  اول  دميدن: يعني »بار دميدن شود در صور يك  دميده  چون  پس«

تأكيد   بر يكبار دميدن  تعالي  حق«: گويد كثير مي  ابن .شود مي  ويران  لمميرند و عا مي
  هيچ بي ندارد و  نيازي  تكرار و پيگيري  به  وي  فرمان  كه  حقيقت  اين  تفهيم  كرد، براي

  .»شود اجرا مي  و مخالفتي  مانع
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���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  
  خود به  شود از مقرهاي  خود و بركنده  يها  از جاي »شود  و كوهها برداشته  و زمين«

  بار كوفتن يك شود به  شكسته  درهم: يعني »شود  كوبيده  درهم  و يكباره«  الهي  قدرت
شود و   ساخته  گسترده  يكباره  و كوهها به  زمين: است  اين  معني  قولي به.  بيشتر از آن  نه
و »  دك«. شود  تبديل  واحدي  كتله  و به  ستني  در آن  اي كجي  هيچ  كه  همواري  زمين  به
  . تر است بليغ  معني در»  دك»  اند ولي نزديك  هم به  در معني»  دق«
  

��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l  
  .برپا شود  قيامت: يعني »دهد  روي  روز واقعه  آن  پس«
  

��u���t��s��r��q��p��u���t��s��r��q��p��u���t��s��r��q��p��u���t��s��r��q��p  
و  شكافد مي  مانآس: يعني »پيوند است روز سست  در آن  آن  بشكافد پس  و آسمان«

و   است  و شكننده  و سست  ضعيف  روز آسمان  در آن  آيند پس فرود مي  از آن  فرشتگان
  .وجود ندارد  و پيوند محكمي  تماسك  آن  اجزاي  در ميان  مانند هميشه

  

�� �̀��_��~��}��|��{��z��yx��w��v�� �̀��_��~��}��|��{��z��yx��w��v�� �̀��_��~��}��|��{��z��yx��w��v�� �̀��_��~��}��|��{��z��yx��w��v  
بود   ايشان  خود جايگاه  نآسما  كه بعد از آن »باشند  آسمان  هاي بر كناره  و فرشتگان«

فرود آيند و   زمين  سوي دهد و به  را فرمان  پروردگار ايشان  منتظر آنند كه  فرشتگان  پس
  مسكن  آسمان« :گويد مي  نسفي. كنند  هستند، احاطه  در آن  كه  و كساني  بر زمين
و «. »برند مي  پناه  آن  هاي كناره  به  بشكافد ناگزير ايشان  از هم  و چون  است  فرشتگان

  هشت: يعني »كنند مي  حمل  بر فرازشان  تن  روز هشت  را در آن  پروردگارت  عرش
شمار   كه  از فرشتگان  صف  هشت: قولي به. كنند مي  حمل  را بر فراز سرشان  آن  فرشته
  است ذكر  شايان. كنند مي  حمل را  داند، آن ديگر نمي  كسي  عزوجل  را جز خداي  ايشان

: است  آمده  شريف  در حديث. باشد مي  عزوجل  خداي  مخلوقات  بزرگترين  عرش  كه
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  فرا رسد، خداوند متعال  روز قيامت  اند وچون چهار فرشته  عرش  حامالن  اكنون  هم«
  .»شوند مي  تن  هشت  پس سازد ديگر مؤيد مي  چهار تن  را به  ايشان

  

��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  
  براي  سبحان  بر خداي  بندگان  شما اي »شويد مي  عرضه«  روز قيامت: يعني »روز  آن«

وجود شما يا از  از: يعني »ماند نمي  پنهان  سري  از شما هيچ«  و بازپرسي  حساب
  پنهان  سبحان  باشد ـ بر خداي  ـ هر چه  اي راز پنهاني  شما، هيچ  و افعال  سخنان

از رازها در دنيا از   بسياري  كه آن  ماند، حال نمي  پنهان  از خودتان  رازي  يا هيچ. ماند نمي
  رسول  كه  است  آمده � اشعري ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث. بود  شما پنهان

  شوند؛ در دو بار از اين مي  عرضه  سبحان  خداي بار بر سه  مردم«: فرمودند صخدا 
  اعمال  هاي ؛ نامه سوم  و در عرضه  است معاذير  دننمو  و پيشكش  شدنها، جدال عرضه

  است  اي خود و گيرنده  راست  دست  به  است  اي گيرنده  شود پس مي  دستها پراكنده  به
  .»خود  چپ  دست  به
  

��q�������p��o��n��m��l�������k���j��i��h��q�������p��o��n��m��l�������k���j��i��h��q�������p��o��n��m��l�������k���j��i��h��q�������p��o��n��m��l�������k���j��i��h  
  اعمال  نامه  كه  كس  اما آن«: است  اين  بر پروردگار سبحان  شدن عرضه  صورت  تفصيل

  شادمانه »پس شود  داده  راستش  دست به«اند  را نوشته  آن  نگهبان  فرشتگان  كه »او

  و ابتهاج  شادماني او از سر »مرا بخوانيد  اعمال  نامه«بگيريد : يعني »هاؤم: گويد مي«
  است كرده  روايت ك عباس ابن از  ثعلبي. گويد مي  خويش  همراه  جمع  را به  سخن  اين
شود،  مي  داده  راستش  دست به  اعمالش  نامه  كه  امت  از اين  كسي  اولين«: فرمود  كه

  به. خورشيد دارد  شعاع  چون  روز شعاعي در آن �و عمر  است � الخطاب عمربن
!  ، هيهات هيهات: ؟ فرمود كجاست  هنگام  در آن �ابوبكر  پس: شد  گفته � عباس ابن

  .»اند برده  بهشت  سوي به  و شتابان  و را سبكا  فرشتگان
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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  
  يقين به  من  هرآينه«: گويد مي  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  كه  كسي  گاه آن

  و به  دانستم در دنيا مي: يعني »شد  خواهم  خود مواجه  وكتاب با حساب  كه  دانستم مي
: است  اين  يا معني.  گرفت  قرار خواهم  مورد محاسبه  در آخرت  كه  تمداش  امر يقين  اين
عفو   او به  كرد ولي خواهد  مؤاخذه  گناهانم  مرا به  سبحان  خداي  كه  پنداشتم مي  من

  در حديث  معني  تأييد اين  به. قرار نداد  كرد و مرا مورد مؤاخذه  فضل  بر من  خويش
  كند واو را به مي  خود نزديك  را به  بنده  در روز قيامت �ندخداو«: است  آمده  شريف

 شده  هالك  كه ديد  بنده  چون  گرداند تا بدانجا كه مي  مقر و معترف  گناهانش  تمام
آنها را بر   امروز هم و  ام را در دنيا بر تو پوشانيده  گناهان  اين  من: گويد او مي  ، به است 

؛  اما كافر و منافق. شود مي  داده  راستش  دست به  وي  حسنات  هنام  سپس.  آمرزم تو مي
  دروغ  بر پروردگارشان  بودند كه  كساني  گروه  اين: گويند مي  آنان  درباره  گواهان  پس

��r}�: در تفسير  ضحاك. »18/هود» «باد  خداوند بر ظالمان  لعنت  باشيد كه  بستند، آگاه

s�z و   است  يقين  معني  به  مؤمن  از سوي  كريم  قرآن در  انيو گم  هر ظن«: گويد مي
دنيا،   و ظن  است  يقين  آخرت  ظن«: گويد مجاهد مي .» شك  معني كافر، به  از سوي

  .» شك
  

��|��{��z��y��x��|��{��z��y��x��|��{��z��y��x��|��{��z��y��x  
  در زندگاني«  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  كه  كسي: يعني »او  پس«

  شريف  حديث در  كه چنان. آيند ناخوش  ، نه است  بسيار دلخواه  كه »است  اي پسنديده
اند و هرگز بيمار  سالم  ميرند، هميشه اند و هرگز نمي زنده  هميشه  بهشتيان«: است آمده
جوانند   بينند و هميشه نمي  و زحمتي  اند و هرگز رنج در نازونعمت  شوند، هميشه نمي
  .»شوند هرگز پير نمي  پس
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���~��}���~��}���~��}���~��}��������¡¡¡¡  
: يعني.  است »برين  در بهشتي«  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  كه  كس  و آن

باشد، يا  مي  آسمان در  زيرا بهشت  است  بلند و مرتفع  از نظر مكاني  كه  است  در بهشتي
  . است  ، بلندقدر و باشكوه مرتفع  آن  منازل

  

��������������¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢  
  دسترس و در  نزديك  بهشت  هاي ميوه: يعني »است  لالحصو قريب  هايش ميوه  كه«

  آساني  ، به خوابيده  و چه  نشسته  باشد، چه  ايستاده  را چه  آن  كه  است  كننده  تناول
خدا   رسول  كه  است آمده � فارسي  سلمان  روايت  به  شريف  در حديث. كند مي  دريافت

  اهللا  من  كتاب ، هذا الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم: زبجوا الإ ةحد الجنأ  ال يدخل«: فرمودند ص
شود مگر  وارد نمي  بهشت  به  كس  هيچ:  ة، قطوفها دانيةعالي  ةجن  ، ادخلوه فالن  بن  لفالن

خداوند   از جانب  است  اي نامه  ؛ اين الرحيم الرحمن هللا بسم: مضمون  بدين  با جوازي
  در دسترس  آن  هاي ميوه  كنيد كه  داخل  برين  بهشتي  ، او را به فرزند فالن  فالن  براي
  .شود مي  داده  وي  به» صراط«  جواز عبور، بر سر پل  اين: ديگر  روايتي  به. » است

  

��®���¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��®���¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��®���¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��®���¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  
بياشاميد؛  بخوريد و  در بهشت: شود مي  گفته  بهشتيان  به: يعني »بخوريد و بياشاميد«
نعمتها از شما   اين  و نه  است  اي و تيرگي  دردي  بهشت  هاي در نعمت  را نهزي »گوارا«

  پيش  گذشته  در روزهاي  آنچه  سبب به«گردد  مي  منغص  شود و عيشتان مي  بازداشته

  .در دنيا  شايسته  از اعمال »بوديد  فرستاده
  

��º�������������¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��������²��±��°��¯��º�������������¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��������²��±��°��¯��º�������������¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��������²��±��°��¯��º�������������¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��������²��±��°��¯  
  اهل و  كافران  آنان  كه »است  شده  داده  چپش  دست  به  اش كارنامه  كه  كس  آنو اما «

  كارنامه  در آن  رو كه آن ، از و بيچارگي  و رنج  از سر اندوه »گويد مي  پس«اند  شقاوت
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خود   اين و »!شد نمي  داده  من  به  ام كارنامه  كاش  اي«؛  است  را ديده  بديها و گناهانش
  . آنهاست  جسمي  از عذاب  قبل  دوزخيان  روحي  بر وجود عذاب  دليل

  

��¿��¾��½���¼��»��¿��¾��½���¼��»��¿��¾��½���¼��»��¿��¾��½���¼��»  
  به  همه  وكتاب حساب  زيرا اين »چيست  كتابم و  حساب  كه  دانستم نمي  كاش  و اي«

  . سود من  به  ، نه است  من  زيان
  

��Ã��Â��������Á��À��Ã��Â��������Á��À��Ã��Â��������Á��À��Ã��Â��������Á��À  
آمد   سراغم در دنيا به  كه  مرگي  كاش  اي: يعني »كار بود  ، آخركننده مرگ  كاش  اي«

  و شقي كافر  سان  بدين.  شدم نمي  ديگر هرگز زنده  كرد و بعد از آن مي  را يكسره  كارم
  بد خويش  كارنامه  كه  سبب  كند، بدين مجدد را مي  شدن زنده  و عدم  مرگ  دوام  آرزوي

را   مرگ  آرزوي«: گويد مي  قتاده. مايدن مي  ، مشاهده است  عذاب  را كه  آن  و پيامد محتوم
  آيه  و نظير اين. »نبود  آيندتر از آن ناخوش  در دنيا نزد وي  چيزي  كه كند درحالي مي

  .» 40/نبأ» « بودم  خاك  كاش اي«:   ��p����������o��nz}: است  كريمه
  

Ç��Æ���Å��ÄÇ��Æ���Å��ÄÇ��Æ���Å��ÄÇ��Æ���Å��Ä������É��É��É��É  
  اندوخته در دنيا  كه  ومنالي مال: يعني »يامدن  كارم به  هيچ  من  ومنال مال«: افزايد مي  گاه آن

  .نكرد  دفع  را از من �خدا  چيز از عذاب  ، هيچ بودم
  

��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê  
مراد از   قولي به. شد  گم  گرديد و از نزدم  باطل  حجتم: يعني »برفت  از دستم  من  سلطه«

  قول«: گويد مي  نابوحيا  ولي.  است  و فرمانروايي  ، پادشاهي ، منصب جاه: سلطان
  كه  است  اينجا حجتي در  مراد از سلطان  مورد كه  در اين  وي  و موافقان � عباس ابن

  اعمالشان  هاي نامه  كه  كساني زيرا  است  كرد، راجح مي  نمايي در دنيا حجت  آن  كافر به
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  امر عام  اين  نيستند بلكه  فرمانروايان و  شود، فقط پادشاهان مي  داده  چپشان  دست به
  .» شقاوت  اهل  در تمام  است

  دوزخ  نگهبانان  به  عزوجل  خواند، خداي مي  را بر خويشتن  مرثيه  كافر اين  كه  و هنگامي
  :گويد مي
  

��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î  
  گردنش او را با زنجيرها بر  دستهاي: يعني »كنيدش  گردن  به  طوق  پس  بگيريدش«

  .ببنديد
  

��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ  
  .ور شود غوطه  آن  سوزان  گرماي  تا به »درآوريد  دوزخش  به  سپس«
  

��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  
  افگندنش بعد از: يعني »كنيد  ، بندش است  هفتاد ذرع  طولش  كه  در زنجيري  سپس«

  است  هايي حلقه :سلسله. نتواند  ببنديد تا از جا جنبيده  زنجير را بر وي  آن  در دوزخ
  آن  كه  است خبر رسيده ما  به«: گويد مي  سفيان.  است  آن  ، طول آن  ذرع  كه  يوستهپ  هم به

  .»شود مي  آورده  بيرون  و از دهانش  شده  فرو برده  زنجير در مقعدش
  

��ã��â��á��à��ß���������Þ���Ý��ã��â��á��à��ß���������Þ���Ý��ã��â��á��à��ß���������Þ���Ý��ã��â��á��à��ß���������Þ���Ý  
  عظيم خداوند  او به  هرآينه«: فرمايد بد مي  فرجام  اين  به  پيوستنش  سبب  در بيان  گاه آن

  عزوجل  فقط خداي  امر اشعار دارد كه  بر اين»  عظيم»  ذكر صفت »نداشت  ايمان
  . است  واجب  وي  به  آوردن  ايمان  پس  است  و بزرگي  عظمت  مستحق
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���é��è��ç��æ��å��ä���é��è��ç��æ��å��ä���é��è��ç��æ��å��ä���é��è��ç��æ��å��ä  
 ترغيب  را بر اطعامشان  ديگران: يعني »كرد نمي  ترغيب  بينوايان  دادن  و بر طعام«
 .كند  و بخشش  خود بذل  از مال  ايشان  براي  خودش  كه اين  رسد به  كرد، چه نمي 

  به  و نه  پرداخت را مي �خدا  حق  او نه  يعني«: گويد مي  دو آيه  كثير در تفسير اين ابن
 �ابودرداء  كه  است  شده  روايت. » پرداخت را مي  آنان  رساند و حق مي  سودي  وي  خلق
  با ايمان: گفت مي بپزد و  گوشت بسيار آب  مساكين  كرد تا براي مي  تشويقرا   زنش

از خود   را با انفاق  آن  مانده باقي  آيا نصف  پس  زنجير را از خود دور افگنديم  نصف
  .دارد  اشاره  كريمه  دو آيه  اين  به �ابودراء  سخن  اين  كه» ؟ دور نيفگنيم

  

��F���E��D����C��B��A��F���E��D����C��B��A��F���E��D����C��B��A��F���E��D����C��B��A  
 هيچ  كافر را در روز آخرت: يعني »نيست  او دلسوزي  امروز در اينجا براي  حال«
روز  كند زيرا آن  شفاعت  برساند يا برايش  او سودي  به  كه  نيست  و خويشاوندي  نزديك 

  رفيقش و  از دوست  و رفيق  و دوست  خويشاوند از خويشاوندش  كه  است  روزي
  .گريزد مي
  

J�������I��H�����GJ�������I��H�����GJ�������I��H�����GJ�������I��H�����G������������������L��K��L��K��L��K��L��K  
 شود سرازير مي  دوزخيان  از بدنهاي  كه »بجز از زردآب  خوراكي  و او را هيچ«

  اطعام  معني  به: طعام. » است  دوزخ  اهل  غذاي  بدترين  اين«: گويد مي  قتاده »نيست«
  . نيست  و چركاب  جز از زرداب  دادني غذا  او را هيچ  ، يعني است

  

��Q����P���O���N��M��Q����P���O���N��M��Q����P���O���N��M��Q����P���O���N��M  
: الرجل ء كارانند؛ از خطي ، گنه مراد از خطاكاران »نخورند  را جز خطاكاران  آن  كه«

  صواب ضد  كه  نيست  مراد خطايي  شود پس  گناه  عمد مرتكب  به  شخص  كه  گاه آن
  . است
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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  
  خورم مي سوگند: يعني »خورم بينيد سوگند مي نمي  آنچه  بينيد و به مي  آنچه  به  پس«

  و تمام  متعال  سوگند خود آفريننده  اين. ها ها و ناديدني از ديدني  اشياء، اعم  همه  به
  يا معني.  زايد است )ال اقسم(در » ال»  صورت  شود و در اين مي  را شامل  وي  مخلوقات

 از ثابت  كه  آشكار است  زيرا كار چنان  نيست  سوگند خوردن  به  نيازي: است  اين
  .باشد نياز مي سوگند، بي  به  ساختن 

  

��_������������ �̂�]��\������[��_������������ �̂�]��\������[��_������������ �̂�]��\������[��_������������ �̂�]��\������[  
  كه«: است  اين  عليه  سوگند باشد، مقسم  معني  به  قبل  در آيه) ال اقسم(  كه  و در صورتي

  كه  است  اي فرستاده  تالوت  قرآن: يعني »است  گرامي  فرستاده  برخوانده  قرآن  هرآينه
  گفتاري  قرآن: است  اين  يا معني.  استصو او محمد   است  گرامي �ندبر خداو

  برآنند كه  اكثر مفسران  ولي .كند مي  ما ابالغ  گرامي  فرستاده � را جبرئيل  آن  كه  است
  قرآن: كه  است بعد آمده  آيه اند زيرا در صمحمد   در اينجا حضرت  مراد از رسول

  وصف  شاعر و كاهن  را به � جبرئيل  مشركان  كه آن  الح  نيست  شاعر و كاهن  قول
،  اكثر مفسران  قول  اما به. ساختند مي  متهم  اوصاف  اين  را به صمحمد   كردند بلكه نمي

  آيد، به مي  بعد از آن  كه  زيرا اوصافي  است � جبرئيل »تكوير»  در سوره  مراد از رسول
  .هد آمدخوا  كه چنان دارد  او تناسب  حال

  

���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��`  
  هاي گونه از  پنداريد زيرا قرآن مي  شما مشركان  كه چنان »نيست  گفتار شاعري  و قرآن«

: يعني »آوريد مي  ايمان  اندك  چه«باشد  نيز شاعر نمي صو خود پيامبر   شعر نيست
در اينجا مراد   البته! داريد مي رباو  اندك  تصديقي  آوريد و به مي  ايمان  اندك  ايماني  به

  بنابر ظاهر قضيه  ايمانشان  بودن  اندك يا.  اندكشان  تأييد ايمان  نه  است  از آنان  ايمان  نفي
شما   كسي  چه: شد مي  پرسيده  از آنان  چون  كه  است  اقرارشان  از اين  عبارت  و آن  است

  ايمان  مربوط به  قلت  وصف  دارد كه  احتمال  همچنين .هللا: گفتند ؟ مي است  را آفريده
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  تصديق  نداشت  حالشان  به  سودي  هيچ  را كه  اندكي  چيزهاي  باشد زيرا مشركان  لغوي
از   و مانند آن  ، پاكدامني رحم  خير، صله  كه اين  كردند به مي  كردند مثال تصديق مي

در   خداوند متعال  كه اين  يلدل.  است  و صواب  حق صخدا   رسول  نيك  ارشادات

}�: از ايشان  كهانت  نفي  و در هنگام ��g��f��ez}�: خويش  از رسول شعر  هنگام نفي

� � �o��n��mz از قرآن  شعريت  نفي: كه  است  آيد ـ اين بعد مي  در آيه  كه ـ چنان  گفت  
 شعر  كه چرا  است  لفظ روشن  از حيث  نفي  زيرا اين  آشكار و محسوس  است  امري

قصد   بدون  كه  از آن  مگر نادري  نيست  چنين  و الفاظ قرآن  و مقفي  موزون  است  سخني
  است  دليل  اين  به  هم  تخيل  از جهت  از قرآن  شعريت  و اما نفي  است  ، موزون شعرگفتن

  كننده افاده  يلو دال ، براهين ، حقايق معارف  برآورنده  كه  است  بر اصولي  مشتمل  قرآن  كه
را در   شاعرانه  تخيل  پس نباشد ـ  از معاندان  مخاطب  باشد ـ چنانچه و باور مي  تصديق

دارد زيرا   و تأمل  انديشه  نياز به ص  اكرم  از رسول  كهانت  نفي  ولي.  نيست  راهي  آن
شود و  مي  ناشي  از طبايع  كه است  و افاداتي  معني  بدون  است  هايي سجع  كاهنان  كالم
و   و راه  شياطين  قرآن  يابند كه كنند درمي  اگر آنها تأمل  همچنين.  نيست  چنين  قرآن

  شيطانند پس  نيز برادران  و كاهنان  است  قرار داده  و نكوهش  را مورد هجوم  آنان  روش
  !.باشد؟  نكاهنا  از كالم  شوند تا قرآن مي  خود راضي  هاي زشتي  افشاي  به  چگونه

  

��p���o��n��m��lk��j������i��p���o��n��m��lk��j������i��p���o��n��m��lk��j������i��p���o��n��m��lk��j������i  
  مقوله  كهانت پنداريد زيرا مي  شما معاندان  كه چنان »نيست  كاهني  گفتار هيچ«  قرآن »و«

  و از اين »گيريد مي پند  اندك  چه«ندارد   مشتركي  وجه  هيچ  با قرآن  كه  است  ديگري
امر   اين  انديشيد و به نمي دقيقا  ظ قرآنالفا  ماند زيرا به مي  كار بر شما پوشيده  جهت
  دوستان  كاهنان  كه  در حالي  است  شياطين  دادن  بر دشنام  مشتمل  قرآن  نداريد كه  توجه

آنها   كه  است  معني  بدان  باشد، اين  گفتار كاهنان  اگر قرآن  اند پس شياطين  و برادران
  !.!اند داده  را دشنام  و سرورانشان  دوستان
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��u����t�������s��r��q��u����t�������s��r��q��u����t�������s��r��q��u����t�������s��r��q  
  سوي از  شده تالوت  قرآن: يعني »است  پروردگار عالميان  از جانب  شده  فرودآورده«

  حقيقت  است  و اين  است  العالمين رب  از جانب  شده  و فرودآورده ص  اكرم  رسول
  .رويد مي  طفره  شما از آن  كه  قضيه

  

~��}��|��{�����z�������y��x��w���v~��}��|��{�����z�������y��x��w���v~��}��|��{�����z�������y��x��w���v~��}��|��{�����z�������y��x��w���v����������_��_��_��_  
  اين  كه  بگيريم  را جدال بر آن  اگر فرض: يعني »بست را مي  سخنان  و اگر بر ما بعضي«

ما  ـ بر  گذشت  كه  تفسيري  بنا بر دو وجه � يا جبرئيلص ـ محمد   رسان  پيام
  را عنوان  خود چيزهايي  هاي از ساخته  ما ولي  نام و به  بست را مي  از سخنان  چيزي

: يعني »گرفتيم را مي  راستش  دست  گمان بي«: داد مي  ما نسبت  را به  نكرد و آ مي
  است  آن  سياف  عادت«: گويد مي  دهلوي  هللا ولي  شاه.  گرفتيم او را مي  و قدرت  باقوت

كند لذا   او حواله  گردن  خود بگيرد و شمشير به  چپ  دست  اسير را به  راست  دست  كه
  .»شد  بيان  اسلوب  بر اين

  

��d�������c��b���a��`��d�������c��b���a��`��d�������c��b���a��`��d�������c��b���a��`  
  و به  يافته سر امتداد  از پشت  كه  است  رگي: وتين »كرديم مي  را قطع  شاهرگش  سپس«

 از نابود  تصويري  اين  البته. ميرد مي  شود، شخص  قطع  پيوندد و چون مي  انسان  قلب
  گيرند، همين مي  خشم  كه  بر كساني  پادشاهان  كه  چنان  است  شيوه  ترين سخت  به  كردن
  برد، اين سر مي به  عافيت  دركمال  صپيامبر اكرم  كه همين  پس. كنند مي  را اعمال  شيوه

  . است  وي  صداقت  خود دليل
  

��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  
  آن  از شما بازدارنده  كس  هيچ: يعني »نيست  از شما از او بازدارنده  كس  هيچ  پس«

بربندد   دروغ بر ما  كه صورتي ، در او از ما نيست  دهنده ما يا نجات  از مجازات  رسان  پيام
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  تكلف  از روي خاطر شما به  چگونه  است  او مسلم  براي  مجازاتي  چنين  كه  با آن  پس
  .بندد؟ مي  بر ما دروغ

  

��o���n���m��l��o���n���m��l��o���n���m��l��o���n���m��l  
زيرا   است  تقوي  اهل  براي  پندي  قرآن  گمان بي: يعني »است  متقيان  براي  پندي  و آن«

  .گيرند مي  بهره  از آن  متقيانند كه  اين
  

��u��t����s����r����q��p��u��t����s����r����q��p��u��t����s����r����q��p��u��t����s����r����q��p  
 را؛ با  قرآن »ايد كننده تكذيب«  مردم  اي »از شما  بعضي  كه  دانيم مي  يقين  و ما به«

 تكذيبتان  را در برابر اين  كنندگان  و مسلما ما شما تكذيب  روشن  بيان  وجود اين
  . كنيم مي  مجازات 

  

��z�����y���x���w��v��z�����y���x���w��v��z�����y���x���w��v��z�����y���x���w��v  
 »كافران بر«  و ندامتي »است  حسرتي«  قرآن  به  ، يا تكذيب قرآن: يعني »آن  و هرآينه«

  .بينند مي را  كنندگان تكذيب  و عذاب  مؤمنان  پاداش  كه  گاه ؛ آن در روز قيامت
  

��~������}��|��{��~������}��|��{��~������}��|��{��~������}��|��{  
  خداي زيرا از نزد  است  يقين  محض  قرآن: يعني »است  اليقين حق  قرآن  و هرآينه«

  راهي  آن  سوي به را  اي شبهه  وجود ندارد و هيچ  در آن  شكي  هيچ  باشد پس مي  عزوجل
  . نيست

  

���¤�������£���¢��¡������¤�������£���¢��¡������¤�������£���¢��¡������¤�������£���¢��¡���  
  وي سزاوار  كه  او را از آنچه: يعني» بگوي  خود تسبيح  پروردگار بزرگ  نام به  پس«

  بستن  دروغ  به  كه از اين  ياد كن  پاكي  و او را به  ياد كن  پاكي  به  تسبيح  ا گفتن، ب نيست
  ، تسبيح است  نموده  بر تو وحي  كه  آنچه  شكرانه  او را به  همچنين.  باشي  راضي  بر وي
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  براي را  در ركوع»  العظيم هللا سبحان»  گفتن صخدا   رسول  كه  شويم يادآور مي.  بگوي
  . است  ركوع  تسبيح  همان  اين  كردند پس  ما مشروع
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  ﴾ عارجم  سوره ﴿
 . است  آيه) 44(  و داراي  است  يكم

  
:  �خداوند  فرموده  اين  شد كه  ناميده»  معارج»  سبب  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

{¶��µ��¹��¸...�z است  آمده  آن  آيات  در آغازين .  
  

�������� �̈�§��¦��¥�������� �̈�§��¦��¥�������� �̈�§��¦��¥�������� �̈�§��¦��¥������������������©��©��©��©  
 »كرد طلب«  است  شدني  واقع  ناخواه  خواه  كه »را  اي دادني  رخ  عذاب  اي كننده  طلب«

» باء«  به  جهت  ، از اين نيز هست  دعا و درخواست  معناي  متضمن  سؤال: سائل  سأل
  است  آمده  نزول  سبب  در بيان  كه ـ چنان  عذاب  كننده طلب  اين. گرديد  متعدي) بعذاب(

���ª»}�: گفت پروردگار  به  عناد و استهزا خطاب  از روي  بود كه  حارث  ـ نضربن

´��³��²��±��°� �¯��®� � �¬z : )توست  جانب واقعا از  پيام  اگر اين  
  .»32/ انفال«) بباران  بر ما سنگ  پس

  

�� �̄����®��¬��«��ª�� �̄����®��¬��«��ª�� �̄����®��¬��«��ª�� �̄����®��¬��«��ª  
  هيچ را  آن«  است  شده  مقرر و آماده  كافران  براي  كه  عذابي: يعني »كافران  براي«

  كه  گاه نتواند كرد آن  را دفع  شدني  واقع  عذاب  اين  كس  هيچ »نيست  اي بازدارنده
  .كند  را اراده  آن  وقوع �خداوند

  

�� �́�³��²��±���°�� �́�³��²��±���°�� �́�³��²��±���°�� �́�³��²��±���°  
 صاحب«  كه  است  سبحاني  خداي  از جانب  عذاب  آن: يعني »خداوند  از جانب«

 يا. روند در آنها باال مي  فرشتگان  كه  است  نردبانهايي  صاحب: يعني  است »معارج 
مراد   قولي به. رود در آنها باال مي  شايسته  و عمل  پاك  سخنان  كه  است  درجاتي  صاحب

  . است  عظمت  صاحب  كه  خداوندي  يعني  است  عظمت: از معارج
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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  
نردبانها و  در »روند باال مي« �خداوند  سوي به: يعني» او  سوي به  روح و  فرشتگان«

  ديگري  بزرگ  ، يا فرشته� جبرئيل  مراد از روح.  است  قرار داده  برايشان  كه  درجاتي
و   فرشتگان :يعني »است  هزار سال پنجاه  مقدار آن  كه  در روزي«  غيراز اوست

دنيا برآورد   هاي از سال  هزار سال پنجاه  به  كه  ياز روز  اندكي  در بخش: جبرئيل
  سوي به :ليهإ«ضمير   مرجع. روند باال مي  عزوجل  خداي  سوي به  نردبان  شود، در آن مي
آيد، يا  فرود مي  در آن  تعالي  حق اوامر  كه  است  ، يا جايي است  الهي  يا حكم  عرش» او

  ـ به  كريمه  در آيه»  يوم«مراد از   كه  است ذكر  يانشا.  است  و كرامت  عزت  هاي جايگاه
  است  مدتي  هزار سال پنجاه  و اين  است  قيامت رسد ـ روز نظر مي  تر به قوي  كه  قولي

  ايستند، سپس مي  پروردگار عزوجل  در پيشگاه  وكتاب حساب  براي  در آن  بندگان  كه
 قولي به. يابند استقرار مي  در دوزخ  دوزخ  و اهل  در بهشت  بهشت  اهل ، مدت  بعد از اين

  به  اندك  زماني  بر مؤمنان  ولي  است  هزار سال پنجاه  بر كافران  روز قيامت مقدار: ديگر 
 سوره) 5(  در آيه  شود كه مي  خاطرنشان.  نيست  ظهر و عصر بيش  مابين  زمان  اندازه

��...}: است  آمده»  سجده«  � � � � �f��e��d��� � �� �i��h��gz : »هزار   مقدار آن  كه  در روزي
  است  اين » سجده»  سوره) 5(  و آيه  آيه  اين  ميان  نمودن  جمع  طريق  پس. » است  سال

  آن  از مواقف  هر موقف  و زمان  است  اي گانه پنجاه  و مواطن  مواقف  داراي  قيامت: كه
  اما در حق  است  طوالني  چنين  كافران  ر حقد  مقدار قيامت!  آري. باشد مي  هزار سال

�: است  فرموده  زيرا خداوند متعال  نيست  چنين  مؤمن {��o� �n� �m� �l

� �r� �q� � �pz   :)نيكوتر   استراحتگاهشان بهتر و  بهشتيان  روز جايگاه  آن
.  است  بهشت  استراحتگاه  اين  كه نظر دارند بر اين  و علما اتفاق» 24/ فرقان«) است

  به: فرمود  كه  است  آمده � سعيد خدري ابي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
 ص  حضرت  آن! ؟ است  طوالني روز  قدر آن  چه! هللا يا رسول: گفتند صخدا   رسول

  ةصال  من  عليه  أخف  يكون  حتي  المؤمن  عن  ليخفف  نهإ  بيده  نفسي  والذي«: فرمودند
بر   زمان  ، آن اوست  كيف بال  دست در  جانم  كه  ذاتي  سوگند به :الدنيا  ييصليها ف  ةمكتوب
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را در دنيا ادا   آن  كه  نماز فرضي  يك  از وقت  شود كه مي  گردانيده  سبك  چنان  مؤمن
  .» تر است سبك  كند، نيز بر وي مي
  

���Å��Ä��Ã�������Â���Å��Ä��Ã�������Â���Å��Ä��Ã�������Â���Å��Ä��Ã�������Â  
  به  كن صبر  و كفرشان  تكذيب بر! صمحمد   اي: يعني »جميل  صبري  صبر كن  پس«

  است  اين غير ما نباشد و  آستان  به  اي و گاليه  ، شكايت قراري بي  در آن  نيكو كه  صبري
  است  نزديك  بر آنان  عذاب  آمدن  وقت: كه  است  اين  معني  حاصل.  صبر جميل  معني
  . دير نيست  موعد انتقام  كه  صبر كن  پس

  

��É��È��Ç���Æ��É��È��Ç���Æ��É��È��Ç���Æ��É��È��Ç���Æ  
  سال هزار  پنجاه  مقدار آن  را كه  روز قيامت  كافران: يعني »بينند را دور مي  نها آنآ«

  . است  محال  معني  در اينجا به) بعيد. (بينند مي  ، دور و محال است
  

��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê  
  بينيم مي  دادني رخ  نزديكي  را در زمان  ما روز قيامت: يعني »بينيمش مي  اما ما نزديك«

  . است  ، نزديك است  آمدني  چهزيرا هرآن
  

��Ñ������Ð��Ï��Î��Í��Ñ������Ð��Ï��Î��Í��Ñ������Ð��Ï��Î��Í��Ñ������Ð��Ï��Î��Í  
،  سرب شود از مي  گداخته  كه  آنچه: مهل »شود  فلز گداخته  چون  آسمان  كه  روزي«

  .شود  گداخته  آتش  به  كه  هنگامي  است  روغن  دردي: مهل  قولي به.  و نقره  مس
  

��Õ������Ô��Ó��Ò��Õ������Ô��Ó��Ò��Õ������Ô��Ó��Ò��Õ������Ô��Ó��Ò  
شوند   كوبيده  ها درهم كوه  وقتي  پس »گردد  رنگين  مپش  كوهها همچون«  كه  روزي »و«

  در رنگهاي ها شوند زيرا كوه مي  زده  پشم  گردند، شبيه  و در هوا منفجر و پراكنده
  .دارند  شباهت  زده  پشم  شوند به  هوا پراكنده  به  چون  اند پس مختلفي
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���Ú��Ù��Ø���×��Ö���Ú��Ù��Ø���×��Ö���Ú��Ù��Ø���×��Ö���Ú��Ù��Ø���×��Ö  
  قيامت در روز: يعني »نپرسد  ويشاوند ديگرياز خ  خويشاوندي  هيچ«  كه  روزي »و«

  بر آنان  كه  سختي  و هراس  هول  سبب  پرسد، به نمي  نزديكانش  از حال  نزديكي  هيچ
  . خودش  حال  به  هر كس  گرفتار بودن  سبب  آيد و به فرود مي

  

���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  
خويشاوند  و  نزديك  به  و خويشاوندي  ر نزديكه: يعني »شوند  داده  همديگر نشان  به«

هرگز   حال درعين اما  نيست  پنهان  بر ديگري  از آنان  شود و كسي مي  داده  نشان  خويش
هر : يعني »مجرم« گويند نمي  كنند و با همديگر سخن نمي  پرسي از همديگر حال

كند  آرزو مي«؛  است  دوزخ  قمستح  خاطر آن به  كه  گرديده  گناهي  مرتكب  كه  كاري گنه

 »دهد  خود را عوض  فرزندان«  روز قيامت  از عذاب: يعني »روز  آن  از عذاب  كه
  .را بازخرد  و عذاب  خود را فدا كرده  فرزندان: يعني

  

��N��M��L��N��M��L��N��M��L��N��M��L  
  كه چند هر »خود را و برادر خود را  زن«دهد   عوض  كند كه آرزو مي  مجرم »و نيز«

  مجرم وجود اگر از  هستند اما با اين  نزد وي  ترينشان و گرامي  مردم  ينعزيزتر  اينان
  رهايي  عذاب  و خود را از آن  گردانيده  خويش  را فديه شود، يقينا او آنها  پذيرفته  فديه
  .بخشد مي
  

��R����Q��P��O��R����Q��P��O��R����Q��P��O��R����Q��P��O  
 ا جاياو ر  را كه  اي قبيله«روز   دهد در آن  عوض  كند كه آرزو مي  مجرم »و نيز«

در  و  است  وابسته  آنان  به  در نسب  خود را كه  نزديك  و قبيله  خاندان: يعني »دهد مي 
  .يابد مي  گيرد و سروسامان مي  جاي  دهند و نزدشان مي  و پناه  او ياري  ها به سختي  هنگام
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��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  
  همه  است  را در زمين  ر كهه«دهد   روز عوض  در آن  كند كه آرزو مي  مجرم »و نيز«

و   جن از  زمين  در روي  را كه  كساني  تمام  كاش  دارد كه  دوست  مجرم: يعني »يكجا

او   دادن  عوض  اين  سپس«خود كند   را فداي  هستند، همگي  از خاليق  و غيرشان  انس

  . جهنم  از عذاب »را برهاند
  

�� �̂�]�����\��[Z�� �̂�]�����\��[Z�� �̂�]�����\��[Z�� �̂�]�����\��[Z  
  آرزوي  اين  به  دستيابي  حاشا كه: يعني  است  هشدار و بازداشتنمفيد   كلمه  اين» كال«

  آتشي  آن«  ميسر باشد، هرگز ميسر نيست  مجرم  ناپذير براي و امكان  ، ممتنع خام

و   شعله  آتش در  يعني» النار  في  تلظي«.  است  جهنم  از نامهاي  نامي: لظي »است  زن زبانه
  .كشيد  زبانه

  

��a��� �̀�_��a��� �̀�_��a��� �̀�_��a��� �̀�_  
كند تا  برمي  را از استخوان  و پوست  گوشت  آتش  آن: يعني »سر را بركننده  پوست«

. گردد برمي  اول  حال  همان  به  گذارد سپس نمي  را بر جاي  چيزي  در آن  بدانجا كه
  هر دو قول  ميان  در جمع  قتاده.  است  انسان  اعضاي  سر، يا پوست  پوست»  شواه«

  .»كند برمي را  دوزخي  و اعضاي  سر، چهره  پوست  آتش  آن«: گويد مي
  

��f��e���d��c���b��f��e���d��c���b��f��e���d��c���b��f��e���d��c���b  
دنيا  در  را كه  هر كس  جهنم: يعني »خواند شد مي  كرد و رويگردان  را اعراض  هركه«

  .خواند خود فرامي  سوي ، به شده  رويگردان  و از آن  كرده  پشت  حق  به
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��i��h��g��i��h��g��i��h��g��i��h��g  
را   مال  كه  هر كس: يعني »و جابجا كرد  اندوخت  مال«  را كه  خواند هر كس مي »و«

  انفاق خير  را در راه  از آن  و چيزي  است  جابجا نموده  را در ظرفي  و آن  كرده  جمع
  . است  ادا نكرده  را در آن  عزوجل  خداي  و حق  نكرده

  

��o���n��m������l��k��j��o���n��m������l��k��j��o���n��m������l��k��j��o���n��m������l��k��j  
و   بدترين و آز و  حرص  ترين سخت :هلع »است شده  آفريده  ناشكيب  انسان  گمان بي«

در   قراري بي  سرعت :هلع«: گويد مي  زمخشري.  است  قراري و بي  اضطراب  ترين زشت
  رسيدن  خير در هنگام  بازداشتن  و سرعت  انسان  آيند به ناخوش  امري  رسيدن  هنگام

:  خالع  و جبن  لعها  شح: رجل  شر ما في«: است  آمده  شريف  در حديث. » اوست  خير به
  است  و شديد و جبني  سركش  است  بخلي: هست  در مردي  كه  خصلتي  بدترين

  . و مقاومت  ، معنويت ، اراده روحيه از  شخص  درون  كننده تهي: يعني»  كننده تهي
  

��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  
 :يعني »است  او برسد، بازدارنده  به خير  و چون  است  تاب او برسد، بي  شر به  چون«

 برسد، او  انساني  چنين  از مصيبتها به  ، يا مانند اين ، يا بيماري فقر و نيازمندي  چون
  امثال و  و گشايش  و رفاه  مانند توانگري  خيري  و چون  است  قرار و مضطرب بسيار بي

  كه  است  اندوهي: جزع.  خير است و بي  و بخيل  او برسد، او بسيار بازدارنده  اينها به
  از جمله»  ومنع  ، جزع هلع»  گانه سه  اوصاف!  آري. دارد باز مي  را از كاروبارش  انسان

  . است شده  سرشته  بر آن  انسان  كه  است  طبايعي
  

��|���{���z��|���{���z��|���{���z��|���{���z  
،  تابي يب  بر صفات  ايشان  نماز كه  قدم ثابت  مگر برپادارندگان: يعني »مگر نمازگزاران«

و   پسنديده  اوصاف  به  ايشان  از خير قرار ندارند بلكه  و بازدارندگي  قراري ، بي ناشكيبي
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  به  شدن را از موصوف  ايشان  حق  و دين  باشند زيرا ايمان استوار مي  مرضيه  خصلتهاي
  .دارد خير وا مي  صفات  به  شدن  آراسته  و مقابلتا به  ناپسند بازداشته  صفات

  

��b��a�� �̀�_��~��}��b��a�� �̀�_��~��}��b��a�� �̀�_��~��}��b��a�� �̀�_��~��}  
  ايشان  اي و گرفتاري  شغل  و هيچ »پيگيرند  هميشه  بر نماز خويش  كه  كساني  همان«

در . كنند مي ادا  آن  را در وقت  نماز فرض  گرداند پس نمي  خود مشغول  را از نماز به
  ترين تهداش دوست: قل  نإدومها وأ  اهللا  ليإ  عمالاأل  حبأ«: است  آمده  شريف  حديث
  عنها كه هللا رضي  عائشه .»باشد  ، هرچند اندك آنهاست  دارترين نزد خداوند دوام  اعمال
  دادند بر آن مي  را انجام  عملي  چون صخدا   رسول«: گويد مي  است  حديث  اين  راوي

  بر نمازها مداومت  اند كه كساني  مراد آيه  پس. »ورزيدند مي  استمرار و مداومت
با   كه  است  نماز كار ديگري  شأن  به  پيگير آنند اما عنايت  آن  رزند و در اوقاتو مي

  و غيره  قبله  به  آوردن ، روي عورت  از نماز؛ مانند وضو، پوشاندن  قبل  اموري  رعايت
  ورزيد، چون  عنايت  نماز بايد بر آن  دنبال  به  كه  اموري  يابد و نيز با رعايت مي  تحقق
  زيرا نماز حقيقي  است  با طاعت  منافي  كه  و اعمالي  گويي و بيهوده  كاري ز از بيهودهپرهي

بعد از   گناه  ، ارتكاب بنابراين. دارد منكر بازمي فحشا و  را از ارتكاب  انسان  و راستين
  . است نماز  آن  قبول  عدم  نماز، دليل  اداي

  

��h��g��f��e���d��c��h��g��f��e���d��c��h��g��f��e���d��c��h��g��f��e���d��c  
  كه  است  و هر چيزي  فرض  مراد زكات »است  معيني  حق  والشاندر ام  كه  و كساني«

  .مستمر  ، يا كمكي هميشگي  اي گيرد؛ از نذر، يا صدقه مي  خود الزم  بر ذمه  انسان
،  است  اجتماعي  اهداف  بخش  تحقق  كه  است  اي مالي  عبادت  بر وجوب  دليل  آيه  اين

  برتر ديني  و اهداف  ـ تربيتي  اخالقي  اهداف  داراي  كه  اي بدني  عبادات  بعد از وجوب
  .باشند مي
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��k��j��i��k��j��i��k��j��i��k��j��i  
و   است  خواهنده  كه  است  فقيري: سائل »است  و محروم  سائل  براي«  معين  حق  آن

ابا   كردن  طلب از  گي و وارسته  مناعت  از روي  كه  است  فقيري: محروم. كند مي  طلب
  ساخته  بهره و بي  محروم  جهت  ، از اين توانگر است  رود كه مي  گمان  ورزد لذا چنين مي
  . گذشت نيز»  ذاريات»  در سوره  و محروم  تفسير سائل. شود مي
  

��p����o������n���m��l��p����o������n���m��l��p����o������n���m��l��p����o������n���m��l  
  شك  در آن  نه  ، يعني است  روز قيامت  و آن »دارند روز جزا را باور مي  كه  و كساني«

  .نمايند ر ميرا انكا  آن  كنند و نه مي
  

��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  
سر  به  و نگراني  در خوف  از آن: يعني »بيمناكند  پروردگارشان  از عذاب  كه  و كساني«

خود را حقير   اعمال  كه  جهت  بدان  نيست  نيز كم  ايشان  طاعات  كه برند، با وجود آن مي
  .دارند  خود اعتراف  بر ذمه  سبحان  خداي  حقوق  پندارند و به و ناچيز مي

  

}��|����{��z���y��x}��|����{��z���y��x}��|����{��z���y��x}��|����{��z���y��x  
 شايسته: يعني »شد  نتوان  ايمن  از آن  كه  است  چنان  پروردگارشان  عذاب  گمان بي«
هرچند   كه  است  شود و قطعا سزاوار هر كس  پروردگار ايمن  از عذاب  كسي  كه  نيست 

  .باشد  بيمناك  از آن  ولي  پيشتاز است  در طاعت
  

�����~�����~�����~�����~���²����±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�����§������¦���¥��¤��£��¢����¡���²����±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�����§������¦���¥��¤��£��¢����¡���²����±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�����§������¦���¥��¤��£��¢����¡���²����±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�����§������¦���¥��¤��£��¢����¡
�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³  

  كه  خود يا كنيزاني  كنند مگر بر زنان خود را حفظ مي  نهاني  اندام  كه  و كساني«

  هر كس  نيستند پس  شده  مالمت  گروه  اين  پس  است  آنها شده  مالك  دستهايشان
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»  مؤمنون»  در آغاز سوره  آيات  تفسير اين »تجاوزكارند  د، آنانند كهبجوي  از اين فراتر
،  بازي جنس  ، هم متعه  نكاح  بودن  بر حرام  آيات  اين«: گويد مي  نسفي.  گذشت  تفصيل  به

  .»كند مي  داللت) جلق(  و استمنا با دست  و حيوانات  با امردان  مقاربت
  

��¾���½��¼��»��º��¹��¾���½��¼��»��º��¹��¾���½��¼��»��º��¹��¾���½��¼��»��º��¹  
  امانتهايي از  چيزي  به: يعني »كنند مي  خود را رعايت  امانتها و عهدهاي  هك  و كساني«

را   پيمانهايي از عهدها و  و چيزي  وارد نكرده  اند، خللي شده  قرار داده  بر آنها امين  كه
  .شكنند نمي اند، كرده  الزام  را بر خويشتن  اند و آن تعهد داده  برابر آن در  كه
  

��Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿��Ã��Ã��Ã��Ã  
  آن  صحيح  ها را بر وجه گواهي: يعني »اند خود ايستاده  هاي گواهي  به  كه  و كساني«

آنها   به  كس آن  كنند، چه ادا مي  دارد، نزد حكام  اي گواهي  شان بر ذمه  كه  كسي  آن  براي
  نه  سپ  افتاده نظر از و  وضيع  باشد و چه  شأن و عالي  رفيع  دور، چه  باشد و چه  نزديك
  .دهند را تغيير مي  آن  كنند و نه مي  را كتمان  گواهي

  

��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��É���È��Ç��Æ��Å��Ä  
شرايط  و  اذكار، اركان  بر رعايت: يعني »كنند مي  بر نماز خود محافظت  كه  و كساني«

  ديگر سرگرم  مشغوليتهاي  و از آنها به  وارد نكرده  از اينها خلل  چيزي  نماز پايبندند، به
بكنند   كاري  آن  بعد از اداي  كه نمازند از اين  اند و نيز نگهبان مواظب  وند و بر آنش نمي
از   تكرار يادآوري  كه  ذكر است  شايان. ببرد  بين را از  و ثوابش  را هدر ساخته  آن  كه

نماز   و اهميت  فضل بر  و آخر، دليل  در اول  آن  به  گروه  اين  كردن نماز و موصوف
  . است
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��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Î��Í��Ì��Ë��Ê  
  انواع باغها مستقرند و با  در آن: يعني »اند شده  داشته  ، گرامي در باغهايي  گروه  اين«

  .گيرند قرار مي  داشت ها مورد گرامي ها و تجليل تكريم
  

��Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õ��Ô���Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï��Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õ��Ô���Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï��Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õ��Ô���Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï��Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õ��Ô���Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï  
  كه  است  شده  آنها را چه: يعني »تابانندتو ش  سوي به  را كه  كافران  است  شده  چه  پس«

  كه  است  شده  را چه  كافران: است  معني  اين  به»  مهطعين«يا . در گريز از نزد تو شتابانند
  و از جانب  راست  از جانب«نگرند؛  مي  سويت به  و پيوسته  را بلند نموده  گردنهايشان

و   راست  جانب از  و پراكنده  متفرق  ايدر گروهه  كافران: يعني» در گروه  ، گروه چپ
  سوي گريزند، يا به مي  كنند و از برابر دعوت فرار مي  از ايشان صخدا   رسول  چپ

  .نگرند مي  ايشان
  

��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  
  كه با آن »شود  درآورده  پرنازونعمت  بهشت  به  برد كه مي  طمع  از آنان  آيا هر يك«

  گريزد؟ مي  هدايت ازبرابر
  وبه  گرد آمده صخدا   رسول  پيرامون  مشركان: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران

 و استهزا  تكذيب  بردند بلكه نمي  اي بهره  دادند اما از آن فرا مي  گوش  ايشان  سخن
  بهشت به  از آنان  ما قبل  گمان شوند، بي  وارد بهشت  اگر همينان: گفتند و مي  ورزيده

  پس ! برخورداريم  نعمت و از ناز  در بهشت  از آنان  و قطعا بيش  شويم وارد مي
  .فرمود  را نازل  آيه  اين �خداوند

  

�����������ê��é��è��ç������æ��åä���ê��é��è��ç������æ��åä���ê��é��è��ç������æ��åä���ê��é��è��ç������æ��åä  
؛  هرگز نه ! نه: يعني.  در بهشت  آنان  طمع  قطع  براي  بازدارنده  است  اي كال كلمه »كال«

  كه  ايم آفريده  پليدي  مني  را از آب  آنان: يعني »ايم دانند، آفريده مي  را از آنچه  ما آنان«
  روايت  به  شريف  حديث در.  سزاوار نيست  تكبر برايشان  اين  دانند پس مي  خودشان
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����Ó��Ò����������Ñ����Ð��Ï}�: آيه صخدا   رسول  كه  است سعد آمده و ابن  ماجه احمد، ابن

... �� � � � � �æ� � åä� �é��è� �çz دهان  آب  خويش  دست  بر كف  گاه را خواندند آن  
فرزند   اي: گويد مي  عزوجل  خداي« :نهادند و فرمودند  خود را بر آن  و انگشت  انداخته

  چون  ولي  آفريدم  تو را از مانند اين  كه درحالي  مرا عاجز گرداني  تواني مي  چگونه!  آدم
  راه  خرامان  گرانقيمت  دو جامه  ، ميان كردم  اعتدال  و به  انسام را استوار، به  آفرينشت

و   كردي  جمع  پس  و آوازي است  بانگ  رفتنت  راه را از  زمين  كه  در حالي  رفتي
 )تو(  دادن  صدقه  هنگام  وقت  رسيد، آن  گلوگاهت  به  نفس  چون  كه  گاه تا آن  بازداشتي
را   صفره  ابي  بن  ، مهلب�شخير  هللاعبدا  بن  مطرف  كه  است  شده  روايت. »فرا رسيد

  راه  ابريشمين  و عبايي  چهارگوش  ابريشمين  نگارين  در رداي  خرامان  خرامان  ديد كه
از   عزوجل  خداي  كه  رفتني  راه  گونه  اين  چيست! خدا  بنده  اي: او گفت  به  رود پس مي
چرا؛ تو را : گفت ؟ هستم  كسي  چه  من  كه  شناسي نمي مگر: گفت  دارد؟ مهلب  نفرت  آن

مردار   نيز الشه  آخرت بود و  پليدي  نطفه  آغازت  كه  هستي  تو كسي.  شناسم مي  نيك
سر   مهلب  پس!  هستي  نجاست  نيز حامل  آغاز و انجام  اين  و در ميان  است  اي گنديده

  . رفت نمي  راه  ومتكبرانه  انخرام  گونه  و ديگر آن  و گذشت  خود گرفت
  

��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  
  سال  روز از ايام هر  گاه پروردگار طلوع  به: يعني »پروردگار مشرقها و مغربها  به  پس«

  جانشين را  بهتر از آنان  كه بر آن  ما تواناييم  هرآينه  كه  خورم مي  قسم«  آن  و غروبگاه

را   كساني پذيرتر از تر و فرمان بهتر، شايسته  كه  بر اين  تواناييم: يعني »گردانيم  آنان
  و ما درمانده«  را نابود كنيم  نافرمان  گروه  اين  اند، سپس كرده  ما را نافرماني  كه  بيافرينيم

از ما   چيزي  ، نه دهيم مي  انجام  را بخواهيم  آنچه  بلكه  كنيم  كار را اراده  اگر اين »نيستيم
زايد و مفيد تأكيد ) الاقسم( در» ال«. گرداند ما را عاجز مي  كاري  شود و نه مي  فوت
  . است
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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  
 و«  خويش  در باطل »درآيند  بيهودگي  به  كه« صمحمد   اي» بگذارشان  پس«

  مشغول خود  مأموريت  تو به  ؛ پس و حقير خويش  ككوچ  در دنياي »كنند  بازيگوشي
شود زيرا   تمام  و سنگين  بر تو بزرگ  آنان  و گردنكشي  ، ژاژ خايي باطل  شو و مبادا كه

  روزشان  ديدار آن تا به«واگذار   حالشان  را به  آنان  پس  و بس  است  تو فقط بالغ  وظيفه

  باش  مطمئن  پس  است  روز، روز قيامت  و آن »برسند اند، داده  آنان  را به  اش وعده  كه
  .را خواهند چشيد  روز سزايشان  در آن  آنان  كه
  :فرمايد روز مي  در تفسير آن  گاه آن
  

��d���c��b��a�������� �̀�_��� �̂�����]����\��[��d���c��b��a�������� �̀�_��� �̂�����]����\��[��d���c��b��a�������� �̀�_��� �̂�����]����\��[��d���c��b��a�������� �̀�_��� �̂�����]����\��[  
  آنان  ييآيند گو  بيرون«  فراخواننده  سوي  به  دوان و دوان »از گورها شتابان  كه  روزي«

  سبقت دوند و از همديگر مي  سرعت  به  چنان: يعني »شتابند مي  هايي نشانه  سوي به
  كه  است  پرچمها يا بيرقهايي: نصب. شتابند مي  هايي نشانه  سوي به  گويي  گيرند كه مي

بود   بتانشان  كه  باطل  يا نشانه  پرچم  سوي در دنيا به  كه چنان: يعني. شود مي  نصب
  سوي  نيز به  گرفتند، در قيامت مي  آنها سبقت  ديگر در پرستش دويدند و از يك مي

و بجز   شده  كرده نصب  كه  است  هر چيزي: در اينجا  مراد از نصب. شتابند دعوتگر مي
  . گيرد، مانند بتان مي قرار  مورد پرستش  سبحان  خداي

  

o��n��������������m��l���k��j��ih��g�����f��eo��n��������������m��l���k��j��ih��g�����f��eo��n��������������m��l���k��j��ih��g�����f��eo��n��������������m��l���k��j��ih��g�����f��e������������  
  عذابي  سبب نگرند، به باال نمي  به  كه  طوري ؛ به خواري  به »باشد  فروافتاده  ديدگانشان«

در   سخت :يعني »است  نشسته  بر آنان  و خواري  غبار خفت«را دارند   آن  توقع  كه
  آنان  به  كه  است  روزي  همان«  روز قيامت »اين«اند  فرورفته  و دشواري  و ذلت  خواري

  شوند اما آنها تكذيب مي روبرو  آن  روز با عذاب  در اين  در دنيا كه »شد مي  داده  وعده
  . است  آمدني  ناخواه خواه �خداوند  بودند اما وعده  آن  كننده
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  ﴾ نوح  سوره ﴿
  . است  آيه) 28(  و داراي  است  يكم

  
  آن  تمام زيرا  است  شده  رينامگذا �پيامبر خدا»  نوح»  نام به  سوره  اين :تسميه  وجه

  اين  توصيف و در  طوفان  تا وقوع  وي  دعوت  از ابتداي  با قومش � نوح  بيانگر داستان
  :است  آمده سوره  در مطلع  كه ؛ چنان است  زمين  در روي  دعوت  از تجارب  تجربه

  

��~��}��|���{��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  
 بعد از: يعني »ده  خود را بيم  قوم  كه  فرستاديم  قومش  سوي را به  نوحما   هرآينه«

 كه از آن  پيش«؛  و هشدار ده  را بيم  قومت  كه  داديم  فرمان  وي  به � نوح  برانگيختن

 از  ولي.  است  طوفان  ، يا عذاب دوزخ  عذاب  كه »بيايد  بر سرشان  دردناك  عذابي 
  اين  بيان ؛ شويم يادآور مي.  دنياست  ، عذاب مراد از آن  آيد كه برمي  كثير چنين  تفسير ابن

  در ميان  درنگش  مدت  و بيان  بشر است  سوي به  پيامبر الهي  اولين �نوح  كه  مطلب
  . گذشت»  عنكبوت»  ، در سوره قومش

  

��e��d������c���b��a�� �̀�_��e��d������c���b��a�� �̀�_��e��d������c���b��a�� �̀�_��e��d������c���b��a�� �̀�_  
شما   ؛ پس الهي  از عذاب »هستم  اي دهنده مشما بي  براي  من  هرآينه!  من  قوم  اي: گفت«

  نجات  مايه  را كه  و آنچه  هستم »آشكارگر«  دهم و هشدار مي  ترسانم مي  را از آن
  . سازم آشكار مي  ، برايتان است  نهفته  در آن  از عذاب  تان و رهايي  شماست

  

��k��j��i��h���g��f��k��j��i��h���g��f��k��j��i��h���g��f��k��j��i��h���g��f  
،  فروتني ـ از  وي  حق  پس »را بپرستيدخداوند   كه«  است  اين  من  دعوت  مضمون

آوريد و با او  جا را به  وي  ادا كنيد و فرمانهاي  وي  ـ را به  و محبت  ، دوستي نيايش
  شما را در عذاب  كه  از آنچه: يعني »و از او پروا داريد«نگردانيد   را شريك  ديگري
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  در اوامرم »بريد  فرمان  من و از«كنيد   را ترك  افگند، بپرهيزيد و حرامهايش مي  وي
  . شما هستم  سوي به �از نزد خداوند  اي فرستاده  زيرا من
  پس.  و اطاعت  ، تقوي عبادت: استوار است  پايه  بر سه هللا  الي  ، دعوت بنابراين

  .باشند  خاطر داشته  را به  معني  بايد اين �خدا  راه  دعوتگران
  

��u��ts��r��q���p��o��n��m��l��u��ts��r��q���p��o��n��m��l��u��ts��r��q���p��o��n��m��l��u��ts��r��q���p��o��n��m��l��¡����������������~���}��|{��z��y��x��w��v��¡����������������~���}��|{��z��y��x��w��v��¡����������������~���}��|{��z��y��x��w��v��¡����������������~���}��|{��z��y��x��w��v  
شما   از گناهان  تا بعضي: يعني »شما بيامرزد  شما از گناهان  تا براي«كنيد   چنين!  آري

  اجابت پيامبر و  از اطاعت  قبل  كه  است  از گناهاني  عبارت  را بر شما بيامرزد؛ و آن
  تا مرگ: يعني »بدارد  مقرر واپس  وقتي و شما را تا«  است  سرزده  از آنان  وي  دعوت

تأخير افگند   به  است  شما مقرر كرده  براي  عزوجل  خداي  كه  مهلتي  شما را تا آخرين
مراد . دهد را نمي  مهلت  شما تا آن  براي  بودن  زنده  مجال  عذاب  فوري  نزول  در غير آن

  آن  از مواهب  و برخورداري  از زمين  يگير بهره  شما و عمليه  ميعاد حيات: كه  است  اين
  .پايدار و استوار باشيد  حق  بر طاعت  گرداند كه  بر شما طوالني  گاه را تا آن

  پيوستن و  و نيكي  طاعت  دادن  انجام  اند كه كرده  استدالل  حقيقت  بر اين  آيه  علما با اين
 � انس  روايت  به  شريف  در حديث  كه افزايد چنان مي  حقيقتا بر عمر انسان  رحم  صله
در عمر   رحم  صله:  العمر  تزيد في  الرحم  ةصل«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده
  ايمان  نوح  اگر قوم  نمود كه  حكم  عزوجل  مثال خداي«: گويد مي  زمخشري. »افزايد مي

  را بر سر نه  بمانند، آنان  اقيب  اگر بر كفر خويش  عمر دهد ولي  را هزار سال  آورند، آنان
 �آوريد تا خداوند  ايمان :شد  گفته  آنان  به  روي  از اين. گرداند  هالك  صد سال

و   شما تعيين  حيات  ميعاد نهايي  عنوان  به  كه  مقرر شما را تا زماني  اجل  آن  وسيله به
  هزار سال يك  رسيدن سر  به ميعاد  ، همان مدت  اين  تأخير اندازد كه به  است مقرر كرده

اگر : يعني »شود نمي  داشته  موقوف بيايد، هرگز هللامقرر ا  وقت  زيرا چون«. » است
  شما بر كفرتان  حال  بيايد و در آن  است  نموده بر شما مقدر  عزوجل  خداي  كه  مرگي
  شود پس مي  واقع  اهناخو خواه  شود بلكه نمي  تأخيرانداخته  هرگز به  مرگ  باشيد، آن  باقي

  سر رسيدن به  شما در وقت  براي  كه »دانستيد اگر مي«  اطاعت و  ايمان  سوي بشتابيد به
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 ميعاد  چون  برديد كه مي  نيز پي  حقيقت  اين  دهد، يقينا به مي  روي  ندامتي  چه  هايتان اجل
  .آورديد مي  ، ايمان شود و بنابراين نمي  تأخير افگنده فرا رسد، به �خداوند

  فرورفته دنيا  زندگاني  در دوستي  از بس �نوح  قوم  دارد كه  بر آن  داللت  آيه  اين
  دعوتگران  براي  ديگري  درس  آيه  اين  همچنين. داشتند  شك  هم  در مرگ  بودند، گويي

  .كنند  مستغرق  دنيوي  هاي را در وعده  نبايد مردم  كه  است �هللا  سوي  به
  

��¢��¢��¢��¢��©�� �̈�§��¦��¥������¤��£��©�� �̈�§��¦��¥������¤��£��©�� �̈�§��¦��¥������¤��£��©�� �̈�§��¦��¥������¤��£  
 :يعني »كردم  و روز دعوت  را شب  قومم  من!  پروردگار من  اي« � نوح »گفت«

  كردم  ،دعوت دادي  فرمان  مرا بدان  كه  ايمان  سوي به  روزي طور شبانه و به  را پيوسته  آنان
  . باشم كرده  اي كوتاهي  هيچ  در دعوتشان  كه آن بي
  راه را در  فرصتي  و هيچ  وقت  بايد هيچ  كه  است  دعوتگران  براي  درس  پنجمين  اين

  .ندهند  از دست  دعوت
  

��°�� �̄��®��¬����«��ª��°�� �̄��®��¬����«��ª��°�� �̄��®��¬����«��ª��°�� �̄��®��¬����«��ª  
 آن  سوي را به  آنان  كه  از آنچه  و بر دوريشان »جز بر گريزشان  من  دعوت  ولي«

  .» نيفزود«  خواندم فرامي 

  

�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
��À���¿��À���¿��À���¿��À���¿  

  آنان  كه  هرگاه: يعني »بيامرزي  تا برايشان  كردم  را دعوت  آنان  هر وقت  و همانا من«
  دعوت ، از توست  تو و اطاعت  به  آوردن  از ايمان  عبارت  كه  مغفرت  سبب  سوي را به
و «د نشنون را  من  تا صداي »درآوردند  خويش  خود را در گوشهاي  انگشتان«؛  كردم

خود   هاي خود را با جامه  هاي چهره: يعني »را درپوشانيدند  خويش  هاي جامه

و  بر كفر: يعني »فشردند  و بر كفر پاي«را نشنوند   پوشانيدند تا مرا نبينند و سخنم
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 در برابر  و كامل »تمام  اي كردند گردنكشي  و گردنكشي«انكار استمرار ورزيدند 
  . حق  پذيرش

  

�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á�Ä��Ã��Â��Á������Å��Å��Å��Å  
  كه  كردم  را دعوت  آنان  درحالي: يعني »كردم  بلند دعوت  صداي  را به  باز آنان  سپس«

  . خود بودم  دعوت  كننده بلند اعالن  نداي  به
  

��Í����Ì��Ë���Ê��É��È���Ç��Æ��Í����Ì��Ë���Ê��É��È���Ç��Æ��Í����Ì��Ë���Ê��É��È���Ç��Æ��Í����Ì��Ë���Ê��É��È���Ç��Æ  
  روشن و  طور علني  خود را به  مجددا دعوت: يعني »كردم  اعالن  آنان  باز آشكارا به«

  اين  پس »گفتني  پنهان  به«  دعوت  در اين »را  آنان  گفتم  و پنهان«  تكرار كردم  آنان  به
  روشهاي  به  كه اين  خالصه و  كردم  دعوت  طور خصوصي را به  يكي  و آن  را پنهاني  يكي

»  گفتم  پنهان :اسررت»  معناي: قولي به . كردم  را دعوت  آنان  متفاوت  هاي و شيوه  مختلف
  . كردم  دعوت  در منازلشان را  و آنان  رفتم  منازلشان  به: كه  است  اين

  :بود  مرتبه  سه  داراي � نوح  دعوت  كه  است  اين  مراد آيات

  وي كرد اما از  را دعوت  و روز آنان  در شب  و مخصوص  طور پنهاني ـ در آغاز به 1
  .گريختند

در   و نصيحت  كرد زيرا دعوت  آشكار دعوتطور  را به  آنان  دوم  در مرتبه  ـ سپس 2
  .نكرد  تأثيري  نيز بر آنان  دعوت  شيوه  اما اين.  است  و قاطع  كوبنده  مردم مال
  شيوه ، هر دو كامل  شناسي و وظيفه  زياد و دلسوزي  و اهتمام  كوشي با سخت  ـ سپس 3

  است  دعوتي  مراحل  شبيه  ؛ و اينكرد  جمع  ـ را با هم  علني  و شيوه  پنهاني  شيوه  ـ يعني
  .پرداختند  بدان  العرب  و جزيره  در مكه ص خاتم  رسول  كه

در   سري و  علني  وسايل  بايد با همه  كه  است  دعوتگران  براي  جديدي  درس  آيه  و اين
  .گمارند  همت  خويش  دعوت  رساندن  جهت
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Ò�������Ñ��Ð���Ï��ÎÒ�������Ñ��Ð���Ï��ÎÒ�������Ñ��Ð���Ï��ÎÒ�������Ñ��Ð���Ï��Î�������Ô��Ó���Ô��Ó���Ô��Ó���Ô��Ó  
  نسبت از او  نيت  با اخالص: يعني »كنيد  آمرزش  پروردگار خود طلب از: گفتم  پس«

 براي »او بسيار آمرزگار است  هرآينه«بخواهيد   خود آمرزش  گذشته  گناهان  به
  . و مجرمان  گنهكاران 

  

��E��D��C��B����A��E��D��C��B����A��E��D��C��B����A��E��D��C��B����A  
: رارمد »بفرستد  را ريزان  تا بر شما باران«بخواهيد؛   از پروردگار خود آمرزش!  آري

  اسباب  از بزرگترين استغفار  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين. و پيگير  ، روان بسيار ريزان
  استغفار در دعاي  جهت  همين  به  است  و روزي  رزق  انواع  و حصول  باران  نزول

  باران  طلب  به �عمر« :گويد مي  شعبي.  است گرديده  مشروع) باران  طلب(استسقا 
. فرود آمد  باران  نيفزود پس  چيز ديگري  خواهي بر استغفار و آمرزش  آمد ولي  بيرون

شما جز استغفار كار ! كنيد؟  باران  شما طلب  كه  ما نديديم: گفتند �عمر  به � اصحاب
آنها   وسيله به  را كه  آن  كليدهاي  من: فرمود �عمر! فرود آمد  نكرديد اما باران  ديگري

�ÏÏÏÏ}�: را خواند  آيه اين  سپس .1 كردم  بآيد، طل فرود مي � �Ò�� � � � � �Ñ��Ð�����Ô��Ó

A���D��C��Bz « .باران  سال  چهل  مدت به  خداوند متعال  كه  است  شده  روايت  
  آنان  به � نوح  گردانيد پس  را عقيم  زنانشان  هاي رحم و  بازداشت � را از قوم نوح

در   گشايش  حصول  و تنها دريچه  مصيبت  از اين  نجات  راه استغفار تنها  داد كه  وعده
  . و اوالد است  ارزاق

  

��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  

                                                           
  كه  هاست ستاره از  اي ، ستاره مجدح  جمع  مجاديح) السماء  بمجاديح  طلبت: (است  اين �عمر  لفظ سخن 1

كرد   تشبيه  باران  رگانستا  استغفار را به �، عمر ترتيب  اين  به. بود  باران  بر نزول  اي نشانه  در نزد اعراب
  .باشد  داشته  اي عقيده  ستارگان  آن  او به  كه اين  باشد، نه  مفهوم  اعراب  براي  تا خطابش
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 شما باغها و  دهد و براي  درپي را پي  و فرزندان  شما اموال  به«استغفار كنيد تا  »و«

 را بسيار  و فرزندانتان  اموال  تعالي  اگر استغفار كنيد، حق: يعني »جويبارها پديد آورد
  توانگري و  ، فراواني وافر آخرت  بر بهره  عالوه �خداوند  به  گرداند زيرا ايمانتان مي

از  :بصري نزد حسن  مردي  كه  است  شده  روايت. آورد مي  ارمغان  دنيا را نيز برايتان
  آمرزش  لعزوج  از خداي: او گفت  به  بصري  كرد، حسن  شكايت  و تنگسالي  قحطي
  و فرد ديگري  نسل  قلت از  كرد، فرد ديگري  از فقر شكايت  نزد وي  فرد ديگري!  بخواه

  يكي  ميان  در اين. استغفار امر كرد  را به  آنان  او همه  پس  خويش  زمين  محصول  از قلت
  ا مطرحاز نياز ر  نوعي  هر يك  آمدند كه چند نزد تو  مرداني: گفت  وي  به  از حاضران

  حسن!  استغفار دستور دادي  را به  آنان  تو همه  كردند ولي  شكوه  و از آن  كرده

��Ð}� :كرد  تالوت  را بر وي  آيه  اين : بصري �Ï��Î...�z�   :از : گفتم  پس
و   شما اموال  بفرستد و به  را ريزان  تا برشما باران... كنيد  آمرزش  پروردگار خود طلب

  ).بوستانها و جويبارها پديد آورد شما  دهد و براي  درپي پيرا   فرزندان
  

���V��U��T��S���R��Q��P���V��U��T��S���R��Q��P���V��U��T��S���R��Q��P���V��U��T��S���R��Q��P  
هللا ا  از عظمت  كه  است  شده  شما را چه«: افزود  قومش  به  خطاب � نوح

او  ترسيد تا نمي  عزوجل  خداي  از عذاب  كه  است  شده  شما را چه: يعني »ترسيد؟ نمي
يا .  است  و حرمت  و بزرگي  عظمت: كنيد؟ وقار  از او اطاعت بخوانيد و  يگانگي  را به
پردازيد؟ و  نمي پروردگار  توقير و تعظيم  به  كه  است  شده  شما را چه: است  اين  معني

  . است  داده  را ترجيح  نيز آن  رازي  كه  است  زمخشري  برگزيده  معني  اين
  

��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W��Z��Y��X��W  
  به  ، سپس نطفه  هيأت  ابتدا به »است آفريده  مختلف  رهايشما را بر طو  كه آن  و حال«

  پيوستن  تكامل  و به  شدن  تا تمام  بسته  خون  هيأت  به  ، سپس گوشت  پاره  هيأت
  به  جنيني  از مرحله  ـ سپس  گذشت»  مؤمنين»  امر در سوره  اين  بيان  كه ـ چنان  خلقتتان

چرا در   پس.  پيري  دوره  به  گاه و آن  جواني  دوره  از بهگذاريد، ب مي  قدم  كودكي  دوران
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كنيد  مي  كوتاهي ، است  آفريده  اطوار بديع  شما را بر اين  كه  و توقير كسي  تعظيم
  .؟ است  ايمان  به  گرايش  امور موجب  در اين  تأمل  كه درحالي

  

��c��b���a�� �̀�_�� �̂�������]��\��[��c��b���a�� �̀�_�� �̂�������]��\��[��c��b���a�� �̀�_�� �̂�������]��\��[��c��b���a�� �̀�_�� �̂�������]��\��[  
 را بر فراز  بعضي: يعني »تو بر را تو  آسمان  هفت  داوند چگونهخ  ايد كه آيا نديده«

  .» ؟ است  آفريده«  در طبقه  ديگر، طبقه  بعضي

  

���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  
در   ماه  كه  شويم يادآور مي »است  را قرار داده  ماه«در آسمانها : يعني »و در آنها«

  نوري با  زمين  روي  بخش روشني  ماه  كه  در حالي :يعني »فروزنده«  دنياست  آسمان

  پرتوافشان »است  داده قرار  و خورشيد را چراغي«  نيست  گرمايي  در آن  كه  است
مورد نياز   امور معيشتي در  تصرف  به  آن  نور و گرماي  وسيله تا به  زمين  اهل  براي

وجود   انرژي  گرما و هم  هم ، وشنير  در آن  هم  كه  يابند، خورشيدي  دسترسي  خويش
  .دارد؟

  

��q��p��o����n��m��l��q��p��o����n��m��l��q��p��o����n��m��l��q��p��o����n��m��l  
 بشر  عزوجل  خداي: يعني »از رويانيدن  نوعي رويانيد به  و خداوند شما را از زمين«

 مساعد كرد؛ با  او در آن  رشد و رويش  را براي  زمينه  آفريد، سپس  را از قشر زمين
رشد   البته.  بعد از كوتاهي  وي  قدوقامت  شدن درازو با   بعد از كوچكي  وي  شدن  بزرگ

  تحول در فرايند  كه  است  چيزهايي  وسيله  به  مانند رشد و نمو گياهان  و نمو آدميان
  .كنند مي  تغذيه  زمين  جاندار، از اجزاي  ها يا حيوانات رستني  خود به

  

��w������v���u��t����s��r��w������v���u��t����s��r��w������v���u��t����s��r��w������v���u��t����s��r  
ميريد  مي  كه  گاه آن »گرداند بازمي«  در زمين: يعني »شما را در آن« �خداوند »سپس«

  تبديل  خاك  بار ديگر به  رود تا سرانجام مي  تحليل  به  در آن  وجودتان  اجزاي  پس
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 بيرون  طوري به آورد مي  شما را بيرون  و دوباره«شود  مي  آميخته  و با زمين  گرديده

 بيرون  به  قيامت آورد؛ با رستاخيز روز مي  بيرون  باز شما را از زمين: يعني »آوردن 
  . باراول  همچون  تان تدريجي  با رويانيدن  واحد، نه  دفعه  در يك  آوردن 

  

��}���|��{�����z��y��x��}���|��{�����z��y��x��}���|��{�����z��y��x��}���|��{�����z��y��x  
گردانيد  شما هموار  را براي  آن: يعني »ساخت  شما فرشي  را براي  و خداوند زمين«

و   رفتن  راه  كنيد، همچون مي  د و استراحتروي مي  گزينيد، راه مي  سكني  بر آن  كه
  . هايتان در خانه  فرش  بر روي  استراحت

  

��b��a�� �̀����_��~��b��a�� �̀����_��~��b��a�� �̀����_��~��b��a�� �̀����_��~  
: فج. برويد  زمين  و گشاده  فراخ  شاهراههاي  تا به: يعني »برويد  آن  فراخ  تا در راههاي«

را بر   چهار دليل � نوح  زبان  به  خداوند متعال: كه اين  خالصه.  است  دو كوه  ميان  راه
  آفرينش: دوم  ، دليل مختلف بر اطوار  انسان  آفرينش: اول  كرد؛ دليل  بيان  توحيد خويش

 گسترده: چهارم  و دليل  از زمين  انسان  روياندن: سوم  ، دليل آسمانها و خورشيد و ماه
  . است  و فراخ  گشاده  با راههاي  زمين  كردن 

  

��g���������f��e��d��c��g���������f��e��d��c��g���������f��e��d��c��g���������f��e��d��c��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  
 من  بر نافرماني: يعني »كردند  نافرماني  از من  اينان  هرآينه! پروردگارا: گفت  نوح«
نگفتند   را اجابت  و اطاعت  و تقوي  عبادت  سوي  به  اصرار و استمرار ورزيدند و دعوتم 

 »است  نيفزوده  وي  در حق  زيان جز  و فرزندش  مال  كردند كه  پيروي  و از كسي«
  خود پيروي و ثروتمند  گمراه  از رؤساي  و اوباش  فقير و نيز اراذل  اشخاص: يعني

  دنيا و عذابشان در  شان و فرزند جز بر گمراهي  مال  بسياري  كه  كساني  كردند، از همان
  درد دل  عزوجل  خداي  يسو به  از آنان � ، نوح ترتيب  اين  به.  است  نيفزوده  در آخرت

  :و افزود ؛ داناتر است  حالشان  او خود به  دانست مي  كه  كرد در حالي
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��t��s��r��q��t��s��r��q��t��s��r��q��t��s��r��q  
  عبارت  سگاليدند؛ كه  بزرگي  بس  رؤسا نيرنگ: يعني »در كار آوردند  بزرگ  و نيرنگي«

  .بود � وحن  و كشتن  بر آزار دادن  و اراذلشان  گان سفله  و برانگيختن  از تهييج
  

��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���u��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���u��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���u��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���u  
 بر نافرماني  برانگيختنشان  خود براي  پيروان  رؤسا به »و گفتند«: افزود � نوح

فرو  خود را  خدايان  هرگز پرستش: يعني »نكنيد  خود را ترك  هرگز خدايان«: � نوح 
خود   آنها براي  بود كه  ير و تمثالهاييو تصاو  از بتان  عبارت  خدايان  نگذاريد؛ و آن

  پيروان رؤسا به  همچنين »و«كردند   نيز آنها را پرستش  اعراب  بودند و سپس  ساخته

  پرستش :يعني »نكنيد  و نسر را ترك  و يعوق  و يغوث  هرگز ود و سواع«: خود گفتند
  و نسر، نام  ويعوق  و يغوث  ود و سواع«: گويد مي  كعب محمدبن. آنها را فرونگذاريد

زيستند و  ميعليهماالسالم   و نوح  آدم  ميان  زماني  در فاصله  بود كه  صالحي  اشخاص
در   آمدند كه  ميان به  ، گروهي آنان  بعد از درگذشت  بود كه  گونه اين  پرستششان  نحوه

آنها را   ر تمثالاگ :گفت  آنان  به  ابليس  اقتدا كردند پس  آنان  به  تعالي  حق  عبادت
.  انگيزتر است شوق آورتر و شما نشاط  براي  ايشان  شيوه  به  تصوير بكشيد، عبادت به

: گفت  آنان  به  ابليس ديگر آمدند و  گروهي  بعد از آنان  سپس. كردند  آنها چنين  پس
لذا . نيدك  شما نيز چنين پرستيدند لذا تصاوير را مي  از شما بودند، اين  قبل  كه  كساني

گرفتند   پرستش  را به  بتان  نيز بعدا آن  آغاز شد و اعراب  وقت  از همان  بتان  پرستش
يا   قطيف  قبيله  بت»  يغوث«،  هذيل  قبيله  بت»  سواع«بود،   كلب  قبيله  بت» ود»  كه چنان

نيز   ديگري  انبت  اعراب  البته. حمير  قبيله  بت» نسر«و   همدان  قبيله  بت»  يعوق«،  مذحج
  بت: ، عزي در طائف  ثقيف  قبيله  بت: الت بود از  آنها عبارت  مهمترين  داشتند كه

  بت: و هبل  و نائله  ، اساف خزاعه  قبيله  بت: تمنا ، و جشم  و غطفان  سليم  هاي قبيله
  .نهادند  كعبهرا بر فراز   آن  بود پس  بتان  بزرگترين  آنان در نزد  هبل  و چون.  مكه  مردم
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���®��¬���������«��ª���©��� �̈�§¦��¥��¤���®��¬���������«��ª���©��� �̈�§¦��¥��¤���®��¬���������«��ª���©��� �̈�§¦��¥��¤���®��¬���������«��ª���©��� �̈�§¦��¥��¤  
  اين ، يا رؤسا و بزرگانشان: يعني »كردند  را گمراه  بسياري  و هرآينه«: افزود � نوح

  گمراهي جز  بر ستمكاران«! پروردگارا »و«كردند   را گمراه  از مردم  بسياري  بتان

  . نيرنگشاندر   ، يا جز گمراهي جز زيان: يعني »نيفزاي
  

��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°����¯��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°����¯��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°����¯��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°����¯  
 بر اثر � نوح  قوم: يعني »شدند  كشيده  غرق  به  بود كه  گناهانشان  سبب به«

 »شدند  درآورده  آتشي  به«  غرق  اين  دنبال به »سپس«شدند   غرق  با طوفان  گناهانشان
  چنين  و معني  قبر است  ، عذاب از آتشمراد : قولي به.  است  در آخرت  دوزخ  آتش  كه
، »شدند  درآورده :ادخلوا»  اما تعبير به. گرديدند  آتش  ورود به  مستحق  پس: شود مي

وجود   و صحت  آتش  به  ورودشان  بودن  تا حتمي  است  لفظ ماضي  به  تعبير از مستقبل
را   آيه  اين  اند و قشيري القول متفق  معني  بر اين  و قشيري  رازي  نمايد؛ و امام  را افاده  آن

 »نيافتند  ياوري  برابر خداوند هيچ در خود  براي  پس«. داند قبر مي  عذاب  اثبات  دليل
  .كند  دفع  را از آنان  بازدارد و آن �خداوند  را از عذاب  آنان  را نيافتند كه  كسي: يعني

  

��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½  
 »مگذار  باقي  دياري  هيچ  از كافران  زمين  بر روي!  پروردگار من  اي: گفت  نوحو «

گرديد،   مأيوس  از ايمانشان � نوح  چون!  آري.  ديار است  ساكن  كه  كسي  يعني: ديار
  او وحي  به  عزوجل  خداي  بود كه  بعد از آن  وي  دعاي  اين  البته. دعا كرد  آنان  عليه

  اند، ايمان آورده  ايمان )تاكنون(  كه  جز كساني )بعد از اين(تو   هرگز از قوم«: فرستاد كه
  را غرق  كرد و آنان  را اجابت � نوح  دعاي �خداوند  پس. »26/هود« »آورند نمي
  قوم  عليه ص  اكرم  رسول  مانند دعاي � نوح  دعاي  اين  كه  ذكر است  شايان. نمود

 : وزلزلهم  ، اهزمهم حزابألا  وهازم  الحساب  ، سريع الكتاب  منزل  اللهم«: است  شان مشرك
را   آنان!  احزاب  شكننده  و اي  الحساب  سريع  اي ، كتاب  فرود آورنده  اي! بار خدايا

 صاكرم رسولو   �نوح  دعاي  فرق«: گويد مي  عربيال ابن .» گردان  و متزلزل  بشكن
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بر ضد   كه  كساني  عليه ص  اكرم كفار دعا كرد اما رسول  همه  عليه  نوح  بود كه  اين
  كفار همين  در دعا عليه  بودند؛ و اصل  زده  و تحريك  بندي گروه  به  دست  مسلمانان

  .» است صپيامبر   روش
  

��Ò��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ò��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ò��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ò��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È  
  نكني  و نابودشان »ا بگذارير  همانا اگر تو آنان«: خود افزود  در دعاي � نوح  گاه  آن
: يعني »نزايند را  اي پيشه و جز بدكار كفران«  حق  از راه »سازند مي  را گمراه  بندگانت«

.  نعمتت  را؛ براي  و جز بسيار ناسپاسي  طاعتت  را؛ با ترك  دنيا نياورند جز بدكاري  به
نهصد و   ميانشان در  كه  گفت  جهت  را بدان  سخن  اين � نوح«: گويد كثير مي  ابن

: گويد مي  اما نسفي .» داشت  درستي  شناخت  بود و از آنان  كرده  زندگي  سال  پنجاه
ديگر   بود كه  خبر داده  وي  به �خداوند  كه  گفت  جهت  را بدان  سخن  اين � نوح«

  .» است  هود آمده  سوره) 36(  در آيه  كه چنان. آورد نمي  ايمان  وي  به  از قومش  كسي
  

���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó  
 پدر و مادر  كه  ذكر است  شايان »را بيامرز  مرا و پدر و مادرم!  پروردگار من  اي«

 ايمان«  كه در حالي »درآيد  من  خانه  به  را كه  و هر كس«بودند   هر دو مؤمن �نوح

،  هستم  آن  ساكن  من  در آيد كه  منزلي  به  را كه  هر كس: نييع. باشد نيز بيامرز »آورده 
  نبودند، مانند زن  متصف  وصف  اين  به  كه  كساني  پس. درآيد  ، يا مسجدم يا در كشتي

، از » گيرم مي  دهد، جاي  پناه  مرا از آب  كه  در كوهي«: گفت  كه  و فرزند وي � نوح
  مردان  بر همه: يعني »را  مؤمنات و  مؤمنين  بيامرز تمام و نيز«. اند دعا خارج  اين  تحت

 � نوح  با اقتدا به  پس. بيامرز  قيامت اند تا روز موصوف  ايمان  وصف  به  كه  و زناني
  روايت  به  شريف  در حديث.  است  مستحب  و مؤمنات  مؤمنين  تمام  در حق  دعا كردن

ال مؤمنا وال إ  ال تصحب«: فرمودند صخدا   رسول كه  است آمده � سعيد خدري ابي
تو را نخورد؛ جز   و غذاي  نشو؛ جز با مؤمني  ومصاحب  همراه :ال تقيإ  يأكل طعامك

  ستمگر، جز نابودي  بر كافران: يعني »نيفزاي  را جز تباهي  و ستمكاران«. » پرهيزگاري
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  شامل  را تا روز قيامت  نيز هر ستمگري � نوح  دعاي  اين . نيفزاي  و خرابي  و زيان
  . است  گرديده
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  ﴾ جن  سوره ﴿
 . است  آيه) 28(  و داراي  است  يكم

  
،  است  پرداخته  آنان  دهي و بيم  جنيان  احوال  به  كه آن  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  جن«
  

��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  
 � جبرئيل  بر زبان �خداوند  از جانب »من  سوي به«  امتت  بهصمحمد   اي »بگو«

  قرآن  كه  گاه آن  من  قرائت  به »نهادند  گوش  از جن  گروهي  شد كه  فرستاده  وحي«

را   شگرف  ما قرآني  هرآينه: گفتند  پس«  است  كس  تا ده  از سه: نفر.  خواندم مي

ما : گفتند  آنان  خود بازگشتند، به  قوم  سوي به  از جن  گروه  آن  چون: يعني »شنيديم
ها واندرزها، يا در  ، يا در موعظه و بالغت  در فصاحت  كه  را شنيديم  شده  قرائت  سخني
 گوش  در هنگام صخدا   رسول  كه  اي ؛ سوره شويم يادآور مي. بود  خود عجيب  بركت

�: خواندند، سوره مي  جن  سپردن  {k�l�m�n�oz كه  ذكر است  شايان. بود  
تماما از   رسوالن  نفرستاد بلكه  آنان  سوي به  خود جن  را از ميان  فرستادگاني �خداوند
  .اند � آدم  فرزندان

  آفريده  از آتش  هستند كه  از ديدگان  و پنهان  عاقل  اجسامي  جنيان: اند  علما گفته
  خداي اند زيرا شده  گردانيده  مختار و مكلف  هستند كه  اي غيبي  اند و تنها عالم شده

. گردانيد مختار  مكلف  غيبي  را از عالم  و جن  شده  مشاهده  را از عالم  انسان  عزوجل
  انس  كه چنان اند و تبار ابليس  ـ نسل  است  گفته : بصري  حسن  كه ـ چنان  جن  اصل

در   و هر دو گروه كافر  وجود دارد، هم  مؤمن  هم  هستند و از هر دو گروه  آدم  فرزندان
 �خدا  بود، او ولي  مؤمن  گروه  يا آن  از اين  هر كس  اند پس شريك  و عقاب  ثواب
: در اينجا  مراد از جن . است  كافر بود، او شيطان  گروه  يا آن  از اين  و هر كس  است

��B��A}�: است رفته  سخن  گروه  نيز از همين»  احقاف»  اند و در سوره نصيبين  جنيان
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F��E��D�� �C...��z  »به  جنيان  سپردن  گوش  كه  است آمده  در روايات. »29/  احقاف  
  .، بود است  و طائف  مكه  در ميان  جايي  كه»  نخله  بطن»  و در محل  در نماز صبح  قرآن

 �عباس بن هللاعبدا از  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  ايشان و غير  ، ترمذي ، مسلم بخاري
آنها را ديدند   خواندند و نه  قرآن  بر جن  نه صخدا   رسول: فرمود  اند كه كرده  روايت

ايجاد گرديد   مانع  اخبار آسمان  و دريافت  شياطين  ميان ص  حضرت  آن  در زمان  بلكه
  رخ  كه  اتفاقي  سبب  جز به  پديده  اين :گفتند  جنيان  شد پس مي  شهابها فرستاده  آنان و بر
را   تحول  اين  رفتند تا عامل  زمين  مغارب و  مشارق  لذا به  است  وجود نيامده  ، به داده

  به  كه  از جنيان  گروهي  ميان  در اين.  است  افتاده  اتفاق  رخدادي  چه  بيابند و بنگرند كه
  درحالي صخدا   رسول بودند بر  رهسپار شده  تهامه  سرزمين  سوي منظور به  همين

گزاردند  نماز بامداد را مي  خويش  با اصحاب  نخله در ص  حضرت  آن  گذر كردند كه
  سوگند به: با خود گفتند  فرادادند و بعد از آن  گوش  آن  را شنيدند، به  قرآن  چون  پس

  نزد قوم  سپس.  است  همين  اخبار آسمان  ما و شنيدن  ميان  ايجاد حايل  عامل  خدا كه
  خداي  بود كه  همان...  را شنيديم  عجيبي  ما قرآن! ما  قوم  اي :و گفتند  بازگشته  خويش

  .C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A...����z1}�: فرمود  نازل  خويش  بر رسول  عزوجل
 �مسعود  ابن  ولي. اند را نديده  جن صخدا   رسول  رساند كه نيز مي  ظاهر قرآن  البته

  بر جنيان  قرآن  قرائت منظور  بودند تا به  مأمور گرديده ص خدا  رسول  كه  است  بر آن
: گويد مي  قرطبي. اند ديده را  جن  ايشان  پس. بروند  نزد جنيان  اسالم  سوي به  و دعوتشان

آيا   كه  پرسيدم  علقمه از: گويد مي  ؛ زيرا عامر شعبي محكمتر است  رأي  اين«
از   باره دراين  من: گفت حاضر بود؟ ص خدا  با رسول  جن  در شب �مسعود ابن
  رسول  همراه  جن  در شب  اصحاب از شما  آيا يكي: و گفتم  كردم  سؤال �مسعود ابن

،  بوديم صخدا   رسول  همراه  شبي ما  ولي! خير: ايد؟ او گفت حاضر بوده صخدا 
را   اما ايشان  رديموجو ك واديها را جست  ايشان  در طلب  پس  كرديم  را گم  ايشان  بناگاه

اند،  كرده  و ما را گم  شده  سردرگم صخدا   رسول يا: اثنا با خود گفتيم  در اين  نيافتيم
و .  بر ما گذشت  بود كه  شبي  بدترين  شب  آن  پس. اند گرديده ـ ترور  يا ـ خدا نخواسته

                                                           
  .شد  نقل  در اينجا با تلخيص  روايت 1
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يا : گفتيم. آيند حرا مي  كوه  از سمت صخدا   رسول  كه  ديديم  بناگاه شد،  صبح  چون
  لذا بدترين  نيافتيم  وجو كرديم شما را جست  و هر چه  كرديم  شما را گم ما! هللا رسول
   ص مباركرسول ! گذرنند مي  را بر آن  شب  گروهي  كه  كرديم  سپري را  شبي

. » دمخوان  قرآن  و بر آنان  رفتم  وي  همراه  بود پس  آمده  نزد من به  جن دعوتگر«: فرمودند
  ما نشان  بودند، براي  برپا كرده  را كه  هايي و آتش  با خود بردند و آثار جن ما را  گاه آن

 و زاد  خواهان صخدا   بودند از رسول  العرب جزيره  از جنيان  كه  گروه  وآن. دادند
  برده  خدا بر آن  نام  كه  هر استخواني«: فرمودند  آنان  به صخدا   رسول. گرديدند  توشه
 شما  وافرتر دارد در دست  هر چه  گوشتي  كه  اي گونه و به  شماست  ، از آن است  شده
با « :ما فرمودند  به ص  حضرت  و آن. » شماست  چهارپايان  علف  افتد و هر پشكلي مي
  عربيال ابن .» شماست  جني  برادران  دو چيز غذاي  دو چيز استنجا نزنيد زيرا اين  اين
او شاهد رويداد  زيرا  آگاهتر است � عباس مورد از ابن  در اين �مسعود ابن«: گويد مي

  .» بود مانند ديدن  كي  و شنيدن  است  را شنيده  آن � عباس ابن  كه  در حالي  است  بوده
  

���Y��X�����W��V��U��TS��R���Q�������P��O���Y��X�����W��V��U��TS��R���Q�������P��O���Y��X�����W��V��U��TS��R���Q�������P��O���Y��X�����W��V��U��TS��R���Q�������P��O  
 »رشد  سوي به  كه«  شنيديم را  شگرفي  ما قرآن: خود گفتند  قوم  به  از جن  گروه  آن

  ايمان  آن  به  نمايد پس مي  راه« �خداوند  و شناخت  و راستي  حق  سوي به: يعني

و «  است �خداوند  از جانب  شد كه  و باورمان  كرديم  را تصديق  آن: يعني »آورديم

  خداي و با او »آوريم نمي  شريك«  از خلقش »را  كسي  پروردگارمان  هرگز براي
  به  دادن فرا  گوش بار  با يك  جنيان  بود كه  سان بدين.  خوانيم نمي  پرستش  را به  ديگري

  خداي  كالم  قرآن  دريافتند كه  عقلهايشان  وسيله آوردند و به  ايمان  آن  به  قرآن
  قرآن  بارها همين و بارها ـ  رؤسايشان  خصوص ـ به  اما كفار قريش  است  وتعالي تبارك

  بود و هم  پيامبر از خودشان  هم  كه نبردند، با وجود آن  اي بهره  هيچ  ا شنيدند اما از آنر
  خداوند متعال  انتظار نبود كه دور از  خواند پس مي  آنان بر  خودشان  زبان  را به  قرآن
  .بكشاند  و ذلتشان  قتل  كند و به  را مجازات  آنان
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و  �خداوند ، توحيدصمحمد   دعوت  پيام  بزرگترين  هك  است  بر اين  دال  كريمه  آيه
  .باشد مي  آن  و اهل  از شرك  بريدن

  

��c��b��a�� �̀���_�� �̂�]��\����[��Z��c��b��a�� �̀���_�� �̂�]��\����[��Z��c��b��a�� �̀���_�� �̂�]��\����[��Z��c��b��a�� �̀���_�� �̂�]��\����[��Z  
از  »ما پروردگار«  و جالل  و شأن »بزرگي  بلند است  و حقا كه«: افزودند  جنيان  آن

پروردگار   قدرت: است  اين  معني  قولي به. دهند مي  و فرزند نسبت  او از زن  به  كه  آنچه
.  است  كسر جيم  به» جد«: ديگر  قرائت.  است  وي  قدرت» جد«زيرا   است  ما بزرگ

را دريافتند   حقايقي  قرآن از  جنيان  گويي.  است  و حق  پروردگار ما راست  ربوبيت  يعني
  دارد كه  احتمال  نينهمچ.  ساخت و بيدار  آگاه  شان شركي  عقيده  آنها را بر خطاي  كه

: است آمده  شريف  در حديث  كه باشد چنان  يا توانگري  و فرمانروايي  ملك» جد«مراد از 
را   توانگري  هيچ«: است  گفته  آن  در معناي � ابوعبيده  كه» الجد  ذا الجد منك  ال ينفع«

  همسر و فرزندي«: افزودند  جنيان  آن. »رساند نمي برابر تو سود در  و ثروتش  توانگري

يا   زن  كه پروردگار ما از اين  و عظمت  و جالل  شأن  است برتر: يعني »است  برنگرفته
  .دهند مي  وي  ناروا را به  نسبت  از كفار اين  گروهي  كه  گونه برگيرد، آن  فرزندي

از   جلعزو  خداي  دريافتند كه  بالبداهه  قرآن  مجرد شنيدن  به  جنيان  بود كه  چنين
  . است  و منزه  و فرزند پاك  زن  برگرفتن

  

��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  
  اين  به »بست را افترا مي  ما بر خداوند دروغ  جاهل  كه  و اين«: افزودند  جنيان  آن

 در  سبحان  بر خداي  دروغ  را در بربستن  و جاهالنشان  مشركان  سخن  ، جنيان ترتيب
  را به  و آنان  ، رد و انكار نموده از مزخرفات  اين و فرزند و غير  زن  ا گرفتنب  رابطه

  مغزي سبك  اين  كه  است  مغز و كودني  سبك: سفيه. نمودند  محكوم  و كودني  سفاهت
و   از حق  كفر، دوري غلو و افراط در: شطط. باشد مي  و جهالتش  از حماقت  ناشي  وي

  . د استاز ح  و گذشتن  راستي
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 هرگز بر خداوند  و جن  انس  كه  پنداشتيم  ما چنين  كه و اين«: افزودند  جنيان  آن

از   پس  و فرزند است  و زن  شريك  خداوند داراي: گفتند  كه  گاه آن »بندند نمي  دروغ
كرد  نمي فكر ما خطور  امر به  و هرگز اين  رديمك  تصديق  آنها را در سخنانشان  روي  اين
  بود كه باور  اين  اساس بربندد لذا بر  دروغ  عزوجل  كند تا بر خداي  جرأت  كسي  كه

  چون و  را باور كرديم  دروغين  خدايان  و متوليان  شرك  سوي به  دعوتگران  سخن
.  برديم  پي  گوي پريشان  مدعيان  اين  سخن  بطالن  به  ، سر انجام را شنيديم  قرآن  سرانجام
آنها فقط   كه امر  بر اين  جنيان  از سوي  است  اقراري  اين: است گفته  رازي  كه و چنان

  .بودند  جهالتها درافتاده  تقليد در اين  سبب به
  

��b��a�� �̀��_��~�������}��|�����{��z��y��������x��w��b��a�� �̀��_��~�������}��|�����{��z��y��������x��w��b��a�� �̀��_��~�������}��|�����{��z��y��������x��w��b��a�� �̀��_��~�������}��|�����{��z��y��������x��w  
در  زيرا »بردند مي  پناه  از جن  مرداني  به  از انس  ردانيم  كه و اين«: افزودند  جنيان  آن

  به«: گفت مي آمد، فرود مي  اي در وادي  از اعراب  شخصي  چون  بود كه  چنان  جاهليت
  آن  در جوار و پناه پندار خود  به  پس. » برم مي  پناه  قومش  از شر نادانان  وادي  سرور اين

 »افزودند  آنان  سركشي بر  پس«كرد  مي  صبح  وابيد تا كهخ مي  ايمني  سرور با احساس
  و طغيان  خود بر سركشي كار  بردند، با اين مي  پناه  جنيان  به  كه  از انس  مرداني: يعني

انسانها   بردن  افزودند زيرا پناه انسانها  و هراس  بر بال و ضعف  يا جنيان. افزودند  جنيان
: گفتند  جنيان  سردمداران  كه افزود تا بدانجا  و ستمشان  رتو جسا  بر جرأت  آنان  به

  . است  و طغيان  ناداني: رهق .گرديد  مسلم  و انس  ما بر جن  و آقايي  سروري  اينك
  

��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  
  داشتهپن شما  كه نيز پنداشتند، همچنان  آنان  كه و اين«: خود افزودند  قوم  به  جنيان  آن

  جنيان انسانها نيز همانند شما: يعني »انگيزد را برنمي  هرگز خداوند كسي  بوديد كه
انسانها : است  اين  يا معني.  در كار نيست  ، رستاخيز و جزايي بعد از مرگ  پنداشتند كه

 انگيزد تا برنمي  خلق  سوي را به  اي فرستاده �خداوند  پنداشتند كه  نيز مانند شما جنيان
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  خداوند متعال  از سخن  اين  دارد كه  احتمال  همچنين. را برپا دارد  حجت  وي  وسيله به
شما كفار   نيز همچون  جنيان :است  اين  معني  صورت  در آن  انسانها باشد، كه  براي

هر   به. انگيزد برنمي  خلق  سوي به را  اي فرستاده �خداوند  بودند كه  پنداشته  قريش
و   مشرك  جنيان  در ميان  كه  طوري همان  كه  امر است  بر اين  دال  كريمه  يهتقدير؛ آ
  وجود داشته  نيز در ميانشان  و رسالت  بعث ، منكر است  وجود داشته  و نصراني  يهودي

  . است
  

��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  
  آن اخبار  ما جوياي: يعني »كرديم  را لمس  ما آسمان  كه و اين«: افزودند  جنيان  آن

 »است  شده پر  از نگهبانان  كه  را يافتيم  آن  پس«؛  است  ما بوده  عادت  كه چنان  شديم
  كه  كنند، نگهباناني مي  و نگهباني  پاسباني  سمع  را از استراق  آن  كه  از فرشتگاني: يعني

. شوند ور مي ا حملهم بر  كه  است  پر شده »و از شهابهايي«بودند   و قوي »نيرومند«
تير   همان: شهاب. داد  روي  در آسمان ص  اكرم  رسول  بعد از بعثت  تحول  اين  البته

�_}� :در تفسير آيه  آن  بيان  كه چنان  است  ستارگان  آتش � ~� � } z در سوره  
  . گذشت»  ملك«
  

��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|{��z��y��x������������w��v��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|{��z��y��x������������w��v��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|{��z��y��x������������w��v��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|{��z��y��x������������w��v  
  نشستنگاههايي در  از آسمان  شنيدن  براي  از اين  ما پيش  كه و اين«: زودنداف  جنيان  آن

  آن  و سپس  بشنويم  دزدانه  را از فرشتگان  اخبار آسمان  كه آن  براي: يعني »نشستيم مي

  خود شهابي  بسپارد، براي  گوش  هر كس  اما اكنون«؛  بيفگنيم  كاهنان  سوي  اخبار را به

را از دستبرد   آسمان  خويش پيامبر  با بعثت  سبحان  خداي: يعني »يابد مي  در كمين
  گوش  آن  از ما به  هر كس  پس كرد  نگهباني  سوزاني  با شهابهاي  اخبار توسط جنيان

  و از گوش  قرار داده  مورد هدف يابد تا او را خود مي  را در كمين  بسپارد، شهابي
 � عباس از ابن  و نسائي  ترمذي احمد،. دارد  بازش  اخبار آسمان  و شنيدن  سپردن
  داشتند كه  در آسمان  نشستنگاههايي  ، شياطين از بعثت  قبل«: فرمود  اند كه كرده  روايت
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بر   ديگر هم  كلمه  شنيدند، نه را مي  كلمه  يك پرداختند و چون مي  وحي  شنيدن  در آنها به
بر   بود و آنچه  حق  كلمه  يك  اما فقط آن )كردند مي منتقل  كاهنان  را به  و آن(  افزوده  آن
  برانگيخته  رسالت  به صخدا   رسول  چون  ناروا بود ولي و  بود، باطل  شده  افزوده  آن

رويداد را با   آنها اين  شدند، سپس  خود بازداشته  نشستنگاههاي  از اين  شدند، شياطين
  پديده  يك  جز وقوع  امر چيزي  اين  عامل: آنها گفت  به  گذاشتند، ابليس  در ميان  ابليس

فرستاد   زمين  و اكناف  اطراف  را به  او لشكريانش  گاه آن.  نيست  زمين  روي جديد در
 يافتند و نزد  ايستاده  مكرمه  مكه  دو كوه  را در ميان صخدا   رسول  از آنان  گروهي  پس

  است  اي رويداد و حادثه  همان  اين: گفت  ابليس. دادند  وي  خبر را به  اين  آمده  ابليس
  . است  داده  رخ  در زمين  كه

شدند   بازداشته  سمع  از استراق صخدا   رسول  بعد از بعثت  شياطين: كه اين  خالصه
  كار وحي  آن بيفگنند و بر اثر  كاهنان  زبان  را به  و آن  را دزديده  از قرآن  تا نتوانند چيزي

  . كيست راستگو  شود كه نمي  دانسته  صورت  شود زيرا در آن  و درهم  آشفته
  

�� �́�³��²��±��°�� �̄���®��¬����«���ª������©��� �̈�§��¦�� �́�³��²��±��°�� �̄���®��¬����«���ª������©��� �̈�§��¦�� �́�³��²��±��°�� �̄���®��¬����«���ª������©��� �̈�§��¦�� �́�³��²��±��°�� �̄���®��¬����«���ª������©��� �̈�§��¦  
 شده  اراده  در زمينند شري  كه  كساني  در حق  كه  دانيم و ما نمي«: افزودند  جنيان  آن

رشد   آنان  در حق  يا پروردگارشان« ؟ از آسمان  و نگهباني  حراست  اين  سبب به »است 

،  سمع  استراق ما از  با بازداشتن �خداوند  كه  دانيم ما نمي: يعني »؟ است  كرده  را اراده
  پيامبري  زمينيان  سوي به  كه  فرود آورد، يا اين  عذابي  زمين  تا بر اهل  داشته  قصد آن
شر را   فاعل  بود كه  شان سخن  در بيان  يانجن  از ادب  اين«: گويد كثير مي  ابن. بفرستد

  .»دادند  نسبت  عزوجل  خداي  خير را به  ولي  ذكر نكرده
  

��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  
،  قرآن  از استماع  قبل: يعني »صالحانند  ما جمعي  از ميان  كه و اين« :افزودند  جنيان  آن

: يعني »اينند  از مادون  و جمعي«بودند   صالح  صفت  به  موصوف  ما بعضي  از ميان
: مراد از صالحان: قولي  به. اند ناكامل  و شايستگي  يا در صالح  از ما ناصالح  گروهي
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  راههاي  روندگان ما«اينند؛ كافرانشانند   دون  كه  اند و مراد از كساني جن  مؤمنان

  هستيم  هايي دسته و  و پراكنده  متفرق  هستيم  گروههايي  ما جنيان: يعني »گوناگونيم
  سعيدبن.  دور از هم  و روشهايي  و راه  متضاد و متباين  هايي خواسته  ، داراي مختلف
  .» و مجوس  يهود، نصاري ، بودند از مسلمانان  متشكل  جنيان«: گويد مي � مسيب

  

��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á  
 »زمين كرد در  را عاجز نتوانيم هللاهرگز ا  كه  ما دانستيم  كه اينو «: افزودند  جنيان  آن

  او گريزي كند، هرگز از  را اراده  ما چيزي  در باره  تعالي  اگر حق  كه  ما دانستيم: يعني
 »گريختن  كرد او را از جهت  و عاجز نتوانيم«كرد   توانيم نمي  و او را درمانده  نداريم
  .گيرد حتما او ما را فرو مي  بلكه  بگريزيم  نزد وي از  توانيم نمي: يعني

  

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í  
  ايمان  آن  ، به را شنيديم«  قرآن: يعني »هدايت  ما چون  كه و اين«: افزودند  جنيان  آن

  و آن  نموده باورو   تصديق  است �از نزد خداوند  قرآن  امر كه  اين  به: يعني »آورديم
امر افتخار   اين  به  جنيان  پس. كردند  را تكذيب  آن  كفار انس  كه چنان  نكرديم  را تكذيب

  به  هر كس  پس«  است  ايشان  براي  بزرگي  افتخار و شرف  اين  كه  كردند و حقا هم

  نقصان: سبخ »از ستمي  دارد و نه  بيم  از نقصاني  آورد، او نه  ايمان  پروردگارش
  . و ستم  تجاوز و طغيان: و رهق  است

  

��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  
 :يعني »قاسط  ما مسلمانند و جمعي  از ميان  جمعي  كه و اين«: افزودند  جنيان  آن

  مسلمان  هر كس  پس«اند  رفته  بيراهه  به  حق  از راه  كه  ستمگر و منحرفي  گان جورپيشه

  نجات و خير و  حق  قصد راه  آنانند كه: يعني »اند رشد را قصد كرده  ند كه، آنان شده
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اند تا  برخاسته  گير و سختي پي  و تالش  كوشش  به  آن  وجوي اند و در جست را كرده
  .اند يافته  توفيق  آن  به  سرانجام

  

���R��Q������P��O���N��M���R��Q������P��O���N��M���R��Q������P��O���N��M���R��Q������P��O���N��M  
  به  دوزخ  اند كه افروز جهنم آتش  آنان: يعني» اند جهنم  ، همانا هيزم و اما قاسطان«

نيز   انس كفار  گونه  ، همين هيزم  وسيله  به  آتش  كه شود چنان مي  برافروخته  آنان  وسيله
  به» اقسط«از  :مقسط.  حق  كجرو از راه  معني  به  است» قسط«از : قاسط. اند جهنم  هيزم
  . است  عدل  برپادارنده  معني

  .شود مي  عذاب  كافر در دوزخ  جني  كه  است  بر آن  دليل  آيه  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  
  راست  اگر بر راه  كه«  است  شده  فرستاده  وحي  من  سوي به! صمحمد   بگو اي »و«

  اسالم  و روش  آنها بر راه  دوي ، يا هر ، يا انس اگر جن: يعني »كردند مي  استقامت

و   قطعا رزق: يعني »نوشانيديم مي  فراوان  آب  آنان  به  البته«كردند  مي  پايداري
 ارزاني  اي بسيار گسترده  و امكانات  خير و رفاه  آنان  و به  داده  را گشايش  روزيشان

  . داشتيم مي 
  كه  گاه گرديد آن  نازل  كفار قريش  درباره  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  .شد  بازداشته  از آنان  سال  هفت  مدت  هب  باران

  

��f��e��d��c��b���a�� �̀����_�� �̂�]\���[��f��e��d��c��b���a�� �̀����_�� �̂�]\���[��f��e��d��c��b���a�� �̀����_�� �̂�]\���[��f��e��d��c��b���a�� �̀����_�� �̂�]\���[  
 در برابر اين  شكرگزاريشان  كه  ظهور بدانيم  علم  و به »بيازماييم  را در آن  تا آنان«

  كند، درآردش  اعراض  از ذكر پروردگارش  و هر كس«  است  چگونه  فراوان  نعمت 

و   ، يا از موعظه ، يا توحيد، يا عبادت از قرآن  هر كس: يعني »سخت  عذابي به
  .كند گرفتار مي  و سهمگين  سخت  عذابي  او را به  بگرداند خداوند متعال  اندرزروي
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��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  
  خاص مسجدها  كه اين«  است شده  فرستاده  وحي  من  سوي به! صمحمد   بگو اي »و«

  به  جنيان: كه  است  كرده  روايت  نزول  سبب  جبير در بيان  سعيدبن »خداوند است
شما در   و دورتر از شما اما همراه  مسجد بياييم  به  توانيم آيا مي: گفتند صخدا   رسول

  است  پاكيزه  اماكن  همه  مساجد شامل: قولي به. شد  نازل  آيه  اين  ؟ پس نماز حاضر باشيم
در   كه چنان  است : بصري  حسن  قول  باشد و اين مي  گاه سجده  اش همه  زيرا زمين

،  گاه سجده  برايم  زمين: مسجدا و طهورا  رضاأل  لي  جعلت«: است آمده  شريف  حديث
  پس  ماست  مخلوق  زمين  همه :فرمود �خداوند  گويي. »شد  گردانيده  كننده و پاك  پاك

در : يعني »نخوانيد هللارا با ا  كس هيچ  پس«نكنيد   سجده  اش غيرآفريننده  براي  بر آن
  و عبادت �خداوند  مخصوص نخواهيد زيرا مساجد  ياري �هللامساجد از غيرا

  پرستي  يگانه  كه  نيست  آن  معني  به در مساجد  توحيد و يكتاپرستي  امر به  البته.  اوست
  كه  است  حقيقت  اين  كردن  نروش  براي دستور  اين  نباشد بلكه  در غير مساجد مطلوب

  بزرگي  درس  آيه  لذا اين  مؤكدتر است در مساجد  پرستي  توحيد و يگانه  به  پايبندي
  األسف مع  خوانند، كه نيز در مساجد مي را  ديگران  تعالي  با حق  كه  كساني  براي  است

  . است  گرديده  آفت  دچار اين  مساجد مسلمانان  امروزه
مسجد   به  چون صخدا   رسول  كه  است آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  ثدر حدي

فال   هللا المساجد  نإو «: فرمودند و مي  نهاده  خود را پيش  راست  شدند، پاي وارد مي
 خير مزور،  نتأو  مزور حق  كل  و علي  و زائرك  نا عبدكأ  حدا، اللهمأ  اهللا  تدعوا مع
  هيچ  پس  خداوند است  مسجدها مخصوص :النار  من  رقبتي  تفك  نأ  برحمتك  فأسألك

وبر هر   تو و زائر تو هستم  بنده  من! بار الها. نخوانيد  عبادت  در آنها به هللارا با ا  كس
  خواهم مي  رحمتت  از تو به  پس  هستي  شدگان زيارت  و تو بهترين  است  حقي  زائري

  چپ  شدند، پاي مي  از مسجد بيرون  و چون. » آزاد سازي  دوزخ  را از آتش  گردنم  كه
ما   صالح  عني  الخير صبا، وال تنزع  علي  صب  اللهم«: فرمودند و مي  نهاده  خود را پيش

خير را بر ! بارخدايا: جدا  رضاأل في  لي  كدا، واجعل  معيشتي  بدا، و ال تجعلأ  عطيتنيأ
  ، از من اي داده  من  به  را كه  اي شايسته  هرگز چيزهاي و  بريزان  فراوان  ريختني  به  من
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  و زحمت  را با رنج )ارزاقم و  هزينه  يعني(  ام زندگي  و گذران  و معيشت  نكش  بيرون
  از سنت«: گويد مي : بصري  حسن .» قرار ده  توانگري  در زمين  و برايم  نگردان  همراه
: تعالي  حق  بگويد زيرا فرموده) هللاال ا ال اله(شود  وارد مسجد مي  انسان  چون  كه  است

�{��n��m��l��k��jz نيز هست  ذكرو خواندنش  به  ضمني  امري «.  
  

��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  
او را  و »كند  را عبادت هللا  كه« ص  پيامبر اكرم: يعني »هللا  ايستاد بنده  چون  كه و اين«

  جنيان  بود كه  نزديك: يعني »بر سر او بريزند  بودند كه  نزديك«بخواند   شنياي  به
  قرآن  شنيدن  براي  مشتاقانه  كه  بفشرند، از بس ص  حضرت  خود را بر آن  كنان ازدحام
  و نيايش  اجتماع  اين  كه  شويم يادآور مي. بودند  كرده  تجمع ص  حضرت  آن  پيرامون
  منكران  مراد تجمع :قولي  به. بود  نخله  ـ در بطن  گذشت  كه ـ چنان صخدا   رسول

  عزوجل  خداي كنند اما  را خاموش  نور الهي  كه  كار است  بر سر اين  و جن  انس
  معني  اين. برساند  اتمام  را به  و نورش  داده  را نصرت  اش بنده  كه جز اين  نپذيرفت
زيرا   نزديكتر است  سياق  كثير نيز به ز نظر ابنا  كه  است  جرير طبري ابن  انتخاب
  :فرمايد مي  بعد از آن �خداوند

  

��c��b��a��� �̀����_��~��}���������|��{��c��b��a��� �̀����_��~��}���������|��{��c��b��a��� �̀����_��~��}���������|��{��c��b��a��� �̀����_��~��}���������|��{  
 و او را »خوانم را مي  فقط پروردگارم  من  كه  نيست  جز اين« صپيامبر   اي »بگو«

  پس »كنم رر نميمق  شريك«  وي  از خلق »را  كس  او هيچ  و براي«  كنم مي  پرستش
 اثر بي  براي  تان و تباني  و تجمع  شما از دعوتم  زدگي انكار و شگفت  براي  عاملي  هيچ

  .، وجود ندارد آن  ساختن
 تو  گمان بي: گفتند ص  اكرم رسول  به  كفار قريش  بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب
  اي كرده  دشمني  اعالم  مردم  تو با همه ، اي آورده  ميان  به )عجيب  و بدعتي(  بزرگ  كاري
  همان. » نگهداريم  و تو را از گزند سايرين«  بدهيم  تو پناه  برگرد تا به  راه  از اين  پس

  .شد  نازل  كريمه  آيه  اين  بود كه
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��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  
  و نه  ما هستمش  براي  اختيار زياني صاحب  نه  من« صپيامبر   اي »بگو«

 را  شما نفعي  به  و نه  كنم  را دفع  از شما زياني  توانم مي  نه: يعني »اختيار خيري صاحب
  . است �فقط خداوند  رسان و نفع  زيرا زيانرسان  نمايم  جلب  در دنيا يا دينتان

  

��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  
  كس هيچ: يعني »دهد نمي  از خداوند پناه  كس  هيچمرا   هرآينه« صپيامبر   اي »بگو«

وهرگز بجز «فرود آورد   خود را بر من  او عذاب  كند چنانچه نمي  دفع  را از من  عذابش

  . يابم از قهر او نمي  امني  و جاي  گاه هر گز پناه: يعني »نيابم  او پناهي
  

ª��©��� �̈�����§��¦��¥��¤��£����¢��¡���~��}��|���{��zª��©��� �̈�����§��¦��¥��¤��£����¢��¡���~��}��|���{��zª��©��� �̈�����§��¦��¥��¤��£����¢��¡���~��}��|���{��zª��©��� �̈�����§��¦��¥��¤��£����¢��¡���~��}��|���{��z����������¬��«��¬��«��¬��«��¬��«  
را  خود  عذاب  تعالي  حق  چنانچه: يعني »او  خداوند و پيامهاي  از جانب  مگر بالغي«

  كه  است  اين  چيز و آن  جز يك  نيست  پناهي  هيچ  وي  فرود آورد، مرا از عذاب  بر من
  چيزهايي  به و خود نيز  كنم  او عمل  و فرمانهاي  دستورات  و به  كرده  او را ابالغ  پيامهاي

و در   ام يافته  نجات ، كردم  اگر چنين  كه  ، پايبند باشم دهم دستور مي  آن  را به  ديگران  كه

�}}�: استثناء  كه  است  صحيح  همچنين.  است  حتمي  ام نابودي  غيرآن �z...�z از اين  

����i}�: باشد  تعالي  حق  فرموده � �h��g��f�� �e��d...� �z اختيار  صاحب و  مالك  من: يعني
و هر «  نمايم  شما ابالغ  را به  الهي  پيامهاي  كه ، جز اين شما نيستم  براي  چيز ديگري  هيچ

  به  تعالي  حق  كه  و انكار آنچه  نپذيرفتن با »كند  را نافرماني  خداوند و پيامبرش  كس

  آنجا هميشه ، در دوزخ  آتش  راست او  گمان بي  پس«؛  است  كرده  نازل ص  پيامبرش

  بعد از آن  هر كس  پس  كنم مي  شما ابالغ  را به  الهي  پيامهاي  من: يعني »است  جاويدان
  .شد  بيان  كه  است  او همين  كند، جزاي  عصيان
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��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®  
 دنيا ـ مانند  اباز عذ »است  شده  داده  وعده  آنان  به  را كه  آنچه  چون  كه  گاه تا آن«

 در هنگام »خواهند دانست  ببينند پس«  در آخرت  دوزخ  بدر، يا عذاب  شكست

 داده  او ياري  وسيله به  كه  اي »دهنده  اعتبار ياري  به  كسي  چه«  كه  عذاب  آن  مشاهده 
 ؟ آنانند يا مؤمنان »شمار كمتر است  از روي  كسي  و چه  تر است ناتوان«شود  مي 

  خداي شمار بي  نيز از لشكريان  ندارند و شمارشان  ياوري  هيچ  مشركانند كه  اين: ييعن
  . كمتر است  عزوجل

  

��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿���¾��½��¼��»��Æ���Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿���¾��½��¼��»  
  اين  سياق در ص  حضرت  آن  دستور براي  چهارمين  اين. كفار  به صپيامبر   اي »بگو«

  دانم نمي  من :يعني »است  شويد نزديك مي  داده  عدهو  آيا آنچه  دانم نمي«: است  آيات

يا «  است  نزديك ، است  هشدار داده  شما را از آن  كه  خداوند متعال  آيا عذاب  كه

  هيچ  سبحان  خداي ، جز بنابراين »دهد قرار مي«دور » ميعادي  آن  براي  پروردگار من
  آن  كثير در معني  ابن . ود يا در آيندهش مي  واقع  شما در دم  عذاب  داند كه نمي  كس
ميعاد   كه  دانم و نمي  ندارم  آگاهي  قيامت  فرارسيدن  از وقت  من: بگو  مردم  به«: گويد مي
  .دور  است  زماني: امد. »يا دور  است  نزديك  آن

�±��²}�  آيه  مشركان  چون: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل �°� �¯�®...z    را
ما   را به  آن  وعده  كه  روزي  اين  پس: گفت صپيامبر   به  حارث نيدند، نضربنش

  .فرمود  را نازل  آيه  اين �خداوند  بود كه  خواهد بود؟ همان  ، كي دهي مي
  

��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  
  علم »سازد نمي  آگاه  غيبش  را بر علم«  از خلقش »كس  هيچ  پس  است  غيب  داناي«

  . است  شده  ساخته  پنهان  از بندگان  كه  است  هر چيزي: غيب
  



  

3153  

��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï  
  غيبي امور  ، او را از برخي صورت  در آن  كه »بپسندد او را از پيامبري  كه  مگر كسي«

خداوند  پس. باشد  وي  براي  اي معجزه  از غيب  وي  كند تا خبر دادن مي  آگاه  خويش
از   آنچه كرد لذا  امر را مستثني  اين  است  پسنديده  كه  از پيامبران  كساني  براي  متعال
و   معجزه را  كرد و آن  نازل  ايشان  به  وحي  از طريق  خواست مي  را كه  خويش  غيب
  كه  از كساني  مثالشانو ا  قطعا منجمان  پس. قرار داد  ايشان  نبوت  بر صدق  راستيني  دليل
مورد پسند   نيستند كه  از كساني... پرانند و مي  بينند، پرنده مي  اندازند، كف مي  ريگ

و   كافرند و با حدس �خداوند  به  هايشان گويي با غيب  پروردگار باشند لذا آنان
  منجمان  خبر دادن  است  هرچند ممكن بندند، بر او افترا مي  هايشان و دروغبافي  تخمين

  به  با توسلشان  اين  شود، كه  مصادف  واقعيت با  ، گاهي آينده  وقايع  از بعضي  و امثالشان
و   و كلي  عام  تواند قاعده امر نمي  اما اين  حسابهاست و  ها و قرائن از نشانه  بعضي

  است  ، همانا علمي خداوند متعال  به  مخصوص  غيب  علم شود زيرا  تلقي  خطاناپذيري
با   گاهي  خداوند متعال  كه چنان  است  فراگير و راست  اوقات  و همه  احوال  در همه  كه

گرداند و آنها  آشكار مي  مخلصش  از دوستان  برخي  دست  را به  از كرامات  بعضي  الهام
  هللامانا اه  پس«دهند  خبر مي  آينده  زمان  مربوط به  وقايع  از بعضي  الهام از  گيري با بهره

از   سبحان  خداي: يعني »كند مي  را روان  نگهباناني  سر وي  و از پشت  وي  پيشاپيش
او را از   گمارد كه را برمي  از فرشتگان  نگهباناني  سر پيامبرش  پشت رو و از  پيش

  هك دارند و او را از اين ، نگه است  آشكار ساخته  وي  براي  كه  بر غيبياتي  شياطين  تعرض
القا   كاهنان  سوي را به  شده دزدي  هاي شنوده  و سپس  كرده  سمع  او استراق از  شياطين
  .بگيرند  در حصار خويش نمايند،

  

���ê��é��è�����������ç��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ������Ý���ê��é��è�����������ç��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ������Ý���ê��é��è�����������ç��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ������Ý���ê��é��è�����������ç��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ������Ý  
 اين �تا خداوند: يعني »اند پروردگار خود را رسانيده  محققا پيامهاي  تا بداند كه«
 در  كه بداند چنان  مشاهده  اند، به كرده  را ابالغ  وي  پيامهاي  پيامبرانش  را كه  حقيقت 

  دانستن  براي �خداوند  كه  مراد از آنچه: گويد كثير مي ابن.  است دانسته  و نهان  غيب
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  علم  نه  ظهور است  ، فقط علم ذكر نموده) تا بداند :ليعلم(  تعليل  صيغه  به  خود در قرآن
  خواهد تا علم او مي  باشد پس و مي  بوده  اشياء عالم  به  از ازل  تعالي  زيرا حق  ابتدائي
  معني  خود بر اين  فرموده  با اين  جهت  همين  آشكار گرداند به  بندگانش  را به  خويش

  به :يعني »دارد  احاطه  ، از هر جهت است  نزد آنان  آنچه  و خدا به«: گذارد تأكيد مي
  پيامهايش  مبلغ  نزد پيامبران  كه آنچه  ، يا به است  نزد فرشتگان  نگهباني  در هنگام  كه  آنچه

شمار احصا   و هرچيز را از روي« دارد  مطلق  احاطه  احوالشان  همه  قرار دارد و نيز به

  تضبط و ثب  عدد و شمار آن  هر چيز را به  تعالي  حق: يعني »است  كرده  و شمارش
يا .  و فراگيري  علم  ديگر ابزارهاي ، يا از فرشتگانش  احدي  مشاركت  ، بدون است  كرده

�}�: معناي � �à��ß��Þ����� �Ýz شود، بداند  مي  وحي  سويش به  كهصمحمد  تا: است  اين
  وي  به  و تبديلي  تحريف  هيچ  را بي  الهي  وحي  وي  همراه  و فرشتگان  جبرئيل  كه

  يا معني. فرشتگانند  دوم  معني و به  پيامبران  اول  معني  به )بلغواأ(  مرجع  پس. ندا رسانده
  .اند كرده  را ابالغ  پروردگارشان  پيامهاي ‡پيامبران  بداندكه  تا مكلف: است  اين

فوايد   داراي»  جن»  از داستان  تعالي  حق  دادن خبر: بايد گفت  سوره  اين  در پايان
  :امور است  اين  شدن  روشن  آن  از مهمترين  كه  تاس  بسياري

  .باشند مي  مكلف  شرعي  تكاليف  به  انسيان  نيز همچون  جنيان ـ
  .كنند مي  دعوت  ايمان  سوي خود را به  كافران  جن  مؤمنان ـ
  .اند شده  فرستاده  و جن  انس  هر دو عالم  سوي به ص  اكرم رسول ـ
  .فهمند ما را مي  شنوند و زبان ميما را   سخنان  جنيان ـ
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  ﴾ زملم  سوره ﴿
  . است  آيه) 20(  و داراي  است  يكم

  
در ص خدا   از رسول  شد كه  ناميده»  مزمل»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  سخن پيچيدند، مي  خود را در جامه  كه  ايشان  سوي به  الهي  وحي  نزول  مرحله  آغازين
  . بر خود پيچيده  جامه  يعني: ملمز. گويد مي
  مرحله  از تابلوهاي  و تابلويي  اسالمي  دعوت  از تاريخ  اي صفحه  مباركه  سوره  اين

  .كند مي  را ارائه  آن  برداشت  براي  و آمادگي  سازي آماده
  

C������B��AC������B��AC������B��AC������B��A  
امر  غازدر آ  كه  است ص  اكرم  رسول  متوجه  خطاب »بر خود پيچيده  مرد جامه  اي«

خود را  � و جبرئيل  وحي  آورد، از هيبت  ايشان  را به  الهي  پيام � جبرئيل  كه  وحي
  وي  سوي به را شنيدند و  فرشته  صداي  ايشان  بار كه پيچيدند زيرا نخستين مي  در جامه

مرا : آمدند و گفتند خود  نزد خانواده  وي  و از هيبت  گرفت  را لرزه  كردند، ايشان  نگاه
شدند و   ساخته  مخاطب  رسالت  به  سپس. بپوشانيد  درپيچيد، مرا در زير جامه  جامه  به

  تفسير اين  در مقدمه �جابر  روايت  كثير بر اساس  ابن  ولي. گرفتند  انس � با جبرئيل
: كردند و گفتند  اجتماع  در دارالندوه  قريش«: گويد از حافظ ابوبكر بزار مي  نقل  به  سوره
ديگر  با يك  باره در اين  پس. شوند  پراكنده  از وي  بگذاريد تا مردم  مرد نامي  اين  براي

  حضرت  را از آن  كهانت  اما خودشان.  بخوانيم  او راكاهن: پرداختند و گفتند  زني  راي  به
. كردند  نفي  را از ايشان  خود آن  سپس.  بخوانيم  را ديوانه او: باز گفتند. كردند  نفي ص

  با توافق  سپس... كردند  نفي  را از ايشان  خود آن  سپس.  بخوانيم او را ساحر: باز گفتند
رسيد،  صخدا   رسول  خبر به  چون  پس. شدند  همديگر متفرق از  اسم  بر سر اين

  .پيچيدند  خود را در جامه  در فشار قرار گرفتند كه  چنان  توطئه  از اين  ايشان
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���E���D���E���D���E���D���E���D��H��G���F��H��G���F��H��G���F��H��G���F  
بپاخيز  نماز  اداي  براي  و در شب  دورافگن  را به  جامه: يعني »جز اندكي  كن  ليل  قيام«

فقط بر   شب  قيام  كه  ذكر است  شايان. را  از آن  را نماز بگزار، جز اندكي  شب  و تمام
  ايترو  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �هللاعبدا  جابربن. بود  فرض صخدا   رسول
و  )ايشان  بنا برعادت(  مجاور حراء گرديدم«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  كرده
  را شنيدم  ندايي  بناگاه  فرود آمدم  ، از كوه سر رساندم به  را در آن  مجاورتم  مدت  چون

  جانب و به  را نديدم  چيزي  ولي  نگريستم  خويش  راست  جانب به  خواند پس مرا مي  كه
  چيزي  ، باز هم نگريستم  سرم  پشت و به  را نديدم  چيزي  ، باز هم نگريستم  خويش  چپ

در حراء   كه  كسي  همان  ديدم  بناگاه  بلند كردم  آسمان  سوي را به  سرم  پس  را نديدم
و   ترسيدم  از هيبتش  پس  است  نشسته  برتختي  و زمين  آسمان  بود، در ميان  آمده  نزدم

. »درپيچيد  درپيچيد، مرا در جامه  در جامه مرا: و گفتم  بازگشتم  خانه  به  نگدر بي

  .كرد  را نازل ������B��Az}� �خداوند  آن  دنبال به
  

��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  
  اش نيمه« :يدفرما و مي  كرده  را بيان صپيامبر   شب  قيام  مقدار اين  تعالي  حق  گاه آن

 »بيفزاي  شب بر نيم  يا اندكي«  آن  سوم تا حد يك »نما  كم  از نيمه  يا اندكي«بپاخيز  »را
را بپاخيز   آن  ثلث يا  يا نصف  شب  دوسوم: فرمود  تعالي  حق  گويي.  آن  تا حد دو سوم

  از غروب: شب.  مخيري  آن  يا دو ثلث  يا نصف  شب  ثلث  يك  برخاستن  لذا در ميان
 � هشام  از سعدبن  احمد و مسلم  امام. رسد مي  پايان بامداد به  خورشيد آغاز و با طلوع

خدا   رسول  شب  مرا از قيام: عنها گفتم هللا رضي  عائشه  به«: فرمود  اند كه كرده  روايت
: فرمود.  خوانم چرا مي: ؟ گفتم خواني را نمي  مزمل  آيا سوره: فرمود.  كن  آگاه ص

  ماه  را دوازده  حكم  گردانيد و اين  را فرض  شب  قيام  سوره  در آغاز اين  خداوند متعال
  به  سال  يك  مدت  شبها را به  و اصحابشان صخدا   رسول  پس  داشت  نگه  در آسمان

  در آخر اين  كرد سپس  ورم  ايستادن  از بسياري  ايشان  پاهاي  بدانجا كه گذرانيدند تا  قيام
  تبديل  نافله  ـ به  امت  ـ در حق  بعد از فرضيت  شب  فرمود و قيام  را نازل  تخفيف  سوره
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  باقي خود  حال  به ص  اكرم  در مورد رسول  فرضيت  اين  كه  شويم يادآور مي. »گرديد
  .ماند

  شمرده ،با تدبر  همراه  اي را با تأني  آن: يعني »بخوان  و شيوايي  ترتيل  را به  و قرآن«
  گرديده  بيان  شيوايي به  حروف  تمام  كه  است  آن  ترتيل.  بخوان  حرف  به  و حرف  شمرده
  شايان. دهد  روي  و زحمتي  تكلف  آن  در نطق  كه آن شود بي  داده  آن  به  اشباع  و حق

عنها  هللا رضي  عائشه. خواندند مي  صورت  نمازها را بدين صخدا   رسول  كه  ذكر است
  ترتيل  به  را چنان  خواندند، آن را مي  قرآن از  اي سوره  چون صخدا   رسول«: گويد مي

  در صحيح. »نمود تر مي طوالني  بود هم  ازآنچه  كردند كه مي  تالوت  شمرده و شمرده
پرسيدند،  صخدا   رسول  قرائت  به  راجع � انس از  كه  است  شده  روايت  بخاري
در   كه  طوري به) الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم: (خواند  سپس مد بود،  ايشان  قرائت: گفت

  شده  روايت  بسياري  ؛ احاديث شويم يادآور مي. مد كشيد  هر سه  و رحيم  ، رحمنهللا
  كند و از آن مي  داللت  در قرائت  صوت  ساختن و خوش  ترتيل  بر استحباب  كه  است
  خويش  را با صداهاي  قرآن:  صواتكمأب  لقرآنا زينوا«: ستا  شريف  حديث  اين  جمله
: بالقرآن  يتغن  لم  منا من  ليس«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »گردانيد  مزين
  است  كرده روايت �مسعود از ابن  بغوي. » آواز نخواند، از ما نيست  را به  قرآن  كه  كسي

 شتاب  ـ مانند به  شتاب را به  ـ نخوانيد و آن  مانند سنگريزه ـ  را پراكنده  قرآن«: فرمود  كه
  آن  وسيله بايستيد و دلها را به  آن  برابر شگفتيهاي در  شعر ـ نيز نخوانيد بلكه  خواندن 

  .»نباشد  آخر سوره به  شما رسيدن  و غم  هم  تمام  درآوريد پس  طرب به
در   هست  كه  خالفي  بلكه  نيست  خالفي  قرآن  ترتيل  در وجوب  كه  ذكر است  ابلق

  به احمد ـ  و امام  مالك  امام  جمله  ـ از آن  گروهي  كه  است  آن  به  و تغني  تلحين
  ـ به  شافعي  و امام  ابوحنيفه  امام  جمله ديگر ـ از آن  اند و گروهي نظر داده  آن  كراهت

  ولي. اند آورده  را بر تأييد نظرشان  احاديثي  هم  نظر دارند و هر دو گروه  آن  جايز بودن
و   لحن  بود كه  چنان اگر  را برگزيد پس  اي ميانه  روش  باره  بايد دراين  كه  است  اين  حق

وارد   خلل  كلمات  اداي  هاي شيوه  داد و به را تغيير مي  ، الفاظ قرآن صدايي  خوش
،  داشت  شباهت  موسيقي  آهنگهاي  به  هآورد ك پديد مي  و تصنعي  كرد، يا تكلف مي
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  اما چنانچه  و ممنوع  است  حرام  قرآن  در خواندن  اي صدايي و خوش  تلحين  چنين
  آوردن و بر سر حزن  در قرآن  انديشه  و تعميق  ايجاد رقت  براي  صدايي و خوش  تلحين

  انجاميد، در اين مي  قرآن  معاني از  وي  شدن و متأثر  گرفتن اندرز  بود و به  خواننده
  . است  آن  مفيد جايز بودن  ادله  وجود ندارد بلكه  آن  بر منع  دليلي  صورت

  به  دادنشان دستور در مورد صخدا   رسول  براي  آيه  در اين  خطاب  بودن  مخصوص
.  تاس  بوده  فرض  برايشان تهجد مخصوصا  رساند كه را مي  معني  ، ظاهرا اين شب  قيام

��q���p��o��n��m}�: آيه در  نافله  معني  پس.  است  اكثر علما نيز همين  رأي  كه

��rz »اين  آيه  معني  بلكه  نيست ص  حضرت  تهجد بر آن  بودن  نيز، نفل» 79/اسراء  
نيز در   امتشان  كه  ديگري  بر فرايض  افزون  است  امري  ايشان  تهجد در حق  كه  است

  تهجد فقط در مورد امت  فرضيت  كه  است  اين  هم  راجح  دارند و قول  آنها مشاركت
  . است  بوده  خود باقي  حال  به ص  اكرم رسول  براي  فرضيت  و اين  گرديده  منسوخ

  

��[��Z���Y��X��W��V��[��Z���Y��X��W��V��[��Z���Y��X��W��V��[��Z���Y��X��W��V  
بر تو  را  قرآن  زودي  ما به: يعني» كرد  خواهيم  را بر تو نازل  سنگين  ما سخني  هرآينه«

  آن  وحرام  و حدود و حالل  فرايض  كه  است  كالمي  قرآن  كه كرد و بدان  خواهيم  يوح
ديگر   كسي توحيد،  به  مزين  و نفس  توفيق  مؤيد به  را جز قلب  و آن  است  سنگين
  است  سنگين  قرآن  وحي  كه  است  اين»  ثقيل  قول«مراد از   گاهي. نتواند كرد  تحمل
  كه  ديدم مي  من«: گويد مي عنها هللا رضي  عائشه.  است آمده  شريف  اديثدر اح  كه چنان
  قطع  از ايشان  شد و درحالي مي  نازل صخدا   بر رسول  در روز بسيار سردي  وحي

  .»سرازير بود  عرق  مبارك  از پيشاني  گرديد كه مي
  

��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\  
شود  مي  گفته » ناشئه«باشد،   بعد از خواب  چنانچه  شب  امقي  براي »شب  ناشئه  گمان بي«

تجديد و   كه  است  نماز و نياز، كاري  براي  برخاستن  گاه و آن  شب  در اول  زيرا خوابيدن
  تر است سخت«  خيزي شب  گونه  اين!  آري.  است  نشأه  نوعي  واقع شود و در انشاء مي
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  خواب  براي  نماز روز زيرا شب  اداي  به  زگزار نسبتبر نما  تر است و سنگين »در فشار
بر دارد  را با همديگر بيشتر در  زبان و  دل  موافقت  خيزي شب: است  اين  يا معني.  است
 »و از لحاظ تلفظ استوارتر است« كند مي  بيشتر كمك  و حضور دل  قرآن  فهم  و به
حضور   كه  جهت  از آن  تر است درست  ناستوارتر و تلفظ آ  در شب  قرآن  خواندن: يعني
  .باشد مي  و ساكت  آرام  و دنيا در آن  خاموش  ، سروصداها در آن فراهم  در آن  قلب

  

��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  
تو روز بسيار ! صپيامبر   اي: يعني »بسيار  است  تو را در روز شغلي  هرآينه«

 و  حوايج  به  و در كنار آن  هستي  مشغول  تكار دعو  به  زيرا سخت  داري  اي پرمشغله
،  داري  وگذار و تحرك در روز بسيار گشت  پس  پردازي خود نيز مي  شخصي  ضروريات

را   فراغت  با ما ايجاب  مناجات  چرا كه  كن  موكول  شب  تهجد را به  جهت  از اين
  . شوي نمي فارغ  و تالوت  عبادت  انجام  روز تماما براي  كند و در اثناي 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  
 و  چيز بگسل  و از همه«  بسياري  و روز به  در شب »پروردگار خود را ياد كن  و نام«

 �خداوند  سوي و به  چيز بگسل از همه  محكم  با گسستي: يعني» شو  او پيوسته  به
 و فضل  و رحمت  تراح  و درخواست  وي  عبادت  به  شدن  شو؛ با مشغول  متوجه

  برداشتن  و دست  زندگي  از مشاغل  مراد گسستن  البته.  است  نزد وي  كه  عظيمي 
 و گسستن  از انقطاع صخدا   زيرا رسول  نيست  شرافتمندانه  از راههاي  معاش  ازكسب

 با  عزوجل  خداي  سوي به  گسستن: آيه  معني  اند پس كرده  نهي  و مردم  از جامعه 
  نشيني گوشه و  ازدواج  در فروگذاشتن  نصاري  راه  لذا پيمودن  است  در عبادت  صاخال

  . است  آمده  عمل  به  نهي  ما از آن  در شريعت  كه  است  ها و ديرها، انقطاعي در صومعه
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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  
 »گير ا كارساز خوداو ر  پس  جز او نيست  ، خدايي است  و مغرب  پروردگار مشرق«

كارساز خود  فقط او را  پس  است  پروردگاري  فقط او مختص  كه  شناختي  چون: يعني
  به  خويش  وعده  او ضامن  كه و بدان  كن  او تكيه  امور خود فقط به  گير و در تمام

  . امور است  كارساز و پردازنده: وكيل.  توست  پيروزي
  

��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��d��c��b��a�� �̀�_��~���}  
و  »كن صبر«و دشنامها و تمسخرها   آزاردهنده  كفار از سخنان »گويند مي  بر آنچه و«

: يعني »كن  نيكو ترك  كردني ترك  را به  و آنان«قرار نشو  و بي  امور، ناشكيب  از اين
هجر : ديگر قولي به . نكن  مشغول  آنان  عليه  متقابل  عمل  نشو و خود را به  كافران  متعرض

  ذكر است  شايان. نباشد  در آن  سرزنشي  كه  است  كردني  و ترك  گزيدن  وري؛ د جميل
. كرد  را منسوخ  آن  قتال  مربوط بود و آيه  قتال  از صدور فرمان  قبل  به  حكم  اين  كه

  ثابت  و سياست  هميشگي  روش  اين  نظر من اما به«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
نياز   آن  به  در هر عصري و  هميشه �خدا  راه  دعوتگران  كه  است  اسالمي  دعوت
در   خنديم مي  از مردم  گروههايي  ما بر روي«: گويد مي �ابوالدرداء  كه چنان. »دارند
  .»كند مي  را لعنت  ما آنان  دلهاي  كه  حالي

  

��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  متنعم  مرا با منكران: عنيي »واگذار  نعمت  صاحب  كنندگان  و مرا با تكذيب«

 از ديگران  طاعت  بر انجام  كه  واگذار همانان  دنيوي  و لذت  و رفاه  ثروت  صاحبان
  وغم هم  پس  نيست  ديگران  بر ذمه  كه  است  آنان  بر ذمه  و حقوقي  تواناترند و وجايب 

  تو از آنان  و براي  ام ندهرا بس  تو كار آنان  از جاي  زيرا من  نكن  آنان  را صرف  خويش
، يا تا  اجلهايشان  سررسيدن  تا به: يعني »ده  مهلت  اندكي  آنان  و به«  گيرم مي  انتقام

: كسر نون  و به  رفاه و  از تنعم  عبارت  نون  فتح  به: نعمت.  دنيا بر آنان  عذاب  فرودآمدن
  .گردد برخوردار مي  از نعمت  آن  وسيله به  انسان  كه  است  چيزي  يا نام  دادن  انعام
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  دعوت  عليه  كه  كساني  ـ يعني  مكه  و رؤساي  قريش  سران  درباره  آيه  اين: نزول  سبب
  .گرديد  بودند ـ نازل  كمر بسته

  

���p��o��n��m��l���p��o��n��m��l���p��o��n��m��l���p��o��n��m��l  
 يا  و سنگين  گران  بندها و زنجيرهاي: انكال »است  گراني  نزد ما بندهاي  گمان بي«

: يعني »است  جحيمي«نزد ما  »و«  است  در آخرت  كافران  براي  سهمگين  ذابع  انواع
  . است  بسيار سوزاني  ور افروخته شعله  آتش

  

��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q  
  نه رود و فرو مي  نه  كند پس در گلو گير مي  كه »است  گلوگيري  طعام«نزد ما  »و«

  عذاب« نزد ما »و«  و غيره  و زردآب  و چرك ، ، خون آيد؛ مانند خار تازه مي  بيرون

  .ذكرشد  كه  ؛ غير از آنچه است  از عذاب  ديگري  نوع: يعني »است  دردناكي
  

�����~������}��|��{���z��y��x��w�����~������}��|��{���z��y��x��w�����~������}��|��{���z��y��x��w�����~������}��|��{���z��y��x��w  
  اضطراب  قرار دارد، به  در آن  را كه  كساني  و همه »و كوهها بلرزد  زمين  كه  روزي«

 »گردند  اي پاشيده  هم از  ريگ  تل  كوهها چونو «  شديد است  زلزله: رجفه. آورد
: يعني. نكند زير پا گير  كه  است  رواني  ريگ: مهيل.  است  گردآورده  ريگ  توده: كثيب

از   شوند كه مي  تبديل  ريگهايي  اند، به بوده  سخت  سنگهايي  صخره  كه  ها بعد از آن كوه
  در آن  و حيوان  انسان  كه طوري اند به هگرديد  و روان  ، پاشان و زلزله  تكان  شدت

  .لغزد مي
  بيم  قيامت روز  و هراسهاي  را از هول  و امثالشان  مكه  مردم  عزوجل  خداي  كه بعد از آن
روبرو   با آن  انگار گذشته دروغ  امتهاي  دنيا كه  و هراسهاي  را از هول  آنان  داد، اينك

  :دهد مي  اند، بيم شده
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 و در روز قيامت »است  بر شما گواه  كه  ايم فرستاده  شما پيامبري  سوي همانا ما به«

 كه چنان«دهد  مي  ايد، گواهي كرده  او را نافرماني  كه و اين  بر شما در مورد اعمالتان 

  .بود � موسي  هك »بوديم  را فرستاده  پيامبري  فرعون  سوي به 
  

�� �́�³��²��±����°�� �̄�®�� �́�³��²��±����°�� �̄�®�� �́�³��²��±����°�� �̄�®�� �́�³��²��±����°�� �̄�®  
  آورده �موسي  كه  آنچه  و به »كرد«  و تكذيب »پيامبر را نافرماني  آن  فرعون  پس«

و از .  سنگين و  سخت  يعني: وبيل »فروگرفتيم  سختي  او را به  پس«نياورد   بود، ايمان
: وابل. نشود  هضم خود  نگينيخاطر س به  كه  غذايي  يعني: وبيل  طعام  است  جمله  آن

؛ با  كرديم  مجازات  خشني و  سنگين  مجازات  را به  فرعون: يعني.  است  سنگين  باران
  . وي  كردن  غرق

  

��¾��½��¼���»��º����������¹��� �̧�¶��µ��¾��½��¼���»��º����������¹��� �̧�¶��µ��¾��½��¼���»��º����������¹��� �̧�¶��µ��¾��½��¼���»��º����������¹��� �̧�¶��µ  
از : يعني »از روزي  چگونه«بمانيد؛   باقي  اگر بر كفرتان: يعني »اگر كفر ورزيد  پس«

يابيد؛  مي  امان داريد و مي  را نگه  خويشتن: يعني »پرهيزيد مي«  روزي  شتو وح  عذاب

وهراسها و   هول  شدت  سبب  به  خردسال  و اطفال »گرداند را پير مي  كودكان  كه«
روز   آن  هراس و  ترس  از شدت  كنايه  اين. شوند سفيد مي  موي  در آن  آن  هاي زلزله
پير و   زودهنگام طور  و او را به  را ضعيف  انسان  نيروي  و پريشاني  زيرا غم  است

  .كند مي  فرتوت
  

���Æ����Å��Ä���������Ã��ÂÁ����À��¿���Æ����Å��Ä���������Ã��ÂÁ����À��¿���Æ����Å��Ä���������Ã��ÂÁ����À��¿���Æ����Å��Ä���������Ã��ÂÁ����À��¿  
  شكافته و.  آن  و عظيم  سخت  و هراس  هول  سبب به »گردد  روز شكافته  در آن  آسمان«

: يعني »است  يگرفتن  انجام هللا  وعده  البته«  است  فرشتگان  آمدن فرود  براي  شدنش
  . است  روز، شدني  اين  او بر آوردن  وعده  ناخواه  خواه
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�����������Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç  
  اي موعظه پند و: يعني »است  اي تذكره«  سوره  در اين  دهنده بيم  آيات »اين  گمان بي«

  طاعت  وسيله به »گيرد  در پيش  پروردگار خود راهي  سوي خواهد به  تا هر كه«  است
  خشنودي  به او را  كه  است  ، راهي راه  اين  پس.  توحيد است  عقيده  آن  پايه  مهمترين  كه

  .گرداند مي  نايل  در بهشت �خداوند
  

��VU��T���S��R��QP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A��VU��T���S��R��QP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A��VU��T���S��R��QP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A��VU��T���S��R��QP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A
ih��g��f��e��d��cb��a��� �̀ �_�� �̂� ]\���[��Z��Y��X��Wih��g��f��e��d��cb��a��� �̀ �_�� �̂� ]\���[��Z��Y��X��Wih��g��f��e��d��cb��a��� �̀ �_�� �̂� ]\���[��Z��Y��X��Wih��g��f��e��d��cb��a��� �̀ �_�� �̂� ]\���[��Z��Y��X��W����� �� � �� � ���k��j��k��j��k��j��k��j

��_��~��}|�� �{��z� �y��xw�� � �v��u� �t���s��rq��p��o��n��m��l��_��~��}|�� �{��z� �y��xw�� � �v��u� �t���s��rq��p��o��n��m��l��_��~��}|�� �{��z� �y��xw�� � �v��u� �t���s��rq��p��o��n��m��l��_��~��}|�� �{��z� �y��xw�� � �v��u� �t���s��rq��p��o��n��m��l
��sr� �q��p�� � � � � �o� �n� �m�� �l��k�� � �j� � � � �i��h��g� � fe��d��c� �b��a�� �`��sr� �q��p�� � � � � �o� �n� �m�� �l��k�� � �j� � � � �i��h��g� � fe��d��c� �b��a�� �`��sr� �q��p�� � � � � �o� �n� �m�� �l��k�� � �j� � � � �i��h��g� � fe��d��c� �b��a�� �`��sr� �q��p�� � � � � �o� �n� �m�� �l��k�� � �j� � � � �i��h��g� � fe��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  
  سوم  و يك  آن  و نصف  شب  دوسوم  به  تو نزديك  داند كه مي  پروردگارت  گمان بي«

 نماز و نيايش  اداي  مقدار را براي  آن  و گاهي  اين  گاهي: ييعن »خيزي را برمي آن

  فقط جمعي: يعني »خيزند تواند برمي  همراه  كه  از كساني  و نيز گروهي«  خيزي برمي 
بر   مواظبت  به  همه  خيزند ولي برمي  مقدار را همراهت  ، يا آن نيز اين  اصحابت از

 :يعني »كند مي  گيري و روز را اندازه  شب  كه  و خداست«ندارند   توانايي  شب قيام
  كند، گاهي مي  ريزي سنجد و برنامه آنها مي  و روز را بنا بر حقيقت  شب  هاي اندازه
افزايد  مي  و بر آن  كاسته  گرداند و از اين مي  متفاوت  برابر و گاهي  آنها را با هم  اندازه

: يعني »كرد توانيد نمي  را احاطه  رگز آنشما ه  كه«ظهور   علم  به »خداوند دانست«
  آوريد مگر به نمي  مقادير تاب  را بر آن  شب  شما هرگز قيام  كه  دانست �خداوند
  و براي »بر شما  بازگشت  رحمت  به  پس«  است  امر حرج  و در اين  و مشقت  سختي

  ، اين شديد بنابراين عاجز  آن  به  داد زيرا از پرداختن  رخصت  شب  قيام  شما در ترك
  گيري شما ساقط و آسان  ذمه را از  شب  قيام  و فريضه  را از شما برداشت  سنگين  تكليف

  نازل  ��G���F���E���Dz}�  آيه  چون« :گويد مي  مقاتل. گردانيد  سختي  را جانشين  و تخفيف
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  توانست نمي  خصش  گاهي  بود كه  دشوار آمد وچنان  بر مؤمنان  تكليف  گرديد، اين
  آن  تا بامداد به  خاست برمي  نماز شب  به  وقتي تمييز دهد لذا  آن  را از ثلث  شب  نصف
امر   از اثر اين  بگذراند پس  قيام  را به  از حد معين مبادا كمتر  كه آن  داد از بيم مي  ادامه

  خداي  بود كه  شد، همانزرد   كرد و رنگهايشان  ورم  مؤمنان  پاهاي  شد كه  دشوار، چنان
اما . ساقط گردانيد  ايشان  را از ذمه  نماز شب  آورد و فرضيت  رحمت  بر ايشان  عزوجل

،  بنابراين. ماند  خود باقي  حال  به ص  اكرم  در مورد رسول  فرضيت  ، اين گفتيم  كه چنان
  اين بر  صحيح  ديثو احا  است  امت  در حق) تهجد(  نماز شب  فرضيت  ناسخ  كريمه  آيه

در . باشد مي  گانه پنج  فقط نمازهاي  امت  در حق  فرض  نمازهاي  دارند كه  امر صراحت
از  آيا غير :پرسيد ص  اكرم  از رسول  اي كننده سؤال  كه  است  آمده  شريف  حديث

  كه اين مگر  نه«: ؟ فرمودند هست  من  بر عهده  هم  ديگر نمازي  گانه پنج  نمازهاي
  .» دهي  انجام  داوطلبانه

ميسر   بر شما از نماز شب  هر چه: يعني »بخوانيد  شود از قرآن ميسر مي  هر چه  اينك«
  از باب  ، نماز است مراد از قرائت  پس.  مشخصي  وقت  تعيين  شود بخوانيد، بدون مي

باشد، در نماز  ورو مقد  آسان  بر شما از قرآن  را كه  يا آنچه.  كل  جزء و اراده  اطالق
  سدي. بكشيد را انتظار  خاصي  وقت  رسيدن  كه آن بخوانيد، بي  و در غير آن  شب
صد   در شب  هر كس« :گويد مي  حسن. » است  مراد از مقدار ميسر؛ يكصد آيه«: گويد مي
 را  صد آيه  در شب  هر كس«: گويد مي  كعب. »كند نمي  با او محاجه  را بخواند، قرآن  آيه

  قام  من«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان .»شود مي  نوشته  قانتان  بخواند، در زمره
 ةآي  بألف  قام  ، ومن القانتين  من  كتب  آيه  بمائة  قام ، و من الغافلين  من  يكتب  لم  بعشر آيات

  نوشته  فالنبپردازد، از غا  از قرآن  آيه  ده  تالوت  به  هر كس:  المقنطرين  من  كتب
  شود و هر كس مي  نوشته  كند، از قانتان  را تالوت  قرآن از  صد آيه  شود و هر كس نمي

  داده  پاداش  قنطاري  اندازه به  يعني. » است  كند، از مقنطران  را تالوت  از قرآن  هزار آيه
  . است  و بسياري  هنگفت مقدار: قنطار. شود مي

  شب  قيام  وتوان لذا تاب »از شما بيمار خواهند بود  بعضي  كه  داشت  خداوند معلوم«
  خداوند طلب  كنند و از فضل سفر مي  در زمين  كه  و ديگراني«  را نخواهند داشت
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  كه  الهي  روزي  طلب  و به  منافع  و كسب  تجارت  براي  در زمين: يعني »نمايند مي  روزي
 روي  كنند از اين نياز دارند، سفر مي  آن  به  شان زندگي  و گذران  امر معيشت در

 پس »كنند خدا كارزار مي  در راه  كه  و ديگراني«را ندارند   داري زنده شب  وتوان تاب 
  انجام  دشوار جهاد را هر دو با هم  و تكاليف  شب  قيام  را ندارند كه  اين  وتوان تاب 

را   جوياني مال و  مجاهدان  درجه  آيه  در اين  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه. دهند
 برابر گردانيده  هم با هستند،  خويش  خود و خانواده  براي  حالل  نفقه  كسب  در طلب  كه

  منزله  به  حالل  روزي  تأمين  براي  مال  كسب  كه  است  بر آن  خود دليل  اين  پس  است 
را   طعامي  كه  نيست  اي فروشنده  چهي«: است آمده  شريف  در حديث  كه چنان  جهاد است

  وي  منزلت  كه فروشد مگر اين مي روز  نرخ  را به  برد و آن مي  شهر ديگري  به  از شهري
  را تالوت  آيه  اين ص  حضرت  آن  سپس»  شهداء است  منزلت  عزوجل  در نزد خداي

  .كردند
 و از  سر شد از نماز شبمي  هر چه: يعني »بخوانيد  ميسر شد از قرآن  هر چه  پس«

 اشعار  حقيقت  و بر اين  است  رخصت  تأكيد و تثبيت  تكرار امر براي. بخوانيد  قرآن
 خود  حال  به  آن  استحباب  ولي  است  ساقط شده  نماز شب  هرچند فرضيت  دارد كه

 :يعني »را بدهيد  و زكات«را   نماز فرض: يعني »و نماز را برپا داريد«  است  باقي
  پنجم  در سال  راجح  بنا بر قول  زكات.  است  شده  شما فرض  در اموال  را كه  زكاتي

  كساني  بر قول  دليل  است  مكي  كه  آيه  اين«: گويد كثير مي  اما ابن. گرديد  فرض  هجرت
  بيان  در مدينه  آن  مقادير و نصابهاي  شد ولي  فرض  در مكه  زكات: گويند مي  باشد كه مي

نيكو   انفاقي  به خير  خود در راه  از اموال: يعني »نيكو بدهيد  خدا وام  و به«. »گرديد
  زكات  و پرداختن هللا سبيل  ، در جهاد في خويش  بر خانواده  كردن  كنيد؛ با خرج  انفاق
  هر عمل »فرستيد مي  خير پيش  خود از عمل  براي  و آنچه«  نافله  و صدقات  فرض
  را نزد خداوند به  آن« ذكر نشد  كه  ذكر شد و آنچه  كه  از آنچه  باشد، اعم  كه  خيري

  را تا آستانه  آن  كه خيري  اعمال  به  نسبت »بهتر و بزرگتر خواهيد يافت  اعتبار پاداش
كنيد تا بعد از  مي  وصيت  خويش  بعد از مرگ  آن  اجراي  اندازيد، يا به تأخير مي  به  مرگ

از شما   يكي  مال... «: است  آمده  شريف  در حديث. شود  آورده  بيرون  از مالتان  مرگتان
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را   انفاقش  كه  و آنچه  است  فرستاده  پيش )خود  از مرگ  قبل(  كه  است  چيزي  فقط آن
  براي »بخواهيد  خداوند آمرزش و از«. » است  وي  وارث  ، مال تأخير انداخته به

  گمان بي«نيستيد   عاري  حسنات  در انجام  و كوتاهي  گناه  ارتكاب زيرا از  گناهانتان

  آمرزش  از وي  كه  كسي  براي  بسيار آمرزگاراست: يعني »است  خداوند غفور رحيم
  .كند  رحم  طلب  وي از  كه  كسي  براي  است  بخواهد، بسيار مهربان
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  ﴾ دثرم  سوره ﴿
  . است  آيه) 56(  و داراي  است  يكم

  
  رسول  كه»  پيچيدن بر خود  جامه :تدثر»  با صفت  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه
  ؛ و او كسي مدثر متدثر است  اصل. شد  ناميده» مدثر«اند،  شده  موصوف  آن  به صخدا 
  .كند  بخوابد، يا خود را گرم پيچد تا درمي  خويش  جامه  خود را به  كه  است

  رسول بر  وحي  ارسال  چون: اند كه كرده  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  ندر بيا  مفسران
بر   درخشاني نور  او را همچون  آمد و ايشان  نزد ايشان � آغاز شد، جبرئيل صخدا 
  تكان  عظيم  منظره  آن  ، از مشاهده پس. ديدند  نشسته  و زمين  آسمان  در ميان  تختي

  خود نزد خديجه  منزل  آمدند، به  هوش به  افتادند و چون  بر زمين  و بيهوش  خورده
مرا در ! بپيچانيد  جامه مرا در: فرمودند  خواستند و بر خود ريختند سپس  و آبي  بازگشته

از   بخاري. شد  نازل  سوره اين  گاه آن. پوشانيدند  بر ايشان  اي قطيفه  پس! بپيچانيد  جامه

|��}�گرديد،   نازل  از قرآن  كه  چيزي  اولين«: فرمود  كه  است  كرده  روايت �جابر

}z  شده  نازل  آيات  اولين  آنند كه  به  قايل  اما جمهور مفسران. »بود :�{��m��l��k

� �o� �nz  »آيات  اولين: كه  است  اين  ياد شده  رأي دو  ميان  جمع  وجه. بود» 1/ علق  
  سوره  ، اين)در آغاز بعثت  آن  موقت  انقطاع  نييع(  وحي  فترت  بعد از دوران  شده  نازل
  .بود
  

��~�������}��|��~�������}��|��~�������}��|��~�������}��|  
  پنهان  و خود را در زير آن  ردا بر سر كشيده  كه »بر خود پيچيده  مرد جامه  اي«

  كه  است  رواندازي: دثار. خدايند  مراد از مدثر رسول  اجماعا برآنند كه  مفسران.  اي كرده
» شعار»  داخلي  شود و لباس مي  ، پوشيده است چسبيده  تن  به  كه  اي داخلي  لباس  بر باالي

  .شود مي  ناميده
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��¢������¡������¢������¡������¢������¡������¢������¡����  
و   را بيم  مكه  بپاخيز و اهل: يعني »ده  برخيز و بيم«  بر خود پيچيده  مرد جامه  اي!  آري

  .نياورند  ايمان  برحذر دار؛ چنانچه  را از عذاب  و آنان  هشدار ده
  

��£��£��£��£��¥��¤��¥��¤��¥��¤��¥��¤  
  را به امور خود  دهنده سرور، فرمانروا و سامان: يعني »را تكبير گوي  و پروردگارت«

در  و نبايد غير او  كن  وصف  و عظمت  بزرگي  و اورا به  ده  اختصاص  تكبيرگفتن
  مأموريت ،�خداوند  بزرگداشت  بدون  رساند كه مي  اين. كند  جلوه  بزرگ  چشمت

  .رسد سر نمي يز بهن) انذار(  دهي بيم
  

��� �̈����§��¦��� �̈����§��¦��� �̈����§��¦��� �̈����§��¦  
  مردم باشد زيرا اگر  و آراسته  نيز پاك  بايد ظاهرت  پس »دار  خود را پاك  هاي و جامه«

  بسا كه  گذارند وچه مي  دعوتش  حساب  را به  بينند، اين  ناموزون  دعوتگر را با ظاهري
.  هاست از پليدي  لباس  كردن  مراد، پاك  پس. سرباز زنند  دعوتش  از پذيرش  سبب  بدين

، مراد از  تأويل  لذا با اين .»بدار  پاكيزه  را از گناه  نفست«: گويد مي  آن  در معني  اما قتاده
كرد،  وفا نمي  خداوند متعال عهد  به  را كه  شخصي  زيرا اعراب  است  نفس  طهارت  آن

  آراسته  صالح  لباس  و به  كرده وفا  عهد وي  به  را كه  ناميدند و كسي مي  پليد جامه
عادتا   حسي  زيرا طهارت  است  صحيح  و هر دو معني. ناميدند مي  جامه بود، پاك مي

نيز   قضيه  عكس  كه باشد چنان مي  گناهان از  دوري  يعني  معنوي  با طهارت  متالزم
  .باشد يم  همراه  گناهان  بسياري با  وجود پليديها گاهي  كه چرا  است  صحيح

  

��«���ª�����©��«���ª�����©��«���ª�����©��«���ª�����©  
  نكن  را فروگذار و آنها را پرستش  و مظاهر شرك  بتان: يعني »كن  دوري  و از پليدي«

  به  كه  است  ، عذابي راء و كسر آن  ضم  به: رجز.  است  عذاب  آنها سبب  زيرا پرستش
  امور، به  از اين صپيامبر   نهي  كه  ذكر است  شايان. آيد مي  دنبال  به  اثر معصيت  عنوان
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خدا   از رسول  دليل  اين  به  نهي  بلكه  از اينها نيست  چيزي  به  ايشان  بودن  آلوده  معني
  به  ايشان  ، توصيه آيات و الگو هستند و نيز مراد  قدوه  ايشان  شود كه آغاز مي ص

  حق  فرموده  نخطابها مانند اي  اين  پس  امور است  اين  بر رعايت  و مواظبت  مداومت

  از خدا بترس! پيامبر  اي« : H��G��F��E��D��C��B��A z}: است  تعالي
در   آن  و امثال  خطاب  مراد از اين  ، كه»1/   احزاب» « نكن  اطاعت  و منافقان  و از كافران

  و استمرار در پرهيز نمودن از چنين  مداومت  به  ايشان  ، سفارشصمورد پيامبر 
  . است  اموري

  

��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬  
  كه  است  آمده  چهار قول  آيه  اين  معني  در توضيح »كنان طلب  مگذار فزوني  و منت«

  :است  كرده  نحو نقل  اين  كثير آنها را به ابن
  منت  پروردگارت ، بر كني مي  را تحمل  آن  كه  نبوت  هاي ـ در برابر دشواريها و سنگيني1

  .نگذار
  كه  و بر بخششي  ببخش �خدا  رضاي  را براي  ، آن بخشيدي  چيزي  كسي  به  ـ چون 2

تو   بخششهاي  بلكه  بگيري  بيشتر از آن  كه  نبخش  آن  جهت نگذار و به  ، منت كني مي
جود   اهل  اخالق از  دنيا؛ و اين  خاطر طلب به  باشد، نه  عزوجل  خاطر خداي بايد فقط به

  . است  و كرم
از   و عوضي  نخواه  افزون  پاداشي  ، از مردم كني مي  كه  و تبليغي  ر نبوتـ در برابر ام 3

  .دنيا برنگير
  دوم  كثير معني ابن. نشو  و ضعيف  ، سست دهي  خير را بسيار انجام  اعمال  كه ـ از اين 4

  . است  داده  را ترجيح
  

���³��²��±���³��²��±���³��²��±���³��²��±  
  زودي  به  كه  اي گرديده  عظيميكار   متحمل: يعني »كن  شكيبايي  پروردگارت  و براي«

و بايد   كن  شكيبايي  در دعوتت  با تو خواهند جنگيد پس  بر سر آن  و عجم  عرب
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: كه اين  خالصه .باشد  عزوجل  خداي  رضاي  ، براي بيني مي  كه  بر آزارهايي  ات شكيبايي
ديگر   حكمم  پايه ، دوص  حضرت  آن  اخالق  و كمال  عقل  بعد از كمال �خداوند

  . جود و صبر است :از  عبارت  دو پايه  ، آن گذاشت  بنيان  ايشان  دعوت  موفقيت  براي
  

��¹���� �̧�¶����µ��´��¹���� �̧�¶����µ��´��¹���� �̧�¶����µ��´��¹���� �̧�¶����µ��´  
،  است در صور  دوم  مراد از ناقور در اينجا، دميدن »شود  در ناقور دميده  چون  پس«

بسيار   است  روزي  نانآ  روي  زيرا پيش  شكيبا باش  بر آزارشان: فرمود  تعالي  حق  گويي
  كيف«: است  آمده  شريف  در حديث. شوند مي  افگنده  كار، در آن  سرانجام  كه  هولناك

  صحابأ  ؟ فقال فينفخ يؤمر  ينتظر متي  جبهته  وحني  القرن  قد التقم  القرن  وصاحب  نعمأ
:  توكلنا  اهللا  ، علي الوكيل  عمون  قولوا حسبنا اهللا: ؟ قال اهللا  فما تأمرنا يا رسول: ص اهللا رسول

  و پيشاني  گرفته  را در دهانش  بوقش ، بوق  صاحب  كه  درحالي  باشم  شادمان  چگونه
شود  مي  داده  دستور دميدن  وي  به  وقت  چه  كه  و منتظر است  را نيز فرود آورده  خويش

رسول ؟ هللا د يا رسولدهي ما را دستور مي چيز  چه  به  پس: گفتند  تا بدمد؟ اصحاب
و او   است  خدا ما را بس :توكلنا  اهللا  ، علي الوكيل ونعم  حسبنا اهللابگوييد؛ : فرمودند  مبارك

  .» كرديم  توكل  عزوجل  ، بر خداي است  نيكو كارسازي
  

��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  
  كه  مؤمنان  برخالف »يستن  آسان  ؛ بر كافران است  ، روز دشواري روزي  چنين  پس«

گردند   بهشت وارد  شوند تا سرانجام مي  راهنمايي  بيشتر از آن  آساني به  اي دائما از آساني
  كه  است  را فهميده  معني  اين) نيست  آسان  بر كافران: (از عبارت � عباس ابن  كه چنان

را »  خطاب  دليل«  كه  سانيك  براي  است  مستمسكي  اين.  است  آسان  روز بر مؤمنان  آن
  .دانند مي  حجت
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��È��Ç��Æ��Å��Ä��È��Ç��Æ��Å��Ä��È��Ç��Æ��Å��Ä��È��Ç��Æ��Å��Ä  
  ذكر كرده  معني  سه  آيه  اين  براي  نسفي »واگذار  او را تنها آفريدم  كه  مرا با كسي«

  :است
  ، نه است  بوده تنها  مادرش  در شكم  كه  آفريدم  او را درحالي  كه  ـ مرا واگذار با كسي1

  . فرزندي  و نه  است  داشته  مالي
  . ام از او، تو را بسنده  گرفتن  در انتقام  ـ مرا تنها با او وا گذار زيرا من2
  با من  كسي  وي  و در آفرينش  ام او را آفريده  تنهايي  به  خودم  كه  ـ مرا واگذار با كسي3

  . است  نداشته  مشاركت
 بر  آمد و ايشان صخدا   نزد رسول  مغيره وليدبن: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  چون .پديد آمد  و انعطافي  رقت  قرآن  از استماع  بر وي  گويي  خواندند پس  قرآن  وي
خواهند تا  مي  ، قومت عموجان: گفت  وي  رسيد، نزد وليد آمد و به  ابوجهل  خبر به  اين

تا از   اي محمد رفته تو نزد  اند كه نمايند زيرا خبر شده  و تقديمت  را گرد آورده  مالي
  من  كه  داني زيرا تو مي  نيست  چنين: وليد گفت.  ، برخوردار گردي است  نزد وي  آنچه

  بگو تا اين  محمد سخني  درباره  پس: گفت  ابوجهل.  هستم  افراد قريش  از ثروتمندترين
  وي  درباره: ليد گفتو.  داري  نفرت و از او  هستي  تو منكر وي  برسد كه  قومت  خبر به

وجود دارد   شعر مانند من  داناتر به  مردي  شما نه  در ميان  خدا كه  ؟ سوگند به بگويم  چه
  از اينها شباهتي  چيزي  او به  سخن  سوگند كه خدا ، به آن  رجز و قصيده  داناتر به  و نه

و   و رونق  رنگ  و بر سخنش  است  حالوتي او را  سخن  خدا سوگند كه  ندارد و به
  كننده سيراب  دار و فرود آن ميوه  مثمر مانند درخت و  بخش لذت  ، فراز آن است  صفايي

  سخني  و هيچ  برتر است  وي  سخن  گمان بي  است  حيات  آب  مانند چشمه  و پربركت
  ته، ورشكس است  فروتر از آن  را كه  هر سخني  سخنش  گمان بي شد و  فراز نتوان  بر آن

  سخني  وي  شوند تا درباره نمي  از تو راضي  اما قومت: گفت  ابوجهل .سازد مي  و ويران
هذا سحر «: گفت  گاه آن  او بينديشم  تا درباره  بده  اجازه  من  به  پس: گفت وليد.  نگويي

  پس! كند مي  خود نقل را از غير  محمد آن  كه»  است  شده  نقل  جادويي  سخن  اين: يؤثر
  .شد  نازل  آيه  اين
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��Í��Ì���Ë��Ê��É��Í��Ì���Ë��Ê��É��Í��Ì���Ë��Ê��É��Í��Ì���Ë��Ê��É  
  .بود  ثروتمند مشهوري  مغيره  زيرا وليدبن» او بخشيدم  به  فراوان  و مالي«
  

��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î��Ð��Ï��Î  
حاضرند،   در مكه  همراهش  كه  او بخشيدم  به  فرزنداني: يعني »حاضرشده  و فرزنداني«

و   رزق  وجوي جست  در سرزمينها براي  شدن  پراكنده  به  نيازي  كنند و نه مي  مسافرت  نه
دار  عهده  و خادمانشان  غالمان  بود پس  فراوان  پدرشان  مال  كه  جهت  دارند، از آن  روزي

برخوردار   وجود و حضور پسرانش  و لذت  از نعمت  مسافرتها بودند و وليد هميشه  اين
  به  از آنان  تن  پسر بودند و سه  همه  كه  داشت فرزند  او جمعا سيزده: كه  است  نقل. بود

  .آوردند  ايمان   خالد، عمار و هاشم  نامهاي
  

��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ô��Ó���Ò��Ñ  
  رياست عمر،  ، طول مادي  او در زندگي  به: يعني »دادني وسعت  دادم  وسعت  و برايش«

تا بدانجا  ؛ بسيار عطا كردم  و ميداني  و امكان  خوش  و نفوذ و اعتبار، عيشي  در قريش
  رياست  استحقاق او در: يعني. بودند  داده  لقب  قريش) وحيد(  و دردانه  او را ريحانه  كه

  . است  ويكدانه ، يك آنان  و پيشوايي  و رهبري
  

��Ù��Ø��×����Ö��Õ��Ù��Ø��×����Ö��Õ��Ù��Ø��×����Ö��Õ��Ù��Ø��×����Ö��Õ  
 شكر اين  كه  او در حالي  و امكانات  و جاه  بر مال »بيفزايم  دارد كه  طمع  هم باز«
  . است  جا نياورده ، به است  آن  تكاليف  دادن  و انجام  اسالم  ذيرشهمانا پ  ها را كه نعمت 

  

��à��ß��Þ��������Ý������Ü��ÛÚ��à��ß��Þ��������Ý������Ü��ÛÚ��à��ß��Þ��������Ý������Ü��ÛÚ��à��ß��Þ��������Ý������Ü��ÛÚ  
 ما  آيات  زيرا او به«  افزايم ها را بر او نمي نعمت  هرگز اين: يعني »حاشا و كال«

 ص خويش بر پيامبر  كه  آيات  اين  و به  ما است  آيات  او دشمن: يعني »است  ستيزنده
  .باشد ، كافر مي ايم آورده فرود
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���ã��â��á���ã��â��á���ã��â��á���ã��â��á  
  سخت  او را درگير عذاب  زودي به: يعني »دهم  بر او تكليف  سنگين  مشقتي  زودا كه«

  چيز سنگيني  برانسان  كه  است  آن: ارهاق. نباشد  در آن  راحتي  هيچ  كه  كنم مي  و سنگيني
  است  در دوزخ  كوهي» صعود« :قولي به. باشدن  وي  در توان  آن  برداشت  شود كه  تحميل

  او به  كه  است  در دوزخ  از آتش  كوهي صعود«: است آمده  شريف  در حديث  كه چنان
  گذارد، دستش مي  خود را بر آن  دست  چون شود پس مي  ساخته  مكلف  بر آن  باال رفتن

  گردد و چون خود برمي  لحا  به  دارد، دستش برمي خود را  دست  شود و چون مي  ذوب
خود   حال  دارد، به را برمي  آن  شود اما وقتي مي  ذوب  گذارد، پايش مي  را بر آن  پايش
  .»گردد بازمي

  

��D�������C����B�����A��D�������C����B�����A��D�������C����B�����A��D�������C����B�����A  
 صمحمد  و  قرآن  درباره  مغيره وليدبن: يعني »نمود  كرد و بررسي  او تأمل  هرآينه«

 ص  حضرت  آن  درباره  سخنش  كرد تا سرانجام  شو سنج  انديشيد و نزد خود بررسي
  :كرد و فرمود  او را نكوهيد و مذمت  سبحان  خداي  پس. بگويد  چه  كرد كه  را آماده

  

��H������G��������F��E��H������G��������F��E��H������G��������F��E��H������G��������F��E  
  و به  چگونه :يعني »سگاليد  چگونه«باد   بر وي  و عذاب  لعنت: يعني »باد  كشته  پس«

  از وي  قريش  كه باطلي  سوي به  كرد و چگونه  و سنجش  سيرا برر  سخنش  حال  كدامين
  .برد  خواستند، راه مي
  

��M����L�������K��J��I��M����L�������K��J��I��M����L�������K��J��I��M����L�������K��J��I  
  داللت امر  بر اين » ثم«.  است  مبالغه  تكرار براي »سگاليد  بر او باد، چگونه  باز مرگ«

 بزرگ  براي  ير همهتعاب  اين.  بيشتر و مؤكدتر است  در بار دوم  بر وي  نفرين  كند كه مي
  . است  مضاعف  عذاب  براي  و سزاوار بودنش  وي  جرم  نمودن 
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��P�����O��N��P�����O��N��P�����O��N��P�����O��N  
  طعن  آن  در حقانيت  كند و چگونه  را دفع  چيز قرآن  كدامين  به  كه »باز درنگريست«

  . درنگريست  قومش  هاي بزند، يا در چهره
  

��T�������S��R��Q��T�������S��R��Q��T�������S��R��Q��T�������S��R��Q  
  و چهره«بزند   طعن  را با آن  تا قرآن  نيافت  چيزي  را كهچ »كرد  رو ترش  گاه و آن«

 تر از سخت:  »بسر«. شد  و دگرگون  كشيده  درهم  اش چهره: يعني »كشيد  درهم
  . است  ترشرويي

  

��X�������W������V��U��X�������W������V��U��X�������W������V��U��X�������W������V��U  
  . قرآن  حقانيت  به  نهادن  از گردن »و تكبر كرد«  و ايمان  از حق »گردانيد  باز پشت«
  

Z��YZ��YZ��YZ��Y��������������_������� �̂��]������\��[��_������� �̂��]������\��[��_������� �̂��]������\��[��_������� �̂��]������\��[  
  كه  نيست  جز جادويي  قرآن  اين: يعني »نيست  فراگرفته  جز جادويي  اين: گفت  پس«

  آن  ، خود دليل شيوه  بدين  وي  العمل عكس  البته.  است  كرده  نقل  را از ديگران  محمد آن
  خويش  در دل  بود چرا كه  دروني  درگير تناقض  قرآن  او در ابراز نظر پيرامون  كه  است

از   ولي  داشت  اندروني  قناعت  ايشان  حقانيت  كرد و به مي  را تصديق صخدا   رسول
  قريش  در ميان  وي  و رياست  زعامت كرد تا را انكار مي  ايشان  عناد، صداقت  روي

  :گفت  جهت  محفوظ بماند، از اين
  

��e����������d��c�����b��a��`��e����������d��c�����b��a��`��e����������d��c�����b��a��`��e����������d��c�����b��a��`  
  اين  بيان .�خداوند  كالم  نه  بشر است  سخن  قرآن: يعني »نيست  گفتار آدمي جز  اين«

  كه  بعد از آن ، گفت  قومش  ارضاي  را فقط براي  سخن  اين  مغيره  وليدبن  كه  امر گذشت
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  دارد، اعتراف  مانندي بي و  مخصوص  و رونق  و شكوه  شيريني  قرآن  كه  حقيقت  اين  به
  .كرد

  

�g��f�g��f�g��f�g��f����������������������h��h��h��h  
  . است  دوزخ  از نامهاي: سقر »درآوريم  سقرش  به  زودا 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  
  باقي  نه«  است  دوزخ  شأن  نمودن  بزرگ  براي  آيه  اين »سقر چيست  كه  داني  و تو چه«

گذارد زيرا  مي  شود، باقي  افگنده  در آن  ا كهر  كسي  نه  دوزخ »كند رها مي  گذارد، نه مي
  آن  كند بلكه  هالكش كند تا او را رها مي  سوزاند و نه را مي  و عروقش  و پوست  گوشت
را از نو بچشد   عذاب گردد تا مجددا برمي  وي  تن  به  دوباره  و پوست  گوشت

  در معرض  دورودرازي  از مسافتهاي  دوزخ: يعني »بشر  براي  است  آشكارشونده«
  شايان. بينند را آشكارا مي  ، آن است  و هولناك  بزرگ  از بس  كه طوري به  آنهاست  ديدگان

  بدين t��s�z}�: ديگر  قولي به.  است  مفسران بيشتر  ، برگزيده معني  اين  كه  ذكر است
  هاي پوست  ا كهچر  است  سياهي  پوستها به  رنگ  تغيير دهنده  دوزخ  كه  است  معني

  .گرداند مي  سوزاند و سياه را مي  دوزخيان
  

��y���x��w��v��y���x��w��v��y���x��w��v��y���x��w��v  
  كه اند گمارده  از فرشتگان  كس  نوزده  بر دوزخ: يعني »است  نگهبان  نوزده  بر آن«

  فرشته  يك  زيرا وقتي  انكار نيست  امر محل  اين«: گويد مي  ثعلبي. باشند مي  آن  نگهبانان
  بر عذاب  فرشته  نوزده  ندارد كه  استبعادي  هيچ  كند پس  را قبض  اليقخ  تمام  ارواح
.  است  فرشتگان  اصناف از  صنف  مراد نوزده: قولي به. »باشند  موكل  از خاليق  بعضي
  رؤسا و سرگروههاي  كس  نوزده  اين  كه  است  اين  صحيح هللاشاءا ان«: گويد مي  قرطبي

  اي و لفظ بشري  عبارت  آنها را هيچ اند اما شمار تمام مر عذاببر ا  برگمارده  فرشتگان
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 : z´��²�³±�°�¯}�: فرمايد مي  خداوند متعال  كه تواند چنان نمي  تصوير كشيده  به
  روايت  به  شريف  در حديث» داند ديگر نمي  جز خود او كسي را  پروردگارت  لشكريان«

يومئذ لها   بجهنم  يؤتي«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است آمده �مسعود بن هللاعبدا
شود  مي  آورده  روز جهنم  در آن :يجرونها  ملك  لفأ  سبعون  زمام  كل  زماما مع  لفأ  سبعون

  اند كه هفتاد هزار فرشته  هر مهاري  همراه ، به هفتاد هزار مهار است  آن  براي  كه  در حالي
  .»كشند مي را  آن

از   از يهود از مردي  گروهي: اند كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
خدا   رسول او نزد  كردند پس  سؤال  جهنم  نگهبانان  درباره صخدا   رسول  اصحاب

  .شد  نازل  آيه  اين  ساعت  در آن  هم.  گذاشت  در ميان  را با ايشان  سؤال  آمد و اين ص
  

�a��`_���� �~��}����� ��|��{��z�a��`_���� �~��}����� ��|��{��z�a��`_���� �~��}����� ��|��{��z�a��`_���� �~��}����� ��|��{��z������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
��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q��� po��n��m��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q��� po��n��m��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q��� po��n��m��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r��q��� po��n��m

��������³��²��±������°�� �̄�®¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤£��������³��²��±������°�� �̄�®¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤£��������³��²��±������°�� �̄�®¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤£��������³��²��±������°�� �̄�®¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤£��¼������������»��º�����¹��¸��¶��µ´  

�}�  آيه  چون: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران � �x��w��vz شد،   نازل
از شما  آيا هر صد مرد  ياور ندارد؟ پس  تن  از نوزد ده  آيا محمد بيش: گفت  ابوجهل

  نازل  آيه  اين  شوند؟ پس  خارج  از دوزخ  از آنها را بگيرند سپس  يكي  عاجز از آنند كه
  جمحي  كلده  بن دشابواأل  نام به  از قريش  مردي: است  آمده  ديگري  در روايت. گرديد

  شما را به  فرشته  تن  نوزده ! قريش  گروه  اي: گفت 1بود  بسيار نيرومند و پهلوان  كه
  تن  نه  چپم  و با شانه  از آنان  تن  ده  راستم  شما با شانه  از جاي  نيفگنند زيرا من  هراس
  :گرديد  نازل  پس.  كنم مي  را دفع  از آنان

                                                           
زير  كشيدند تا از را مي  آن  تن  ايستاد و ده گاو مي  پوست  بر روي  نيرومند بود كه  چنان  پندار آنان  او به 1

: گويد مي  سهيلي. شد نمي  آورده  بيرون  شد و از زير پايش مي  پاره پاره  سازند اما پوست  خارج  پايش
تو   مغلوب  اگر در كشتي: با خود فراخواند و گفت  گرفتن كشتي  را به صخدا   رسول  او بود كه هم«

  نقل. نياورد  ايمان  ساختند ولي  مغلوب  يبارها او را در كشت صخدا   و رسول  آورم مي  ايمان تو  ، به گشتم
  .گرفتند  نيز كشتي»  ركانه«با  صخدا   رسول  كه  است
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 توان و  تاب  كسي چه  پس» ايم نگماشته  را جز از فرشتگان  خدوز  و ما نگهبانان«
در  گرداند  خويش  را مغلوب  تواند ايشان مي  كسي را دارد و چه  با فرشتگان  رويارويي 

آنها   ترين او، خشمگين  حق  براي  عزوجل  خداي  خلق  ترين برپادارنده  ايشان  كه  حالي
  ايشان و ما شمار«هستند؟   و هجوم  در قوت  خلق  رينت و قوي  او و نيرومندترين  براي

  براي  وامتحاني  را آزمايش  شمار نوزده: يعني »ايم نگردانيده  كافران  براي  اي را جز فتنه
  شود و خشم  دوچندان  گفتند تا عذابشان  را كه  و آنها گفتند آنچه  ايم گردانيده  كافران

  تا يهود و نصاري: يعني »كنند  يقين  كتاب  تا اهل« گردد و  افزون  بر آنان �خداوند
  در مورد شمار نگهبانان  قرآن  بيان  كه  جهت  كنند بدان  حاصل  يقين  قرآن  حقانيت  به

خود   در ايمان  ايمان  اهل«تا » و« دارد  كامل  موافقت  آنان  منزله  ، با كتب دوزخ

  و مسلمانان  كتاب  و تا اهل«بينند  مي با خود را  كتاب  اهل  موافقت  كه  گاه آن »بيفزايند

يا .  است  ، حق هست  در قرآن  هر چه  بينند كه زيرا مي  قرآن  در حقانيت »نكنند  شك

در   كه  و تا كساني«  است  تن  نوزده  دوزخ  شمار نگهبانان  امر كه  نكنند در اين  شك

در   و نفاق  و شبهه  ، وجود شك از بيماري مراد »بگويند  است«  نفاق »بيماري  دلهايشان

  مثل  خدا از اين«: كه  و غيرآنان  مكه  از مردم »كافران«تابگويند  »و«  آنهاست  دلهاي

انگيز  شمار تعجب  اين  خداوند از بيان: يعني »؟ است كرده  اراده را  چيزي  چه  آوردن
  ؟ چرا آن است  داشته  را اراده  يزيچ  ، چه است  مثل  خود همچون  غرابت و  در دوري  كه

  :فرمود  در رد شبهاتشان  تعالي  ؟ حق تن  مثال بيست  گردانيد نه  تن  را نوزده  فرشتگان
 را خواهد هدايت  كند و هر كه مي  را خواهد گمراه  خداوند هر كه  سان  بدين«

 نمودن  شمار و هدايت  اين  منكران  سازي از گمراه  كه  مانند آنچه  به: يعني »كند مي 
  البته. كند مي  را هدايت  و مؤمنان  را گمراه  كافران  عزوجل  ذكر شد؛ خداي  آن  باورمندان 

را بر   دوگروه  او اين  كه  نيست  اين  تعالي  حق  نمودن  و هدايت  سازي گمراه  معني
  همچنين.  است  تعالي  حق  با عدل  امر منافي  سازد زيرا اين مجبور مي  و هدايت  گمراهي
كند  اجبار را اقتضا نمي ، است  تكليف  آورنده  ايجاب  كه  احكام  در مشروعيت  حكمت
  ، نقش و ثواب  عقاب  استحقاق و در  تكليف  در انجام  و اختيار مكلف  ، اراده بنابراين
چيز بر   ههم  امر كه  اين  پس.  در كارنيست  اجباري �خداوند  دارد و از سوي  اساسي
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امر   لذا اگر بنده  او نيست  رضاي  معني  شود لزوما به مي  او واقع  اراده  اساس
  از دايره  ، نه گرديده  بيرون  اوست  رضاي مورد  كرد، از آنچه  را مخالفت  پروردگارش

  . وي  مشيت

د و زيا  كم  ايمان  كه  است  بر آن  دليل o��n��m��l z}�: عزوجل  خداي  فرموده
اكثر علماء   رأي  و اين  شود با معصيت مي  و كم  شود با طاعت زياد مي  شود، يعني مي

  قبول  ايمان  حقيقت :گويند مي  ـ كه : ابوحنيفه  از علما ـ مانند امام  و كساني  است
كنند  مي  حمل  ايمان  لوازم و آثار و  را بر ثمرات  كريمه  كند، آيه را نمي  و نقصان  زيادت

  بسيارند پس  كه  بس از »داند را جز خود او نمي  پروردگارت  لشكريان  و شماره«
  تعداد حكمت  اين  او در تعيين  ولي  دشوار نيست  بر وي  تن بر تعداد نورده  افزودن

  تنند اما ايشان  نوزده  دوزخ  هرچند نگهبانان  دانيد پس را نمي  شما آن  دارد كه  اي ويژه
  كس  سبحان  جز خداي را  شمارشان  در اختيار دارند كه  عظيمي  شكريانو ل  همكاران
تئط، ما فيها   نألها   وحق السماء  طتأ«: است  آمده  شريف  در حديث. داند نمي  ديگري
  درآمد و سزاوار آن  ناله  به  آسمان :ساجدا  هللا  جبهته  واضع  ال وملكإ  صابعأربع أ  موضع
  پيشاني  اي فرشته  كه مگر اين  نيست  در آن  چهار انگشت  زيرا جاي كند  ناله  كه  است

بشر   براي  جز پندي  و اين«. » است  نهاده  سجده  به  در آن  عزوجل  خداي  خود را براي

  براي  اي ذكر شد، جز پند و موعظه  آن  نگهبانان از شمار  كه  و آنچه  دوزخ: يعني »نيست
  همكار و مددكار محتاج  را بدانند لذا او هرگز به  تعالي  حق  رتقد  تا كمال  بشر نيست

  .  نيست
  

��¿������¾���½��¿������¾���½��¿������¾���½��¿������¾���½  
 »نيست  چنين« :فرمايد و مي  سوگند خورده) سقر(  بر وجود دوزخ  خداوند متعال  گاه آن

  ؛ است  عظيم  منافع  همه  آن  داراي  كه »ماه  سوگند به«گويند  مي  منكران  كه
  

����Â��Á��À����Â��Á��À����Â��Á��À����Â��Á��À������������������Ã��Ã��Ã��Ã  
  آيد؛  آن  دنبال و برود و روز به »برگرداند  پشت  ، چون شب  و سوگند به«
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��Ç�����Æ��Å��Ä��Ç�����Æ��Å��Ä��Ç�����Æ��Å��Ä��Ç�����Æ��Å��Ä  
  پديدار گردد؛  و از افق »شود  روشن  چون  صبح  و سوگند به«
  

��Ë���������Ê����É��È��Ë���������Ê����É��È��Ë���������Ê����É��È��Ë���������Ê����É��È  
  سخت و  بسيار بزرگ  از بالهاي  سقر يكي: يعني »از سترگهاست  يكي  آن  هرآينه«

  باليي را به  خاليق  تعالي  حق  خدا سوگند كه  به«: گويد مي  بصري  حسن . است

  را يكيصمحمد  آنان  تكذيب: يعني» نهاإ»  قولي به .» است  نداده  بيم  بزرگتر از دوزخ
  بشر، يكي  سوي  به  دهنده بيم  فرستادن: است  اين  يا معني.  است  بسيار بزرگ  از بالهاي

  . است  يدادها در هستيرو  از بزرگترين
  

��Î������������Í��Ì��Î������������Í��Ì��Î������������Í��Ì��Î������������Í��Ì  
بشر و   دهنده بيم  قرآن: قولي به.  است  ، دوزخ دهنده مراد از بيم »بشر را  است  دهنده بيم«

  .باشد مي و وعيد  وعده  متضمن  رو كه آن ؛ از است  آن  هشداردهنده
  

��Ö���������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ö���������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ö���������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ö���������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï  
 »جويد  بخواهد پيشي  از شما را كه  هر كه«؛  است  شداردهندهو ه  دهنده بيم  قرآن!  آري

و خير و   حق  كفر از راه  سبب  به »يا باز ايستد«  بهشت  سوي  و خير يا به  حق  سوي به
  . بهشت  از جاده

  

Ú��Ù��Ø���������×Ú��Ù��Ø���������×Ú��Ù��Ø���������×Ú��Ù��Ø���������×������Ü��Û��Ü��Û��Ü��Û��Ü��Û  
مورد   و كردار خويش  از عمل  هر كس: يعني »است  در گرو كردار خويش  هر كس«

،  است  خويش در گرو كار و كردار  عزوجل  و نزد خداي  گرفته قرار  و بازپرسي  مؤاخذه
  .افگند مي  دهد و يا در هالكت مي  را نجات  يا خويشتن  كه
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��à�����ß������Þ���Ý��à�����ß������Þ���Ý��à�����ß������Þ���Ý��à�����ß������Þ���Ý  
  بلكه خود نيستند  گناهان  در گروه  ايشان  كه  مگر مؤمنان: يعني »يمين  مگر اصحاب«

  نجات شوند و رها مي  اند، از گرو و بازداشت داده  انجام  كه  نيكي  اعمال  وسيله به
  .يابند مي
  

��ä�����ã��â��á��ä�����ã��â��á��ä�����ã��â��á��ä�����ã��â��á  
: يعني »كنند مي  همپرسي«هستند   در بوستانهايي  مؤمنان: يعني »هستند  در بوستانهايي«

  :پرسند كنند، يا مي مي  پرسي  و احوال  از همديگر حال
  

��ç������æ��å��ç������æ��å��ç������æ��å��ç������æ��å  
يا از خود  پرسند، مي  گنهكاران  احوال  به  ديگر راجع از يك  مؤمنان: نييع »از مجرمان«

  :گويند مي  آنان  به  خطاب  كه حالي پرسند در مي  كاران گنه
  

�����ü��û��©��ö��õ��ô��ó��ò����ñ���ðمظ��� �ï��� � �î��í��ì���� � � �ë��ê��� �é��èمظ�����ü��û��©��ö��õ��ô��ó��ò����ñ���ð��� �ï��� � �î��í��ì���� � � �ë��ê��� �é��èمظ�����ü��û��©��ö��õ��ô��ó��ò����ñ���ð��� �ï��� � �î��í��ì���� � � �ë��ê��� �é��èمظ�����ü��û��©��ö��õ��ô��ó��ò����ñ���ð��� �ï��� � �î��í��ì���� � � �ë��ê��� �é��è
  جع�����مع��جع�����مع��جع�����مع��جع�����مع��

را   و بينوايان  نبوديم  ز نمازگزارانا: گويند درآورد؟ مي  چيز شما را در دوزخ  چه«

 در  باطل  با اهل: يعني »كرديم مي  درايي هرزه  درايان و با هرزه  كرديم نمي  اطعام  هم
  با اوگمراه  شد، ما هم مي  كشيده  گمراهي  به  گمراهي  و هرگاه  آميختيم در مي  باطلشان

  درايان و هرزه با فروروندگانصمحمد در كار «: گويد مي  آن  زيد در معني ابن.  شديم مي
، شاعر  جادوگر است ، است  ، ديوانه محمد دروغگوست: گفتيم و مي  رفتيم فرومي
  .»... است
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  جغ��مغ��جف�������حف������خف��جغ��مغ��جف�������حف������خف��جغ��مغ��جف�������حف������خف��جغ��مغ��جف�������حف������خف��
 »شمرديم مي  دروغ«  است  روز قيامت  و جزا را كه  روز حساب: يعني »و روز جزا را«

  .كشانيد  دوزخ  به دنيا گريبانگير ما گرديد و ما را  گيدر زند  بود كه  چهار عامل  اين  پس
  

  مف��ىف��يف�����حق���مف��ىف��يف�����حق���مف��ىف��يف�����حق���مف��ىف��يف�����حق���
  . است  مرگ: مراد از يقين »آمد  سراغمان  به  يقين  كه  تا آن«
  

��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
 شفاعت  كه چنان: يعني »سود ندهد  گران شفاعت  را شفاعت  آنان«حاال  »پس«
 سود  آنان  دهد، به سود مي  و شايستگان  الحانص  به  و نيكان  و پيامبران  فرشتگان 

  . كافران  نه  است  مؤمنان  براي  شفاعت  دهد زيرا اين نمي
  .باشد مي  مؤمنان  براي  شفاعت  ثبوت  دليل  آيه  اين
  

��K���J��I��H��G��F��K���J��I��H��G��F��K���J��I��H��G��F��K���J��I��H��G��F  
  تاس  شده  را چه  كافران: يعني» از اندرز رويگردانند  را كه  آنان  است  شده  چه  پس«

  گردانند؟ روي  عظيم  و موعظه  بر پند بزرگ  مشتمل  از قرآن  كه

���������Ê����É��È}� :و آيه ��º�����¹��¸��¶��z«��}�: در آيه  كه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين

Í��Ì��Ë�z  است  ترجيحا قرآن» نذير«و »  ذكري«نيز مراد از .  
  

��O��N���M��L��O��N���M��L��O��N���M��L��O��N���M��L  
  ؛ و گريزان  رمان  هستند سخت  مانند خراني: يعني »اند ردهك رم  خراني  آنان  گويي«
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��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P  
.  شير است  قسوره: قولي به »باشند  گريخته«اند  تير بسته  آنها را به  كه »از تيراندازان  كه«

  اند اين همچنين گريزند شير را ببينند، مي  وحشي  خران  چون«: گويد مي � عباس ابن
  اين  پس. »گريزند مي  را ببينند، از ايشان صمحمد   حضرت  چون  كه  مشرك  گروه
  سخت  قومي  آنان  داردكه مي  و اعالم  و تحقير نموده  تقبيح  سختي  را به  آنان  تشبيه

  .اند ابله
  

��]��\��[��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  
 و بر او كتاب »شود  داده  سرگشاده  اي او نامه  به  خواهد كه مي  از آنان  هر كدام  بلكه«
  .شد  نازل صبر محمد   كه شود چنان  نازل  اي و صحيفه 

 صمحمد  حضرت  به  كفار قريش: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  اي گشاده  از ما نامه  يك سر هر  ، باالي خيزيم برمي  از خواب  كه  بايد صبح: گفتند

  . هستي  وي  تو رسول  كه  مضمون  اشد بر اينب  قرار داشته �خدا  ازجانب
  

��d���c���b��a�� �̀�_^��d���c���b��a�� �̀�_^��d���c���b��a�� �̀�_^��d���c���b��a�� �̀�_^  
از   آنان  كه  است  اين  حق«  بلكه  نيست  هرگز چنين �خداوند  سنت!  نه »كال و حاشا«

پيشنهاد  را  معجزاتي  ترسيدند، چنين مي  از دوزخ  زيرا اگر آنان »ترسند نمي  آخرت
  .كردند نمي

  

����g��������f��e����g��������f��e����g��������f��e����g��������f��e������h��h��h��h  
  پندي  قرآن  كه  است  اين  حق«  پندارند بلكه مي  آنان  كه  نيست  چنان »كال و حاشا«

  . و روشن  كامل »است
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���l��k��j��i���l��k��j��i���l��k��j��i���l��k��j��i  
هر  گيرد و مي  پند را از آن  پند گيرد، اين  و از آن »را بخواند  خواهد، آن  هر كه  پس«

  .گردد برمي  خودش  كار به  اين  گرداند، منافع  خويش  العين  را نصب  آن  كه
  

���y���x��w��v��u��t��sr��q��p�����o��n��m���y���x��w��v��u��t��sr��q��p�����o��n��m���y���x��w��v��u��t��sr��q��p�����o��n��m���y���x��w��v��u��t��sr��q��p�����o��n��m  
  مشيت  به  كار موكول  را؛ پس  هدايت  برايشان »خدا بخواهد  كه و پند نگيرند جز آن«

از او   متقيان  كه  است  سزاوار آن  تعالي  حق: يعني »تقوي  اهل  اوست«  است  تعالي  حق
  اوست: يعني »مغفرت  اهل  و اوست«  طاعاتش  به  و عمل  اصيمع  بپرهيزند؛ با ترك

  توبه  كه  است  نيز سزاوار آن را بيامرزد و  گناهانشان  با تقوي  مؤمنان  براي  كه سزاوار آن
در  صخدا   رسول  كه  ذكراست  شايان. را بيامرزد  را بپذيرد و گناهانشان  كاران توبه

تفسير   را چنين  آيه  ، اين است  كرده را روايت  آن � انس نب مالك  كه  ذيل  شريف  حديث
  لهإ  معي  فال يجعل  تقيأ  نأ  هلأنا أ؛   وعظمته  قدرته  جلت  ربكم  لكم  يقول«: اند نموده
و   قدرت  پروردگار شما كه :أغفر له فأنا  الها غيري  معي  يجعل  أن  اتقي  ، ومن غيري

پروا   از من  كه  هستم  سزاوار آن  من: فرمايد مي ، است  كوهو باش  سترگ  بس  وي  عظمت
با   امر كه  از اين  هر كس  پس. نشود  معبود قرار داده  با من  غير از من  شود و لذا خدايي

  .» آمرزم قطعا بر او مي  پرهيز كرد من قرار دهد،  از من غير  خدايي  من
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  ﴾ قيامت  سوره ﴿
  .آيه است) 40(  و داراي  است  يكم

  
آغاز   قيامت به  با سوگند الهي  كه  شده  ناميده»  قيامت»  سبب  بدين  سوره  اين: تسميه  وجه

تأكيد   آن  منكران و رد بر  حتمي  و بر وقوع  نموده  را بزرگ  آن  تا شأن  است  گرديده
  .باشد  گذاشته

  

��~����}��|��{��z��~����}��|��{��z��~����}��|��{��z��~����}��|��{��z  

بعد   در آيه  و هم  آيه  در اين  هم ﴾��z{��z{��z{��z}﴿ر د» ال« »روز قيامت  به  خورم سوگند مي«
  عليه مقسم كنند زيرا اگر مي  اضافه  تأكيد قسم  را براي» ال»  كلمه  و اعراب  زايد است

  اين  معني  پس  جايز است  تأكيد نفي  براي  از قسم  قبل» ال»  كلمه  باشد، آوردن  منتفي
  داللت  آن بر  مابعد آن  كه  است  محذوف  مقس  جواب. » خورم تأكيد سوگند مي  به«: است

  روز قيامت  به �خداوند  خوردن  قسم  البته. »شويد مي  يقينا برانگيخته«: كند، يعني مي
هر چيز از   به  كه  اختيار است قطعا او صاحب باشد و مي  آن  شأن  و تفخيم  تعظيم  براي

  .بخورد خواهد، سوگند مي  كه  مخلوقاتش
  

a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_����������c����b��c����b��c����b��c����b  
و   خود را بر كوتاهي  صاحب  كه  نفسي  به: يعني »لوامه  نفس  به  خورم و سوگند مي«

  خيري  را بر اعمال  وي  كه  است  مؤمن  ، نفس لوامه  نفس  كند و اين مي  مالمت  تقصيرش
د كن مي  شر مالمت  خود را بر ارتكاب  گرداند لذا مؤمن مي  نادم  شده  فوت  از وي  كه

.  است  نداده  بيشتر انجام  چرا از آن  كند كه مي  خير نيز خود را مالمت  بر انجام  كه چنان
  مالمتگر نفس را جز  مؤمن  من  كه  عزوجل  خداي  سوگند به«: گويد مي  بصري  حسن

را   سخن  چرا آن ـ مثال ـ  من: گويد زند و مي مي  ؛ او بر خود نهيب يابم نمي  خويش
  حديث  بود؟ از اين  چه  كس  با فالن  خوردن از غذا  بود؟ قصدم  چه  از آن  نيتمو   گفتم
رود و جلو  فاجر جلو مي اما... ؟ داشتم  هدفي  ، چه داشتم  خويش  با خويشتن  كه  نفسي
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  از اهل  كس  هيچ«: است  اوگفته  هم. »كند نمي  را سرزنش  نفسش  گاه و هيچ... رود مي
  .»كند مي  خود را مالمت  نفس  در روز قيامت  كه مگر اين  نيست  آسمانها و زمين

  لوامه  نفس: آيد كه برمي  ـ چنين  است  كثير گفته ابن  كه ـ چنان  از ظاهر آيه: خالصه
  كه معنايي  كند، به مي  دو مالمت خود را بر خير و شر هر  صاحب  كه  است  نفسي

بر  خود را  در آخرت  كه  كافر است  نفس  وامهل  نفس«: گويد مي  اما مقاتل.  گذشت
  .»خورد مي  حسرت  كند و بر آن مي  مالمت  عزوجل  خداي  حق  در ايفاي  كوتاهي

  

��i���h��g��f��e���d��i���h��g��f��e���d��i���h��g��f��e���d��i���h��g��f��e���d  
پوسيد   كه بعد از آن »آوريم او را گرد نمي  هرگز استخوانهاي  پندارد كه مي  آيا انسان«

؟  آفرينيم نمي جديد  آفرينشي  بار به او را ديگر  د كهپندار گرديد؟ و آيا مي  و پراكنده
  سان بدين.  آوريم مي او را گرد  پوسيده  زيرا ما استخوانهاي  باطل  است  پنداري  قطعا اين
  استخوانهاي  خورد كه مي هر دو سوگند  لوامه  و نفس  روز قيامت  به �خداوند

كرد تا او را  خواهد  را زنده هر انساني  اهگ آورد آن را گرد خواهد  انسان  پاشيده درهم
  .بدهد  مناسبي  او جزاي  به  و سپس  قرار داده  محاسبه مورد

: گفت صخدا  رسول  به  ربيعه بن عدي: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
 صخدا   رسول دهد؟ مي  روي  وقت چه  بگو كه  از روز قيامت  من  به! محمد  اي

 سر  چشم روز را به  اگر اين  حتي: او گفت  سپس. باز گفتند  وي  را به  امر قيامت  حقيقت
  اين �آيا خداوند !، عجبا آورم نمي  ايمان  آن  و به  كنم نمي  ، تو را تصديق ببينم  هم

  .گرديد  نازل  كريمه  آيه  پس! آورد؟ آنها گرد مي  از پوسيدن  استخوانها را پس
  

�l��k��j�l��k��j�l��k��j�l��k��j������p������o��n��m��p������o��n��m��p������o��n��m��p������o��n��m  
  استخوانهاي  تمام  با توانايي  بلكه  امر توانا نباشيم  بر اين  كه  است  چنان  نه: يعني »آري«

  كه  اين بر  تواناييم«: فراتر  هم  از اين  و حتي  آوريم را گرد مي  انسان  پوسيده

  چيزي  دادن و باز  گرفتن  تا قادر به »هموار كنيم«شتر   مانند سم »او را  سرانگشتهاي
،  مفاصل بر  مشتمل  كه  و لطيف  و نرم  كوچك  انگشتان  اين  نباشد اما ما با بخشيدن
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  يا معني.  نهاديم  هستند، بر او منت  باريك  و استخوانهاي  و نرم  ظريف  ناخنها، عروق
در   طور كه  انهم  و تفاوتي  نقصان  هيچ را بي  انگشتانش  كه  بر اين  تواناييم: است  اين

بر   تعالي  حق  سوي از  است  تنبيهي  اين  پس.  و باز آفرينيم  استوار كنيم  است  دنيا بوده
  غير او از انسانهاي  با خطوط سر انگشتان  هر انساني  خطوط سرانگشتان  امر كه  اين

  .دارد  ديگر اختالف
  انسان  اثر انگشت  آساي  فتشگ  زيرا بر نقش  است  كريم  قرآن  از معجزات  آيه  اين

  زيرا امروزه  است  گرديده  از منكران  بسياري  آوردن  ايمان  سبب  آيه  اين. دهد مي  توجه
  و مستقل  مشخص  و شخصيت  هويت  كه  است  گشته  روشن  حقيقت  اين  در عصر علم

  است  ممكن  د پسشو مي  بازشناخته  از ديگران  وي  خطوط سرانگشتان  وسيله  به  انسان
  آنچه  باشد ولي  كامال شبيه  ديگران با  وي  و شمايل  صدا و شكل  ، لحن قد انسان  گاهي

و   او يا مهر خاص  انگشتان خطوط سر ندارد،  شباهت  ديگري  انسان  هيچ  اصال به  كه
  ايايقض  در بررسي  اثر انگشت  اهميت  رو، امروزه  از همين  است  فرد وي  منحصر به

  .شود مي  كار گرفته و به  شناخته  قاطع  دليلي  عنوان  به  و حقوقي  جنايي
  

��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 »و فجور كند  ، فسق است  وي  روي  پيش  كه  خواهد در زماني مي  انسان  بلكه«

را   ،گناه جلو انداختهرو دارد   پيش  كه  را در زماني  و فجور و بدكاري  خواهد تا فسق مي
درازا كشيد،   به  عمر وي  هر چه  خواهد كه تأخير اندازد و او مي را به  نمايد و توبه  مقدم

انكار   پس .آورد ياد نمي را به  و آخرت  دهد لذا هرگز مرگ  وفجور ادامه فسق  به
  :آيد پديد مي  رستاخيز از دو شبهه

 متالشي و  شدن اعضا و اجزاء بعد از پراكنده  مدنآ  هم و به  اجتماع  ـ بعيد پنداشتن 1
  .آنها  شدن 

  هوسهاي ها و هوي  و مانعي  عامل  هيچ  كه و اين  قيدي و بي  گي ضابطه بي  به  ـ گرايش 2
  وفجور، تسليم فسق  به  و تمايل  افسارگسيختگي  از روي  جهت  را مهار نكند از اين  وي
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  ضوابط و قيودي  او را به  آخرت  به  گردد زيرا ايمان مي و منكر معاد  شده  و هوس  هوي
  .گرداند پايبند مي

  

��{����z��y��x��w��{����z��y��x��w��{����z��y��x��w��{����z��y��x��w  
  ؛»؟ است  وقت  چه  روزقيامت«: استبعاد، استهزا و استكبار  از روي »پرسد مي«
  

�������~��}��|�������~��}��|�������~��}��|�������~��}��|  
، يا  مرگ  و تحير در سكرات  گي زده بهت  از شدت »شود  خيره  چشم  كه  گاه آن  پس«

  رستاخيز؛  در وحشت
  

��£�����¢��¡��£�����¢��¡��£�����¢��¡��£�����¢��¡  
برنگردد   آن  و مجددا به  رفته  بين تماما از  آن  نور و روشني: يعني »گردد  تيره  و ماه«

  ؛ گشت برمي  آن  دنيا به  گرفتگي در ماه  كه چنان
  

��§�������¦������¥��¤��§�������¦������¥��¤��§�������¦������¥��¤��§�������¦������¥��¤  
  هم ر دو يكجا باه  خورشيد و ماه: يعني »شوند ديگر آورده فرايك  و خورشيد و ماه«

در كار   و روزي  ديگر شب  نگهآگردند، و  تبديل  واحدي  كتله  يك  و به  شده  در پيچانده
  نباشد؛

  

��®���������¬��«���ª�����©��¨��®���������¬��«���ª�����©��¨��®���������¬��«���ª�����©��¨��®���������¬��«���ª�����©��¨  
 هاي صحنه  فرزند آدم  چون: يعني »؟ گريزگاه  كجاست  بگويد كه  روز انسان  آن«
نزد  از  گريزگاه  كجاست: گويد مي  هنگام  كند، در آن  را مشاهده  روز قيامت  هولناك 

  . وي  و عذاب  و از حساب  سبحان  خداي
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��²��±���°��¯��²��±���°��¯��²��±���°��¯��²��±���°��¯  
و   قلعه و  كوه  روز هيچ  در آن: يعني »نيست  پناهي  هيچ«!  هرگز نه!  نه »حاشا و كال«

  .دهد  پناه  عزوجل  خداي  و عذاب  شما را از حساب  كه  نيست  پناهگاهي
  

���µ�� �́�³���µ�� �́�³���µ�� �́�³���µ�� �́�³�� �̧�������¶�� �̧�������¶�� �̧�������¶�� �̧�������¶  
  .»پروردگار توست  سوي به«كار   و سرانجام  بازگشت: يعني» روز، مستقر  آن«
  

��¿��¾��½��¼��»���º��¹��¿��¾��½��¼��»���º��¹��¿��¾��½��¼��»���º��¹��¿��¾��½��¼��»���º��¹  
 »شود مي  خبر داده  است داشته  يا بازپس  فرستاده  پيش  از آنچه  روز انسان  در آن«

  يا بدي  نيك  عمل از  اعمال  وزن  از نيكوكار و بدكار ـ در هنگام  ـ اعم  فرزند آدم: يعني
  و بعد از مرگش  گذاشته  جاي از خود به  كه  بد يا نيكي  ، يا از سنت فرستاده  پيش  كه

  خود خبر داده  آخر عمل و  يا او از اول. شود مي  ساخته  شود، آگاه مي  عمل  بدان
  است  داشته  و باز پس  ازمعصيت  فرستاده  پيش  كه  شود از آنچه مي  شود، يا خبر داده مي

بعد   وحسناته  عمله  من  المؤمن  مما يلحق  نإ«: است  آمده  شريف  در حديث.  از طاعت
  بنإل و بيتاًأ  بناه و مسجداًأ  ورثه و مصحفاًأ  تركه صالحاً وولداً  ونشره  علما علمه: موته

:  بعد موته  من  تلحقه  اتهوحي  صحته  في  ماله  خرجها منأ  ةو صدقأ  جراهأ و نهراًأ  بناه  السبيل
: از  است  پيوندد، عبارت مي  وي  به  مؤمن  بعد از مرگ  كه  هايي و نيكي  از عمل  گمان بي

 جا گذاشته از خود به  كه  و فرزند صالحي  است  نموده و نشر  داده  را تعليم  آن  كه  علمي
  كه  اي ، يا خانه است  بنا كرده  كه  ، يا مسجدي است  نهاده  ارث به  كه  ، يا مصحفي است 

 ساخته  و روان  را حفر كرده  آن  كه  ، يا جويي است  ساخته  مانده در راه  رهگذران  براي
  پس  است  آورده  بيرون  و حياتش  خود در سالمتي  را از مال  آن  كه  اي ، يا صدقه است 

  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »پيوندد مي  وي  به  بعد ازمرگش  كه  اينهاست
  عمل  جر منأجرها وأ  له  كان  ةحسن ةسن  سالماإل  في  سن  من«: است  آمده  مسلم  صحيح
  عليه  كان  ةسيئ  ةسن  سالماإل  في  سن  ء ومن شي  جورهمأ  من  ينقص  نأغير   ، من بها بعده
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  در اسالم  هر كس :شيئا  زارهموأ  من  ينقص  نأغير   ، من بها بعده  عمل  من وزرها ووزر
  بعد از او بدان  كه  است  و مزد كساني  عمل  مزد آن  وي  گذارد، براي  را بنيان  نيكي  سنت
 در اسالم  شود و هر كس  ساخته  كم  چيزي  ايشان  از مزدهاي  كه آن اند، بي كرده  عمل

 عمل  بعد از او بدان  كه  است  نيكسا  و گناه  آن  گذارد، بر او گناه  را بنيان  بدي  سنت 
  .»شود  ساخته  كم  چيزي  از گناهانشان  كه  آن  اند، بي كرده 

  

��Å��Ä����Ã��Â������Á��À��Å��Ä����Ã��Â������Á��À��Å��Ä����Ã��Â������Á��À��Å��Ä����Ã��Â������Á��À  
و   معصيت يا  يا كفر، طاعت  ايمان  و حقيقت »خود بصير است  بر نفس  انسان  بلكه«

  بلكه: است  اين  معني  قولي هب. داند را مي  است  بوده  او بر آن  كه  يا انحرافي  استقامت
  .او گواهند  عليه  انسان  اعضا و اندامهاي

  

��É��È���Ç��Æ��É��È���Ç��Æ��É��È���Ç��Æ��É��È���Ç��Æ  
 و از  كرده  هر چند عذرها پيشكش: يعني »آورد  خود را در ميان  هرچند عذرهاي«

  عليه كند زيرا نمي  سودي  هيچ  حالش  عذرآوريها به  كند، آن  بنمايد و دفاع  خود حجت
: است  اين  يا معني. سازد را برمال مي  دروغينش  عذرهاي  شود كه مي  امهاق  او شواهدي

و   بيناست  خويش  بتراشد اما او بر خويشتن  از خود عذرهايي  دفاع  براي  هرچند انسان
  وي  از حجتهاي  عبارت ، انسان  عذرهاي«: گويد مجاهد مي. شناسد مي  را خوب  خودش

  .» است  وي  مجاهد و اصحاب  قول  صحيح«: گويد كثير مي ابن. » است
  

��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  
 در بيان  مفسران »كني  شتاب  در كار آن  كه  نجنبان  وحي  بازخواني  را به  زبانت«
از �  جبرئيل  كه از آن  پيش  وحي  نزول  در هنگام صخدا   رسول: اند گفته  نزول  سبب 

داشتند،   قرآن  بر حفظ و نگهداري  كه  و اشتياقي  ر حرصخاط  شود، به  فارغ  آن  خواندن
: يعني. شد  نازل  آيه  اين  بود كه  جنبانيدند، همان مي  تكرار آن  خود را براي  لبها و زبان
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  كه آن  را از بيم  تا آن  نجنبان  قرآن  تكرار كردن  به  وحي  القاي  را در هنگام  خويش  زبان
  . فراگيري  شتاب  ، بهبرود  مبادا از خاطرت

  

��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ  
 از  از آن  چيزي  كه  بدان  پس »ماست  عهده بر«  ات در سينه »آن  زيرا گردآوري«

  زبانت بر  آن  تكرار و خواندن  ساختن پايدار: يعني »آن  و بازخواني«رود  نمي  خاطرت
  . ماست  عهده و استوار نيز بر  درست  وجهي  به
  

�Ù��Ø��×��Ö�Ù��Ø��×��Ö�Ù��Ø��×��Ö�Ù��Ø��×��Ö������������������Ú��Ú��Ú��Ú  
  تمام � جبرئيل  زبان  را بر تو به  قرآن  خواندن  چون: يعني »را بخوانيم  آن  چون  پس«

و سر   فراده  گوش � جبرئيل  خواندن  به: يعني »كن  پيروي  آن  از خواندن«؛  گردانيم
  . كن  او توجه  تا پا به

  

���ß���Þ��Ý����Ü��Û���ß���Þ��Ý����Ü��Û���ß���Þ��Ý����Ü��Û���ß���Þ��Ý����Ü��Û  
 بر  آن  مشكله  مسائل  و بيان  و حرام  فسير حاللت: يعني »ماست  برعهده  آن  بيان  سپس«

تو   ـ به  ايم گردانيده  و مشروع  كرده  اراده  كه  را ـ آنچنان  معاني  و ما اين  ما است  عهده
  آمدن فرود  هنگام در  آيات  اين  از نزول  پس صخدا   لذا رسول.  كنيم مي  الهام

،  رفت مي  از نزد ايشان  سپردند و چون مي  وشاو گ  ، به وحي  رساندن  براي � جبرئيل
. خواندند بود ـ مي  داده  وعده  ايشان  به  خداوند متعال  كه را ـ چنان  وحي  آيات  دغدغه بي

  قرآن  كردن  جمع  هرآينه: كه  است  اين  نزد بنده  آيه  معني«: گويد مي  دهلوي هللا ولي  شاه
  تعالي هللاو ا  است  الزم  عصر بر ما وعده را بعدعص  آن  و حفظ و قرائت  در مصاحف

  عنهما جمع هللا رضي» و مسلم  بخاري»  شيخين  را بر دست  آن  و تفسير معاني  توضيح
تجويد بخوانند و   را به  حافظ شوند و قرآن  داد كه  را توفيق  قاريان  و در هر زماني  كرده
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  كلمه .1» اعلم هللانمايند ـ و ا  سعي  ر تفسير آند  داد كه  را توفيق  مفسران  در هر زماني
  . است  خطاب  از وقت  بيان بر جواز تأخير  دليل»  ثم«

  :كند مي  دنبال  چنين منكر رستاخيز را اين  انسان  سابق  حال  بيان  قرآني  سياق  گاه آن
  

��E�������D��C��B���������A��E�������D��C��B���������A��E�������D��C��B���������A��E�������D��C��B���������A  
 را دوست  دنيوي  زودياب  بهره  كه  است  اين  حق«!  هرگز نه!  نه »حاشا و كال«

و   با وحي  و مخالفت  روز قيامت  تكذيب  شما را به  كه  است  عامل  و همين »داريد مي 
انكار  از  و بازداشتن  زجر و توبيخ  يعني  مفيد ردع: كال. دارد وا مي صو پيامبر   قرآن

  فريفته زودگذر  دنياي  نبايد به  كه  انسان  به  است  هشداري  آيه  اين  پس.  است  آخرت
  . مندي و حوصله  ، تحمل ، تأمل بر شكيبايي  است  شود و ترغيبي

  

��H�����G��F��H�����G��F��H�����G��F��H�����G��F  
كار   آن  و براي »گذاريد فرو مي«  آن  هاي با نعمت »را  آخرت«  كه  است  اين  حق »و«

و   اهتمام همانادارد،  باز مي  آخرت  براي  شما را از كاركردن  كه  آنچه  پس. كنيد نمي
  . زودگذر دنياست  هاي نعمت  شما به  اشتياق

  

���L����K����J��I���L����K����J��I���L����K����J��I���L����K����J��I  
  . »است«  و روشن  زيبا، باصفا، شاداب »و خرم  تازه  هايي روز چهره  در آن«
  

��P��������O��N������M��P��������O��N������M��P��������O��N������M��P��������O��N������M  
 امر خود  و مالك  آفريننده  سوي به: يعني »پروردگار خود  سوي اند به نظركننده«

 امر  نيز متواترا بر اين  صحيح  احاديث. بينند سر مي  چشم  د و او را آشكارا بهنگرن مي
  پروردگارشان  سوي به  حجابي  گونه هيچ  بي  در روز قيامت  بندگان  اند كه تأكيد گذاشته

                                                           
  . است  با ويراستاري  ، همراه ام كرده  نقل  تفسير شريف  در اين :دهلوي  هللا ولي  از شاه  را كه  عباراتي 1
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و   از صحت  احاديث  نگرند و اين مي  چهارده  شب  ماه  سوي به  كه  گونه  نگرند آن مي
  آن  نقل  كثير به ابن  كه چنان  نيست  آنها ممكن  و منع  دفع  قرار دارند كه  پايه  تواتر بدان

  و تابعين  صحابه  در ميان هللاحمدا به  مسأله  اين«: افزايد مي  آن  دنبال  و به  پرداخته  احاديث
  اقنيز مورداتف  اسالم  ائمه  در ميان  كه چنان  است  اجماعي  مسئله � امت  اين  و سلف

  ةغدو  وجهه  ليإينظر   من  اهللا  علي  كرمهمأو...«: است  آمده  شريف  در حديث. »باشد مي
  سوي به  و شام  صبح  هستند كه  كساني �در نزدخداوند  بهشت  اهل  ترين گرامي :ةوعشي
  .»نگرند مي  پروردگار متعال  چهره

  

��T�������S����R��Q��T�������S����R��Q��T�������S����R��Q��T�������S����R��Q  
  زشت و  ، افسرده ، عبوس كشيده  درهم: يعني »اشندب  دژم  هايي روز چهره  و در آن«

  . كفار است  هاي ها، چهره چهره  اين  باشند؛ 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  
،  بزرگ و  كمرشكن  است  باليي: فاقره »در رسد  بزرگ  باليي  آنان  به  كنند كه  توقع«

  .شكند را مي  پشت  ، فقرات است  بزرگ  از بس  گويي
  

���[���[���[���[����������������������������������_����� �̂��]�����\��_����� �̂��]�����\��_����� �̂��]�����\��_����� �̂��]�����\  
را   ات كارنامه  در روز قيامت  تواني تو نمي!  فرزند آدم  اي!  هرگز نه!  نه »حاشا و كال«

. رسد  گلوگاه  به ، يا روح نفس  چون: يعني »گلوگاهها رسد  به  جان  چون«  انكار كني
،  گلوگاه  به  نفس  رسيدن و  است  گردن  چنبره  ، يعني و گردن  سينه  ميان  استخوان: ترقوه
  .باشد مي  مرگ  در آستانه  از قرار گرفتن  كنايه
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��d���c��ba����`��d���c��ba����`��d���c��ba����`��d���c��ba����`  
،  است فرد محتضر حاضر  پيرامون  كه  كسي: يعني »افسونگر؟  كيست: شود  و گفته«

  آيا كسي  كه  است  كند تا شايد شفا يابد؟ مراد اين و دعا مي  بر او دم  كسي  چه: گويد مي
اما . را خبر كنيد  كند، بگرديد و اطبا و دعاخوانان  درمان  حالتي  تا او را در چنين  سته

»  رقي«از »  راق«يا . كنند  دفع  را از وي  خداوند متعال  چيز از قضاي  توانند هيچ نمي  آنان
همديگر   به  فرشتگان  يعني . است  از فرشتگان  سخن  اين  صورت  در اين  كه  است

يا   رحمت  برد، فرشتگان مي  جايگاهش  او را به  از شما روح  كسي  چه: ويندگ مي
  .؟ عذاب  فرشتگان

  

��h�����g����f��e��h�����g����f��e��h�����g����f��e��h�����g����f��e  
  گلوگاهش  به  وي  روح  كه  كسي: يعني »است  جدايي  وقت  اين  داند كه  و يقين«

و   و مال  دهاز دنيا و خانوا  شدن جدا  ، ساعت ساعت  آن  كند كه مي  ، يقين است  رسيده
رو   آن تعبير نمود، از  گمان  به  از يقين»  ظن»  كلمه  با آوردن  تعالي  حق.  است  فرزندان

  يقين  خويش  مرگ  و به  داشته  طمع  زندگي  باشد، او به  شخص  در بدن  روح  تا وقتي  كه
وجود،   اما با اين  است مرگ  وي  غالب  گمان  كه  حال  در عين  كند بلكه نمي  حاصل  كامل

  .در نهاد او وجود دارد  زندگاني  از اميد به  كورسويي
  بدن  بعد از مرگ  كه  بالذات  قائم  است  جوهري  روح  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه

  كه  است  بر آن  ، دليل و خود اين  است  ناميده  را فراق  مرگ  تعالي  ماند زيرا حق مي  باقي
  وجود موصوف  مستدعي  و صفت  است  صفت  و وصال  فراق  ؛ چرا كه است  باقي  روح
  .باشد مي
  

��l���k����j���i��l���k����j���i��l���k����j���i��l���k����j���i  
  پس  وي بر  مرگ  فرودآمدن  در هنگام »بپيچد  ديگر آن  ساق  محتضر به  ساق  و يك«

آنها   دادن  حركت  شوند و او قادر به مي  خشك  پايش  ميرند و ساقهاي مي  هر دو پايش
كرد  مي  بر آنها جوالن  روزي  كه پيچانند درحالي مي  او را در كفن  ساقهاي  گاه آن.  ستني
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  مردم: آيد گرد مي  بر ميت  دو كار بزرگ«: گويد مي  آن  در معني  ضحاك.  تاخت و مي
  و مقر آن  جايگاه  را به  روحش  كنند و فرشتگان مي  آماده  ودفن كفن  را براي  پيكرش

  .»برند مي
  

��q����p��o��n��m��q����p��o��n��m��q����p��o��n��m��q����p��o��n��m  
 باز از  پس  روز، ارواح  در آن: يعني »پروردگار توست  سوي به  كردن  روز روان  آن«

  .شوند مي  رانده  متعال  آفريننده  سوي از اجساد، به  شدن  گرفته
  

��v���u��������t��s��r��v���u��������t��s��r��v���u��������t��s��r��v���u��������t��s��r  
  و نه«  روز آخرتو   پيامبر و قرآن  منكر به  انسان  را اين  حقايق »باور داشت  نه  پس«

  بدنش  به  هم  آورد و نه  ايمان  قلبش  به  نه  پس  پروردگار خويش  براي »نماز گزارد
  .كرد  عمل

  

��z����y�����������x��w��z����y�����������x��w��z����y�����������x��w��z����y�����������x��w  
و   فرشتگان و صپيامبر   انگاشت  دروغ: يعني »شد  و رويگردان  انگاشت  دروغ  ولي«

  .يدگردان  روي  و ايمان  را و از طاعت  روز آخرت
  

�� �̀�����_��~����}��|��{�� �̀�����_��~����}��|��{�� �̀�����_��~����}��|��{�� �̀�����_��~����}��|��{  
 و  ، افتخاركنان و رفتارش  در راه  و خرامان  سرمست: يعني »تبختركنان  سپس«

 معني  اين  به»  يتمطي«يا  »رفت  اش خانواده  سوي  به«  وضعش و سر  به  كنان عشوه
  .كرد  و كاهلي  ، سنگيني دعوتگر حق  از اجابت  و گردنكشي  خودبيني  او از روي: است 
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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  
  اين »است  بر تو و اولي  است  اولي  ، باز هم است  اولي  بر تو پس  است  اولي«

  وي  به  اگر خطاب  پس.  كافر مغرور و متبختر است  متوجه  در دنيا يا در آخرت  خطاب
  راهي  غير از اين  راهي  كه  سزاوارتر است  برايت! كافر  اي: است  اين  دنيا باشد، معني در

  تو غير اين  سزاوارتر براي  كه  كنم تكرار مي  باز هم.  ، اختيار كني اي گرفته  در پيش  را كه
و .  كني  پيروي� خدا  و از كتاب  آوري  ايمان  كه  است  تو اين  ؛ سزاوارتر براي است  راه

با غير   سزاوارتر بود كه تو  براي! كافر  اي: است  اين  باشد، معني  در آخرت  اگر خطاب
  اين  كه  كنم تكرار مي  باز هم . كردي مي  سراسر كفرآلود خود ما را مالقات  كارنامه  اين

  حقيقت  اين  سوي  به  انسان  دعوت  متضمن  آيه  اين  پس. تو سزاوارتر بود  كار براي
  كه  بدان! كافر  اي: است  اين  معني  يقول  به. باشد  يافته راه  بايد او از مؤمنان  كه  است

امر بر تو باربار تكرار   پيونداند و اين مي تو  به  داري  ناخوش  را كه  آنچه  سبحان  خداي
  .شود مي

بر ( : x��w��v�z}�  آيه  چون«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
: گفت  قريش  به  شد، ابوجهل  نازل» 30/مدثر«) است  برگمارده  فرشته  نوزده  دوزخ

  جهنم  نگهبانان  دهد كه شما خبر مي  به  كبشه بنشينند، فرزند ابي  عزايتان  به  مادرانتان
روزگار هستيد، آيا  سرآمد  شما در شمار بسيار و در شجاعت  كه اند و درحالي تن  نوزده
و او را   برده  هجوم  جهنم  از نگهبانان  تن  بر يك  هستند كه  از شما عاجز از آن  تن  هر ده

���b��a}�: بگويد  ابوجهل  به  كه كرد  وحي  پيامبرش  به �خداوند  گيرند؟ پس  فراچنگ

cz  .بر تو،   واي«: او گفتند  رفتند و به  ابوجهل نزد صخدا   رسول: گويد مي  مقاتل
چيز   چه  مرا به: گفت  ابوجهل  پس. تهديد كردند  عذاب  و او را به» بر تو  واي  باز هم

و   عزيزترين  و من  پروردگارت  و نه  بكني  كاري  من  عليه  تواني تو مي  ؟ نه كني تهديد مي
  نازل  آيه  اين  پس  خود كشيد و رفت  راه  سپس!  هستم  وادي  اين  اهل  نيرومندترين

  .گرديد
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���o��n����m��l����k�������j���o��n����m��l����k�������j���o��n����m��l����k�������j���o��n����m��l����k�������j  
 و عبث  مهمل: يعني »خود رها خواهد شد؟  امان  به  ارد كهپند مي  آيا انسان«
و   محاسبه مورد  و نه  گرفت قرار خواهد  مورد امرونهي  نه  خواهد شد؟ پس  فروگذاشته 

  رستاخيز است  حتمي  تحقق  دليل  آيه  اين  پس.  نيست  ؟ هرگز چنين و مؤاخذه  مجازات
برابر   هم با  نافرمان ناپذير؛ تا فرمانبر و  اجتناب  است  ، امري بر اعمال  دادن زيرا جزا

  .نباشند
  

��v��u�����t���s��r��q�������p��v��u�����t���s��r��q�������p��v��u�����t���s��r��q�������p��v��u�����t���s��r��q�������p  
از   اي ، قطره انسان  آيا اين: يعني »شد مي  ريخته  در رحم  نبود كه  از مني  اي آيا نطفه«

  .شود، نبود؟ مي  ريخته  در رحم  كه  اي مني
  

��|��{��z��y��������x��w��|��{��z��y��������x��w��|��{��z��y��������x��w��|��{��z��y��������x��w  
  نخستين در  بود زيرا مني  اي بسته  ، خون او بعد از نطفه: يعني »بود  اي بسته  خون  سپس«

خداوند او را   پس«شود  مي  تبديل  بسته  خون  خود، به  تطور جنيني  از مراحل  مرحله

  آفريده  اي پاره گوشت  او را به  دقيقي  كتاب و  بنا بر حساب  خداوند متعال: يعني »آفريد

و   او را درست  اندامهاي  گاه آن: يعني »ساخت  او را موزون  پس«  ساخت متطور  شده
  .دميد  گردانيد و در او روح  او را كامل  برابر كرد و آفرينش

  

��£��¢����¡������~��}��£��¢����¡������~��}��£��¢����¡������~��}��£��¢����¡������~��}  
دو «  مني از: يعني »از آن«  در رحم  تطور جنيني  در كوران  مني  دادن بعد از قرار »پس«

مرد و : يعني »را  و مادينه  پديد آورد؛ نرينه«را   انسان  از نوع  دو صنف: يعني »را  قسم
  .را  زن
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���«�����ª��©�� �̈�§����������¦��¥��¤���«�����ª��©�� �̈�§����������¦��¥��¤���«�����ª��©�� �̈�§����������¦��¥��¤���«�����ª��©�� �̈�§����������¦��¥��¤  
گرديد  توانا  انسان  را انشا كرد و بر آفرينش  بديع  آفرينش  اين  كه »كسي  آيا چنين«

در   كه  حالي  همان  يز بهرا با رستاخ  اجسام: يعني »كند  را زنده  مردگان  كه  قادر نيست«
از   آفرينش  بازگردانيدن و  زيرا اعاده  كار تواناست  اند، برگرداند؟ قطعا بر اين دنيا بوده

  كه  است آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث.  آسانتر است  آن  ايجاد نخستين

�}�  از شما سوره  هر كس«: فرمودند صخدا   رسول � � �}��|��{��zz خواند و  را مي

  چنان  نه!  بلي: رسد، بايد بگويد مي ���ª��©��¨��§z¤��¥��¦�}�: تعالي  حق  فرموده  به
. » تواناست  او بر آن  توانا نباشد بلكه  مردگان  كردن  پروردگار ما بر زنده  كه  است

را   آيه  اين ص  حضرت  آن  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  است  چنان  نه! پروردگارا  هستي  و منزه  پاك: وبلي  سبحانك«: فرمودند ندند، ميخوا مي
  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .» تو توانا هستي  بلكه  توانا نباشي  كه

�  از شما سوره {� � B� � Az يعني آخر آن  خواند و به مي را ، :� {��f

ihgz الحاكمين  پروردگار ما احكم  كه  است  چنان  نه :رسد، بايد بگويد مي  
  و هر كس)... الشاهدين  من  ذلكم  نا عليأو   بلي( :امر از گواهانم  بر اين  من  نباشد بلكه

رسد، بايد  مي âá��à��ßz}�: آيه  خواند و به را مي) مرسالت(  سوره
  .» آورديم  ايمان �خداوند  به) آمنا باهللا: (بگويد
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  ﴾ انسان  سوره ﴿

  . است  ) آيه31(  و داراي  است  مدني

  

،  بعد از عدم  و ايجاد وي  انسان  آفرينش  با بيان  آن  افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه

و   و معادن  و بركات  خيرات  تمام  آفرينش  و بيان  در زمين  وي  كردن  خليفه  سپس

شد. در   ناميده»  انسان« ، است  شده  قرار داده  وي  برداري بهره  براي  در زمين  كه  هايي گنج

در نماز بامداد روز  صخدا   رسول  كه  است  شده  نقل � عباس  از ابن  مسلم  صحيح

  خواندند. را مي  z¬��®��¯��°��}�و   سجده»  . تنزيل الم»  هاي ، سوره جمعه

  

¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��¬�����������¹��̧���¹��̧���¹��̧���¹��̧  

  به و در اينجا  تقرير و تقريب  استفهام  هل: حرف »بر انسان  است آمده  كه  تحقيق به«

از   مدتي«  بر انسان  است  باشد. يعني: محققا آمده مي  مفيد تحقيق  كه  است» قد»  معني

او   كه  مدتي و  است � ، آدم قولي: مراد از انسان به »نبود  ذكري  چيز قابل  روزگار كه

شود   دميده  در وي  روح  كه از آن  بود قبل  سال  چهل  نبود، مدت  ذكري  چيز قابل  در آن

  از گل  و سپس  ناك بوي  از لجني  گاه شد آن  آفريده  از گل  زيرا در آغاز ساختارش

نيز   حراج  اند و قول آدم  فرزندان  همه  ديگر: مراد از انسان  قولي . به از آن  بازمانده  خشك

  موجودي  به  از نطفه  باشد و تطور انسان مي  مفسر آن  كه  بعدي  آيه  دليل ، به است  همين

  ممتدي  زمان» دهر«و   جنيني  در دوران  انسان  حمل  مدت»  حين«كند.  مي  را بيان  متكامل

خود   و حقارت  ضعف  سبب  به  مدت  در اين  ! انسان ندارد.آري  محدوديتي  كه  است

  مدت  آن  در طول  آدم  كه  است  اين  معني«گويند:  مي  فراء و ثعلب نبود.  ذكري  چيز قابل

 شد، نه مي  يادي  از آن  نه  بود كه  و گل  از خاك  اي شده  نگاري پيكر صورت ، سال  چهل

او  در  ، سپس چيست  از خلقتش  او يا هدف  اسم  شد كه مي  دانسته  بود و نه  شده  شناخته 

  معني ديگر  قولي به». شد  گرديد و بلندآوازه  مطرح  نامش  از آن  شد و پس  دميده  روح

  بود، نه  ذكري  چيز قابل  دراز نه  روزگاران  در آن  و آدم  است: روزگارها گذشت  اين

  ر كتماو د  بود بلكه  شده  شناخته  از مخلوقات  يكي  براي  وي  اسم  بود و نه  شده  آفريده
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و   نيست  آن منكر  احدي  كه  است  حقيقتي  ذكر بود و اين  لقاب و غير  شده  فراموش  عدم
  درازي  روزگاران  انسان: اند و گفته  تأكيد گذاشته  نيز بر آن  االرض  طبقات  دانشمندان

  . است  پديد آمده  آن  بر روي  خود زمين  بعد از آفرينش
  

��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º  
 هر«: فرمايد مي ذكر شد ـ  كه  آن  راجح  ـ بنا برمعني  قبل  ر تفسير آيهد  تعالي  حق  گاه آن

  يعني  انسان  جنس :در اينجا  مراد از انسان »آفريديم  مختلطي  را از نطفه  ما انسان  آينه
مرد و   و نطفه  مني  آب :و مختلط  آميخته  هم در  و مراد از نطفه  است  آدم  فرزندان  همه
از چند چيز   هايي آميخته»  امشاج« :قولي به.  دو است  آن  اختالط و آميزشبعد از   زن

  طبايع  و انواع  مختلف  چيزهاي  از انواع  آميخته  هم  به  مخلوطي  زيرا نطفه  است
 »بكشانيم  آزمونش  تا به«. شود مي  از آنها و بر آنها آفريده  انسان  كه  است  اي مختلفه

  تا او را به  ايم را داشته  او قصد آزمونش  از آفرينش  كه  آفريديم  حالي را در  انسان: يعني
: يعني »شنوا و بينا ساختيم«  سبب بدين »را او  پس«  بيازماييم  امر و نهي  خير و شر و به

  احتمال. گردد  ممكن  و آزمودنش  گشته  كامل  ادراكش تا  را ايجاد كرديم  در او حواس
،  دوم  و مراد از آيه  در وي  روح  از دميدن  قبل  آدم  آفرينش ، اول  ز آيهمراد ا  دارد كه
  كه  انسان  پيدايش  ياد اصل  را به  انسان  فوق  دو آيه  هر حال  به. باشد  وي  نسل  آفرينش

  و برآوردن  و شكر منعم  بر نعمت  اعتراف  اندازد و او را به اند مي وي  يادآور ناتواني
  .انگيزد ، برمي است  آزمايش  در اين  همانا پيروزي  خود كه  فرينشآ  حكمت

  

���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  
  ما راه: يعني »شكرگزار باشد يا ناسپاس  ، خواه داديم  او نشان  را به  ما راه  هرآينه«

و   و منافع  ساخته آشنا  آن  ، او را به نمايانده  انسان  و خير و شر را به  و گمراهي  هدايت
  راه  بدان  خويش  و عقل  فطرت  او خود به  كه طوري به  ايم او شناسانده  مضار آنها را به

برپا  را  و ادله  كرده  را نازل  خويش  ، آيات را فرستاده ‡يابد و نيز ما پيامبران مي
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  ناسپاس بپويد، يا را  و تقوي  و عبادت  ايمان  و راه  او شكرگزار بوده  ، خواه ايم كرده
  .باشد و كفر بورزد

  

��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������Í  
  اين  بيان  به  را ذكر كرد، اكنون  شكرگزار و ناسپاس  دو گروه  تعالي  حق  كه  بعد از آن

زنجيرها   كافران ما براي«: است  كرده  آنها آماده  را براي  چيزي  چه  پردازد كه مي  حقيقت

: غل.  كنيم  عذاب چيزها  اين  وسيله را به  تا آنان »ايم كرده  آماده  وزانفر  و بندها و آتش
  . است  بسيار افروخته  آتش: سعير. شود مي  بر گردنها بسته  دستها با آن  كه  است  چيزي

  

���Ü��Û��Ú����������Ù������Ø��×��Ö�����Õ���Ô���Ü��Û��Ú����������Ù������Ø��×��Ö�����Õ���Ô���Ü��Û��Ú����������Ù������Ø��×��Ö�����Õ���Ô���Ü��Û��Ú����������Ù������Ø��×��Ö�����Õ���Ô  
  كه اند كساني  ، يعني و اخالص  طاعت  اهل: ابرار »نوشند مي  ابرار از جامي  گمان بي«

  ليهإ  اطمأنت والبر ما«: است  آمده  شريف  در حديث. كنند را ادا مي  عزوجل  خداي  حق

  آن  آميزه  كه«  است  شراب  پياله: كأس. »گيرد  آرام  بدان  روان  كه  است  چيزي رِّب:  النفس

و   كامل  شراب  و طعم  شود تا بوي مي  آميخته  كافور با آن: يعني »كافور است
  .تر گردد بخش لذت

  

��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  
  آب  آن: يعني »نوشند مي  خداوند از آن«  درستكار و مقرب »بندگان  كه  اي چشمه«

 از آن  درستكار و مقرب  بندگان  كه  است  شرابي  از چشمه  است  كافور عبارت
كافور   چشمه  آب  به  شراب  آن  نوشند كه يرا م  خويش  شراب  يا درحالي. نوشند مي 

  را به  چشمه  آن  بهشتيان: يعني »كنند مي  بخواهند جاريش  كه  و هرگونه«  است  آميخته
  بخواهند، بهره  كه  هر گونه  كنند و از آن مي  بخواهند، روان  كه  از بهشت  هرجايي

كنند  مي  كشند وجويها روان مي  ا جدولآنج  اينجا و از اينجا به  از آنجا به  گيرند پس مي
  آن  كه  است  مراد اين. شود مي  اينجا و آنجا برده  و به  گرديده  كشي نهر جدول  كه چنان

چهار   در بهشت«: است  آمده  شريف  درحديث.  است  ايشان  امر و تصرف  ، تحت چشمه
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از آنها   از يكي �خداوند  روانند كه  زير عرش از آنها از  وجود دارد؛ دو چشمه  چشمه

�}�: است ياد كرده  چنين � � �G� �Fz دو چشمه.  است  زنجبيل  ديگر چشمه  و آن  
: است  ياد كرده  چنين �از آنها را خداوند  يكي  زنندكه  فواره  ديگر از فراز عرش

  حسن. » است  تسنيم  چشمه  شود و ديگري مي  ناميده  سلسبيل  كه  در آن  است  اي چشمه
  كه  است  ايشان  شرب  آب  عنوان  و به  مقربان  مخصوص  تسنيم  چشمه« :گويد مي  بصري
ابرار   نيز براي  و سلسبيل  زنجبيل  هاي از چشمه  كه چنان  است  اي ابرار آميزه  براي  از آن
 و در اختصار  شيوه  در ذكر عذاب  كه  آيات  از اين«: گويد مي  رازي  امام. » است  اي آميزه
 رحمت  جانب  آيد كه بر مي  داللت  ، اين شده  كار برده به  تفصيل  شيوه  ثواب  شرح

  .» تر است تر و قوي غالب 
  

��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  
آنها : يعني »كنند نذر وفامي  به«: ذكر شد  كه �خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  و آن
: شريعت  نذر در اصطالح .كنند نذر خود وفا مي  ذر كنند، بهن  سبحان  خداي  براي  چون

  واجب  بر خويشتن  خداوند متعال  رضاي  به  نيل  براي  مكلف  شخص  كه  است  چيزي
  واجب  وي  شرعا بر ذمه  كه  از اموري  اين ، يا غير ، يا قرباني گرداند؛ از نماز، يا روزه مي

آنها   كه  است  مراد اين »ترسند مي  است دامنگستر  آنشر   كه  و از روزي«  است  نبوده
  كه  است  گسترده  و چنان  دامن ، دراز فاش  شر آن  كه  ترسند؛ روزي مي  از روز قيامت

  و ستارگان  شده  روز شگافته  در آن  زيرا آسمان گيرد را در بر مي  آسمانها و زمين  همه
  و ويران  كوفته  و كوهها درهم  شده  تكانده  سختي هب  گردند و زمين مي  و پاشان  پراكنده

  .گردند مي
  

��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  
  به  داشتنش  را با وجود دوست  طعام« �خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  آن »و«

  آن  دارند وخودشان  كم  خوراكي  كه با آن: يعني »كنند مي  و اسير اطعام  و يتيم  مسكين
  منظور كسب را به  خوراكي  آن  حال  دارند اما با اين  تمايل  آن  و به  داشته  سترا دو
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  انگيزه  را به  طعام :است  اين  يا معني. كنند مي  اطعام  گروه  سه  بر اين �خداوند  رضاي
 .پدر ندارد  كه  است  كسي :نيازمند فقير و يتيم: مسكين. كنند مي  اطعام  آنان  به  الهي  حب
  اسير شامل  كلمه  البته. گردد مي اسير  اسالمي  در جنگي  كه  از كفار است  كسي: اسير

  اسير به  در حق ص  اكرم رسول  كه  ذكراست  شايان. شود نيز مي  و زنداني  و برده  مؤمن
  خيرانديش  اسيران  به«: است  آمده  شريف  درحديث  كه اند چنان كرده  سفارش  نيكي
  و اطعام  است �خداوند  سوي به  قربتي  عمل  مشرك اسير  ، اطعام نابراينب. »باشيد

  ، بر مسلمانان نپرداخت  آن  به  و اگر دولت  است  واجب )دولت(  اوال بر امام  اسيران
  كفار موجود در بالد اسالمي  به  علما نيكي  عامه  شود كه مي  خاطرنشان .گردد مي  واجب

  كه  بدان«: گويد مي  رازي  امام.  از واجبات  نه  است  از نوافل  و ايناند  داده  را اجازه

داردو   اشاره  بدان J��IJ��IJ��IJ��I����z}�  كه امرا  تعظيم: در دو امر محصور است  طاعات  مجامع

» اسيرا« جرير در تفسير ابن. » است  ناظر بر آن �R��Q�R��Q�R��Q�R��Q����z}�  كه هللا  بر خلق  شفقت
  اسيران  درباره  آيه  و اين 1گرفتند نمي  اسارت را به  الماس  اهل صخدا   رسول«: گويد مي
با آنها دستور   رفتار نيك  را به  مسلمانان ص  اكرم  گرديد و رسول  نازل  شرك  اهل
  .»دادند مي
عنهما  هللا رضي  و فاطمه  علي  درباره  كريمه  آيه: گويند مي  نزول  سبب  تفسير در بيان  اهل

  صحت  سند به از نظر  داستان  گرديد ـ هرچند اين  نازل  فضه  نام به از آنها  و كنيزكي
) ابرار(  نيكان  همه  درباره  آيه  اين  كه  است  آن  صحيح«: گويد مي  قرطبي.  است  نرسيده

  .» است  شده  نازل
  

��c���b�������a��� �̀��������_�� �̂�]��\���[��Z��Y��c���b�������a��� �̀��������_�� �̂�]��\���[��Z��Y��c���b�������a��� �̀��������_�� �̂�]��\���[��Z��Y��c���b�������a��� �̀��������_�� �̂�]��\���[��Z��Y  
  كه  نيست  جز اين«: گويند با خود مي  در دل �وندخدا  درستكار و مقرب  بندگان  و آن

و   پاداش ، از شما انتظار پس »كنيم مي  خداوند شما را اطعام  خشنودي  ما فقط براي
 �خداوند  البته.  طلبيم را نمي  مردم  ثنا و ستايش  عمل  و با اين  را نداشته  متقابل  عمل

                                                           
.  است در افغانستان  فعلي  خانگي  جنگ  آن  مونهن. گيرند مي  اسارت ديگر را به يك  اسالم  اهل  اما امروزه 1

  .بميرد  و زاري  خواري  كنند تا به نمي  دهند و او را درمان نمي  نان  اسير مسلمان  به  گاهي  كه  اين  عجب
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  شما نه از«ستود   را بدان  ايشان  روي  اينو از   دانست  ايشان  امر را از دلهاي  اين

  طلب و  بوده هللا  ما خالصا لوجه  عمل  اين  بلكه »سپاسي  و نه  خواهيم مي  پاداشي
و   قيامت از روز  ترس  ما هم  دوم  و هدف  ما است  هدف  نخستين �خداوند  رضاي

  .باشد مي  آن  و هراسهاي  هول
  

��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  
  عبوسي روز  ما از پروردگارمان«: گويند مي �خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  آن و

شود، روز  مي  كشيده  و درهم  ها ترش چهره  آن  و سختي  از هول  كه »را هراسناكيم
  . وحشتناك و  دشوار و تاريك  سخت  يعني: قمطرير »را  دشواري  نهايت«
  

�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������t��t��t��t  
  دفع روز را  شر آن  از ايشان: يعني »روز نگهداشت  را از شر آن  خداوند ايشان  پس«

 غذا  نيازمند وي  بندگان  ترسيدند و به مي  وي  از خشم  ايشان  كه  اين  سبب كرد به
 جاي به  تعالي  حق »داشت  ارزاني  و خوشحالي  شادابي  ايشان  و به«دادند  مي

  دل  و شادماني  و خرمي  چهره  و صفاي  تازگي  ايشان  ، به در كفار است  كه  اي ترشرويي 
  . است  از اثر نعمت  چهره  و خرمي  و صفا و پاكي  سپيدي: نضره.  داشت  ارزاني

  

��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 و  از محرمات  ، پرهيزشان واجبات  بر اداي »برابر صبرشان را در  و ايشان«

  و جامه« شوند برخوردار مي  از آن  كه »داد  پاداش  بوستاني«؛  نيازمندان  به  اموال

عمر  ابن  روايت  به  شريف  در حديث. پوشند را مي  آن  داد كه  پاداش »ابريشمين
در   گرفتند پس قرار  از صبر مورد سؤال صخدا   رسول  كه  است عنهما آمده هللا رضي
،  داء الفرائضأ  علي ، والصبر ولياأل  ةلها الصبر عند الصدموأ: ةربعأالصبر «: فرمودند  پاسخ

  آن  اول: است  چهار نوع صبر بر :المصائب  ، والصبر علي اهللا  محارم  اجتناب  والصبر علي
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صبر   ، سوم است  فرايض  اداي صبر بر  ، دوم است  با صدمه  برخورد اول  صبر در هنگام
: گويد مي  رازي  امام. » است  مصائب صبر بر  و چهارم  است  الهي  از محرمات  بر اجتناب

  عذاب  اهل  جز به  آخرت  هاي سختي  كه  امر است  اين  از داليل  يكي  آيه  اين  كه  بدان«
  .»رسد نمي

  

���f��e��d��c��b��a��`��_~��}��|��{���f��e��d��c��b��a��`��_~��}��|��{���f��e��d��c��b��a��`��_~��}��|��{���f��e��d��c��b��a��`��_~��}��|��{  
  مكلل  تختهاي وبر اورنگها   بهشتيان »زنند  ها تكيه بر تخت«  در بهشت: يعني »در آنجا«

  بينند و نه را  خورشيدي  گرماي  در آنجا نه«زنند   ها تكيه ها و سراپرده حجله  به

  سردي :زمهرير.  است  فرحبخش  و بس  معتدل  بهشت  هواي  بلكه »سختي  سرماي

  هواي:  ال حر وال قر  سجسج  ةهواء الجن«: است  آمده  شريف  در حديث.  شديد است
  ، مانند سايه است  گسترده  سايه: سجسج. »سرد  و نه  است  گرم  ، نه است  معتدل  بهشت
  .خورشيد  بامداد تا طلوع  طلوع

  

��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  
  بهشتيان  به  بهشت  درختان  هاي سايه: يعني »باشد  نزديك  ايشان  به  آن  هاي و سايه«

  هرچند كه بيفزايد،  ايشان  و نعمت  طربكند تا بر  مي  سايباني  و بر ايشان  است  نزديك
از طال   بهشتيان  موي  شانه  كه  طوري  ، همان مهتابي  و نه  است  خورشيدي  نه  در بهشت

  هاي و ميوه«.  گرد وغباري  و نه  است  اي پليدي  نه  در بهشت  ، هرچند كه است  و نقره

  كنندگان تناول  براي  چنان  هشتب  هاي ميوه: يعني »است  پذيري دسترس  در كمال  آن
  پهلو آرميده و به  نشسته ، ايستاده  در حاالت  بهشتي  شخص  كه  است  شده  ساخته  رام

از آنها   بهشتيان  دستهاي  كه  دور است  درختان  آن  نه  دارد پس  دسترسي  آن  به  يكسان
  .دارد  خار و خاشاكي  بهشت  درختان  برگردد و نه
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p��o��np��o��np��o��np��o��n��������������v���u��������������t�����s��r���q��v���u��������������t�����s��r���q��v���u��������������t�����s��r���q��v���u��������������t�����s��r���q  
 در هر: يعني »شود مي  آنها گردانده  پيرامون  بلورين  هاي و كوزه  سيمين  و ظروف«

 و  را با ظروف  شراب  بر ايشان  بخواهند، خدمتكاران  بهشتيان  كه  و هر زماني  وقت
  بهشت چيز در  هيچ«: يدگو مي � عباس ابن. گردانند ، مي است  از نقره  كه  هايي كوزه

  از نقره  كه  هايي ايد، بجز كوزه شده  را داده  آن  شما در دنيا مشابه  كه  مگر اين  نيست
  دسته  بدون  است  ؛ جامهايي اكواب: كه  است  اين»  اكواب«و »  آنيه»  در ميان  فرق. » است

  . و كوزه  ، مانند قدح دسته  داراي  است  ؛ ظروفي  اما آنيه
  

���|��{��z��y��x��w���|��{��z��y��x��w���|��{��z��y��x��w���|��{��z��y��x��w  
  پس  است  از نقره  بهشت  اهل  بلورين  ها و ظروف آبگينه: يعني» از سيم  هايي آبگينه«

  در حالي  است  شده  دو در آنها جمع هر  شيشه  و صفا و درخشش  نقره  سپيدي
 يبرتر  عزوجل  خداي  سان بدين.  است  و ماسه  دنيا از ريگ  هاي ها و شيشه آبگينه كه

 آنها تا  و شفافيت  اما درخشش  است  آنها از نقره  اصل  را كه  بهشتي  هاي آبگينه 
نمايد  مي شود، گوشزد مي  آنها ديده  ، از بيرون آنهاست  در اندرون  آنچه  كه  بدانجاست

  اي نقره  بلورين  در جامهاي  بهشتي  ساقيان: يعني »باشند  پيموده  اندازه آنها را به  كه«
  آن  حتي . و كم  و نه  بيش  خواهند؛ نه مي  بهشتيان  ريزند كه مي  مقدار شراب  انهم

خود   صاحب  اند كه شده  هنجار ساخته برابر و به  خود چنان  و محتواي  در شكل  ظروف
  . كم  و نه  بيش  سازند، نه  را سيراب

  

���¡��������~��}���¡��������~��}���¡��������~��}���¡��������~��}����������¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢  
 را  شراب  اعراب »نوشانند مي  است  زنجبيل  آن  آميزه  كه  از جامي  آنان  و در آنجا به«

بالد  در  كه  معروف  است  گياهي  زنجبيل. ساختند ، لذيذ و دلپذيرتر مي زنجبيل  با آميزه
ـ  شود مي  كافور آميخته  به  بهشتيان  شراب  گاهي  پس. رويد مي  و هند و چين  شام

 آميخته  زنجبيل  به  و گاهي  ود سرد استخ  ـ و كافور در طبيعت  گذشت  كه چنان
  هركدام از  اما مقربان. پديد آيد  الزم  تا اعتدال  است  خود گرم  در طبيعت  شود كه مي 
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  خداي  كه  هرچه«: گويد مي � عباس ابن. نوشند مي  خالص  بخواهند، شرابي  آنها كه
  .»آنها وجود ندارد از  يز ديگريچ  ، در دنيا جز نام ياد كرده  از بهشت  در قرآن  عزوجل

  

��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥��©��� �̈�§��¦��¥  
  بهشت در  زنجبيل: يعني »شود مي  ناميده  سلسبيل  كه«نوشند  مي »در آن  اي از چشمه«

  در نهايت  كه  است  آبي  نام  در لغت  سلسبيل. شود مي  ناميده  سلسبيل  دارد كه  اي چشمه
  .فرو رود  در حلقوم  احتو بسيار زود و ر  بوده  و گوارايي  رواني

  

��µ���� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��µ���� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��µ���� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��µ���� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª  
و   و طراوت  بر جواني  هميشه  كه  پسراني »گردند مي  جاوداني  پسراني  و بر گرد آنان«

  و نه شود مي  آنها دگرگون  شادابي  شوند، نه پير مي  باقيند، نه  خويش  و خرمي  تازگي
  شده  افشانده  از رشته  مرواريدهايي  ايشان  كه  ، پنداري بينيرا ب  ايشان  چون«ميرند  مي

  را به  پسران  آن  خداوند متعال. و دلربايند  باصفا، زيبا، شاداب  كه  از بس »هستند
  كه  حورعين  برخالف اند، سريع  در خدمتگزاري  كرد زيرا ايشان  تشبيه  مرواريد افشانده

شوند و  نمي  قرار داده  خدمت زير بار  نمود زيرا ايشان  تشبيه  مرواريد نهفته  را به  ايشان
وجود دارد   ، تشبيهي نيكوتر از اين  نه«: گويد كثير مي ابن. بالند فارغ  ورزيدن  عشق  براي
  .»دلرباتر و زيباتر وجود دارد  اي منظره زيبا و باصفا،  در مكاني  از مرواريد افشانده  و نه

  

��»��º����¹�� �̧�¶��»��º����¹�� �̧�¶��»��º����¹�� �̧�¶��»��º����¹�� �̧�¶��¾�����½��¼��¾�����½��¼��¾�����½��¼��¾�����½��¼  
  نعمتي«  بيفگني  را آنجا در بهشت  نگاهت  چون: يعني »آنجا را بنگري  و چون«

را درحد   آن  هرگز قدر و اندازه  كه »بيني مي  كران بي  و ملكي«ناپذير  و وصف »فراوان
  .آورد  و حصر نتوان

آمد  صخدا  نزد رسول � خطاب عمربن: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
بر   آن  درشتي  خرما كه  درختان  از برگ  بر حصيري ص  حضرت  آن  كه  در حالي

 صخدا   رسول . گريست �عمر  پس. بودند  بود خوابيده  اثر كرده  مباركشان  پهلوي
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  ، هرمز و پادشاه كسري :گفت �؟ عمر است وا داشته  گريه  چيز تو را به  چه: فرمودند
هستيد، بر  �خداوند  فرستاده شما  كه و درحالي  ياد آوردم را به  شان ييو فرمانروا  حبشه

اختيار  داد و بي  دست  رقت  شما بر من  حال  ، از اين پس«! از خرما قرار داريد  حصيري
از   باشد و آخرت  دنيا از آنان  كه  نيستي  راضي آيا: فرمودند صخدا   رسول. »گريستم

  .����º����¹��¸��¶z«��¼��½�����}� :گرديد  ازلن  آيه  اين  ما؟ پس  آن
  

��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â���Á����À��¿��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â���Á����À��¿��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â���Á����À��¿��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â���Á����À��¿  
 :سندس »ستبر در بر است  سبز و ابريشم  نازك  از ابريشم  هايي را جامه  بهشتيان«

و  »شوند  آراسته  سيمين  دستبندهاي  و به«  ستبر است  ابريشم: و استبرق  نازك  ابريشم

�}�: است آمده» فاطر»  سوره در q� � p� � on�s� � rz : »دستبندهاي  در آنجابه  
دستبند   دو نوع از هر  بهشتيان  كه  است  بر آن  دليل  تنوع  اين. »شوند  آراسته  زرين

  به  و پروردگارشان« پوشد بخواهد، مي  دلش  را كه  هر چه  شوند و هر كس مي  پوشانده

غذا   ايشان  ابتدا به«: گويند مي  نخعي  و ابراهيم  ابوقالبه »نوشاند مي  پاكيزه  شرابي  آنان
شود  مي  تقديم  ايشان  به  پاكيزه  شرابي  گاه آخر رسيد آن غذا به  شود و چون مي  آورده

  بوي  چون  شود و عرقي مي  متناسب خرد و  شكمهايشان  نوشند و بر اثر آن مي  پس
  چون«: فرمود  كه  است شده  روايت � علي از. »گردد سرازير مي  از بدنهايشان  مشك

ـ غير از   اي پاكيزه  شراب  ايشان  به  خداوند متعال برسند،  بهشت  به دروازه  بهشت  اهل
... يابند را مي  در آنجا دو چشمه  پس. نوشاند ذكر شد ـ مي  قبل  در آيات  كه  شرابهايي  آن
  وغش و حسد و غل  را از كينه  اندرونشان  شراب  اين  كه نوشند مي از آنها  از يكي  گاه آن

و   ، شادابي بر اثر آن  كنند كه مي  غسل  از ديگري  گرداند و سپس مي  پاك  پست  و اخالق
  .»شود مي  نمايان  بر ايشان  بهشت  هاي نعمت  خرمي

  

��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  
  جزايي نعمتها،  انواع  اين: شود مي  گفته  بهشتيان  به  يعني »شماست  براي  جزايي  اين«

شما   و سعي«  شماست  اعمال  اينها پاداش: يعني.  برابر اعمالتان در  شماست  براي
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  شايان . و مورد پسند است  ، پذيرفته شما در نزد ما ستوده  سعي: يعني »مشكور است
  .را  وي  طاعت  اوست  ، قبول بنده  در برابر عمل  سبحان  شكر خداي: كه  ذكر است

  

��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×  
  تدريج  را به  آن: يعني »آورديم بايدوشايد فرود  كه را بر تو چنان  ما قرآن  هرآينه«

 ادعا  مشركان  كه  آنچه  و تو بر عكس  يكباره به  نه  آورديم بر تو فرود  بخش وبخش
و   گوناگون  با تأكيدات  عزوجل  خداي  سان بدين.  اي را از نزد خود نياورده  كنند، آن مي

خود را   بنده بر  قرآن  فرود آوردن» ناإ«بعد از ذكر ضمير »  نحن«ذكر ضمير   از جمله
  .بزدايد را از دلها  اي و شبهه  شك  هرگونه  مؤكدات  گرداند تا بسياري مؤكد مي

  

��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  
 تأخير به ، وي  و قضاي  حكم  از جمله  كه »كن  پروردگار خود شكيبايي  بر حكم  پس«

و از «كند  مي را اقتضا  آن  تعالي  حق  حكمت  كه  است  تا ميعادي  ات پيروزي  انداختن

  مرتكب  كه را  از كساني  احدي: يعني »نكن  اطاعت  گناهكار يا ناسپاسي  از هيچ  آنان
  آشكارا مرتكب  كه  است  بدكاري: آثم. مبر  اند، فرمان يا در كفر فرو رفته  گرديده  گناهي

نمايد  افراط مي  آن و در  داشته  بر كفر خود تعصب  كه  است  كسي: كفور. شود مي  گناه
در   دو تن  مراد از اين: گويند مي  مفسران. كند مي  آشكارا كفر خود را اعالن  كه  طوري  به

: گفت صخدا   رسول  به  بودند زيرا عتبه  مغيره و وليدبن  ربيعه بن ، عتبه يهآ  نزول  هنگام
  از زيباترينهاي  دخترانم  چراكه  كنم  توتزويج  را به  كار برگرد تا دخترم  از سر اين

  بدهم  تو مال  قدر به  برگرد تا آن  راه  از اين: گفت  ايشان  به  مغيره  و وليدبن. اند قريش
  از اول صخدا   رسول  پس.  هستم  قريش  ثروتمندترينهاي از  زيرا من  شوي  يراض  كه

 ��Z��Y��X��W�z]��\����[���^���_}�: »13»  آيه تا»  السجده.  حم»  سوره
برداشتند و   دست صخدا   از رسول  دو تن  آن  هنگام  در اين. كردند  تالوت  را بر آنان

 فروخواهد  كعبه  همينك  كه  را خواند، پنداشتم  آيات  نمحمد اي  وقتي: آنها گفت از  يكي
  .افتاد
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  هيچ از صخدا   رسول  كه  چرا با آن: است  اين  شود و آن مي  مطرح  در اينجا سؤالي
  است  اين شدند؟ پاسخ  نهي  از آنان  بردن  بردند، از فرمان نمي  از كفار و فجار فرمان  كس

  اين  كه  چنان  است  امت  ، نهي ايشان  باشند و نهي مي  امت  و الگوي  قدوه صپيامبر   كه
  رو كه  دارند، ازآن و ارشاد نياز  توجيه  به  هميشه  مردم  دارد كه  اشاره  واقعيت  اين  به  نهي

  و ارشاد الهي  توفيق از  و اگر كسي  است  بشر نهفته  شر و فساد در اندرون  به  گرايش
  واجب  ، بر هر مسلماني بنابراين بود ص  پيامبر معصوم  كس  آن  شك بود، بي نياز مي بي

را از   وي  تعالي  گردد تا حق  و نياز متوجه  زاري  به �خداوند  سوي به  كه  است
  .بدارد و محفوظ  مصون  كن گمراه  پليد و شهوات  خواهشهاي

  

���í��ì��ë��ê��é��è���í��ì��ë��ê��é��è���í��ì��ë��ê��é��è���í��ì��ë��ê��é��è��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  
 بر ياد پروردگار خود: يعني »و شام  وردگار خود را در هر صبحپر  و ياد كن«

بامداد  نماز: روز  مراد از اول  پس. و آخر روز نماز بگزار  او در اول  و براي  كن  مداومت
بامداد و ظهر و   دستور نمازهاي  ، اين بنابراين.  نماز ظهر و عصر است: و مراد از آخر آن

از   در برخي: يعني »كن  او سجده  براي  از شب  بخشي و در«گيرد  عصر را در بر مي

و او را «  و عشاء است  مغرب  مراد نمازهاي. نماز بگزار  تعالي  حق  براي  شب  ساعات

  ـ كه  از شب  درازي  در وقت او  براي: يعني »ياد كن  پاكي  به  از شب  بلندي  در بخش
  .بگزار تهجد ـ نماز  است  آن  ، يا ثلث ، يا نصف دو سوم

  

��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  
  بهره ، و موافقانشان  كفار مكه: يعني »دارند  را دوست  زودياب  بهره  اينان  گمان بي«

  ترجيح  آخرت را بر  دارند و آن  ، دوست زودگذر است  دنياي  همانا بهره  را كه  زودياب
روز  »افگنند مي سر خود  پشت«  ستا  روز قيامت  كه »گرانبار را  و روزي«دهند  مي

  آنان  پس.  است  و هراس  و هول  پر از سختي  شد كه  رو گرانبار ناميده  آن از  قيامت
  .دهند نمي  اهميتي  آن  گيرند و به نمي  آمادگي  روز آخرت  براي
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��\���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��\���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��\���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��\���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R  
ما بندها : يعني »ايم آنها را استوار كرده  و پيوند مفاصل  را آفريده  آنان  كه  ماييم«

پيوند   ديگر محكم يك  به  عصبي  هاي و رشته  و پي  رگ  وسيله  را به  وجود آنان  واعضاي
،  بخواهيم اگر: يعني »كنيم مي  تبديل  نظايرشان  را به  ، آنان بخواهيم  و چون«  ايم داده
پذير  فرمان ما  براي  كه  گردانيم مي  نشانرا جانشي  ديگري  و كسان  را نابود كرده  آنان

  .باشند
  

���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��`_�� �̂�]  
  سوي به  خواهد، راهي  تا هر كه«  اي و موعظه »است  پندي«  سوره» اين  گمان بي«

  . از او و پيامبرش  بردن  و فرمان  با ايمان »گيرد  پروردگار خود در پيش
  

��o��nm��l��k���j��i��h��o��nm��l��k���j��i��h��o��nm��l��k���j��i��h��o��nm��l��k���j��i��h��q��p��q��p��q��p��q��p�������t��s��r���t��s��r���t��s��r���t��s��r  
  خويش پروردگار  سوي توانيد به نمي: يعني »خدا بخواهد  كه  خواهيد مگر آن و نمي«

او   كار به را بخواهد پس  چيزي  خود چنين  تعالي  حق  كه گيريد مگر اين  در پيش  راهي
  به  ، نه اوست  بالكيف  دست  شما و خير و شر به  به  نه  است  مفوض  وتعالي سبحانه
  آورد و نه مي  ارمغان  او به  را براي  خيري  نه  بنده  و ارداه  خواست  شما لذا صرف  دست
همانا خداوند «دهد   اذن كار  اين  به �خداوند  كه كند مگر اين مي  را از او دفع  شري

  لذا راه  دارد، داناست را  هدايت  شايستگي  كه  كسي  او به  پس »است  و حكيم  عليم
  گرداند و نيز او به مي  آماده  را برايش  آن  و اسباب  هموار گردانيده  رويش را به  دايته

و در . گرداند برمي  هدايت  راه او را از  پس  داناست  است  گمراهي  مستحق  كه  كس  آن
  .دهد قرار مي  آن  مناسب  جاي چيز را در لذا هر  اوست  از آن  بالغه  حكمت  هر حال
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 زيرا »آوردد در مي«  خويش  بهشت  به: يعني »خويش  رحمت  را خواهد به  هركه«

  عذابي«كافر  »ظالمان  و براي«  است  دسترسي  قابل �خداوند  با رحمت  بهشت

 رب  عزوجل  خداي  سان بدين.  است  جهنم  همانا عذاب  كه »است  كرده  آماده  دردناك
  اوست  و مشيت  خواست  هر دو به  و گمراهي  هدايت  گذارد كه تأكيد مي  حقيقت  اين
  مشيت  بودن  عام  البته. كند مي  گمراه  خويش  عدل  و به  هدايت  خويش  فضل  او به  ولي
  نيز در محدوده  زيرا اختيار انسان  نيست  با اختيار انسان  در خير و شر، منافي  تعالي  حق

  .باشد ود نافذ ميخ
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  ﴾ مرسالت  سوره ﴿
  . است  آيه) 50(  و داراي  است  يكم

  

سوگند   بدان �خداوند  كه a...�z}�: خود  مطلع  نام به  سوره  اين :تسميه  وجه
  .شد  ناميده»  مرسالت«،  است  خورده

نماز  در صخدا   رسول  كه  است  كرده  روايت  از مادرش � عباس ابن: آن  فضيلت
را »  مرسالت«  سوره � عباس ابن  كه  است  نقل. خواندند را مي»  مرسالت»  سوره  مغرب

  خاطرم  به  سوره  اين  با خواندن!  فرزندم: گفت  وي  به  الفضل اثنا ام  خواند، در اين مي
  را در نماز مغرب  آنصخدا   رسول  شنيدم  كه  است  چيزي  آخرين  سوره  ؛ اين آوردي

  .ندخوان مي
  

��c���b��a��c���b��a��c���b��a��c���b��a  
از  مراد  كه  است  تر اين  قوي  قول«: گويد كثير مي ابن »پياپي  فرستادگان  به  قسم«

  برآن  سر هم  پشت  كه  اسب  گردن  موي  چون  كه  است  ، بادهايي پياپي  فرستادگان
راد از م  برآنند كه  جمهور مفسران«: گويد نيز مي  قرطبي. »آيند مي  ، پياپي است  روييده

  هستند كه  اي فرستاده  فرشتگان»  مرسالت«مراد از : ديگر  قولي به. » ، بادهاست مرسالت
  .آورند مي  طورپياپي  نيكو، يا به  پروردگار را بر وجهي  و امر و نهي  وحي

  

��f���e��d��f���e��d��f���e��d��f���e��d  
  نعمت  آوردن  خود ـ يعني  مأموريت  قصد انجام به  كه »سخت  تندبادهاي  به  قسم  پس«

  بر بادها گمارده  اند كه فرشتگاني»  عاصفات«: قولي به. شوند مي  ـ فرستاده  يا عذاب
را   كافران  ارواح  هستند كه  آنها فرشتگاني: ديگر قولي به. رانند شوند و آنها را تند مي مي
  .رانند مي  تندي  به
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���i���h��g���i���h��g���i���h��g���i���h��g  
پروردگار   كه  گونه زا را آن  باران بادآور  ابرهاي  كه »افشانگر  افشانندگان  به  و قسم«

اند و  برابرها گماشته  اند كه فرشتگاني»  ناشرات«يا مراد از . پراكنند بخواهد، مي  عزوجل
خود را   ، بالهاي وحي  فرودآوردن  در هنگام  اند كه يا مراد فرشتگاني. پراكنند آنها را مي
  .افشانند گشايند و مي در فضا مي

  

��l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��j  
  اي الهي  با پيامهاي  هستند كه  مراد فرشتگاني »جداكردني  به  جداكنندگان  به  قسم  پس«

  .كنند جدا مي  را از هم  و حرام  و حالل  و باطل  آورند، حق فرود مي  كه
  

��o��n��m��o��n��m��o��n��m��o��n��m  
 .كنند القا مي ‡را بر انبيا  وحي  كه »وحي  فرودآورنده  فرشتگان  به  قسم  پس«

در   شده ياد سوگند  از پنج  كه  است  اين  راجح  قول«: گويد مي»  ساألسا«تفسير   صاحب
ديگر   سوگندهاي دارد و  بادها تعلق  به) فالعاصفات(  يعني  اينجا، فقط سوگند دوم

و   بادها و سوگند چهارم  به  سوگند اول  سه: ديگر  قولي به. » است  فرشتگان  مربوط به
،  بادها و فرشتگان  ميان  مناسبت  وجه  كه  ذكر است  شايان .دارد  تعلق  فرشتگان  به  پنجم

  . آنهاست  حركت  و سرعت  لطافت
  

��s��r�����q��p��s��r�����q��p��s��r�����q��p��s��r�����q��p  
و   نماياندن عذر  عنوان را به  وحي  فرشتگان: يعني »باشد يا هشداري  عذري  خواه«

 ‡پيامبران ، بر هشدار عذابش  عنوان ، يا به بر خلقش  عزوجل  خداي  حجت  اتمام
  و هشداري  پرستان حق  براي  عذر و حجتي  عنوان را به  وحي  يا فرشتگان. آورند فرود مي

  .آورند ، فرود مي پرستان باطل  براي
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��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���t  
  آيه  اين »خواهد داد  ايد، قطعا رخ يافته  وعده  آنچه  كه«ذكر شد   آنچه  سوگند به!  آري

صور و  در  ، دميدن قيامت  شما در مورد وقوع  به  كه  آنچه  ؛ يعني هاست قسم  جواب
  .دهد مي  رخ  ناخواه ، خواه شده  داده  اجساد وعده  برانگيختن

  :سازد مي  روشن  گونه  را اين  الوقوع رخداد حتمي  اين  هاي نشانه  سبحان  خداي  سپس
  

��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x  
  .آنها محو گردد  ينور و روشن: يعني »شوند  تيره  ستارگان  كه  گاه آن  پس«
  

������~��}��|������~��}��|������~��}��|������~��}��|  
  .گردد  پاره و پاره» شود  شكافته  آسمان  كه  گاه و آن«
  

��¤��£���¢��¡��¤��£���¢��¡��¤��£���¢��¡��¤��£���¢��¡  
  باقي از آنها  اثري  و در فضا بر باد روند و هيچ »شوند  كوهها از جا كنده  كه  گاه و آن«

  .برابر گردد  زمين  آنها با سطح  نماند و جايگاههاي
  

�� �̈��§�����¦��¥�� �̈��§�����¦��¥�� �̈��§�����¦��¥�� �̈��§�����¦��¥  
  ميان  نهايي  و فيصله  منظور داوري  به »كنند  تعيين  ميقاتي  پيامبران  براي  كه  گاه و آن«

  .دهد مي  روي ، است  حتمي  آن  وقوع  كه  آنچه  هنگام  در آن: يعني.  و امتهايشان  ايشان
  

��¬���«���ª��©��¬���«���ª��©��¬���«���ª��©��¬���«���ª��©  
 در مورد  شان گواهي ‡تا پيامبران »است  شده  وقت  تعيين  روزي  چه  براي«

  .دارند؟ را برپا  هايشان امت
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��°����� �̄����®��°����� �̄����®��°����� �̄����®��°����� �̄����®  
صادر   نهايي  و فيصله  داوري  اعمالشان  برمبناي  مردم  ميان  در آن  كه »روز فصل  براي«

  .شوند مي  پراكنده  يا دوزخ  بهشت  سوي به  شود سپس مي
  

��¶�����µ�� �́�³��²��±��¶�����µ�� �́�³��²��±��¶�����µ�� �́�³��²��±��¶�����µ�� �́�³��²��±  
را   سؤال  اين  روز قيامت  بودن  ر مورد هولناكد  تعجب  افگندن  براي  تعالي  حق  گاه آن

  وقوع روز، روز  آن: يعني »؟ چيست  روز فصل  كه  داني  و تو چه«: كند مي  مطرح
تصور بشر  در  آن  و هراس  و مقدار هول  وصف  كه  است  و عظيمي  رخداد هولناك

  . است  نهفته  آن  در درون  سؤال  اين  گنجد لذا پاسخ نمي
  

��¸��¸��¸��¸��»��º���¹��»��º���¹��»��º���¹��»��º���¹  
  هالكت و  نابودي  تهديد به: ويل »كنندگان  بر تكذيب«  هولناك »روز  در آن  واي«

.  نيست  صحيح  است  در جهنم  اي وادي»  ويل»  كه  روايت  اين: گويد كثير مي ابن.  است

ديگر از   جاي  در نه Ê��É��È�z}�: با جمله  تهديد و تهويل  كه  ذكر است  شايان
نيز »  رحمان»  در سوره  كه چنان  است  بيشتر تكرار شده  تأكيد و تبيين  نيز براي  هسور  اين

  . است  تكرار شده ��zz}��|��{��}�: ، يعني نظير آن
  

��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼��¿��¾��½��¼  
، عاد،  نوح  اقوام  چون  گذشته  آيا كفار امتهاي: يعني »؟ نكرديم  را هالك  مگر پيشينيان«

دنيا   با عذاب صمحمد   زمان  جوي تا كفار ستيزه � آدم  را از زمان  ثمود و ديگران
  .كردند؟  را تكذيب  پيامبرانشان  كه  گاه ؛ آن نكرديم  هالك
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��Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À  
ديگر را   از كفار قرنهاي  و نيز امثالشان  ، موافقانشان كفار مكه: يعني »را  پسينيان  سپس«

در مورد  ما  سنت  و اين »آوريم مي  آنان  در پي«پردازند  مي صمحمد   تكذيب  به  كه
  . آنهاست

  

��Ç��Æ��Å�����Ä��Ç��Æ��Å�����Ä��Ç��Æ��Å�����Ä��Ç��Æ��Å�����Ä  
دنيا يا در  ؛ يا در كنيم نابود مي  چنين را اين  هر مشركي: يعني »كنيم مي  چنين  با مجرمان«

  . آخرت
  

���Ë����Ê��É��È���Ë����Ê��É��È���Ë����Ê��É��È���Ë����Ê��É��È  
  كنندگان بر تكذيب  در روز هالك  واي: يعني »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

  . است تأكيد  ـ براي  گفتيم  كه ـ چنان  آيه  تكرار اين. �خداوند  كتابها و پيامبران
  

��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����A  
) مني(  نطفه  همانا آب  و حقير كه  ضعيف  از آبي: يعني »مقدار بي  مگر شما را از آبي«

  . »؟ نيافريديم«  است
  

��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G��K��J��I��H��G  
  كه  محكم محفوظ و  در جايگاهي: يعني »قرار داديم استوار  را در جايگاهي  آن  پس«

  جنين  براي  كه  اي شده  و حمايت  محيط امن  از چگونگي  و هر كس.  است  همانا رحم
  .يابد را درمي  آيه  اعجاز اين  شود، دقت  آگاه  است  شده  قرار داده

  

��O�����N���M��L��O�����N���M��L��O�����N���M��L��O�����N���M��L  
  . تاس  بارداري  همانا مدت  كه »معين  تا مدتي«
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��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P  
  همه و  جنين  اعضا و اوصاف: يعني »تواناييم  نيك  و چه  داديم  سامان  اندازه به  پس«

  سامان ما نيكو  پس  ايم خواسته  كه  قرار داديم  وصفي  را بر همان  و اطوار آن  احوال
  . هستيم  اي و آفريننده  دهنده

  

���W��V��U���T���W��V��U���T���W��V��U���T���W��V��U���T  
، يا بر  ساماندهي  ما بر اين  قدرت »كنندگان بروز بر تكذي  در آن  واي«

  . تجديد آفرينش  كنندگان تكذيب
  

��\�������������[���Z��Y������X��\�������������[���Z��Y������X��\�������������[���Z��Y������X��\�������������[���Z��Y������X  
در  گيرد و را فرا مي  همگان  كه  طوري  به »؟ ايم نگردانيده  كننده را جمع  مگر زمين«

  . است  كردن  و جمع  گرفتن فرا: كند؟ كفات مي  خود جمع
  

��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]  
  زندگان خود فراگير  در سطح  زمين: يعني »؟ مردگان  براي  و چه  زندگان  براي  چه«

  همچنين .برند سر مي به  خويش  و جايگاههاي  در منازل  آن  بر روي  و زندگان  است
،  كفت« :گويد مي  خليل. خود  در بطن  است  مردگان  كننده  و جمع  فراگيرنده  زمين

  است  اين  كفات  معني  پس  است  پشت  رو يا از رو به  به  از پشت چيز  يك  برگردانيدن
  حيات  آن  روي بر  زندگان  عنوان به  آيند، سپس وجود مي  به  زمين  از خاك  آدميان  كه
  .»گردند برمي  در آن  مردگان  صورت مجددا به  گاه گذرانند آن 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��`  
 و گوارا »شيرين  شما آبي  و به  پايدار و بلند پديد آورديم  كوههاي  و در آن«

  مردگان  انگيزتر از رستاخيز و احياي تر و شگفت ، شگرف همه  اين  پس »نوشانيديم«
  . است

  

���k���j��i��h���k���j��i��h���k���j��i��h���k���j��i��h  
  جمله نيز از  يادشده  نعمتهاي  ما، كه  نعمتهاي »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

  . آنهاست
  

�m��l�m��l�m��l�m��l������r��q��p�����������o��n��r��q��p�����������o��n��r��q��p�����������o��n��r��q��p�����������o��n  
  اين »شمرديد مي  را دروغ  آن  كه  چيزي  همان  سوي به«  انگاران دروغ  اي» برويد«

 آنان  به  و منكران  كنندگان  تكذيب  و كوبيدن  از سر تحكم  جهنم  را نگهبانان  سخن
  .شمرديد يم  را در دنيا دروغ  آن  كه  دوزخ  عذاب  سوي برويد به: يعني. گويند مي 

  

��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  
با   كه  از دود جهنم  اي سايه  سوي به: يعني »شاخه  سه  داراي  اي سايه  سوي برويد به«

؛  است  شده  تقسيم  جداگانه  شاخه  سه  به  كه  بلند گرديده  پيكر خود چنان كوه  هاي شعله
  .يدآ  پايان  به  ها برويد تا كار حساب سايه  در زير آن

  

�� �̀��_��~��}��|��{��z�� �̀��_��~��}��|��{��z�� �̀��_��~��}��|��{��z�� �̀��_��~��}��|��{��z  
 مانند  دود نه  آن: يعني »دارد بازمي  آتش  از گرمي  و نه  سرد است  سايه  نه  كه«

  .دارد را از شما بازمي  جهنم  سوزان  گرماي  و نه  دنيا سرد است  هاي سايه
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��e������������d�����c��b��a��e������������d�����c��b��a��e������������d�����c��b��a��e������������d�����c��b��a  
 هاي از شراره  اي هر شراره: يعني »افگند مانند قصر مي  هايي شراره  دوزخ  هرآينه«
  اي شعله :شرر.  از كاخهاست  خود مانند كاخي  افگند، در بزرگي را مي  آن  كه  دوزخ 

  . خراش آسمان  است  و برجي  عظيم  بنايي: قصر. شود مي  پراكنده  از آتش  كه  است
  

��i���h��g���������f��i���h��g���������f��i���h��g���������f��i���h��g���������f  
 صفر؛ شتران«: گويد فراء مي »ندا تاب  سيه  زردرنگ  شررها شتران  آن  گويي«
  جهت  زند، از اين مي  زردي  به  دل  كه مگر اين  نيست  تابي شتر سيه  اند و هيچ تاب سيه 

  هوا پراكنده شرر به  چون: اند گفته  دانشمندان. »اند را صفر ناميده  تاب سيه  شتران  اعراب
  تاب شتر سيه  به چيز  ترين باشد، شبيه  آتش  از رنگ  اي مانده باقي  فروافتد و در آن  شده
  . است

  

���m����l��k��j���m����l��k��j���m����l��k��j���m����l��k��j  
  . و روز آخرت �خدا  پيامبران »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
  

��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n  
  روي در محشر  كه  آنچه  و هراس  از هول  كافران »نگويند  سخن  كه  است  روزي  اين«

  . است  داده
  

��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s  
 آنان  به  عزوجل  خداي: يعني »كنند  عذرخواهي  شود كه مي  داده  اجازه  آنان  به  هو ن«
و   گرديده  بر آنها تمام  حجت  كنند بلكه  را پيشكش  عذري  دهد كه را نيز نمي  اجازه  اين 

  حاالت  قيامت  عرصات  كه  ذكر است  شايان.  است  نمانده  باقي  برايشان  عذري  ديگري
و   زيرا كفار در حالت باشد مي  حاالت  از اين  ناظر بر يكي  دو آيه  دارد و اين  گوني گونه

  .گويند مي  سخن  ديگري  موقف
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��{���z���y��x��{���z���y��x��{���z���y��x��{���z���y��x  
  .روز جزا »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
  

��£��¢��¡���~��}��|��£��¢��¡���~��}��|��£��¢��¡���~��}��|��£��¢��¡���~��}��|  
كفار   به: يعني »رديمگردآو  ، شما را با پيشينيان است«  و داوري »روز فصل  همان  اين«

  فيصله  خاليق  ميان  در آن  كه  است  نهايي  و فيصله  روز داوري  همان  اين: شود مي  گفته
  كنندگان  تكذيب  و اي  كفار قريش  اي  شود پس جدا مي  از باطل  حق  شود و در آن مي
  . گردآورديم  گذشته  روز با كفار امتهاي  ما شما را در اين!  امت  اين
  

��©�� �̈��������§�����¦��������������¥��¤��©�� �̈��������§�����¦��������������¥��¤��©�� �̈��������§�����¦��������������¥��¤��©�� �̈��������§�����¦��������������¥��¤  
  نيرنگي از خود بر  عذاب  كردن  در دفع  اكنون اگر هم: يعني »داريد  اگر نيرنگي  پس«

  اين. درآوريد اجرا  به  من  را عليه  نيرنگ  آن: يعني »بسگاليد  من  در حق  پس«تواناييد؛ 
  . كفار است  بيخ، تعجيز و تو تحقير، تخجيل  مفيد نهايت  آيه
  

��®���¬��«�����ª��®���¬��«�����ª��®���¬��«�����ª��®���¬��«�����ª  
و   حيله  روز هيچ  زيرا در آن  روز قيامت  عذاب »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

  .ندارند  از عذاب  در نجات  تدبيري
  

�� �́�³��²���±��°��¯�� �́�³��²���±��°��¯�� �́�³��²���±��°��¯�� �́�³��²���±��°��¯  
  شرك پرهيزكار از  مؤمنان: يعني »سارانند و كنار چشمه  ساران در سايه  متقيان  هرآينه«
  دارند، نه درختها و قصرها قرار  ساران ـ در سايه  مشرك  كنندگان تكذيب  بر خالف ـ

ـ   است  شده  پديدآورده  آور جهنم كفار از دود گرمازا و خفقان  براي  كه  اي سايه  همچون
  . گذشت  كه چنان

  



  

3221  

��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ  
  رغبت  و بدان »است  دلخواهشان  كه«هستند  »هايي در ميوه«  متقيان  همچنين »و«

در   بهشتيان  و ميل  رغبت  بر طبق  بهشت  نعمتهاي  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين. دارند
  بستگي  داشته  دست  امكانات  وجود آنها به  دنيا كه  نعمتهاي  ، برخالف است  دسترس

  .دارد
  

���¾��½���¼��»����º���¾��½���¼��»����º���¾��½���¼��»����º���¾��½���¼��»����º������À��¿��À��¿��À��¿��À��¿  
بخوريد «  شايسته  در دنيا از اعمال »كرديد مي  آنچه  پاداش  به«: شود مي  گفته  ايشان  به

  .» و گوارا  خوش  و بنوشيد، خورد و نوشي
  

��Å���Ä��Ã�������������Â��Á��Å���Ä��Ã�������������Â��Á��Å���Ä��Ã�������������Â��Á��Å���Ä��Ã�������������Â��Á  
  به  اعمالشان برابر را در  ما نيكوكاران: يعني »دهيم جزا مي  گونه را بدين  ما نيكوكاران«

  نيكو سازيد تا چنين خود را  عمل! نهاانسا  اي  پس  دهيم جزا مي  بزرگ  پاداش  مانند اين
  .داريد  را دريافت  پاداشي

  

��É���È���Ç���Æ��É���È���Ç���Æ��É���È���Ç���Æ��É���È���Ç���Æ  
 روز در بدبختي  در آن  آنان  چرا كه  بهشت »كنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
 سر خوشگوار به  پايدار و سعادتي  در نعمتي  مؤمنان  كه  قرار دارند در حالي  بزرگي 

  .برند مي
  

�Ë�����Ê�Ë�����Ê�Ë�����Ê�Ë�����Ê������Ï��Î����Í��Ì��Ï��Î����Í��Ì��Ï��Î����Í��Ì��Ï��Î����Í��Ì  
و   اندك  مدت  به: يعني »اندكي«در دنيا   منكران  شما اي »مند باشيد بخوريد و بهره«

اند و  مجرم  زيرا مشركان »شما مجرميد  چراكه«  است  دنيا اندك  زيرا بهره  كوتاهي
  .را ندارند  دائمي  و تكريم  انعام  ، شايستگي بنابراين
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��Ó����Ò���Ñ��Ð��Ó����Ò���Ñ��Ð��Ó����Ò���Ñ��Ð��Ó����Ò���Ñ��Ð  
 را در خود  كه  و روز آخرت  خدا، پيامبرانش  به »كنندگان  روز بر تكذيب  آندر   واي«

  كه  ـ چنان آيه  تكرار اين. اند قرار داده  هميشگي  عذاب  در معرض  اندك  اي برابر بهره
  . آنهاست  و كوبيدن  بر سرزنش  افزودن  ـ براي  گفتيم

  

��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô  
 نماز بگزاريد، نماز: شود  گفته«كافر   نادان  گروه  آن  به: ييعن »آنان  به  و چون«

  كه  ثقيف  قبيله  درباره  كريمه  آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران »گزارند نمي
  آنان به صخدا   رسول«: گويد مي  مقاتل. گرديد  كردند، نازل  امتناع  از نمازگزاردن

  خم :نماز دستور دادند اما آنها گفتند  اداي  را به  آنان شويد و  مسلمان: فرمودند
: فرمودند صخدا   رسول  پس.  است  و رسوايي  بر ما ننگ  شدن  زيرا خم  شويم نمي

باشد،   نداشته  و سجده  ركوع  كه  در ديني : و ال سجود  ركوع  فيه  ليس  دين  الخير في
  .» نيست  خيري

  

��Þ��Ý��Ü���Û��Þ��Ý��Ü���Û��Þ��Ý��Ü���Û��Þ��Ý��Ü���Û  
  . وي  و نواهي  سبحان  اوامر خداي »كنندگان  روز بر تكذيب  ندر آ  واي«

خداوند   كه  است  سوره  و تهديد در اين  دهي بيم  از انواع  نوع  ده  در مجموع  اين  پس
  . است  كفار را بدانها هشدار داده  متعال

  

���ã��â��á��à��ß���ã��â��á��à��ß���ã��â��á��à��ß���ã��â��á��à��ß  
باور   قرآن  اگر كفار به: عنيي »آورند؟ مي  ايمان  بعد از قرآن  سخن  كدامين  به  پس«

بر   مشتمل و  خود معجزه  دارند؟ زيرا قرآن باور مي  از قرآن غير  سخن  كدامين  ندارند، به
  درخشان  معجزه  اين  اگر به  پس  و برتر است  بزرگ  و مضامين  و معاني  روشن  حجتهاي

در . كنند نمي  تصديق  حال  چهي  را به  الهي  ديگر كتب  نياورند، قطعا بعد از آن  ايمان
  هر كس«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
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رسد،  مي á��à��ß�â�z}� آيه  خواند و به را مي a�b�z}  سوره
  ، ايمان است  كرده  نازل  كه  آنچه  و به  عزوجل  خداي  به :وبما أنزل  باهللا  آمنت: بايد بگويد

  .» آوردم
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  ﴾ نبأ  سوره ﴿
  . است  آيه) 40(  و داراي  است  يكم

  
  خداي  فرموده  شود زيرا با اين مي  ناميده» نبأ«و »  عم«،  سوره  اين :تسميه  وجه

،  رستاخيز است خبر روز  مراد از آن  كه  �B��A��C�D���F��E�z}�: وتعالي تبارك
  . است  شده  افتتاح

  

��C����B��A��C����B��A��C����B��A��C����B��A  
  چون :اند گفته  نزول  سبب  در بيان  ؟ مفسران كافران »پرسند ديگر مي از يك  چه  درباره«

و از  �خداوند  از يگانگي  مكه  مردم  شدند و به  مبعوث  رسالت  به صخدا   رسول
  كردند به  كردند، كفار شروع  تالوت  قرآن  خبر دادند و بر آنان  از مرگ  پس  شدن  زنده

  چيزي  او چه ؟ است  افتاده  اتفاقي  محمد چه  براي: گفتند ديگر و مي از يك  كردن  سؤال
  را با اين  سؤالشان  سپس. فرمود  را نازل  آيه  اين �خداوند  ؟ پس است  آورده  همراه به

  :داد  پاسخ  خويش  فرموده
  

��G�������F��E��D��G�������F��E��D��G�������F��E��D��G�������F��E��D  
  الشأن عظيم  قرآن  نزول، همانا خبر  خبر بزرگ  آن »كنند مي  سؤال  خبر بزرگ  از آن«

. دهد مي رستاخيز خبر  پيامبر و وقوع  از توحيد و تصديق  باشد زيرا قرآن مي
كثير  ابن . است  از مرگ  پس  شدن  ، خبر زنده خبر بزرگ  مراد از آن: ديگر قولي به

  .» است  قول  تر نيز همين قوي  قول«: گويد مي
  

���L����K��J���I��H���L����K��J���I��H���L����K��J���I��H���L����K��J���I��H  
در  دارند،  اختالف  در آن  كه  خبر بزرگي: يعني »دارند  اختالف  هم با  آن  درباره  كه«

  تكهن  بعضي شعر،  پندارند، بعضي را سحر مي  آن  از آنان  ؛ زيرا بعضي است  مورد قرآن
يا در مورد .  است  پيشينيان  هاي افسانه  قرآن  گويند كه مي  هم  و بعضي  گويي و غيب
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  كنند، كساني را انكار مي آن  دارند و كساني  ايمان  آن  به  يرا كسانيدارند ز  اختالف  قيامت
  . يقين  دارند و كساني  شك  در آن

  

��O���N���������M��O���N���������M��O���N���������M��O���N���������M  
  اين. را امر  حقيقت» خواهند دانست  زودي به«پندارند  مي  مشركان  كه »است  چنان  نه«

وتشديد در   مبالغه  براي مجددا  كه  كفار است  براي  سختي  هشدار و زجر و توبيخ
  :شود مي  دنبال  دهنده هشدار تكان  و وعيد با اين  هشداردهي

  

��S���R����������Q��P��S���R����������Q��P��S���R����������Q��P��S���R����������Q��P  
  درباره  كه  هرگز سزاوار نيست: يعني »خواهند دانست  زودي ، به است  چنان  نه  باز هم«

  كه  كساني لذا  است  حق  دين  اين  و باورهاي  كنند زيرا قرآن  اختالف  ، يا قيامت قرآن
  . را خواهند دانست  تكذيبشان  فرجام  زودي ورزند، به كفر مي  بدان

  اشياي  خود بر آفرينش  عظيم  از مظاهر قدرت  ذكر برخي  به  خداوند متعال  گاه آن
،  است  آن بر امر معاد و غير  وي  قدرت  خود دليل  كه  شگرف  هاي و پديده  عجيب
  :شمارد برمي  گونه از آنها را اين  ديدهپ  و نه  پرداخته

  

���X��W����V������U��T���X��W����V������U��T���X��W����V������U��T���X��W����V������U��T  
  كه  گهواره  ، همچون است  زيرانداز و فرش: مهاد »؟ نگردانيديم  را مهادي  آيا زمين«

  .شود  خوابانده  شود تا بر آن مي  گسترده  كودك  براي
  

��[��Z��Y��[��Z��Y��[��Z��Y��[��Z��Y  
  براي  كوهها را مانند ميخهايي: عنيي »؟ نگردانيديم  هايي ميخ  كوهها را چون«آيا  »و«

  .شود مي  ساخته  محكم  با ميخ  خيمه  كه گيرد و نجنبد، همچنان  تا آرام  گردانيديم  زمين



  

3226  

  جيولوجي  علم  زيرا دانشمندان  است  قرآن  از معجزات  اي علمي  بازتابگر معجزه  آيه  اين
دارد   زمين  عمق در  مانندي  ميخ  ريشه  هر كوهي  اند كه رسيده  نتيجه  اين  در عصر ما به

  .باشد مي  زمين  بر روي  آن  برابر با ارتفاع  در زير زمين  آن  حجم  كه
  

�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\  
  بهره  از ديگري  هر يك  كه  و مادينه  نرينه  جفتهاي: يعني »و شما را جفتها آفريديم«

  .آيد پديد مي  تناسلشما، توالد و   جنسي  گيري بهره  گيريد و در اثر اين مي
  

��b���a�� �̀�_��b���a�� �̀�_��b���a�� �̀�_��b���a�� �̀�_  
با   انسان  زيرا قواي »گردانيديم«  ابدانتان  و آسايش »آرامش  شما را مايه  و خواب«

  اين :سبات. يابند دو نشاط خود را بازمي هر  وي  و جسم  و عقل  تجديد گرديده  خواب
بازماند و   از حركت ، است  و جاري  ساري  در بدنش  روح  كه درحالي  انسان  كه  است

  ، ضرورتي آرامش از  اي برهه  به  يا جبري  اختياري  شدن  و تسليم  از حركت  بازماندن  اين
از   و نعمتي  آفريننده  قدرت  از رازهاي  ، رازي زنده  هر موجوده  از ضرورتهاي

  آن  بخشيدن  قادر به  ذوالجالل  جز ذات  نيرويي  هيچ  كه  اوست  عظيم  هاي نعمت
  .باشد نمي

  

��f����e��d��c��f����e��d��c��f����e��d��c��f����e��d��c  
  براي  پوشش  پوشاند و اين شما را مي  آن  تاريكي  كه »داديم قرار  را لباسي  و شب«

ناظر   آن در  نداريد ديگران  دوست  كه  است  چيزهايي  كردن  شما و پنهان  منافع  انجام
  ميسر نيست در روز آنها  برآوردن  كه  است  فوايدي  بخش شما باشند و تحقق  احوال
را از   كند وعورتش و او را از گرما و سرما حفظ مي  را پوشانده  انسان  لباس  كه چنان

  .دارد مي  انظار پنهان
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��j��i������h��g��j��i������h��g��j��i������h��g��j��i������h��g  
 سبب  كه  آنچه  طلب  به  آن  تا در روشني »قرارداديم  معاش  تالش  و روز را وقت«
  نموده  قسمتتان  عزوجل  خداي  را كه  و ارزاقي كنيد  شود، تالش مي  معيشتتان  برپايي 

  .آوريد  دست  ، به است
  

��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k  
نيرومند  و  خود محكم  و آفرينش  در خلقت  كه »استوار  آسمان  هفت  و بر فرازتان«

  .» بنا كرديم«  است

  

��s��r��q��p��s��r��q��p��s��r��q��p��s��r��q��p  
  عزوجل  خداي  كه  است  خورشيد جهانتاب: مراد از آن »آفريديم  درخشان  و چراغي«

  ، يعني دو معني هر  ، جامع» وهج»  و كلمه  است  آفريده  گرما و انرژي  نور، هم  هم  در آن
  .باشد نور و گرما مي

  

��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   آب  به  كه  است  ابرهايي: معصرات »آورديم فرود  ريزان  آبي  متراكم  و از ابرهاي«

  حديث در.  است  كثرت  به  فروريزنده: ثجاج.  است  وز نباريدهشود اما هن مي  فشرده  هم
: فرمودند صخدا   رسول  كه  است عنهما آمده هللا عمر رضي ابن  روايت  به  شريف

  خون  ريختن و  گفتن  لبيك  صدا به  نمودن باال  حج  بهترين:  والثج  العج  الحج  فضلأ«
  .» است  هديه  حيوان
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~��}��|����{��z~��}��|����{��z~��}��|����{��z~��}��|����{��z��������  
 از ابرها،  ريزان  آب  آن  سبب تا به: يعني »را برويانيم  و گياه  دانه  آن  سبب تا به«

.  غيره ، جو و ؛ مانند گندم شماست  و غذاي  قوت  كه  آوريم  بيرون  را از زمين  هايي دانه
  . است  خوردني  و ساير گياهان  چهارپايان  از علوفه  عبارت: نبات

  

��a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_  
: يعني »را  و انبوه  پيچيده  درهم  باغهاي«  ريزان  آب  آن  سبب  به  ز تا برويانيمني »و«

هر   آنها به  هاي شاخه  رو كه  اند، از آن پيچيده  ديگر درهم بعضي  به  بعضي  را كه  باغهايي

��z}�: دو آيه  كه  است ذكر  شايان. اند گرديده  وبرگ و بسيار پرشاخ  است  سو دويده

��� �{��`���_��~��}��|z رويد  مي  از زمين  شود كه مي  اي رستني  نوع  هر سه  شامل
  :اند از عبارت  كه
  . غذايي  هاي ، مانند دانه است  و پوشش  غالف  داراي  كه  اي ـ رستني 1
  داراي  دو نوع  اين  و علفها كه  ندارد، مانند گياهان  و پوشش  غالف  كه  اي ـ رستني 2

  .دنيستن  ساق
  بوستان شوند،  بسيار انبوه  از درختانند و چون  عبارت  كه  و تنه  ساق  داراي  ـ رستني 3
  .پوشانند را مي  محل  يك  رو كه  آن شوند، از مي  ناميده) جنت(

خود، بر  و تجدد  و امكان  حدوث  شد، نظر به  برشمرده  كه  اي گانه نه  هاي پديده  اين  پس
و   علم  آنها بركمال  و محكمي  استواري  كه كنند چنان مي  ار داللتمخت  وجود آفريننده

  ثابت  اوصاف  اين در  تعالي  حق  كمال  نمايد و چون مي  داللت  تعالي  حق  ذاتي  حكمت
  آوردن  در بيرون  از اينها گذشته. شود مي  حشر نيز ثابت  امكان  طور قطع گرديد، به

گورها و  از  مردگان  آوردن  بيرون  نها، بر امكانآ  شدن  بعد از خشك  گياهان
و   است  اذهان  به  نزديك  وجود دارد كه  اي حسي  ظاهري  دليل  بعد از مرگ  برانگيخنشان

بايد با  مي  كه  عظيم  است  نعمتي  شده ياد  گانه نه  از چيزهاي  يك اينها، هر  بر همه  افزون
  نبايد با ارتكاب  پس  است  طاعات  دادن  با انجام  نشود و شكر آ  استقبال  شكر و سپاس

  .گردند  ، بدرقه است  ناسپاسي  كه  معصيت
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��g��f������e��d��c��b��g��f������e��d��c��b��g��f������e��d��c��b��g��f������e��d��c��b  
بدكار و  نيكوكار و  ، ميان كفر و ايمان  اهل  ميان  روز داوري: يعني »روز فصل  گمان بي«

  و ميعادگاهي  روز، مجمع  آن: يعني »است  معين  هنگامي«؛  باطل  و اهل  حق  اهل  ميان
اند،  شده  داده  وعده  كه  و عقابي  ثواب  به  در آن  كه  است  و پسينيان  پيشينيان  براي  معين

و   فيصله  خلقش  ميان  در آن �شد زيرا خداوند  ناميده»  فصل«روز   اين. رسند مي
  .كند مي  داوري

  

��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  
و از  دمد مي  در آن � اسرافيل  كه  است  بوقي: صور» شود  دميدهدر صور   كه  روزي«

  و توده  گروه  شما گروه: يعني »بياييد  فوج  فوج  پس«آيد  مي  بيرون  مهيبي  صداي  آن
  حساب  گاه عرصه محشر و  موقف  سوي به  از قبرهايتان  با پيامبرش  همراه  ، هر امتي توده
  .آييد مي
  

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o  
: يعني »دروازه ، شود دروازه  پس«  فرشتگان  آمدن فرود  براي »شود  شگافته  و آسمان«

  .فرود آيند ها دروازه  از آن  گردد تا فرشتگان مي  بسياري  درهاي  داراي  آسمان
  

��x��w��v���u���t��x��w��v���u���t��x��w��v���u���t��x��w��v���u���t  
در  خود  كوهها از جاهاي: يعني »گردند  سرابي  شوند و چون  ساخته  و كوهها روان«
شوند   هوا پراكنده  به  گردي  شوند و چون  و از مقر خود بركنده  شده  ساخته  وا روانه
  كه درحالي  است  كوه  زيرا بر صورت  است  كوهي  آن  پندارد كه مي  بيننده  كه  طوري  به

  . و بس  است  محضا غباري  بلكه  نيست  حقيقتا در آنجا كوهي
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  است  كمينگاهي  الهي  و قضاي  در حكم  جهنم: يعني »است  كمينگاهي  جهنم  گمان بي«

خود   يا دوزخ. كنند  عذاب  را در آن اند تا آنها كفار نشسته  در كمين  آن  نگهبانان  كه
در   كننده كمين  كه آيند چنان مي  آن  سوي به  كه  است  و در انتظار كفاري  است  كننده كمين

  .آيد  آن  سوي باشد تا به مي  تظار شكار خويشان
  

��¡������~��¡������~��¡������~��¡������~  
  طغيان اوامر پروردگار،  با مخالفت  كه  و كساني »است  بازگشتگاهي  سركشان  براي  كه«

  .آيند فرود مي  آن و در  كرده  رجوع  آن  سوي اند، به اختيار كرده  و سركشي
  

��¥��¤��£��¢��¥��¤��£��¢��¥��¤��£��¢��¥��¤��£��¢  
  باقي  روزگاران  كه  گاه تا آن  سركشان: يعني »كنند مي  درنگ  دراز در آن  روزگاري  كه«

  چون  كه  است  دراز و ديرپا از زمان  اي برهه: حقب. كنند مي  درنگ  در دوزخ  است
 هم به  قطعات  گونه ديگر و همين  اي برهه  آيد، سپس مي  آن  دنبال  ديگر به اي بگذرد، برهه

  به  در سخن»  حقبه«و»  حقب»  كه  ذكر است  شايان. پيوندند مي  هم  تا ابد به  زمان  پيوسته 
  .باشد  مد نظر داشته زمانها را  آمدن  پياپي  گوينده  كه شود مگر اين نمي  كار گرفته

  

��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦��¬���«��ª��©�� �̈�§��¦  
 ، يا در آن در جهنم  سركشان: يعني» شربتي  چشند و نه مي  اي خنكي  در آنجا نه«
 بياسايند  لختي  جهنم  سوزان  از گرماي  با آن  را كه  اي خنكي  يچدراز ه  روزگاران 

 بر: برد. برساند  نفعي  شان تشنگي  در رفع  آنان  به  را كه  اي نوشيدني  چشند و نه نمي
  .شود مي  نيز اطالق  خواب
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��±��°�� �̄����®��±��°�� �̄����®��±��°�� �̄����®��±��°�� �̄����®  
و   كو چر  زردآب  كه »اي و چركابه«  است  جوش  آب: حميم »جوشان  جز آب«

  .باشد مي  دوزخيان  خونابه
  

�� �́�³��²�� �́�³��²�� �́�³��²�� �́�³��²  
  گناهانشان و  با اعمال  و مناسب  موافق  عذابشان  اين: يعني »مناسب  است  جزايي«

وجود ندارد و   دوزخ  بزرگتر از آتش  و عذابي  بزرگتر از شرك  گناهي  باشد؛ پس مي
  .چشاند مي  با آن  قمواف  جزايي  آنان  به �، خداوند بد است  اعمالشان  كه چنان

  

��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ  
 طمع  ثوابي  به  آنان  نه: يعني »داشتند نمي  را توقع  وكتابي حساب  بودند كه  آنان«
  .نداشتند  رستاخيز ايمان  بودند زيرا به  بيمناك  از حسابي  داشتند و نه 

  

¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼������¿��¿��¿��¿  
  داليلي ها و و حجت  قرآني  ياتآنها آ: يعني »كردند مي  تكذيب  ما را سخت  و آيات«

  تكذيب  سخت بود،  فرود آورده  بر خلقش ‡پيامبران  وسيله  به  خداوند متعال  را كه
  .كردند مي
  

��Ä��Ã��Â���Á��À��Ä��Ã��Â���Á��À��Ä��Ã��Â���Á��À��Ä��Ã��Â���Á��À  
 محفوظ  هر چيز را در لوح: يعني »ايم ضبط كرده  كتابي  صورت  را به  چيزي و هر«

  كه است  بندگان  يا مراد اعمال. را بشناسند  نآ  تا فرشتگان  ايم شمار آورده و به  نوشته
  .اند آنها را نوشته  نگهبان  فرشتگان
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���Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ê��É��È��Ç��Æ��Å  
  دوزخ  اهل  به  سخن  اين: يعني »افزاييم هرگز بر شما نمي  جز عذاب  بچشيد كه  پس«

  پس  وابشانناص و  زشت  و افعال  الهي  آيات  به  كفر و تكذيبشان  سبب شود؛ به مي  گفته
 كعمرو بن هللاعبدا .قرار دارند  الهي  از عذاب  در روند روزافزوني  طور هميشه به  آنان
  .» است  نشده  نازل  آيه  تر از اين سخت  اي آيه  دوزخ  بر اهل«: گويد مي
  

��D��C����B���A��D��C����B���A��D��C����B���A��D��C����B���A  
و   وبمطل  به  و دستيافتن  رستگاري: مفاز »است  اي را رستگاري  مسلما پرهيزگاران«

زيرا   است  داده  را ترجيح  دوم  كثير معني ابن.  است  ، يا تفرجگاهي دوزخ  از آتش  نجات
  :فرمايد مي  بعد از آن �خداوند

  

��G��F��E��G��F��E��G��F��E��G��F��E  
بوستانها  انگور بر  عطف »است  انگوري  و درختان«مثمر و مشجر  »است  بوستانهايي«
  داللت  درختان  آن  شأن  بر بزرگي خود  كه  ، امري است  بر عام  خاص  عطف  قبيل از

  .كند مي
  

��J���I��H��J���I��H��J���I��H��J���I��H  
  برجسته  پستانهايشان  كه  است  دوشيزگاني  بهشتيان  براي: يعني »نارپستان  و دوشيزگان«

خود   وسال سن در: يعني »همسال«  دوشيزگان  اين  ، كه نيست  و فروافتاده  است  و برآمده
  .برابرند

  

��M��L���K��M��L���K��M��L���K��M��L���K  
  . است  پر از شراب »سرشار  جامهاي«  رهيزگارانپ  براي »و«
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��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  
  لغوي  سخن  در بهشت  نه  پرهيزگاران: يعني »دروغي  شنوند و نه مي  لغوي  در آنجا نه«

  مجالس در  كه  آنچه  گويند، برخالف مي  ديگر دروغ يك  به  هم  شنوند و نه را مي
  در آن  كه  هرآنچه  پس  است  سالمتي  سراي  دهد زيرا بهشت مي  دنيا روي  نوشي شراب

  . است  و بيهوده  باطل  سخنان: لغو.  مبراست  و عيب  وجود دارد، از نقص
  

��Z��Y���X��W��V��U��Z��Y���X��W��V��U��Z��Y���X��W��V��U��Z��Y���X��W��V��U  
ذكر   را بدانچه  بهشتيان  پروردگار متعال: يعني »پروردگارت  از سوي  است  پاداشي«

  ايشان  به  است »بخششي«دهد  مي  پاداش  ايشان  شايسته  الو اعم  برابر ايمان شد، در

  سبحان پروردگار  و وعده  در حكم  كه  است  اي اندازه  به: يعني »شده  كرده  حساب«
  وعده  ثواب تا هفتصد  از ده  هر نيكي  براي  تعالي  هستند زيرا حق  و سزاوار آن  مستحق

يا . ندارد  اي واندازه  نهايت  كه  است  مقرر كرده  شيپادا  گروهي  و نيز براي  است  داده
  اعراب  كه چنان  است  كافي و  را بسنده  ايشان  پاداش  اين  كه  است  معني  اين  به» حسابا«

و از . » است  ديگر بس  گفتم  بخشيد كه قدر زياد  آن  من  به :حسبنيأف  اعطاني«: گويند مي
  .» است  بس مرا �دخداون :اهللا  حسبي«: است  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 �̀�_�� �̂�]��\��[  
آسمانها  پروردگار«  كه  ؛ همان پروردگارت  از سوي  است  ذكر شد، پاداشي  آنچه!  آري

 سخن  او اجازه  از جانب  كه  رحمان هللا، ا آنهاست  بين ما  كه  و آنچه«  است »و زمين

  برايشان  كه  كنند مگر در امري  سؤال  از وي  ند كهرا ندار  آن  توان: يعني »ندارند  گفتن 
  . دستور وي و  اجازه  را نيز ندارند، جز به  كردن  و اختيار شفاعت  است  داده  اجازه
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 از  اي در اينجا فرشته  مراد از روح »ايستند  صف  به  و فرشتگان  روح  كه  روزي«

خود   آفرينش در  كه  عظيم  است  اي فرشته  روح«: گويد مي � عباس ابن.  است  فرشتگان
بزرگتر از   است  اي فرشته  روح«: گويد مي �مسعود ابن. »باشد مي  فرشتگان  از بزرگترين

. » است � جبرئيل: روح  كه  است  جمهور اين  قول«: گويد مي  نسفي. » آسمانها و زمين
 قولي به. »نيستند  فرشته  كه  است  عزوجل  خداي  از لشكريان  لشكري  روح«: قولي به

  ديگر و اين  در صفي  ايستند و فرشتگان مي  صفي در  اند كه آدم بني  ارواح  آنان«: ديگر 
شوند ـ   برگردانده  اجسام  به  ارواح  كه از آن  ـ قبل �اسرافيل  دو دميدن  امر در ميان

  او اجازه  به  رحمان  كه  مگر كسي«محشر   حاضران »نگويند  سخن«. »دهد مي  روي

  رحمان  خداي  كه  نگويند مگر در مورد كسي  يا سخني.  شفاعت در امر »باشد  داده

 گفته«  باشد كه  كساني  جمله از  شخص  آن »و«  است  داده  گفتن سخن  او اجازه  براي

  گفتن  سخن  يا اجازه. باشد  داده  توحيد گواهي  هب: يعني »صواب  سخن«دنيا  در »باشد 
 .بگويد  و درست  صواب  سخني  در امر شفاعت  كه  كسي  شود مگر براي نمي  داده

  خداي آنها به  و نزديكترين  خاليق  از بهترين  كه  گروه  اين  هرگاه«: گويد مي  بيضاوي
را   آن  اجازه  چگونه  ايشان غير  پسباشند   را نداشته  گفتن سخن  هستند، اجازه  سبحان

  .»؟ خواهند داشت
  

��a�� �̀�_��~��}��|���{��zy����x��w��a�� �̀�_��~��}��|���{��zy����x��w��a�� �̀�_��~��}��|���{��zy����x��w��a�� �̀�_��~��}��|���{��zy����x��w  
  روزي :يعني »است  روز حق«ذكر شد، همانا   كه  بر وصفي  روز ايستادنشان »اين«

  بازگشتي  خواهد راه  هركه  پس«شود  مي  حتما واقع  كه  است  و متحقق  رخدادني

او   كه  اي برنامه  گرفتن  و در پيش  شايسته  اعمال  با انجام »خود بگيردپروردگار   سوي به
  .رساند مي  تعالي  حق  و رضاي  قرب  سر منزل  را به
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o��n��m��lk��j��i��hgfe��d��cbo��n��m��lk��j��i��hgfe��d��cbo��n��m��lk��j��i��hgfe��d��cbo��n��m��lk��j��i��hgfe��d��cb�������qp���qp���qp���qp  
را دو   آنچه  آدمي  كه  ، روزي هشدار داديم  نزديكي  ما شما را از عذاب  هرآينه«

  خاك  من  كاش  اي: بنگرد و كافر گويد«از خير يا شر  »بود  دهفرستا  پيش  وي  دست

،  است  كرده  آماده  برايش  سبحان  خداي  را كه  عذابي  كافر انواع  رو كه  ازآن »بودم
 از  گرفتن  انتقام  را براي  چهارپايان �خداوند: كند كه مي  كثير نقل ابن. كند مي  مشاهده

  تبديل  خاك  كنند به مي  كشي ديگر انتقام از يك  كه از آنآورد و بعد  همديگر گرد مي
  .كند مي آنها را آرزو  همانند حال  كافر حالي  كه  است  وقت  شوند، در آن مي
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  ﴾ نازعات  سوره ﴿
  . است  آيه) 46(  و داراي  است  يكم

  
از   عبارت  كه»  نازعات»  به  با سوگند الهي  افتتاح  سبب به  سوره  اين: تسميه  وجه

  سوره  ديگر اين  نام. شد  ناميده»  نازعات«اند،  آدم بني  ارواح  كننده  قبض  فرشتگان
  . است  آمده) 14(  در آيه  آن  بيان  كه  است» محشر  زمين»  يعني»  ساهره«
  

��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��r  
  گانيفرشت  سوگند به: يعني »كشند مي  بيرون  سختي  را به  ارواح  كه  كساني  سوگند به«

  كشنده  كه چنان كشند مي  بيرون  سخت  با كشيدني  را از اجسادشان  بندگان  ارواح  كه
  بدن  را از انتهاي  ارواح  فرشتگان  آن  كشد چراكه مي  سختي  را به  آن  دو سوي  كمان
  .كشند مي  بيرون

  

��w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u  
اجساد  را از  ارواح: يعني »آوردني  آورند بيرون مي  بيرون  كه  فرشتگاني  و سوگند به«

؛  ناشطات: قولي به . است  سرعت به  گرفتن: نشط. آورند مي  بيرون  و سهولت  سرعت  به
  ارواح  كشندگان  بيرون :و نازعات  و راحتي  نرمي مؤمنانند به  ارواح  آورندگان بيرون

  .و درد  سختي كافرانند به
  

��z���y��x��z���y��x��z���y��x��z���y��x  
  رساندن  براي  كه  فرشتگاني: يعني »شناورند  اكنانشن  كه  فرشتگاني  و سوگند به«

  .آيند فرود مي  از آسمان  و شتابان  شناكنان �خداوند  فرمان
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��}��|��{��}��|��{��}��|��{��}��|��{  
اند  فرشتگاني  ايشان »كردني سبقت  گيرند به مي  سبقت  كه  فرشتگاني  سوگند به  پس«

  .برند مي  بهشت  سوي به  كنان را سبقت  مؤمنان  ارواح  كه
  

��¡�����~��¡�����~��¡�����~��¡�����~  
  عبارت :امر  براي  تدبير فرشتگان »كنند امر را تدبير مي  كه  فرشتگاني  سوگند به  پس«

در بادها و   زمين  اهل  براي  آنها و كارپردازي  با تفاصيل  و حرام  حالل  آوردن از فرود
  از فرشتگان  تن چهار  امر دنيا به  تدبير و ساماندهي: كه  است  نقل.  است  بارانها و غير آن

  ؛ برگمارده جبرئيل  پس. ‡و اسرافيل  ، عزرائيل ، ميكائيل ؛ جبرئيل است  شده  سپرده
  برگمارده: ، عزرائيل هاست رستني بارانها و  برگمارده: ، ميكائيل بادها و لشكرهاست

  بجوا. باشد مي  بر ايشان  فرمان  آوردن فرود  برگمارده: و اسرافيل  است  ارواح  گرفتن
  برانگيخته  شما بعد از مرگ  ذكر شد كه  آنچه سوگند به  ، يعني است  محذوف  قسم
  .شويد مي
  

��¥������¤��£��¢��¥������¤��£��¢��¥������¤��£��¢��¥������¤��£��¢  
  روي  در صور اول � اسرافيل  دميدن  در هنگام  واقعه  اين »بلرزد  لرزنده  روز كه  آن«

و   جنبش به  در آن  و كوهها همه  ميرند و زمين مي  خاليق  همه  آن  سبب  به  دهد كه مي
  آيند؛ درمي  اضطراب

  

�� �̈�����§��¦�� �̈�����§��¦�� �̈�����§��¦�� �̈�����§��¦  
. شود مي رستاخيز برپا  با آن  كه  است  دوم  نفخه: رادفه »درآيد  آينده  از پي  آن  و از پي«

  .گرداند مي  را زنده  آنان  دوم  ميراند و نفخه را مي  خلق  اول  نفخه  پس
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��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©  
هستند   و لرزاني  ، نگران مضطرب  دلهاي: واجفه »و لرزانند  ترسان  روز دلهايي  در آن«

  .شوند مي  هراسان  سخت  روز قيامت  و هراسهاي  هول  بر اثر مشاهده  كه
  

��°����� �̄��®��°����� �̄��®��°����� �̄��®��°����� �̄��®  
  هراسهاي و  هول اند، مرده  بر غير اسالم  كه  كساني  چون: يعني »آنها فروافتاده  ديدگان«

  چيره  فروافتادگي و  و خضوع  خواري  چشمانشانكنند بر   را مشاهده  روز قيامت
  .شود مي
  

��¶������µ�� �́�³��²��±��¶������µ�� �́�³��²��±��¶������µ�� �́�³��²��±��¶������µ�� �́�³��²��±  
  نخستين  حالت  آيا ما به«: اند در دنيا منكر رستاخيز بوده  كه  ؛ همانان كافران »گويند مي«

  گفته  آنان  به  گويند كه استبعاد مي  از روي  را هنگامي  سخن  اين »؟ شويم مي  بازگردانيده
در   كه آيا بعد از آن :يعني. شويد مي  و از نو زنده  شده  برانگيخته  شما بعد از مرگ: شود

  زنده  و بعد از مرگ  شده  برگردانده  اول  حال  ، مجددا به قرار بگيريم  قبرهايمان  گودال
 :حافرته  في  رجع  فالن«: گويند مي  اعراب.  است  نخستين  زندگي: حافره! ؟ شويم مي

  .» بود، برگشت  آمده  از آن  كه  راهي  به  النف
  

�¹��¸�¹��¸�¹��¸�¹��¸��������������¼����»��º��¼����»��º��¼����»��º��¼����»��º  
  پوسيده  هايي ريزه  ما استخوان  آيا وقتي«: گويند و مي  افزوده  بر استبعاد خويش  گاه آن

  اين  كه  حالي ؟ در گيريم را از سر مي  و زندگي  شده  بار ديگر برانگيخته »شديم
  .؟ است  از زندگي  حالت  دورترين
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À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½������Â������Á��Â������Á��Â������Á��Â������Á  
  مرگ اگر مجددا بعد از: يعني »آور است  زيان  برگشتي  اين  صورت  در اين: گفتند«

  تهديدهاي  صورت  بود زيرا در آن  ، قطعا زيانكار خواهيم شويم  برگردانده  زندگي  به
  اين. شود مي  ما راست  او در حق  پوشد و سخنان مي  عمل  در مورد ما جامه صمحمد 
  .استهزا گفتند  را نيز از روي  سخن

��µ´�³��²}�  آيه  چون :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  كعب محمدبن

z در اين ، شويم  زنده  دوباره  خويش  اگر بعد از مرگ: گفتند  شد، كفار قريش  نازل  
  .شد  نازل  آيه  اين  پس! بود  زيانكار خواهيم  صورت

  

�Ã�Ã�Ã�Ã������Ç������Æ���Å��Ä��Ç������Æ���Å��Ä��Ç������Æ���Å��Ä��Ç������Æ���Å��Ä  
تند   بانگ  يك  آن  كه  نيست  جز اين«: فرمايد مي  در رد سخنانشان  خداوند متعال  سپس

  آوردن پديد  كه را دور از تصور نپنداريد و فكر نكنيد  قيامت!  منكران  اي: يعني »است
و   است  وابسته  سخت فرياد  يك  به  باشد زيرا قيامت دشوار مي  عزوجل  بر خداي  آن
  .شود مي برپا  قيامت  آن  با دميدن  كه  است  دوم  نفخه  همان  اين
  

��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È  
 خداي  كه  است  سپيدي  زمين: ساهره »رستاخيز باشند  در هامون  آنان  بناگاه  پس«
  .كند مي  محاسبه  آن  را بر روي  آورد و خاليق را پديد مي  آن  سبحان 

  

���Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ð��Ï��Î��Í��Ì  
  براي  است  خطابي  اين »؟ است  تو رسيده  به«  اخبار وي: يعني »موسي  داستان آيا«

  اي: يعني . قومشان  برابر تكذيب در  ايشان  و دلجويي  قصد تسليت به ص  اكرم  رسول
بود زيرا   گونه نيز همين  وي  و قوم  سركش  با فرعون � موسي  داستان  كه  بدان! پيامبر

. گرديد  فراواني  هاي سختي  رو شد و متحمل روبه  با تكذيب  فرعون  او نيز در دعوت
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  دهند، سرانجامي  ادامه خود  تكذيب  اگر به  كفار كه  براي  است  تهديدي  آيه  اين  كه چنان
اند ـ  تر بوده نيرومندتر و با شوكت بسيار  از آنان  ـ كه  وي  و كسان  فرعون  مانند سرانجام
  براي  را عبرتي  و قومش  فرعون  كه چنان  سبحان  بود و خداي واهدخ  در انتظارشان

  .همانند روبرو خواهد كرد  سرنوشتي  را نيز به  گردانيد، آنان  جهانيان
  

��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  
 »مقدس  ندا در داد در وادي«را  � موسي: يعني» او را  پروردگارش  كه  گاه آن«

  . است  سينا واقع  و در كوه  است» طوي»  مقدس  وادي  آن  نام  و مطهر، كه  مبارك: يعني
  

���M��L������K��J��������I��H���M��L������K��J��������I��H���M��L������K��J��������I��H���M��L������K��J��������I��H  
 »است  برداشته  طغيان  او سر به  برو كه  فرعون  سوي به«: موسي  اي  ندا در داد كه!  آري
  . است  و تكبر و كفر از حد گذشته  در عصيان: يعني

  

��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  
  پيش  كه بعد از آن: يعني »؟ گرايي  پاكيزگي  به  كه  داري  آيا سر آن«  وي  به »گوب  پس«

  عصيان و  از شرك  و ايمان  با طاعت  كه  هستي  آيا بر آن: او بگو  ، به رسيدي  فرعون
از در   با فرعون  نخست  مأمور گرديد تا در گام � موسي  سان ؟ بدين شوي  پاكيزه
  .درآيد  و ماليمت  نرمش

  

��Y��X��W���V��U��Y��X��W���V��U��Y��X��W���V��U��Y��X��W���V��U  
: يعني »؟ بداري تا پروا  نمايم  راه  پروردگارت  سوي تو را به«  كه  داري  آيا سر آن »و«

  از عذاب  در نتيجه ، ارشاد كنم �خداوند  و پرستش  ، يگانگي شناخت  سوي تو را به
و رشيد باشد،   هراهيافت  كه  جز از كسي  و ترس  خشيت  كه  ذكر است  ؟ شايان بترسي  وي

  .آيد پديد نمي
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��]��\����[���Z��]��\����[���Z��]��\����[���Z��]��\����[���Z  
را   حق  و دعوت  رفت  نزد فرعون � موسي: يعني »را بدو نمود  بزرگ  معجزه  پس«

  ادعاي در  وي  راستگويي  دليل  را كه  سترگي  و نشانه  بزرگ  معجزه  گاه رساند آن  وي  به
عصا و يد  اژدها يا  به  وي  عصاي  شدن  ، تبديل معجزه  او نماياند و آن  بود، به  نبوت

  .بودند  معجزه  يك  بيضا هر دو بود زيرا هر دو در حكم
  

�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^  
  خداي »كرد  و عصيان«بود   آورده  كه  را با آنچه � موسي  فرعون »كرد  تكذيب  ولي«

  .نبرد  فرمان  را لذا از وي  عزوجل
  

��d��c������b��a��d��c������b��a��d��c������b��a��d��c������b��a  
: يعني »تدبيركنان« � ، يا از موسي كرد از ايمان  و پشت  نفرعو »برتافت  روي  سپس«

  كه  با آنچه  مقابله و  كوشيد و در معارضه مي  زمين  فساد در روي  به  كه  در حالي
  .بود  تكاپو افتاده  بود، به  آورده � موسي

  

��g��f���e��g��f���e��g��f���e��g��f���e  
يا  آورد، و نبرد گرد  جنگ  خود را براي  لشكريان  فرعون: يعني »گرد آورد  پس«

  صحنه حضور در  را براي  گرد آورد، يا مردم � با موسي  مقابله  را براي  جادوگران
  اي منادي  وسيله به يا  خودش »پس«كنند   دهد، مشاهده مي  روي  را كه  گرد آورد تا آنچه

  ؛ جمع  در آن »ندا در داد«
  

��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h  
از  برتر  پروردگاري  بود كه  اين  ملعون  ونمراد فرع »پروردگار برتر شما منم: و گفت«

  .وجود ندارد  وي
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��r���q��p�������o��n��m��r���q��p�������o��n��m��r���q��p�������o��n��m��r���q��p�������o��n��m  
 او را �خداوند: يعني »گرفتار كرد  دنيا و آخرت  عذاب  او را به  و خدا هم«

و   است  دوزخ  همانا عذاب  كه  آخرت  مجازات  كرد به  او را مجازات  ؛ پس فروگرفت
هر  بود تا  سرخ  در درياي  وي  كردن  دنيا با غرق  همانا عذاب  كه  نخستين  مجازات  به

  .بگيرد  شنود، از او پند و عبرت را مي  خبرش  كس
  

��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  
 در داستان: يعني »است  بترسد، عبرتي  كه  هر كس  ماجرا براي  در اين  گمان بي«
 از  كه  است  چنين  وي  و حال  شأن  كه  كسي  شد، براي  با او انجام  كه  و آنچه  فرعون 

  . بزرگ  است  دارد، عبرتي ترسد و از او پروا مي مي �خدا
رستاخيز   منكران  متوجه  تعالي  حق  ، بار ديگر خطاب و فرعون  موسي  داستان  بعد از بيان

آسانتر   وي بر  آن  ابتدايي  از آفرينش  خلق  بازآفريني  كه  حجت  اين  شود، با ارائه مي
  :فرمايد مي  پس  است

  

��a��� �̀�_~��}��|��{��z��a��� �̀�_~��}��|��{��z��a��� �̀�_~��}��|��{��z��a��� �̀�_~��}��|��{��z  
و   شما بعد از مرگ  آيا آفرينش: يعني »استوارتريد يا آسمان  آيا شما در آفرينش«

 »را بناكرد  آن هللا«؟  آسمان  يا آفرينش  تر و دشوارتر است سخت  مجددتان  برانگيختن
قادر   است بزرگي  و جسامت  همچو جرم  ايدار  كه  آسماني  بر آفرينش  هر كس  پس

از   محدودي  زواياي فقط  كه  قدرت  هاي و شگفتي  صنعت  عجايب  با اين  باشد، آسماني
بعد از   كه  اجسامي  بازآفريني از  چگونه  ؛ همچو كسي هويداست  بينندگان  براي  آن

  .باشد؟ مي  ، ناتوان است  آنها را ميرانده  نخستين  آفرينش
  

��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b  
  همچون را  آن: يعني »را بلند بركشيد  سقفش«را بنا كرد و   آسمان �خداوند!  آري

 »استوار كرد را  آن  پس«  را برافراشت  آن  قرار داد و سقف  بر فراز زمين  مرتفعي  بناي
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  الو با اعتد  درست  و هيئت  و در شكل  اندازه  استوار و به  را در خلقت  آسمان: يعني
هر !  آري.  و شگافي  سستي  و نه  و انحرافي  كجي  ، نه است  خللي  در آن  نه  گردانيد كه

را   آسمان  يقينا عظمت باشد،  داشته  شناختي  انگيز كهكشانها اندك  از ابعاد هول  كس
بشر ـ   عقلي  تصورات  مقياس در  ـ حتي  انسان  بازآفريني  يابد كه كند و در مي مي  درك

  . تر است بسيار ساده  آسمان  از آفرينش
  

���j��i��h��g��f���j��i��h��g��f���j��i��h��g��f���j��i��h��g��f  
 را با روشنگري  روزش: يعني »را آشكار گردانيد  و روزش  را تاريك  و شبش«
آسمانها  را از  شب  پديده �خداوند: است  اين  يا معني. گردانيد  خورشيد بارز و نمايان 

  زيرا شب باشند مي  روشن  همه  بلكه ندارند  آسمانها شب  كه  مفهوم  اين  به  برداشت
  .آنها  در همه  نه  است  فلكي  از اجرام  در بعضي  محلي  اي پديده

  

��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k  
گستراند و  :يعني »هموار كرد«  آسمان  بعد از آفرينش: يعني »را بعد از اين  و زمين«

  ـ برعكس  كه گردانيد  ي، بيضو را در شكل  كرد و آن  آماده  انسان  زيست  را براي  آن
. باشد مي  خود پهن  كرانه  از يك  زيرا زمين  نيست  ـ تماما كروي  است  معروف  آنچه

بعد از   بيضوي  شكل به  زمين  كردن و هموار  هر چند گستراندن  كه  ذكر است  شايان
بود   شده  فريدهآ  آسمان  ازآفرينش  خود قبل  اوليه  صورت به  بود اما زمين  آسمان  آفرينش

در تفسير   سعيد حوي  شيخ.  گذشت » سجده»  سوره» 9ـ  11»  در آيات  كه چنان
  خلقت  آيد كه بر مي  هر دو چنين  علم  انكشافات و  قرآن  از آيات«: گويد مي»  األساس«

  بر خلقت  آنهاست  و توابع  كائنات  اين  كهكشانهاي  شامل  كه  كل  يك  عنوان  به  آسمان
  اي غيبي  هاي خود پديده  كه  گانه هفت  آسمانهاي  اما خلقت  است  بوده  مقدم  زمين

  بوده  زمين  ، بعد از خلقت است  نيافته  آنها راه  به بشر هرگز  و ادراك  هستند و علم
  .» است
  فرمايد؛ مي  كه  است  اين  زمين  همواركردن: گويد مي  دهلوي هللا ولي  شاه
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��r��q��p��r��q��p��r��q��p��r��q��p���t��s���t��s���t��s���t��s  
 ، درياها و جويباران  از زمين: يعني »آورد  را بيرون  آن  و چراگاه  آب  از زمين«

 چراي  براي  را كه  گياهاني  ـ يعني  چراگاهش  ها را منفجر گردانيد و از آن چشمه
  ناز آ انسانها  كه  هايي و ميوه  ارزاق  شامل  معني  آورد و اين  باشد ـ بيرون  آماده  حيوانات 

  .شود گيرند، نيز مي مي  بهره
  

��w����v��u��w����v��u��w����v��u��w����v��u  
  ساكنان  گردانيد تا زمين  زمين  براي  و آنها را مانند ميخهايي »و كوهها را استوار كرد«

  .نگرداند  و ناآرام  خود را مضطرب
  

��{���z��y��x��{���z��y��x��{���z��y��x��{���z��y��x  
تا در  »شما و چهارپايانتان  مندي بهره  براي«كارها را كرد؛   اين  همه  تعالي  حق!  آري
هر   بدانيد كه  پس. برخوردار شويد  آن  فراوان  كنيد و از نعمتهاي  زندگي  راحتي به  زمين
آنها نيز   بازآفريني بر  شك  توانا باشد، بدون  عظيم  هاي پديده  همه اين  بر آفرينش  كس

  . آنها تواناتر است  بر بازآفريني  بلكه  تواناست
  

��¡�������~����}��|��¡�������~����}��|��¡�������~����}��|��¡�������~����}��|  
  بزرگي و  سخت  بال و مصيبت  كه  گاه  آن: يعني »در رسد  بزرگ  هنگامه  آن  نچو  پس«

  است  دوم  نفخه از  عبارت  و آن. ، در رسد ديگر بزرگتر است  بالها و مصايب  از همه  كه
  سپارد؛ مي  دوزخ  را به  دوزخ  و اهل  بهشت  را به  بهشت  اهل  كه
  

��§��¦��¥��¤��£��¢��§��¦��¥��¤��£��¢��§��¦��¥��¤��£��¢��§��¦��¥��¤��£��¢  
 »آورد مي ياد  به«از خير يا شر  »بود  كرده  عمل  را كه  آنچه  انسان  كه  روز است  آن«

از   كه  كند درحالي مي  مشاهده  خويش  در كارنامه  طور مدون خود را به  زيرا او اعمال
  .بود  كرده  ، آنها را فراموش مدت  يا طول  فرط غفلت
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��¬����«����ª����©��¨��¬����«����ª����©��¨��¬����«����ª����©��¨��¬����«����ª����©��¨  
  كه شود آشكار مي  اي گونه به  جهنم: يعني »رد آشكار شوددرنگ  هر كه  براي  و جهنم«

شود و  مي  برداشته  از جهنم  و حجاب  پرده«: گويد مي  مقاتل. ماند نمي  پنهان  بر كسي
  نعمت  قدر اين ، آن  با ديدن  مؤمن  كه  است  هنگام  در آن. »نگرند مي  آن  سوي به  خلق

،  آن  ديدن  كافر؛ پس داند و اما مي  است  مانده  سالمت به  از آن  را بر خود كه �خداوند
  .افزايد مي  بر حسرتش  و حسرتي  بر غم  غمي

  

��±���°�� �̄�®��±���°�� �̄�®��±���°�� �̄�®��±���°�� �̄�®  
  . در كفر و گناهان »باشد  از حد گذشته  كه  و اما كسي«
  

��µ���� �́��³���²��µ���� �́��³���²��µ���� �́��³���²��µ���� �́��³���²  
  براي  نه  پس  از شهوات  ؛ با پيروي بر آخرت »باشد  را برگزيده  جهاني اين  و زندگاني«

: گويد مي كثير  ابن. باشد  كرده  عمل  بهشت  اهل  عمل  به  باشد و نه  گرفته  آمادگي  آن
  ؛»باشد  ساخته  مقدم  خويش  و آخرت  دنيا را بر دين  يعني«
  

��»����º��¹���� �̧�¶��»����º��¹���� �̧�¶��»����º��¹���� �̧�¶��»����º��¹���� �̧�¶  
جز  و  گرفت خواهد  جاي  در آن  زودي به» اوست  جايگاه  همان  دوزخ  شك بي  پس«

  . او نيست  براي  ديگري  جايگاه  دوزخ
  

��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  
و   حساب  در موقف »باشد ترسيده  پروردگارش  در پيشگاه  از ايستادن  كه  و اما كسي«

  بر نفس :يعني »باشد  بازداشته  و هوس  خود را از هوي  و نفس«  حشر در روز قيامت
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ورزد، مهار  مي آنها اشتها  به  كه  و محرماتي  گناهان  به  شرا از گراي  و آن  زده  خود نهيب
  باشد؛  كرده

  

��Ê�����É��È��Ç��Æ��Ê�����É��È��Ç��Æ��Ê�����É��È��Ç��Æ��Ê�����É��È��Ç��Æ  
در   نه گيرد، مي  آيد و جاي فرود مي  در آن  كه »اوست  جايگاه  بهشت  گمان بي  پس«

  .» كريمه  دو آيه  اين  دليل  ، به است  كليد بهشت  هوي  ترك«: گويد مي  سهل.  غير آن
  برادرش عمير و بن مصعب  در شأن  دو آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  سرانمف

از   كه  مؤمني هر  درباره  است  عام  گرديد اما مفاد آن  عنهما نازل هللا عمير رضي عامربن
  .نكند  پيروي  خويش  نفس  و از هواي  ترسيده �خداوند

  

��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë  
 يعني: مرساها »؟ است  وقت  چه  فرارسيدنش  پرسند كه مي  امتقي  از تو درباره«
  .در يكجا  كشتي  انداختن استقرار و لنگر  ، چون استقرار آن 

و  از سر استهزا  مكه  مشركان«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  نازل  تا آخر سوره  هآي  اين  شود؟ پس برپا مي  وقت  چه  قيامت: پرسيدند ريشخند مي

  .»شد
  

��Õ����������Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ����������Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ����������Ô���Ó��Ò��Ñ��Õ����������Ô���Ó��Ò��Ñ  
 داشته  علم  بدان  كه  نيستي  تو در مقامي: يعني »؟ هستي  مقامي  در چه  آن  تو از علم«
  . آن  وگو درباره گفت  به  را چه تو  پس  است  سبحان  فقط نزد خداي  آن  علم  بلكه  باشي 

  

��Ù�����Ø��×�����Ö��Ù�����Ø��×�����Ö��Ù�����Ø��×�����Ö��Ù�����Ø��×�����Ö  
چرا   پس  نيست  تعالي  حق در نزد غير  آن  و علم »با پروردگار توست  آن  معل  منتهاي«

  .طلبند؟ را از تو مي  آن  برپايي  وقت  كنند و بيان مي  سؤال  آن  از تو درباره
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��ß��Þ��Ý����Ü��Û������Ú��ß��Þ��Ý����Ü��Û������Ú��ß��Þ��Ý����Ü��Û������Ú��ß��Þ��Ý����Ü��Û������Ú  
 آن  تو براي: يعني »ترسد مي  از آن  كه  هستي  كسي  دهنده تو بيم  كه  نيست  جز اين«
  اي شده  مبعوث  آن  براي  بلكه  كني  آگاه  قيامت  برپايي  تا آنها را از وقت  اي نشده  مبعوث 

و   بيم  آن  هاي و هراسها و سختي  ترسد، از هول مي  قيامت  از برپايي  را كه  تا كسي
  . هشدار دهي

  

���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  
  درنگشان  كنند، مدت مي  را مشاهده  آن  و هراسهاي  و هول »دبينن را مي  آن  كه  روزي«

سر  به  بامداد آن يا  جز شبانگاهي  گويي«  نمايد كه مي  اندك  چنان  در دنيا در تصورشان

  به  نزديك  كه  چاشتگاه  روز يا در حد يك  جز مقدار آخر يا اول  گويي: يعني »اند نبرده
خود   در قبرهاي  گويي: است  اين  يا معني. اند نكرده  درنگ ، در دنيا است  شبانگاه  اين

اند زيرا بعد از  سر نبرده ، به است  از آن  پيش  را كه  بامدادي  يا وقت  جز شبانگاهي
  .شمارند مي  را كم  خويش  خود در قبرهاي  درنگ  ، مدت روز قيامت  هاي سختي  مشاهده
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  ﴾ عبس  سوره ﴿
  . است  آيه) 42(  و داراي  است  يكم

  
  و جبلي  عادتي  از اوصاف  كه»  عبوست«با ذكر   افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  ناميده»  عبس« شود، مي  چيره  مهم  كاري  به  آن  اشتغال  در هنگام  و بر انسان  بشر است
 هللاعبدا  در شأن  سوره  اين: اند گفته  كريمه  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران. شد
  بود كه  گونه اين  جريان .شد  عنها نازل هللا رضي  خديجه) خالو(  پسر دايي � مكتوم ام بن

  قريش  از سران  جمعي  كه آمد صخدا   نزد رسول  نابينا درحالي � مكتوم ام بن هللاعبدا
و   خلف بن ، اميه عبدالمطلب بن عباس ، هشام  بن ، ابوجهل دو فرزند ربيعه  و شيبه  ـ عتبه
كردند،  مي  دعوتشان  اسالم  سوي به ص  حضرت  بودند و آن  ـ نزد ايشان  مغيره  وليدبن

 هللاثنا عبدا  در اين. شوند  نيز مسلمان  ديگران  شدنشان  با مسلمان  اميد كه  بدان
  به  جلعزو  خداي  كه  بخوانيد و مرا از آنچه  من بر! هللا رسول يا: گفت � مكتوم ام بن

  كرد كه تكرار مي  حالي را در  خويش  سخن  دهيد واين  ، تعليم است  داده  شما تعليم
 ص  حضرت  آن  پس. اند مشغول  قريش  سران  دعوت به صخدا   رسول  دانست نمي
  كشيدند و از وي  در هم  چهره  داشته  كند، ناخوش مي  قطع را  سخنشان او  امر را كه  اين

 صخدا   رسول  بعد از آن. شد  نازل  سوره  اين  بود كه  همان. يدندرو برگردان
  عاتبني  مرحبا بمن«: گفتند ديدند، مي او را مي  داشتند و چون مي  را گرامي  مكتوم ام ابن
او   به  گاه آن. »كرد  عتاب  خاطر وي مرا به  پروردگارم  كه  آمد كسي  خوش:  ربي  فيه
كار و نياز تو   به  كه  هستم  آماده  من  يعني» ؟ داري  ر و نيازيكا  هيچ آيا«: گفتند مي

  خويش  جانشين  مدينه) استاندار(  والي  عنوان دو بار او را به ص  حضرت  و آن.  بپردازم
  .رفتند مي  غزوات  به  كه  هنگامي ساختند،
  فقيري  بر روي هرگز  ، نه سوره  اين  بعد از نزول صخدا   رسول  كه  است  شده  روايت
  .ساختند  مشغول  امور توانگري  به  پرداختن  خود را به  كشيدند و نه  در هم  چهره
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��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A  
  درهم  چهره  خشمگينانه صخدا   رسول: يعني »برتافت  كشيد و روي  درهم  چهره«

  برگردانيد؛  كشيد و روي
  

��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D  
،  ترتيب  اين  به »او آمد  پيش«بود  � مكتوم ام بن هللاعبدا  كه »مرد نابينا  آن  كه از اين«

  كرد تا اين  سرزنش  مكتوم ام برابر ابن در  ايشان  را بر ترشرويي  پيامبرش  عزوجل  خداي
  نگريستن كه و اين  فقير بهتر از توانگر كافر است  مؤمن  گرداند كه  را روشن  حقيقت

ـ   در ايمانش  بستن  طمع  سبب  توانگر كافر ـ به  سوي به  فقير، از نگريستن  مؤمن  سوي به
  . است  نهفته  از مصلحت  امر نيز نوعي  در اين  باشد هرچند كه مي  و اصلح  اولي

  

��L��K��J��I��H��L��K��J��I��H��L��K��J��I��H��L��K��J��I��H  
نابينا  مرد  شايد آن: يعني »گرايد  پاكي  بسا او به چه« صمحمد   اي »داني  و تو چه«

  پاك  گناهان از  صالح  عمل  دادن  ، با انجام و در نتيجه آموزد از تو مي  كه  آنچه  سبب  به
مرد نابينا،   آن از صپيامبر   روگردانيدن  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  به  آيه  اين. گردد

  .بود  وي غير  و پاكسازي  خاطر تزكيه به
  

��Q���P��O��N���M��Q���P��O��N���M��Q���P��O��N���M��Q���P��O��N���M  
سود  پند او را  و آن«  گرفت مي بود، پند  آموخته  كه  و از اندرزهايي »شنيد يا پند مي«

  ترك  مثابه به ص  اكرم  رسول  رفتار از جانب  گونه  اين  كه  ذكر است  شايان »بخشيد مي
  زيرا اين ‡انبيا  عصمت  با اصل  در تصادم  بود و نه  گناه  كارشان  اين  بود لذا نه  افضل

  ، رضا، خنده خشم مانند  است  نسانيا  سرشت  تابع  سر زد كه  اي بر اثر انگيزه  كار ايشان
  عذر ابن.  است  گرديده  مرفوع از آنها  تكليف  اسالم  در شريعت  كه  اموري  ، يعني و گريه

اميد   اند و بدين مشغول  ديگران  به صخدا   رسول  دانست نمي  بود كه  نيز اين  مكتوم ام
  .شوند  مشرف  اسالم  به  گويند كه مي  سخن  با آنان



  

3250  

��U������T��S��R��U������T��S��R��U������T��S��R��U������T��S��R  
يا  ، از علم  نزد توست  كه  و از آنچه  از ايمان »دهد مي  نشان  نيازي بي  كه  اما كسي«

  ؛ است  مادي  و توانگري  ثروت  داراي  كه  كسي
  

���Y���X��W��V���Y���X��W��V���Y���X��W��V���Y���X��W��V  
  حالي در  گويي مي  و با او سخن  آوري مي  او روي  به: يعني »پردازي تو بدو مي  پس«

  كه  آنچه كند و از مي  نيازي از تو اظهار بي  خويش  و توانگري  تأثير ثروت  تاو تح  كه
  .گرداند برمي  ، روي اي آورده

  

�� �̂����]��\��[��Z�� �̂����]��\��[��Z�� �̂����]��\��[��Z�� �̂����]��\��[��Z  
  آن  امر كه  بر تو در اين: يعني »بر تو نيست  نكند، ايرادي  پيشه  اگر پاكدلي  كه  با آن«

تو فقط   زيرا مأموريت  نيست  ايراد و سرزنشي  نيايد، هيچ  راه نشود و به  توانگر، مسلمان
  و وضعي  حال  در چنان  از كفار كه  كار كساني ديگر به  پس  و بس  است  الهي  پيام  ابالغ

  . نده  اهميت  قرار دارند، چندان
  

��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_  
  ارشاد و بهخير   راه  او را به  كه  اين  طلب  به »تو آمد  پيش  شتابان  كه  كس  و اما آن«

  ؛ كني  موعظه  الهي  اندرزهاي
  

��f����e��d��f����e��d��f����e��d��f����e��d  
  ؛ حساب در روز  وي  پيشگاه  به  و ايستادن  از خداوند متعال »ترسد او مي  كه  درحالي«
  
  
  



  

3251  

��j��i��h���g��j��i��h���g��j��i��h���g��j��i��h���g  
از « :گويد كثير مي  ابن.  گرداني برمي  و روي »پردازي مي  ديگران  تو از او به  پس«

 و هشدار  امر ابالغ  را به  دستور داد تا كسي  پيامبرش  به �خداوند  كه  اينجاست
و   ، مرد و زن ، آقا و برده ، فقير و غني و وضيع  شريف  ميان  نگرداند بلكه  مخصوص
  .»برقرار نمايد  برابري  حق  پيام  در ابالغ  و خردسال  بزرگسال

  

��n�������m��������l����k��n�������m��������l����k��n�������m��������l����k��n�������m��������l����k  
قصد   به  كه  از ارشاد فقيري  كه  را تكرار نكن  مانند آنرويداد، ديگر   بعد از آن »زنهار«

  شوي  مشغول  توانگري  و به  برتابي  ، روي است  نزد تو آمده  و پندپذيري  و پاكي  تزكيه
  اينها پندي  هرآينه« كند مي  پيشه  پاكدلي  كه  نيست  هم  توانگر از كساني  آن  كه  در حالي

  پند گرفته  تا تو از آن  است  اين  حق  كه  است  پندي  سوره  ا اين، ي آيات  اين: يعني »است
  .كنند  عمل  آن  موجب نيز بايد به  و امتت  كني  عمل  آن  موجب و به

  

��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o  
  سوره  اين  و اندرزهاي  قرآن  آيات  به  هر كس: يعني »پند گيرد  خواهد، از آن  تا هركه«

  آنها عمل  موجب  كند و به گيرد، آنها را حفظ مي ها پند ميباشد، از آن  داشته  رغبت
  .نمايد مي
  

��v�����u��t���s��v�����u��t���s��v�����u��t���s��v�����u��t���s  
  هايي صحيفه  در ميان  كه  است  پندي  قرآن  آيات: يعني »ارجمند  هايي صحيفه  در ميان«

، يا  در آنهاست  كه  و حكمتي  علم  سبب به  است  گرامي  نزد خداوند متعال  قرار دارد كه
  ؛  است  شده  آورده محفوظ فرود  از لوح  آيات  اين  كه  دليل  اين  به
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��y��x��w��y��x��w��y��x��w��y��x��w  
  پليدي از  است  و منزه »شده  پاك«  عزوجل  در نزد خداي  قرآن »و بلند قدر  واال است«

محفوظ و  و كفار  كنند و از دستبرد شياطين نمي  مساس  را جز پاكان  آن  ، كه و تحريف
  ندارند؛  دسترسي  آن  هرگز به  كه  اي گونه به  است  هشد  داشته  نگاه

  

��|�����{��z��|�����{��z��|�����{��z��|�����{��z  
در   وحي  كار انتقال به  اند كه فرشتگاني: سفره.  است »نويسندگاني  دستهاي  به«  قرآن  اين

  آمد براي و  رفت  كه  سفارت  پردازند، از ماده مي  و پيامبرانش  عزوجل  خداي  ميان
  ؛ است  قوم  ندر ميا  اصالح  آوردن

  

��_���������~��������}��_���������~��������}��_���������~��������}��_���������~��������}  
» نيكوكار« و  اند از گناهان ، پاكيزه نزد پروردگارشان  وحي  سفيران  آن »اند گرامي  كه«

  خويش  ايمان باشند و در مي  پروردگارشان  مطيع  هستند كه  پرهيزگاراني  اند، يعني
  اند كه فرشتگاني  رهَفس  كه  است  آن  صحيح«: گويد جرير مي ابن. و راستگويند  صادق

در   كه  كسي  سفير، يعني  است  ماده  باشند و از اين مي  و خلقش �خداوند  ميان  سفيران
  .»كوشد و خير مي  صلح  به  مردم  ميان

  ةررَالب  الكرام ةرَفالس  مع  وهو ماهر به  يقرأ القرآن  الذي«: است  آمده  شريف  در حديث
، با  است  قرآن  خواند و ماهر به مي  قرآن  كه  كسي:  أجران  له  شاق  هو عليهو  يقرؤه  والذي

  بر وي  و خواندنش خواند را مي  آن  كه  باشد و كسي مي  نيكوكردار همراه  گرامي  سفيران
  .» است  دو پاداش  ، برايش دشوار است

  

��d����c����b������a��`��d����c����b������a��`��d����c����b������a��`��d����c����b������a��`  
  ايمان  را از عدم  پيامبرش  طور ضمني  و به  گفته  سخنكفار   از طبيعت  تعالي  حق  گاه آن

: انگيزد برمي  و شكر نعمت  اندرز گرفتن  كند و انسانها را به مي  آنها دلجويي  آوردن
قدر در كفر  چه كافر باد،  بر انسان  لعنت: يعني »! است  ناسپاس  ، چه باد انسان  كشته«
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در كفر و   افراطش  سبب  كافر به  انسان  عليه  سخت  نفريني  اين!  سر است سخت  خويش
چيز او را   چه  ، يعني است  توبيخي  يا استفهام.  نعمتهاست  از ناسپاسي  واداشتن  تعجب  به

  ندارد؟  از حق  گاهي و تكيه  مبني  كفر هيچ  كه  با آن  است  بر كفر وا داشته
  كه  هنگامي شد  نازل  لهب ابي بن عتبه  درباره  آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  . كافرم  پروردگار ستارگان  به  من: گفت
  

��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e  
  چه را از  كافر ناسپاس  انسان  اين �خداوند: يعني »؟ است چيز آفريده او را از چه«

  .؟ است  چيز آفريده
  

��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j  
دوبار   كه  كسي  براي  آفريد پس  مقداري بي  آب او را از: يعني »كرد  خلقش  اي از نطفه«

  اندازه  پس« تكبر ورزد؟  كه  است  شايسته  ، چگونه است  آمده  بيرون  بول  از مخرج

  او را خلقي ، از نطفه  انسان  بعد از آفرينش  عزوجل  خداي: يعني »بخشيد  مقررش
او دو   بپردازد و براي  و منافعش  مصالح  هكرد تا ب  گردانيد و او را آماده  اندازه استوار و به

  را آفريد؛  و حواس  و ساير آالت  و دو پا و دو چشم  دست
  

��r��q��p���o��r��q��p���o��r��q��p���o��r��q��p���o  
  براي خير يا شر را  آوردن  دست به  راه  سپس: يعني »گردانيد  را بر او آسان  راه  سپس«

  .گردانيد  او هموار و آسان
  

��v����u��t��s��v����u��t��s��v����u��t��s��v����u��t��s  
 را داراي  انسان  خداوند متعال  سپس: يعني »نهاد  و در گورش او را ميراند  سپس«
از  شود لذا او را مي  مستور و پوشانيده  در آن  گراميداشتش  عنوان به  گردانيد كه  قبري 
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  پرندگان و  شود تا درندگان مي  افگنده  زمين  بر روي  اجسادشان  نگردانيد كه  كساني
  .را بخورند  شان الشه

  

y��x��wy��x��wy��x��wy��x��w����������{�����z��{�����z��{�����z��{�����z  
  سبحان  خداي  كه  هنگامي  سپس: يعني »بخواهد، او را برانگيزد  چون  سپس«

  اين  همه  كه  است  گفني. گرداند مي  زنده  كند، او را بعد از مرگش  را اراده  حشرونشرش
  به او  دومي  انتقال  ، سپس جنين  مقدار به بي  از آبي  انسان  اولي  انتقال  ؛ يعني انتقاالت

،  كردن قبر در و  او با ميراندن  نهايي  انتقال  خير و شر و سرانجام  مميز ميان  موجودي
نيز   را از قبرش  انسان  بخواهد، اين  هر وقت  تعالي  حق  امرند كه  بر اين  روشن  داليلي
  .كند نشر مي و انگيزد و حشر برمي

  

��¢���¡�����~����}��|��¢���¡�����~����}��|��¢���¡�����~����}��|��¢���¡�����~����}��|  
دستور  او  را به  او هرگز آنچه«گويد  كافر مي  انسان  آن  كه  نيست  چنان  قضيه »! نه  ولي«

در اوامر  ، با عصيان  انسانها با كفر و برخي  برخي  بلكه »نياورد  جاي  بود، به  شده  داده
  از آنان  بود، جز اندكي  داده  فرمان  او بدان  را كه  انداختند و آنچه  خلل �خداوند

  نادرستي  حال و  بايد از وضع  كه  انسان  به  است  هشدار و تنبيهي  اينو . نياوردند  عمل به
  .آيد  دارد بيرون  كه
  

��§��¦��¥��¤���£��§��¦��¥��¤���£��§��¦��¥��¤���£��§��¦��¥��¤���£  
  بنگرد كه  تأمل  ديده  به  بايد انسان: يعني »خود بنگرد  خوراك  بايد به  انسان  پس«

  .، آفريد؟ است  گردانيده  حياتش  سبب  را كه  وي  خوراك  خداوند متعال  چگونه
  

��¬���«��ª��©��¨��¬���«��ª��©��¨��¬���«��ª��©��¨��¬���«��ª��©��¨  
از  »ريختيم  فراواني  را به  ما آب«: كه  است  اين  انسان  خوراك  آوردن پديد  كيفيت  بيان
  .ابر
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��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®  
  سبب به  از آن  كه  هايي را با رستني  زمين: يعني »شكافتيم  را با شكافتني  زمين  گاه آن«

با   كه  شكافتيم  اي گونه  و به  و شگرف  نيك  شكافتني  ؛ به است  برآمده  باران  آمدن فرود
و نيز در   آن  بزرگي تا  باشد؛ از كوچكي  سازگار و متناسب  رستني  آن  مختلفه  حاالت
غذا، دوا   عنوان  به  كاربرد آن مانند  ديگري  متنوع  و اغراض  و طعم  ، رنگ و هيأت  شكل

  ، هشت بعد از آن �خداوند  جهت  همين  به. باشد اظ ميلح مورد  از آن  كه  و چراگاه
  :نمود ذكر  آتي  شرح ها را به رستني  از انواع  نوع

  

��¶��µ���� �́�³��¶��µ���� �́�³��¶��µ���� �́�³��¶��µ���� �́�³  
: يعني »رويانيديم«شود  مي  حاصل  آنها تغذي  وسيله به  كه »ها را دانه  در آن  پس«

  تبديل  دانه  به  انجامافزايند تا سر كنند و بر نمو خود مي رشد مي  ها پيوسته رستني
  .شوند مي
  

���º��¹��¸���º��¹��¸���º��¹��¸���º��¹��¸  
  كه  است  اي تازه  علفهاي: قضب.  رويانيديم »را  انگور و سبزيجات«  در آن »و نيز«

ناميدند  » قضب«را   آن.  و يونجه  شوند مانند سبدر، اسپست مي  تغذيه  با آن  چهارپايان
  .شود كند و باربار درو مي رشد مي  سر هم  زيرا پشت

  

��½��¼��»��½��¼��»��½��¼��»��½��¼��»  
  . است  آنها معروف  غذا و ميوه  كه »و خرما را  زيتون  درخت«  نيز رويانيديم »و«
  

��À��¿��¾��À��¿��¾��À��¿��¾��À��¿��¾  
  كه  است  ، تنومند و ضخيمي اصيل  خرماي  درختان: غلب  نخل »را  انبوه  و باغهاي«

  .باشد  قد برافراشته  تعداد زياد در نخلستان  و به  طور پرپشت به
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��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á  
  عام را  آن. خورند ها مي از ميوه  مردم  كه  است  هر چيزي: فاكهه »را  و علف  و ميوه«

را   آن  مردم  نه  كه  است  هايي رستني  تمام: أب. بشود  آن  انواع  تمام  ذكر كرد تا شامل
  . حيوانات  هاي هرز و چراگاه  هاي كنند، مانند علف مي  كشت  خورند و نه مي
  

�Ç��Æ���Å��Ä�Ç��Æ���Å��Ä�Ç��Æ���Å��Ä�Ç��Æ���Å��Ä����  
 تا شما و  آنها را رويانيديم: يعني »باشد  شما و چهارپايانتان  براي  تا متاعي«

و   شماست خود  خوراك  شده ذكر  از انواع  بگيريد زيرا بعضي  از آنها بهره  چهارپايانتان
  . چهارپايانتان  خوراك  هم  بعضي

  :چيز است  اشياء سه  مراد از ذكر اين  كه اين  خالصه

  .باشد مي  تعالي  بر توحيد حق  دال  كه  شواهدي  ـ بيان 1
  .در امر معاد و رستاخيز  تعالي  حق  بر قدرت  داليل  ـ بيان 2
  طاعت از  كه  سزاوار نيست  عاقل  شخص  زيرا براي  و طاعت  ايمان  به  ـ ترغيب 3

،  است  كرده  اناحس  بسيار بر بندگانش  از نعمتهاي  گون گونه  انواع  با اين  كه  خداوندي
  .كند  تمرد و سركشي

  

��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È  
كر  گوشها را  كه  روز قيامت  خراش  گوش  بانگ: يعني »سخت  بانگ  چون  پس«

از   كه  است  با عصا بر چيزي  ديگر، يا زدن  بر آهني  آهن  زدن: صخ.  »در رسد«سازد  مي
  .پديد آيد  خراشي آواز گوش  آن
  

Ñ��Ð��Ï��Î�������Í��ÌÑ��Ð��Ï��Î�������Í��ÌÑ��Ð��Ï��Î�������Í��ÌÑ��Ð��Ï��Î�������Í��Ì��������������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  
 و فرزندانش  و از زنش  و از پدرش  و از مادرش  از برادرش  آدمي  كه  روزي«

مهر   آنها به  او و سزاوارترين  نزديكان  ترين مخصوص  گروه  اين  كه در حالي »گريزد مي 
  هنگامه و  بزرگ  و هراس  جز هول  چيزي  فرارشان  هستند و عامل  و عنايتش  و رأفت
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  وحشت  از اين  اي بازتابگر گوشه  ذيل  شريف  حديث  كه  چنان.  نيست  قيامت  وحشتناك
و أ، ننظر  اهللا رسول يا: زوجته  فقالت: غرال، قال ةمشا ةعرا  ةحفا  تحشرون«: باشد مي  بزرگ

،  يانعر  ، بدن برهنه  پاي: يغنيه  يومئذ شأن  ء منهم امري  لكل: ؟ قال بعض  ةبعضنا عور  يري
 ص  حضرت  همسر آن  پس :گويد مي  راوي. شويد محشور مي  ناشده  و ختنه  پياده  پاي

، يا  نگريم ديگر را مي  بعضي  از ما عورت  آيا بعضي! هللا  يا رسول: پرسيد  از ايشان
» كند مي  او را كفايت  كه  است  شغلي را  از آنان  روز هر كس  در آن: ؟ فرمودند بينيم مي

  اين  به  كه  است  خود غرق  و پريشاني  وهراس  هول  به  چنان  هر كس  يعني. )بعد  آيه(
  .تواند نمي  امر پرداخته

  

��Þ���Ý����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��Þ���Ý����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��Þ���Ý����Ü��Û��Ú��Ù��Ø��Þ���Ý����Ü��Û��Ú��Ù��Ø  
 و از »دارد مي  خود مشغول  او را به  كه  است  را كاري  از آنان  روز هر كس  در آن«

از او   چيزي  مبادا نزديكانش  كه آن  او از بيم  كه  گرداند چنان و برمي  بازداشته  نزديكانش
  .گريزد مي  او را نبينند، از آنان  و حيراني  سختي  كه  اين  نمايند و براي  مطالبه

  

��å��ä��ã��â��á��à��ß��å��ä��ã��â��á��à��ß��å��ä��ã��â��á��à��ß��å��ä��ã��â��á��à��ß  
  اين  كه »و شادمانند  خندان«  و درخشنده  و تابناك »روشنند  هايي روز چهره  در آن«

  برند كه مي  امر پي  اين  محشر به  در هنگامه  زيرا ايشان  است  مؤمنان  هاي ها، چهره چهره
  . است  در انتظارشان  عظيمي  نعمتها و اكرامهاي

  

��ê��é��è��ç��������æ��ê��é��è��ç��������æ��ê��é��è��ç��������æ��ê��é��è��ç��������æ  
 خداي  بينند كه زيرا مي »بر آنها غبار نشسته  كه  است  هايي روز چهره  و در آن«
  . است  نموده  آماده  را برايشان  سختي  عذاب  عزوجل 
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��í��ì��ë��í��ì��ë��í��ì��ë��í��ì��ë  
،  گرفتگي ، غبارآلود را سياهي  هاي چهره  آن: يعني »است  آمده  غالب  بر آنها تيرگي«

  تر از آن وحشتناك تو«: گويد مي  نسفي.  است  فرو گرفته  و خاكساري  ، سختي ذلت
  .»شود  جمع  چهره  هر دو در يك  غبار و سياهي  كه  بيني نمي

  

���ò��ñ��ð��ï��î���ò��ñ��ð��ï��î���ò��ñ��ð��ï��î���ò��ñ��ð��ï��î  
غبارآلود   رمق بي  تكيده درهم  هاي چهره  صاحبان: يعني »بدكارند  كافران  همان  نآنا«

  حال  بيان  كه  است ذكر  شايان. اند كافركيش  دروغگوي  نافرمانان  ، همان ذليل  زشت  سياه
را اقتضا   سومي  گروه وجود  ، نفي از آيات  و مانند آن  كريمه  آيه  در اين  دو گروه  اين
  .اند گنهكار يا فاسق  مؤمنان ـ  است  گفته  رازي  امام  كه ـ چنان  سوم  كند و گروه ينم
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  ﴾ تكوير  سوره ﴿
  . است  آيه) 29(  و داراي  است  يكم

  

  C��B��Az}�: تعالي  حق  فرموده  با اين  افتتاح  سبب به  سوره  اين: تسميه  وجه
  محو كردن و  افگندن  خورشيد و سپس  پيچيدن  هم در: تكوير. شد  ناميده» تكوير«

  . است  آن  روشني
  رسول  كه  است  عنهما آمده هللا عمر رضي ابن  روايت  به  شريف  در حديث: آن  فضيلت

  گويي  كه بنگرد چنان  روز قيامت  سوي به  دارد كه  دوست  هر كس«: فرمودند صخدا 

C��B��Az ، �{���C��B��A}�: هاي بايد سوره  بيند پس سر مي  چشم  را به  آن

z   و�{����N��M��Lz  را بخواند«.  
  

��D�������C��B��A��D�������C��B��A��D�������C��B��A��D�������C��B��A  
دستار و   و مانند پيچيدن »شود  پيچيده  درهم«  كره  مانند شكل »خورشيد  كه  گاه آن«

  ، پرتاب جهان  بر ويراني  اعالمي  عنوان  به  شود سپس  آورده  فراهم  لباس  كردن  جمع
  .گردد

  

G��F��EG��F��EG��F��EG��F��E����������H��H��H��H  
  معني  آنها به» انكدار«يا . برود  ميان و نور آنها از »شوند  تيره  ستارگان  كه  گاه و آن«

  . عمر آنهاست  رسيدن  پايان و به  شدن  ، پراكنده فروافتادن
  

��L��K���J��I��L��K���J��I��L��K���J��I��L��K���J��I  
  و در هوا بر باد داده  شده  بركنده  از زمين: يعني »رفتار آيند  كوهها به  كه  گاه و آن«
  .شوند  تبديل  پراكنده  گردي  وند لذا بهش
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��P��O��N��M��P��O��N��M��P��O��N��M��P��O��N��M  
 اي كرده و مهار  رام  شتران: عشار »شوند  باردار وا نهاده  شتران ماده  كه  گاه و آن«
 يادآوري  به  دليل  اين  به  شتران  گونه  اين.  آنهاست  آنها در شكم  فرزندان  هستند كه 
: عطلت .باشند مي  در نزد اعراب  اموال  ترين راميو گ  ترين شدند زيرا نفيس  مخصوص 

  وهراس  هول  سبب  شوند؛ به  وا نهاده  شتربان  رها گردند و بدون  گونه همين  يعني
  .كنند مي  مشاهده  در روز قيامت  مردم  كه  عظيمي

  .دشون مي  ديگر برانگيخته  نيز مانند حيوانات  شتران  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  

��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q  
  جانوران و  و درندگان  وحشي  جانوران: يعني» شوند گرد آورده  جانوران  كه  گاه و آن«

  ديگرقصاص برخي  از آنها براي  شوند تا از برخي حشر مي  در روز قيامت  بياباني
  . آنهاست حشر آنها، مرگ: قولي به. گردند مي  تبديل  خاك  به  شود، سپس گرفته

  

V��UV��UV��UV��U��������������X��W��X��W��X��W��X��W  
  البته .شوند  تبديل  كش ور و زبانه شعله  آتشي  و به »گردند  درياها افروخته  كه  گاه و آن«

 بر اثر انفجار و  زمين  اندرون  آتشفشاني  مراد انفجار مواد مذاب  كه  بعيد نيست
 .دنظرن  بر اين  الوسي  همچون  از مفسران  بعضي  كه باشد چنان  آن  عظيم  هاي زلزله

  بناگاه برند، سر مي  به  خويش  در بازارهاي  مردم  كه  در اثنايي«: گويد مي � كعب بن ابي
كوهها از جا   اند، بناگاه حالت  در اين  آنان  كه  شود و در اثنايي نور خورشيد محو مي

پديد   عظيمي  و اضطراب  حركت  ، از آن افتند پس مي  زمين  و بر روي  شده  بركنده
  سوي به  آورند و انسيان مي  روي  انسيان  سوي به  زده وحشت  جنيان  هنگام  د در اينآي مي

  .»آميزند مي  درهم  همه  و درندگان  و مرغان  و چهارپايان  جنيان
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��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y��\��[��Z��Y  
  جفت  با حور عين  مؤمنان  جانهاي: يعني »همديگر شوند  جانها قرين  كه  گاه و آن«

  حسن. شوند مي  با اجساد جمع  يا ارواح.  با شياطين  كافران  و جانهايشوند  مي  گردانيده
  يهود با يهود، نصاري شود؛ مي  ملحق  خويش  گروه  به  هر كس«: گويد مي  آن  در معناي
هر   پس  با مؤمنان  مؤمنان  گونه همين و  با منافقان  ، منافقان با مجوس  ، مجوس با نصاري

  .»شود مي  خود پيوند داده  آيين و هم  كيش با هم  كس
  

��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]  
 »؟ است  شده  كشته  گناه  كدامين  به  شود كه  گور پرسيده به از دختر زنده  كه  گاه و آن«

  بعد از تولدشان خود را  دختران  فقر و نيازمندي  عار، يا از بيم  از بيم  از اعراب  برخي
  پس. دانستند مي و عار خود  ننگ  را سربار و مايه  آنان  كه چرا كردند گور مي  به  زنده

  اند، به شده  كشته  گناهي  هيچ بي  را كه  دختران  قاتالن  هشدار داد كه  خداوند متعال
  كشته  گناه  كدامين به  پرسد كه گور مي  به  زنده  دختران  كشاند و از آن مي  محاكمه

و در !  ايم شده گور  به  زنده  گناهي  هيچ  بي: است  اين  دختران  آن  اند؟ پاسخ شده
  في ةالموؤد... «: است آمده  شريف  در حديث.  است  با قاتالن  حساب  روي  كه  اينجاست

  .» است  در بهشت  شده گور  به  دختر زنده :ةالجن
  گناه در برابر  ابشوند زيرا عذ نمي  عذاب  مشركان  اطفال  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  . است
  

��h���g��f��e��h���g��f��e��h���g��f��e��h���g��f��e  
  حساب  براي  اعمال  هاي نامه  كه  گاه آن: يعني »شود  ها گشوده كارنامه  كه  گاه و آن«

و در   شده  پيچيده  هم در  مرگ  ها در وقت نامه  شوند زيرا اين  و منتشر ساخته  گشوده
  .شوند مي  گشوده  حساب  هنگام
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��l������k��j��i��l������k��j��i��l������k��j��i��l������k��j��i  
شود   و از جا بركنده  گرديده  پاره پاره: يعني »شود  بركنده  پوست  آسمان  كه  گاه و آن«

  .شود مي  گوسفند بركنده  از تن  و پوست  از خانه  سقف  كه چنان
  

��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m  
 قتاده.  سخت  فروزشي  به �خدا  دشمنان  براي »را برافروزند  دوزخ  كه  گاه و آن«
  .»گرداند مي  برافروخته  آدم بني  و گناهان �خداوند  ا خشمر  دوزخ«: گويد مي 

  

��t��s����r��q��t��s����r��q��t��s����r��q��t��s����r��q  
  حق  از فرموده: اند علما گفته.  متقيان  سوي به »شود  آورده  نزديك  بهشت  كه  گاه و آن«

  شده ذكر  پديده  دوازده �q�r�s�z}: اش تا فرموده C��B��A�z}�: تعالي

و  �U�V�W�z}تا   سوره  از اول  ؛ يعني نيا استعدد از آنها در د  شش  كه  است

  همه  وجواب.  آيه  تا اين ��Z��Y�z]}�از   ؛ يعني است  در آخرت  از آن  شش
  :است  تعالي  حق  فرموده  اينها اين

  

��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u  
شود، در   واقع  امور ياد شده  آن  چون: يعني »است  كرده  آماده  چه  بداند كه  هر نفس«

  آماده  از خير يا شرچه  داند كه خود مي  اعمال  هاي نامه  با گشودن  هر كس  هنگام  آن
خدا   رسول  كه  است  آمده � حاتم بن عدي  روايت  به  شريف  در حديث.  است  كرده
  منه  يمنأفينظر  ، ترجمان  وبينه  ، ما بينه اهللا  ال وسيكلمهإحد أ  من  ما منكم«: فرمودند ص

  فمن ،النار  فتستقبله  يديه  بين  ال ما قدمإ  ، فال يري منه  شأمأو ينظر   ال ما قدمهإ  يفال ير
  كه مگر اين  از شما نيست  كس  هيچ :فليفعل  ةتمر  النار ولو بشق  يتقي  نأ  منكم  استطاع

 �خداوند  او و ميان  ميان  كه  طوري  گويد به مي  با او سخن  زودي به  خداوند متعال
 )از اعمال(  را كه  نگرد و جز آنچه مي  خويش  راست  جانب  به  پس  نيست  ترجماني
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  را كه  آنچه جز  نگرد پس مي  خويش  چپ  جانب  بيند و به ، نمي است  فرستاده  پيش
هر   پس. آورد مي  اوروي  به  آتش  گاه بيند آن ، نمي است  فرستاده )از اعمال(از خود   پيش
  ـ بايد چنين  از خرمايي  اي پاره  بپرهيزد ـ ولو با دادن  تواند از آتش مي  كهاز شما   كس
  .»كند

  

���}��|��{��z���}��|��{��z���}��|��{��z���}��|��{��z  
سوگند !  آري . تأكيد خبر است  براي  بلكه  نيست  نفي  براي» ال« »خورم سوگند مي  پس«

  چشم  و به  شده  پنهان روزها در زير نور خورشيد  كه »گردان  هاي ستاره  به«  خورم مي
سيارند مانند   ستارگان: جمهور در نزد  ستارگان  مراد از اين. شوند نمي  ديده  غير مسلح

در .  است  برج  اول  آنها به  آنها بازگشت  و عطارد و خنوس  ، زهره ، مريخ ، مشتري زحل
  .شوند مي  پنهان  اند زيرا در روز از ديده»  خنس«  ستارگان  همه: است آمده  حديث  كتب

  

�� �̀��_����~�� �̀��_����~�� �̀��_����~�� �̀��_����~  
در : يعني »شوند  نهان  كز ديده«كنند  خود سير مي  در مدارهاي  كه »سيار«  ستارگان

  يعني  از كناس  برگرفته: كنس. شوند مي  پنهان  سر افق  خود در پشت  غروب  وقت
خود   براي  درختان  از شاخكهاي  در بيشه  و درندگان  آهوان  كه  است  خوابگاهي

و »  خنس»  ستارگان  تمام  كه  است  اين  راجح  قول. شوند مي  پنهان  و در آنسازند  مي
  به  شوند، سپس آشكار مي  شب و در  نهان  آنها در روز از ديده  اند زيرا همگي»  كنس«

  كه شوند چنان مي  ، غايب آنهاست  برجهاي يا  آشيانه  همان  كه  خود در زير افق  پنهانگاه
  .شود مي  خود پنهان  آهو در آشيانه

  

��d����c�����b��a��d����c�����b��a��d����c�����b��a��d����c�����b��a  
 عسعس« :گويند مي  آورد، اعراب  روي  شب  چون »آورد  روي  چون  شب  و سوگند به«
از   كلمه  اين  پس. » الليل  عسعس«: گويند كند و برود، نيز مي  پشت  شب  و چون»  الليل 
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  .»نمايد مناسبتر مي در اينجا  آوردن  روي  معناي«: گويد كثير مي ابن.  الفاظ اضداد است
  

���h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��e  
  است  آن  و روشنگري  آوردن  ؛ روي صبح  تنفس »گيرد  دميدن  چون  صبح  و سوگند به«

  .آورد مي  روي  نوازي جان  و نسيم  با روح  زيرا صبح
  

��m�������������l��k��j����i��m�������������l��k��j����i��m�������������l��k��j����i��m�������������l��k��j����i  
  به سوگند: يعني »است  اي گراميآور  پيام  برخوانده  آن  كه«: است  اين  عليه و مقسم

زيرا او   است � جبرئيل  ، يعني گرامي  فرستاده  برخوانده  قرآن  ذكر شد كه  آنچه  همه
  . است  فرود آورده ص بر پيامبرش  سبحان  خداي  را از جانب  قرآن

  

��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  
نزد « دارد  بسياري  تو استوار و قدر  عظيم  آفرينش  كه � جبرئيل »است  نيرومندي«

  مقام  داراي  سبحان  نزد خداي � جبرئيل: يعني »است  مقام  ، صاحب عرش  صاحب
  عنديت  نه ، عنديت  اين  كه  ذكر است  شايان.  است  و وااليي  رفيع  و پايگاه  بلند و جايگاه

  رگداشتبز و  و تشريف  اكرام  عنديت  بلكه  و جهت  سمت  عنديت  و نه  است  مكاني
در نزد   من:  قلوبهم ة أنا عند المنكسر«: است آمده  قدسي  شريف  در حديث  كه چنان  است

  .» دلشكستگانم
  

��x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u  
  هم  آسمان  فرشتگان  در ميان � جبرئيل: يعني »است  امين  و هم  مطاع  در آنجا هم«

  به  متصف  برند و هم مي  مانكنند و از او فر مي  او رجوع  به  فرشتگان  كه  است  مطاع
  . و غير آن  در امر وحي  است  امانت  صفت
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��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y  
 شما  همنشين صمحمد !  مكه  مردم  اي: يعني »نيست  شما ديوانه  صحبت  و هم«

 با آنان  سخني هم  وصف  به ص  حضرت  از آن  تعالي  حق  كه اين  دليل.  نيست  ديوانه
دانند  دانايند ومي  امر ايشان  حقيقت  آنها به  كه  امر است  ار بر اينفرمود، اشع  يادآوري 

  .هستند  مردم  و كاملترين  خردمندترين ص  حضرت  آن  كه
  

��¢���¡�����~��}��¢���¡�����~��}��¢���¡�����~��}��¢���¡�����~��}  
 صشما محمد  صحبت هم: يعني »است آشكار ديده  او را در افق  راستي  و به«

  همان به  آسمان  مشرق  ر سمتآشكا  خورشيد بر كرانه  طلوع  را در وقت � جبرئيل
  براي  كه نحوي  به  است  بود، ديده  ششصد بال  داراي  كه  وي  حقيقي  و صورت  شكل

  به  كه  مقرب  است  اي فرشته � جبرئيل  كه  است  شده  حاصل  بديهي  علمص محمد 
.  ود نيستمطر  بود و او شيطان  كامال مطمئن  توان مي  وي  از سوي  وحي  آوردن فرود

بعد از  ص  حضرت  توسط آن � جبرئيل  رؤيت  دومين  اين  كه  ذكر است  شايان
  حضرت  آن«: گويد مي مجاهد. در غار حرا بود  آغاز وحي  در هنگام  ايشان  اول  ديدن
  .»، ديدند است  مكه  شرق در  اجياد كه  وادي  را در ناحيه  جبرئيل  دوم  در رؤيت ص

  

���¥������¤��£���¥������¤��£���¥������¤��£���¥������¤��£������ �̈���§��¦�� �̈���§��¦�� �̈���§��¦�� �̈���§��¦  
و   وحي در امر: يعني »در امر غيب« صشما محمد   صحبت يار و هم: يعني »و او«

  آن  در تبليغ ورزد و نمي  بخل  غيبي  وحي  در رساندن  پس »نيست  بخيل«  اخبار آسمان
  به  و بخشندگي  سخاوت  را با همه  عزوجل  خداي  و احكام  كالم  كند بلكه نمي  كوتاهي

  .دهد مي  عليمت  خلق
  
  
  
  



  

3266  

��� �̄��������®��¬��«��ª��©��� �̄��������®��¬��«��ª��©��� �̄��������®��¬��«��ª��©��� �̄��������®��¬��«��ª��©  
  شياطين از  و گفتار شيطاني  سخن  قرآن: يعني »مطرود نيست  شيطاني  سخن  و قرآن«

  كه  آنچه  زيرا برخالف  شوند، نيست طرد مي  آسماني  با شهابهاي  شنود كه  كننده استراق
  . كهانت  و نه  شعر است  نه  گويند، قرآن مي  قريش

  

°°°°����������²��±��²��±��²��±��²��±  
رويد  مي  راه  كدامين  به  آن  و برنتابيدن  بعد از انكار قرآن: يعني »رويد كجا مي  به  پس«

با وجود   قرآن  اين  در تكذيب  هايتان ؟ عقل است  شده  بر شما تمام  حجت  كه  در حالي
  براي  كه  يراه  اين از  رويد كه مي  راه  كدام  رود؟ به كجا مي  به  آن  و حقانيت  روشني

  .تر باشد؟ ، روشن ام كرده  شما بيان
  

��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³  
  حقيقت  بيان  و به  را پند و اندرز داده  آنان  كه »نيست  عالميان  براي  جز پندي  قرآن«

  پردازد؛ مي  برايشان
  

��¿��¾���½��¼��»��º��¿��¾���½��¼��»��º��¿��¾���½��¼��»��º��¿��¾���½��¼��»��º  
 و  و ايمان  حق  بر راه »باشد  و مستقيم  بخواهد راست  از شما كه  هر يك  براي«

  .گردند مي مند بهره  از آن  و آنانند كه  است  پندي  آنان  فقط براي  قرآن!  آري.  طاعت
  

���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  
  » نخواهد شما نيز نخواهيد خواست  پروردگار عالميان هللاو تا ا«

  هم قادر  ستخوا  خواهيد و بر اين را نمي  و استفامت  و درستي  شما راستي: يعني
  راه  يعني ، راست  راه  به  رفتن: استقامت.  خداوند متعال  و توفيق  مشيت  باشيد مگر به نمي

  . است  آسمانها و زمين  خداوند فرمانرواي
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��¾�¼�«�º}  آيه  چون: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران �½z نازل  
و اگر   شويم مي  ، با استقامت ؛ اگر بخواهيم ستما  امر مربوط به  اين: گفت  شد، ابوجهل

خداوند   كه خواهيد مگر آن نمي شما«: كرد  نازل  �خداوند  پس!  شويم ، نمي نخواهيم
  مهم  نكته  يك  به  آيه  اين  نزول  سبب در  ، از تعمق پس. »بخواهد  پروردگار عالميان

  معناي  به  اين  البته.  است  الهي  مشيت به  بشري  مشيت  بودن  موقوف  و آن  رسيم مي
و   كرده  اراده  ، سپس خود دانسته  ازلي  علم  به  تعالي  زيرا حق  نيست  انسان  مجبور بودن

. اجبار آور  نه  است  كننده  كشف  وي  علم  پس  است  ساخته  امر نمايان  را بر آن  قدرتش
  خود چه  مثال زيد در زندگي  كه  است  هخود دانست  ازلي  علم  به  خداوند متعال  يعني

  آن  خويش  قدرت  به  و سپس  كرده  او را اراده  كارهاي  تحقق  گاه كند آن مي  كارهايي
  . است  ساخته  نمايان  واقع  كارها را در عرصه
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  ﴾ انفطار  سوره ﴿
  . است  آيه) 19(  و داراي  است  يكم

  

}�: تعالي  حق  فرموده  با اين  شد كه  ناميده» انفطار«  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

���C��B��Az است  شده  خواهد آمد افتتاح  تفسير آن  كه .  
خواهد آمد  پديد  در روز قيامت  گويد كه مي  سخن  اي كوني  انفطار، اوال از انقالب  سوره
  علت  هم  نهايت رگيرد و د قرار مي  مورد هشدار و سرزنش  در آن  ناسپاس  انسان  سپس

  .شود مي  بيان  انكار منكران
بود و   مردم نماز معاذ پيش: فرمود  كه  است  كرده  روايت �از جابر  نسائي :آن  فضيلت

نماز خود در  بود،  او اقتدا كرده  به  كه  از افرادي  اثنا يكي  در اين. كرد  نماز را طوالني
گزارد و از مسجد  نماز  تنهايي  ، به سجد رفتم  گوشه  به  نموده  را قطع  سر وي  پشت
را   قضيه  پس.  منافق  است  ، شخصي فالن: معاذ رسيد، گفت  خبر به  اين  چون. شد  بيرون

در   چرا نمازش  كردند كه  سؤال  شخص  از آن صحضرت. بردند صخدا   رسول  به
  سر وي  پشت  كه  آمدم  من! هللا رسول يا: ؟ او گفت است  سر معاذ را رها كرده  پشت

مسجد نماز   در گوشه  كرد، بناچار بازگشته  طوالني  نماز را بر من  اما وي  نماز بگزارم
  فتانأ«: معاذ فرمودند  به صخدا   رسول  پس . بدهم  علف  شترم  به  كه  و رفتم  گزاردم

�}�  عن  كنت  يا معاذ؟ أين  نتأ �r��q��p��oz   و{�B��Az   و{A���B

Cz : هاي سوره  از خواندن  كجا بودي ؟ گري آيا تو فتنه! معاذ  اي :�{��q� �p� �o

��rz  و�{� �bz  و{A�C��Bz  و{�h�� � � �g� �fz  «چرا از اين: يعني  
  نيفتند و از نماز دلتنگ  مالل  به  در كار دين  كه  خواني نمي  متوسط بر آنان  هاي سوره

  .اند درافتاده  فتنه  و به  گشته  تنگدل  شود، از دين  نشوند زيرا اگر چنين
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��D���C��B��A��D���C��B��A��D���C��B��A��D���C��B��A  
  شدن  شكافته ؛ انفطار آسمان »منفطر شود  آسمان«  قيامت  برپائي  در هنگامه »كه  گاه آن«

  ؛ است  از آن  فرشتگان  آمدن فرود  براي  آن  گسستن  هم و از
  

��H��G��F��E��H��G��F��E��H��G��F��E��H��G��F��E  
  شوند؛  فروريزند و متفرق: يعني »شوند  پراكنده  ستارگان  كه  گاه و آن«
  

��L��K���J��I��L��K���J��I��L��K���J��I��L��K���J��I  
و  گردند  ديگر روان در بعضي  بعضي: يعني »شوند  درياها از جا بركنده  كه  گاه و آن«

با   شيرين  شوند و درياهاي  تبديل  واحدي  درياي  به  كه طوري يابند به  راه  هم  به  همه
  آميزد؛  هم شور در  درياهاي

  

��P��O�����N��M��P��O�����N��M��P��O�����N��M��P��O�����N��M  
  كه  زبر شود و مردگاني و گورها زير  خاك: يعني »زبر شود و گورها زير  كه  گاه و آن«

  آيند؛  در آنها هستند، بيرون
  

��V��U���T��S��R��Q��V��U���T��S��R��Q��V��U���T��S��R��Q��V��U���T��S��R��Q  
در  :يعني »بود بداند  گذاشته  را بازپس  بود و آنچه  فرستاده  را پيش  ، آنچه هر نفسي«

  فرستاده  را از خير يا شر پيش  آنچه  كسشود و هر  منتشر مي  اعمال  هاي نامه  هنگام  آن
و . داند مي بود،  گذاشته  يا بد در دنيا باقي  نيك  از خود از روش  پس  را كه  بود و آنچه

  .دهد مي  روي  قيامت  قيام  ، در آستانه ياد شده  هاي ، پديده گذشت  قبل  در سوره  كه چنان
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��]�����\���[��Z��Y��X��W��]�����\���[��Z��Y��X��W��]�����\���[��Z��Y��X��W��]�����\���[��Z��Y��X��W  
 »كرد؟ مغرور  ات پروردگار بخشنده  چيز تو را در باره  چه«كافر  »نانسا  اي  هاي«

،  كافر شدي  ات و بخشنده  پروردگار كريم  به  كرد كه  و غره  چيز تو را فريفت  چه: يعني
نمود،   و بخشش  فضل  و حواست  آفرينش  كردن  بر تو در دنيا با كامل  كه  پروردگاري  به

چيز   بر انكار هيچ  كه داد و بر تو با نعمتهايي  تو روزي  ردانيد، بهگ  و فهميده  تو را عاقل
مغرور كرد  �عفو خداوند را  انسان: اند گفته  برخي.  گذاشت  ، انعام از آنها قادر نيستي

. نكرد  و مجازات  مؤاخذه  شتاب  به  اش و نافرماني  گناه  گام  را در اولين  زيرا او انسان
  تو را در پيشگاه  در روز قيامت �خداوند اگر: گفتند  عياض بن فضل  به  كه  است  نقل

در » كرد؟  غره  پروردگار كريمت  چيز تو را به  چه«: تو بگويد  كند و به  خود ايستاده
  مغرور ساخت  ات فروانداخته  هاي مرا پرده: گويم مي« :؟ گفت گويي مي  چه  پاسخش
  رسول  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث. » تاس  پوش عيب ستار  كريمت  زيرا ذات

را   انسان«: فرمودند خواندند، مي را مي ��Z��Y��X��W�z]���\}�: آيه صخدا 
  .» ساخت  مغرور و فريفته  جهلش
يا   خلف  بن  ابي  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  برخي
مراد از «: گويد عنهما مي هللا رضي عباس ابن  ولي. شد  نازل  جمحي  كلده بناشد ابي  درباره
  .» است  مغيره  در اينجا، وليدبن  انسان

  

��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^��b��a�� �̀�_���^  
مغرور   ات پروردگار بخشنده  چيز تو را در باره  ، چه كافر و ناسپاس  انسان  اي!  آري

استوار   پس«  نبودي  چيزي  كه  رحاليد  از نطفه »تو را آفريد  كه  كس  همان«؟  ساخت

  و درك  بيني ، مي شنوي مي  كه  كسي  و هيأت  صورت  ، به درست  اندامهاي  تو را به »كرد

  و تعادل  صورت  نيكو، حسن  قامت  بخشيدن  به »بخشيد  تو را سامان  گاه و آن«  كني مي
  يا يك  دست  يك  كه  نيست  چنينمثال  و  در آنها نيست  تفاوتي  هيچ  كه طوري  اعضا به

  .بلندتر باشد  ديگرت  يا پاي  از دست  پايت
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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  
 تو را«  يا زشتي  در زيبايي  مختلف  از صورتهاي »خواست  كه  هر صورتي  و به«

در  يا تو را.  كني  و انتخاب  را تركيب  خويش  صورت  كه  تو نبودي  و اين »كرد  تركيب
  . تركيبهاست  ترين و معتدل  ترين از آراسته  كرد كه  تركيب  و ساختاري  ورتص
  

��n��m��l��k������j��n��m��l��k������j��n��m��l��k������j��n��m��l��k������j  
بر  خود  نعمتهاي  و بعد از برشمردن  قيامت  هاي نشانه  بعد از بيان  �خداوند  گاه آن

ز رستاخي  تكذيب  انكار را كه  اين  ، علت وي  آنها از سوي  و انكار و ناسپاسي  انسان
: دين مراد از »شمريد مي  را دروغ  دين  بلكه  نيست  ، چنين نه«: كند ذكر مي  است

  تنبيه  براي  است  اي كلمه: كال.  است  اسالم  ، يا دين در روز قيامت  اعمال  جزاي  دريافت
و او نبايد   است  نادرست  پندارهايش  مورد كه  كافر در اين  انسان  آن  به  و هشدار دادن

  .كفر بگرداند  سوي به  اي را وسيله  و فضلش  و نعمت  شده مغرور �خداوند  كرم  هب
  

��u����������t���s��r��q��p��o��u����������t���s��r��q��p��o��u����������t���s��r��q��p��o��u����������t���s��r��q��p��o  
  ثبت را  و سخنانتان  اعمال  كه  از فرشتگان »اند شده  گماشته  و قطعا بر شما نگهباناني«

شما نيز   پس »درندق  گرامي  نويسندگاني«  نگهبان  فرشتگان  آن »كه«كنند  و ضبط مي
  سخنان  و گفتن  زشت  اعمال  داريد و با ارتكاب  را نگاه  ايشان  بايد قدر و حرمت

  .نكنيد  حرمتي آنها بي  ناپسند، به
  

��y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v  
  كه شماريد در حالي مي  شما روز جزا را دروغ: يعني »دانند كنيد، مي را مي  آنچه«

  قيامت نويسند تا روز شما را مي  اند و اعمال دهش  بر شما گماشته �خداوند  فرشتگان
دانند و  مي كنبد مي  را كه  هر چه  فرشتگان  قرار گيريد و آن  در برابر آنها مورد محاسبه

  به  شريف  حديث در. ماند نمي  پنهان  شما بر ايشان  از اعمال  چيزي  نويسند پس مي
  ينهاكم  اهللا  نإ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  عنهما آمده هللا رضي  عباس ابن  روايت
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ال إ  ال يفارقونكم  ، الذين الكاتبين  ، الكرام معكم  الذين  اهللا  ةمالئك  ، فاستحيوا من التعري  عن
و أ  تر بثوبهـبالعراء فليست  حدكمأ  اغتسل ذاإ، ف ، والغسل ةالغائط، والجناب: حاالت  عند ثالث

  از فرشتگان  كند پس مي  نهي  شدن  برهنه شما را از �خداوند: ةو ببعيرأحائط،   بجرم
از شما   كه  قدري گرامي  نويسندگان  از آن شما هستند حيا كنيد؛  همراه  كه �خداوند

  و حالت  جنابت  ، حالت حاجت  قضاي  شما به  رفتن: حالت  شوند مگر در سه جدا نمي
، يا  خويش  كند، بايد خود را با جامه مي  لباز غس  از شما در فضايي  يكي  و چون  غسل

  .»كند استتار  شتري  ، يا به ديواري  پناه  به
  

��c��b���a�������� �̀��_��~���}��|�����{��z��c��b���a�������� �̀��_��~���}��|�����{��z��c��b���a�������� �̀��_��~���}��|�����{��z��c��b���a�������� �̀��_��~���}��|�����{��z  
  كارهاي  دهند و در تمام مي  انجام  كار نيك  كه  راستيني  مؤمنان: يعني »ابرار  گمان بي«

: يعني »اند نعمت در«كنند؛  پروا مي  عزوجل  و از خداي  را مد نظر داشته  تقوي  خويش
  كه  كفاري  يعني.  است فاجر  جمع »فجار  گمان و بي«دارند  قرار  بهشتي  در نازونعمت

  كفارند و اين» فجار«از  ، مراد بنابراين »در دوزخند«اند  كرده  را ترك  الهي  شريعت
  .شود نمي  را شامل  كبيره  گناه  ، مرتكبان خطاب

  

dddd����������g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e  
  منكر آن  كه  كفار فجار در روز جزايي  اين: يعني »شوند مي  در روز جزا وارد آن«

چشند وعذابها  ها مي ، سختي آن  سركش  هاي شعله  شوند و در كام مي  بودند، وارد دوزخ
بود   مكه  عازم  اموي  خليفه  عبدالملك بن سليمان«: كه  است كرده  نقل  رازي  امام. بينند مي

: گفت  وي  ، به داشت  با ابوحازم  كه  در ديداري  پس  گذشت مي  از مدينه  مكه  و در راه
اما : گفت  ؟ ابوحازم است  چگونه �خداوند  در پيشگاه  گرفتن قرار  قيامت  فرداي

گردد و  برمي  اش نزد خانواده از سفر  كه  است  اي سفركرده  نيكوكار؛ او همانند شخص
. شود مي  آورده  خويش  موالي نزد  كه  است  گريزپايي  برده  او همچون  پساما بدكار 

  سبحان  خداي  كه  دانستم مي  كاش  اي: گفت  و سپس  گريست  سليمان: گويد مي  راوي
 �خداوند  را بر كتاب  ؛ عملت است  اي ساده كار  اين: گفت  ابوحازم! كند؟ مي  با ما چه
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تو   توصيه  اين: گفت  سليمان. خواهدكرد  با تو چه او  كه  داني مي  وقت  بدار، آن  عرضه

��}�: گفت  ؟ ابوحازم است  آمده �خدا  كتاب  در كجاي �`���_��~���}��|�����{��z����a

� �bz  .؟ ابوحازم در كجاست �خداوند  ، رحمت صورت  در اين: گفت  سليمان  

�°��±��³��²}�: داد  پاسخ � �¯��®�z  :به �خداوند  حمتر  گمان بي  
  .»56/ اعراف» « است  نزديك  نيكوكاران

  

��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h  
  دوزخ از  هم  ساعتي  فاجر كافر، هرگز براي  دوزخيان: يعني »نيستند  غايب  و از آن«

ابد در   براي  شود بلكه نمي  سبك  آنان بر  آن  شوند و عذاب دور نمي  و از آن  جدا نشده
  .برند سر مي به  آن
  

��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  
تكرار  »؟ روز جزا چيست  كه  داني  ؟ باز چه روز جزا چيست  كه  داني  و تو چه«

  . است  قيامت  نماياندن  و هولناك  شأن  ، تفخيم نمودن  بزرگ  براي  سؤال
  

���¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��z���¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��z���¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��z���¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��z  
  از آن  روز، فرمان  ندارد؛ و در آن  اختياري  يچه  كسي  براي  كسي  كه  است  روزي«

در  را  از منفعت  چيزي  باشد ـ اختيار رساندن  ـ هر كه  كس  هيچ: يعني »خداوند است
  ، هيچ عالميان پروردگار �ندارد و در آنجا جز خداوند  ديگري  كس  براي  روز قيامت

  در دنيا نيز چنين چند كار و هر .دهد  انجام  صادر كند يا كاري  حكمي  كه  نيست  كس
  كشمكش  تعالي  حق با  در امر فرمانروايي  كسي  در آخرت  كه  است  مراد اين  ولي  است
در دنيا   كه  گرداند چنان نمي از امور  چيزي  را مالك  كس  روز هيچ  كند و او در اين نمي

  را از دوزخ  خويشتن!  شمها بني  اي«: است آمده  شريف  در حديث. گردانيد  آن  مالك
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  يعني. » نيستم  اختيار چيزي شما صاحب  براي �خدا  از جانب  برهانيد زيرا من
  . برسانم  شما نفعي  به  توانم نمي
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  ﴾ مطففين  سوره ﴿
  . است  آيه) 36(  و داراي  است  يكم

  

،  z¦��§}�: تعالي  حق  مودهفر  با اين  آن  افتتاح  جهت به  سوره  اين :تسميه  وجه
  .كنند وارد مي  زيان  طرف ، به و وزن  در پيمانه  اند كه كساني  مطففين. شد  ناميده  مطففين

  مدينه  به صخدا   رسول  وقتي: گويد مي  نزول  سبب  عنهما در بيان هللا رضي  عباس ابن
  خداي  بودند پس  و پيمانه  در امر وزن  كسان  از پليدترين  مدينه  كردند، مردم  هجرت

�: سوره  عزوجل {� �§� �¦z  وپيمانه  در وزن  ، آنان كرد و بعد از آن  را نازل  
  .گراييدند  و استقامت  و انصاف  راستي به
  

�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦  
و   در وزن  مردم  از حقوق  باد كه  بر كساني  و نابودي  زيان: يعني »بر مطففين  واي«

» چيز  يك  كناره»  ، يعني و از طف»  اندك»  يعني  از طفيف: تطفيف. كاهند مي  پيمانه
  مطفف و  است  يا وزن  از پيمانه  چيز اندكي  ، كاستن تطفيف  پس.  است  شده  برگرفته

يا ) كيلي(  پيمودني  از اجناس  كردن  با كم  خويش  معامله  طرف  از حق  كه  است  كسي
  دوترازو، يا دو پيمانه  فروشان كم  از اين  برخي  كه  بعيد نيست. كاهد مي) وزني(  كشيدني

. خود  براي  اند و با ديگري كرده مي  ، يا پيمانه وزن  مردم  از آنها براي  با يكي  اند كه داشته
  كه  سنجيدند چنان مي  دادند، كم مي  سنجيدند وچون ستاندند، افزونتر مي مي  چون: يعني

  :فرمايد مي
  

��¬����«��ª��©��¬����«��ª��©��¬����«��ª��©��¬����«��ª��©���°�� �̄�®���°�� �̄�®���°�� �̄�®���°�� �̄�®  
  چون  كه  كساني: يعني »ستانند مي  ستانند، تمام مي  پيمانه  از مردمان  چون  كه  كساني«

  گيرند؛ مي  ، تمام و وزن  در پيمانه  گيري خود بپيمايند، با سخت  براي
  
  



  

3276  

��¶��µ�� �́�³��������²��±��¶��µ�� �́�³��������²��±��¶��µ�� �́�³��������²��±��¶��µ�� �́�³��������²��±  
  چون: يعني» رسانند مي  زيان  آنان  كنند، به  دهند يا وزن  پيمانه  آنان  براي  و چون«

  ابوالقاسم  شيخ. دهند مي  را كم  و پيمانه  كنند، وزن  دهند يا وزن  پيمانه  ديگران  براي
  عيب  كردن آشكار ، و پيمانه  در وزن  كردن  كم  شامل  لفظ مطفف«: گويد مي : قشيري

،  ديگران  براي  دادن  انصاف  خود و ترك  براي  انصاف  و طلب  آن  كردن  كاال يا پنهان
  خويش  برادر مسلمان  پسندد، براي مي خود  را براي  آنچه  كه  هر كس  شود پس مي  همه

خود را   بيند اما عيب را مي  مردم  عيب  كه و هر كس  و دادگر نيست  نپسندد، او منصف
  آنان  طلبد اما حقوق مي  خود را از مردم  حق  كه  و هر كس  است  بيند، او نيز مطفف نمي

را   مردم  حقوق  كه  است  جوانمرد كسي  پس . است  جمله  دهد، او نيز از اين را نمي
  قوم �خداوند  كه  ذكر است  شايان. »طلبد نمي  حقي  خود از كسي  پردازد و براي مي

  كه رسانيدند بعد از آن مي  زيان  و پيمانه  در وزن  كرد كه نابود  آن  جهت  را به � شعيب

��z��y��x���w}|��}�: كرد  نصيحت را  مكررا آنان � يبشع

`��_���~��}...��z » گذشت  آن  تفسير و بيان  كه» 85/ هود .  
 تالوت  مدينه  را بر مردم  سوره  اين صخدا   رسول  كه  است آمده  شريف  در حديث

 وما  عدوهم  ال سلط عليهمإالعهد   قوم  ، ما نقض بخمس  خمس«: فرمودند  كردند و سپس 
وال   الموت  ال فشا فيهمإ  الفاحشه  فيهم  الفقر وال ظهرت  ال فشا فيهمإ  اهللا  نزلأحكموا بغير ما 

  پنج: لمطرا  عنهم  ال حبسإ ةالزكاا وال منعو  وأخذوا بالسنين  النباتا ال منعوإ  المكيالا طففو
  :چيز قرار دارد  برابر پنج چيز در

  گردانيده مسلط  بر آنان  دشمنشان  كه را نشكستند مگر اين  عهد خويش  قومي  ـ هيچ 1
  .شد

فقر   كه نكردند مگر اين  حكم  نموده  نازل  عزوجل  خداي  كه  غير آنچه به  قومي  ـ هيچ 2
  . يافت  و گسترش  شيوع  در ميانشان

  گسترش  ومير در ميانشان مرگ  كه  مگر اين  نيافت  شيوع  قومي  هيچ  ـ فحشا در ميان 3
  .پيدا كرد
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  باز داشته ها و رستني  نباتات  از رويش  كه ندادند مگر اين  كم  در پيمانه  قومي  ـ هيچ 4
  .شد  مسلط گردانيده  بر آنان  شدند و قحطي

  .»شد  باز داشته  از آنان  باران  كه را بازنداشتند مگر اين  زكات  قومي  ـ هيچ 5
  

��½��¼���»��º��¹��¸��½��¼���»��º��¹��¸��½��¼���»��º��¹��¸��½��¼���»��º��¹��¸  
  چنين  مرتكب  كه  آيا كساني: يعني »شد؟ خواهند  برانگيخته  دانند كه نمي  نمگر آنا«

هستند و   برانگيختني  كند كه خطور نمي  در خاطرشان  انديشه  شوند، اين مي  كارهايي
  تدبر و انديشه امر  ؟ چرا در اين قرار خواهندگرفت  پرسش كنند، مورد مي  از آنچه  گاه آن

  بيمناك  آن  عاقبت بايد از  را كه  امر، آنچه  در اين  يقين  به  با رسيدن  منكردند تا سرانجا

  افگندن  تعجب  انكار و به و  از سر توبيخ  است  سؤالي ﴾¸��¹¸��¹¸��¹¸��¹﴿  بود، فروگذارند؟ پس
  حتي  اگر كسي  امر كه  اين  به باشد  اي تعبير شد تا اشاره»  ظن»  به  از يقين.  آنان  از حال

  كند، چه نمي  جسارت  زشتي  همچو كارهاي  باشد، بر ارتكاب  قيامت  برپايي  گمان  به
  .دارد  يقين  آن  به  كه  كسي  رسد به

  

��À����¿��¾��À����¿��¾��À����¿��¾��À����¿��¾  
  قيامت روز  كه »بزرگ  در روزي«خواهندشد؛   برانگيخته  اند كه نداشته  آيا يقين!  آري
  به  در آن  بزرگي  ر و رخدادهايامو  كه  است  بزرگ  جهت  بدان  روز قيامت  پس.  است
و   بهشت  به  بهشتيان و ورود  و عقاب  تا حساب  پيوندد؛ از رستاخيز گرفته مي  وقوع

  . دوزخ  به  دوزخيان
  

���Æ���Å���Ä���Ã���Â��Á���Æ���Å���Ä���Ã���Â��Á���Æ���Å���Ä���Ã���Â��Á���Æ���Å���Ä���Ã���Â��Á  
  به او يا  انتظار فرمان  به »ايستند  پاي  به  پروردگار جهانيان  در پيشگاه  مردم  كه  روزي«

  درشتي و  فروشان كم  گناه  و فزوني  تعبير خود بر بزرگي  اين.  زا يا حسابشانتظار ج
  ديگران  حق  و خوردن  در امانت  كار، خيانت  كند زيرا اين مي  داللت  آنان  مجازات
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  جمع  هم با  آيات  از تهديد را در اين  انواعي  سبحان  خداي  كه  كنيم  مالحظه  پس.  است
  . است  كرده

  

AAAA����������G��F��E���D������C��B��G��F��E���D������C��B��G��F��E���D������C��B��G��F��E���D������C��B  
  تكذيب و زجر بر  و نيز تنبيه  فروشي از كم  آنان  و تنبيه  ردع  براي: كال »است  چنين  نه«

  گمان بي«  است  مؤمن  به  نسبت  از رستاخيز و حساب  كافر، يا غفلت  به  روز جزا نسبت

  حقوق  كاهندگان  لهجم بدكار و من  فجار نافرمان: يعني »است  فجار در سجين  نامه
و   يا در زندان. اند شده  ثبت  دوزخ  اهل) سجل(  ، در پرونده و وزن  در پيمانه  مردم

  .قرار دارند  سختي  تنگناي
  

��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  
  نشان  و هولناك  نماياندن بزرگ  براي  سؤال  اين »چيست  سجين  كه  داني  و تو چه«

  كتابي«: ندارد  ارتباطي  تعالي  حق  فرموده  اين  به  ما بعد خود يعني  و به  ستا  جهنم  دادن

  ، كتابي است  شده  ثبت  در آن  فجار دوزخي  نامهاي  كه  كتابي: يعني »شده  نوشته  است
از   شده شر صادر  اعمال  كننده جمع  كه  است  كتابي  سجين: قولي به.  شده  نگاشته  است

  اعمال �خداوند  كه  است شر  ديوان  سجين  پس. باشد مي  و فاسقان  كافران و  شياطين
  ، سبب كتاب  زيرا آن  است  زندان  معني  به  و از سجن  است  كرده  تدوين  اشرار را در آن

  در اصل  سجين: ديگر قولي به. شود مي  كار بر اشرار در جهنم  شدن  و تنگ  شدن  زنداني
  مكاني  سجين: ديگر  قولي به. باشد مي  اعمال  كتاب  كه  است  از سجل  و مشتق  سجيل
  بلكه  نيست  تفسير سجين) مرقوم  كتاب(تفسير،   و بنابراين  السافلين در اسفل  است

  .» است  در سجين  نافرمانان  كتاب  بلكه  است  چنين  نه«: شود مي  چنين  تقدير سخن
  

��S����R��Q��P��S����R��Q��P��S����R��Q��P��S����R��Q��P  
 زنده  كه  بر كساني  در روز قيامت  واي: يعني »روز  در آن  كنندگان  ببر تكذي  واي«
  اند؛ انكار گرفته را به  الهي  آوران پيام  و پيام  شمرده  را دروغ  از مرگ  پس  شدن 
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���X�����W�������V��U��T���X�����W�������V��U��T���X�����W�������V��U��T���X�����W�������V��U��T  
  .و منكر آنند »كنند مي  روز جزا را تكذيب  كه  كساني  همان«
  

�̂����]��\���[��Z��Y�̂����]��\���[��Z��Y�̂����]��\���[��Z��Y�̂����]��\���[��Z��Y���������� �̀����_�� �̀����_�� �̀����_�� �̀����_  
 جز هر بدكار: يعني »گيرد نمي  دروغ  را به  آن  گناهكاري  و جز هر تجاوز پيشه«

جزا  ، روز است  فرورفته  آن  اسباب  كارگيري  و در به  از حد گذشته  در گناه  كه  ستمگري
  .كند نمي  را تكذيب

  

��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  
: گويد شود،  بر او خوانده«؛  ايم كرده  نازل صبر محمد   هك »ما  آيات  چون  كه  همان«

آنها را   كه است  اساسشان و بي  واهي  داستانهاي: يعني »است  پيشينيان  هاي اينها افسانه
  .اند داده  و پيرايش  و آرايش  برساخته

  

��s��r���������q��p��o��n��m��lk��ji��s��r���������q��p��o��n��m��lk��ji��s��r���������q��p��o��n��m��lk��ji��s��r���������q��p��o��n��m��lk��ji  
  از گفتن كار گناه  تجاوزگران  بر اين  است  كذيبي، هشدار و ت تنبيه: كال »است  چنين  نه«

» است  بسته زنگار  شدند بر دلهايشان مي  مرتكب  آنچه  بلكه«  باطلي  سخنان  چنين

  اين  پس  است  فراگرفته را  و دلهايشان  بسيار گشته  هايشان و نافرماني  گناهان: يعني
را انكار   رو حق  اين از ، است  پوشاندهرا در خود   دلهايشان  كه  است  زنگاري  گناهان

  بسياري  تا بدانجا كه  است  گناه  بر باالي  گناه» زنگار: رين«: گويد مي  حسن. كنند مي
مهر   بر دلهايشان  كه  است  اين » طبع«گرداند اما  مي  را سياه  را نابينا و آن  دل  گناهان
  احمد، ترمذي  روايت  به  شريف  درحديث.  تر از زنگار است سخت  اين  شود كه  گذاشته

ذنبا   ذا أذنبإالعبد   نإ«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � از ابوهريره  و نسائي
  تغلف  حتي  عاد زادت  نإو  قلبه  واستغفر صقل  ونزع  تاب  نإسوداء، ف  ةنكت  قلبه  في  نكتت

شود، در   گناهي  مرتكب  بنده  چون: القرآن  في  هسبحان  اهللا  ذكره  الذي  الران  ، فذلك قلبه
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  كشيد و آمرزش  كرد و دست  اگر توبه  شود پس مي  كوبيده  سياهي  نقطه  وي  قلب
  افزوده  سياه  نقطه  ، آن بازگشت  گناه  شود و اگر به مي  زده  صيقل  وي  ، قلب خواست

  كه  است) زنگاري(  رين  همان  اين  پس. برد مي فرو  را در غالفي  قلبش  كه شود تا آن مي
  .» است  ياد كرده  در قرآن  از آن  سبحان  خداي

  

��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  
روز   در آن  آنان  در حقيقت«بافند؛  مي  هم  به  آنان  كه  پندار باطل  زهي »است  چنين  نه«

روز  در  دار پروردگارشانكفار از دي: يعني »محجوبند  سخت  از ديدار پروردگارشان
  مؤمنان شوند لذا مانند مي  ديدار باز داشته  اند و از اين و در پرده  محجوب  قيامت

در حجابند،   پرستي در دنيا از توحيد و يگانه  كه چنان  نگرند پس نمي  تعالي  حق  سوي به
  ر تفسير آيهد مجاهد. باشند مي  در حجاب  تعالي  از ديدار حق  در آخرت  گونه همين
  .»و محجوبند  شده  بازداشته  تعالي  حق  و بخشايش  آنها از كرامت«: گويد مي  كريمه

  

��_��~��}����|��{��_��~��}����|��{��_��~��}����|��{��_��~��}����|��{  
  شدني  بيرون  گردند و هرگز از آن  آن  آغوش و هم» درآيند  يقينا در دوزخ  آنان  سپس«

نيز   جاويدان  آتش  اهل ، رحمان  از ديدار خداي  ، آنها با وجود حرمان بنابراين. نيستند
  از آن  نمودنشان  محروم و  كردن تر از خوار ، سخت دوزخ  هستند و قطعا ورود به

  . است  كرامت
  

��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 »گرفتيد مي  دروغ  را به  آن  كه  است  همان  اين: شود مي  گفته  آنان  به  سپس«

  است  چيزي  همان  اين: گويند مي  آنان  به  زدن و سركوفت  وبيخاز سر ت  جهنم  نگهبانان
  .را بنگريد و بچشيد  آن  اينك  گرفتيد پس مي  دروغ  را به  شما در دنيا آن  كه
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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  
در «: گويد مي  سخن  چنين  است كرده  آماده  نيكان  براي  كه  از آنچه �خداوند  گاه آن

. اند شده  نوشته  عليين  اهل  در زمره  ايشان: يعني» است  ابرار در عليين  كتاب  تحقيق
  .نيكوكارند  فرمانبرداران: ابرار

  

��s���r��q��p��o��s���r��q��p��o��s���r��q��p��o��s���r��q��p��o  
  ساخت  چيز تو را آگاه  چه! صمحمد   اي: يعني »چيست  عليين  كه  داني  و تو چه«

  ؛ است  عليين  شأن  نماياندن  و بزرگ  تفخيم  تعبير براي  ؟ اين چيست  عليين  كه
  

��v�����u������t��v�����u������t��v�����u������t��v�����u������t  
  نوشته  در آن  بهشتيان  نامهاي  كه  است  كتابي  عليين: يعني »شده  نوشته  است  كتابي«

نيز   آن  بلنديهاي يا  خود بهشت  نام  عليين  همچنين. دار نشانه  است  يا كتابي.  است  شده
  . هست

  

��y���x��w��y���x��w��y���x��w��y���x��w  
شوند  مي حاضر  شده  نوشته  كتاب  آن  ، نزديك فرشتگان: يعني »آنندشاهد   مقربان  كه«

  كتاب  در آن  كه  بر آنچه  در روز قيامت  فرشتگان: است  اين  يا معني. بينند را مي  و آن
  .دهند مي  ، گواهي است

  

��~������}��|������{��z��~������}��|������{��z��~������}��|������{��z��~������}��|������{��z  
  نعمت و ناز در  آخرت  در سراي  طاعت  اهل: يعني »باشند  در نعمت  نيكان  گمان بي«

  .كرد  سنجش و  را فراگرفت  آن  قدر و اندازه  نتوان  كه  قرار خواهند داشت  بزرگي
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��£������¢��¡�����£������¢��¡�����£������¢��¡�����£������¢��¡���  
 تختها و اورنگهاي: ارائك »اند بر تختها نشسته«  در نعمت  غرق  نيكان!  آري

 در  تخت  كه  اهگ شود مگر آن نمي  اطالق  بر تخت  اريكه.  است  بهشتي  هاي سراپرده 
 باشد  ها آراسته ها و آرايش پرده  به  باشد كه  قرار داشته  اي در زير قبه  يعني  حجله

واعزازها   نعمتها و اكرام و از ناز  برايشان  عزوجل  خداي  كه  آنچه  سوي به »نگرند مي«
  . ذوالجالل  ذات  سوي نگرند به مي: است  اين  يا معني.  است  كرده  آماده

  

��©���� �̈�§��¦���¥��¤��©���� �̈�§��¦���¥��¤��©���� �̈�§��¦���¥��¤��©���� �̈�§��¦���¥��¤  
 ، را ببيني  ايشان  چون: يعني »شناسي را مي  نعمت و ناز  تازگي  هايشان در چهره«

  اي تروتازگي و  ، بهجت ، سپيدي نور، زيبايي  سبب اند، به نعمت و ناز  از اهل  كه  داني مي
  آنان  زيبايي و  و شمايل  در سيما و شكل �زيرا خداوند  بيني مي  هايشان در چهره  كه

  را وصف  آن  اي كننده توصيف  هيچ  كه  است  بخشيده  و صفا و طراوتي  رونق  چنان
  .نتواند كرد

  

��� �̄�®��¬��«��ª��� �̄�®��¬��«��ª��� �̄�®��¬��«��ª��� �̄�®��¬��«��ª  
  اي ناخالصي و  غش  هيچ  نه  كه  است  شرابي: رحيق »شوند  نوشانيده  مختوم  از رحيق«

  مهري  بر آن  كه است  آن: مختوم. ندو فاسد ك  را گنديده  آن  كه  چيزي  و نه  است  در آن
  كه تا آن  است  شده  بازداشته برسد، محفوظ و  آن  به  دستي  كه لذا از اين  است  شده  نهاده
  .دارند را بر مي  خود مهر آن  نيكان

  

�� �̧�����¶��µ�� �́�³��²±��°�� �̧�����¶��µ�� �́�³��²±��°�� �̧�����¶��µ�� �́�³��²±��°�� �̧�����¶��µ�� �́�³��²±��°  
  و چون  است  مشك  ، بوي بهشتي  باده  آن  طعم  آخرين: يعني »است  از مشك  مهر آن«

  مشك  بوي  را همچون  آن  بردارد، بوي  آن  جرعه  را از آخرين  دهانش  نوشنده  شخص
مهر   با مشك  آن  هاي از جامها و كوزه  ، اعم بهشت  ظرفهاي: است  اين  يا معني. يابد مي
  جرهمشا: تنافس »گيرند  ديگر پيشي امر بر يك  بايد در اين  و مشتاقان«  است  شده  زده
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خواهد  مي  خودش  را براي  آن  هر كس  كه  است  چيزي  يك  بر سر تصاحب  و كشمكش
  اختصاص  را در حوزه  ورزد و آن مي  بخل  كند، بر آن مي  رقابت  با ديگران  لذا بر سر آن

  اي تشنه  مؤمن  به  كه  هر مؤمني«: است  آمده  شريف  در حديث. آورد درمي  خودش
نوشاند و هر  مي  مختوم  او را از رحيق  روز قيامت در �نوشاند، خداوندب  آبي  جرعه
  اطعام  بهشت  هاي او را از ميوه �كند، خداوند  اطعام را  اي گرسنه  مؤمن  كه  مؤمني

سبز   او را از لباسهاي �را بپوشاند، خداوند  اي برهنه  مؤمن  كه  كند و هر مؤمني مي
  .»پوشاند مي  بهشتي

  

�º���¹�º���¹�º���¹�º���¹������¼������»��¼������»��¼������»��¼������»  
  تسنيم . است  مهر، از تسنيم  به سر  شراب  آن  آميزه: يعني »است  از تسنيم  آن  و آميزه«

  بهشت  شرابهاي  شود و بهترين مي  فرو ريختانده  از باال بر بهشتيان  كه  است  شرابي
  . است

  

��Á�����À��¿��¾��½��Á�����À��¿��¾��½��Á�����À��¿��¾��½��Á�����À��¿��¾��½  
  كه  است  اي چشمه  ، يا تسنيم رحيق: يعني »نوشند مي  از آن  مقربان  كه  اي چشمه«

  خالص طور به  از آن  مقربان  كه  آميزند در حالي مي  را با آن  خويش  جامهاي  بهشتيان
  :است  چهار صفت  داراي  رحيق  پس. نوشند مي
  .مهر  سر به  است  ـ شرابي 1
  . است  از مشك  ـ مهر آن 2
  .قرار دارد  رغبت  و در معرض  رقابت  ـ در محل 3
  . است  از تسنيم  آن  ـ آميزه 4

  از آن  مقربان صرفا  كه  در بهشت  است  اي چشمه  تسنيم«: گويد مي �مسعود  بن هللاعبدا
  .»كنند معطر مي خشبو و  از آن  اي را با آميزه  نيز جامهايشان  يمين  نوشند و اصحاب مي
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��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  
دنيا  را در  مؤمنان: يعني »خنديدند مي  مؤمنان  كردند، به مي  جرم  كه  كساني  گمان بي«

  .كفارند و ديگر  كفار قريش: مراد از آنان. گرفتند ريشخند مي  كردند و به مي  مسخره
، مراد  اول  بنا بر روايت: اند ذكر كرده  دو روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  علما در بيان

  سهمي  وائل  بن  و عاصي  مغيره  ، وليدبن مانند ابوجهل  نمشركي  بزرگان»  مجرمان«از 
استهزا قرار  را مورد  مسلمين  از فقراي  و غير ايشان  ، بالل عمار، صهيب  هستند كه

  از راه  مسلمانان از  با جمعي � طالب ابي بن علي: است  آمده  دوم  در روايت. دادند مي
 مورد تمسخر قرار را  و ابرو ايشان  و با چشم  ديدهخن  ايشان  به  منافقان  پس  گذشت مي

  آنان  و همه!  را ديديم  طاس  امروز مرد كله: رفتند و گفتند  منافق  نزد ياران  گاه دادند آن
  نازل  آيه  برسد، اين صخدا   رسول نزد � علي  كه از آن  و قبل. خنديدند  سخن  از اين

  .شد
  

��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ï��Î����Í��Ì��Ë  
 به »كردند مي  بدل و و ابرو رد  چشم  اشاره  هم گذشتند، با مي  كنارشان از  و چون«
 :غمز. اند گرديده  مسلمان  كه از اين  ايشان  جويي منظور تحقير، تمسخر و عيب 

  منظور خير يا شر ديگري  و ابرو از سر تمسخر يا به  چشم  دادن  و حركت  فروافگندن
  .گيرد مي  انجام  ور شر و بديمنظ  كار به  اكثرا اين  ولي  است

  

���Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð  
 خود؛  و محافل  از مجالس »گشتند خود بازمي  نزد خانواده«كفار  »كه  و هنگامي«

ريشخند  را مورد  مؤمنان  كه دارند و از اين  كه  و وضعي  از حال »گشتند شادمان بازمي«
  را كه  نعمتي گشتند، هر ناز و بازمي  شانهاي خانه  به  يا چون. اند داده و تمسخر قرار

  .بود»  استدراج«  برايشان  نازونعمت  اين  دادن  البته. يافتند خواستند در آنها مي مي
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��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×  
خود   در پيروي »گمراهند  همانا اينان: گفتند ديدند، مي را مي  مؤمنان«  كافران »و چون«

نقد   لذتهاي نعمتها و  و فروگذاشتن  است  او آورده  كه  چهآن  به  و تمسك صاز محمد 
  .دنيا  و آماده

  

��â��á���à��ß��Þ��â��á���à��ß��Þ��â��á���à��ß��Þ��â��á���à��ß��Þ  
  خداي  از جانب  آنان: يعني »بودند  نشده  فرستاده  نگهبان  بر آنان  كه  آن  و حال«

 باشند  و اعمالشان  احوال  بودند تا نگهبان  نشده  گمارده  بازرس  بر مسلمانان  سبحان
 و  صالح  بنگرند و امور خود را به  خويش  بودند تا در خويشتن  شده  مكلف  لكهب

  برايشان  ديگران  جويي عيب  به  شدن  خود از مشغول  به  پرداختن  آورند پس  سامان
  .سزاوارتر بود

  

���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  
  كه  گاه آن »زنند مي  خنده  بر كافران  مؤمنانند كه«  در روز آخرت: يعني» امروز  حال«

  .بينند مقدار مي و بي  خوار و ورشكسته  الهي  را در عذاب  آنان
  

��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
و با فرو   نعمت و در ناز  مؤمنان  كه درحالي: يعني »كنند مي  نظاره  بر تختها نشسته«

  ناندشم  سوي اند، به داده  تكيه  مجلل  و اورنگهاي  مكلل  نواز بر تختهاي چشم  شكوهي
  بهشت  در ميان« :گويد مي  كعب. شوند مي  عذاب  در دوزخ  نگرند كه مي  عزوجل  خداي

  در دنيا داشته  كه  دشمني  سوي به  بخواهد كه  مؤمن  چون  پس  است  هايي روزنه  و دوزخ
بر   مؤمنان: است  اين  معني يا. »كشد ها سر مي روزنه  از اين  بنگرد، از برخي  است
  .نگرند مي  خويش  پروردگار عزوجل  سوي  به  نشسته ها تخت
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���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  
  يعني . است  تقريري  استفهام »شدند؟  بودند جزا داده  كرده  برابر آنچه در  آيا كافران«

. گرديد  نازل ، جزا مؤمنان  به  در دنيا نسبت  برابر تمسخر و استهزايشان كفار در  به!  آري
كار  دو به هر شود و در خير و شر مي  داده  برابر عملش در  بر بنده  كه  آنچه: وابث

  و از آن  اعمالشان آيا كفار را در برابر: گويد مي  مؤمنان  به �خداوند  گويي. رود مي
  بر شادماني  سخن  اين  يا خير؟ پس  جزا داديم  شما مؤمنان  به  تمسخر و خنديدن  جمله

مقدار  و بي  انگاشتن  سبك و  آنان  بيشتر به  نهادن  افزايد زيرا نمايانگر حرمت مي  مؤمنان
  . است  دشمنانشان  دادن  نشان



  

3287  

  ﴾ انشقاق  سوره ﴿
  . است  آيه) 25(  و داراي  است  يكم

  
  با اين را  آن �خداوند  شد كه  ناميده»  انشقاق»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

�: اش فرموده {L� �� � � �N� �Mz  ؛  است  كرده ، آغاز است  آسمان  شكافتن  اعالم  كه
  .باشد مي  قيامت  عظيم  و هراس  هول  و برپايي  جهان  ويراني  خود نشانه  كه  اي پديده

  در هنگام صخدا   با رسول: فرمود  كه  است  شده  روايت � از ابوهريره  :آن  فضيلت

  . كرديم  سجده  k�l�m�n�o�z}�و   N��M��L�z}�: تالوت
  

��O����N��M��L��O����N��M��L��O����N��M��L��O����N��M��L  
  . است  قيامت  هاي از نشانه  شكافتن  و اين »بشكافد  هم از  آسمان  كه  گاه آن«
  

��S���R������Q��P��S���R������Q��P��S���R������Q��P��S���R������Q��P  
  شكافته پروردگار خود را در  آسمان: يعني »پروردگار خود  فرمان  بسپارد به  و گوش«

و خود «  است  از آن  پذيري يز و سخنچ  يك  به  سپردن گوش»  اذن«. برد  فرمان  شدن

باشد و   و فروتن  مطيع پروردگار خود  براي  كه  است  سزاوار آسمان: يعني »سزد  چنين
  .بشنود  سخن

  

��W���V��U��T��W���V��U��T��W���V��U��T��W���V��U��T  
  كوههاي و  شده  ساخته  هموار و مسطح  زمين: يعني »شود  كشيده  زمين  كه  گاه و آن«

  .گردد  همواري  دشت  همچون  كهشود تا بدانجا   كوبيده  درهم  آن
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��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X��\��[��Z��Y��X  
 از  آن  در دل  را كه  آنچه  زمين: يعني »افگند  ، بيرون است  در آن  را كه  و آنچه«

  اعمالشان و از  از مردگان »شود  و تهي«افگند   ، بيرون هاست ، گنجها و دفينه مردگان
  در اين  زمين  البته. نافذ گرداند  آنان را در  خويش  فرمان  تعالي  جويد تا حق  بيزاري
  باقي  چيزي  هيچ  آن  در درون  كند تا بدانجا كه مي  جهد تمام  شدن و تهي  كردن  تخليه
  .ماند نمي

  

�� �̀�_�� �̂�]�� �̀�_�� �̂�]�� �̀�_�� �̂�]�� �̀�_�� �̂�]  
 »سزد  و خود چنين«برد   و از او فرمان »بسپارد  گوش  امر پروردگارش  به«  زمين »و«

امر   و به شود  ، تهي است  آن  در درون  از آنچه  كه  است  نيز اين  سزاوار زمين: يعني
  .برد  بسپارد و فرمان  گوش  پروردگار عزوجل

  

��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  
  شامل دو را و كافر هر  مؤمن  خطاب  اين  پس.  است  انسان  مراد جنس »انسان  اي  هان«

 ، تو در عملت: يعني »اي كوشيده  سخت  پروردگارت  تو در راه  حقا كه«شود  مي
  فراوان  و رنجي  تمام  كوششي  به  پروردگارت  مالقات  سوي يا به  پروردگارت  سوي به

 لقاي  به  با عملت  زودي به: يعني »كرد  خواهي  او را مالقات  پس«  اي كوشيده
  قيامت يا تو در روز.  است  انسان  همانا مرگ  مالقات  اين  رسيد، كه  خواهي  پروردگارت 

  كه  است  آمده  شريف  در حديث. شر  خير باشد و چه  كرد، چه خواهي  مالقات  با عملت
ما   وأحبب  ميت  نكفإ  ما شئت  يا محمد، عش: جبريل  قال«: فرمودند صخدا   رسول
  هر چه! محمد  اي: گفت  جبرئيل :مالقيه  نكإف  ما شئت  واعمل  مفارقه  نكفإ  شئت

بدار زيرا   دوست  خواهي را مي  و هر چه  ميري مي  زيرا سرانجام  كن  زندگي  خواهي مي
  خويش  با عمل زيرا تو  كن  عمل  خواهي و هر چه مي  شوي جدا مي  از آن  سرانجام
  .»كرد  خواهي  مالقات
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��o�����n���m���l��k��j��o�����n���m���l��k��j��o�����n���m���l��k��j��o�����n���m���l��k��j  
  هاي نامه  مؤمنانند كه  و آنان »شود  داده  راستش  دست به  اش كارنامه  كه  اما هر كس«

  .شود مي  داده  راستشان  دست  به  اعمالشان
  

��t��s��r��q��p��t��s��r��q��p��t��s��r��q��p��t��s��r��q��p  
  هاي نيكي در برابر  مؤمن: يعني »آسان  بس  كنند حسابي  با او حساب  زودا كه  پس«

 �خداوند شود اما مي  نيز بر او ارائه  و بديهايش  شود و گناهان مي  داده  خود پاداش
.  آسان  حساب  همان  است  آمرزد و اين شود، آنها را مي  در آنها با او حسابرسي  كه آن يب

  كه  است  عنها آمده هللا رضي  از عائشه  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
مورد   در حساب  كه هر كس: عذب  الحساب  نوقش  من«: فرمودند صخدا   رسول
  رسول  به«: گويد عنها مي هللا رضي  عائشه. »شود مي  گيرد، عذاب و كندوكاو قرار  مناقشه
زودا : حسابا يسيرا  يحاسب  فسوف: فرمايد نمي خود �؛ مگر خداوند گفتم صخدا 

  ذلك  ليس: فرمودند  در پاسخم صخدا   ؟ رسول آسان  حسابي  كنند به  با او حساب  كه
  گويي تو مي  كه اين: عذب ةالقيام  يوم  حسابال  نوقش  ، من العرض  ذلك  ، ولكن بالحساب
در   هر كس  كه  بدان  پس  اوست  به  بد انسان  كارنامه  ارائه  اين  بلكه  نيست  حساب
  .»شود مي  و كندوكاو قرار گيرد، عذاب  مناقشه مورد  حساب

  

��y���x�����w���v���u��y���x�����w���v���u��y���x�����w���v���u��y���x�����w���v���u  
از   عده  آن  سوي به  آسان  حساببعد از   مؤمن: يعني »بازگردد  اش خانواده  سوي و به«

يا . گردد برند، بازمي مي سر به  در بهشت  ـ كه  و فرزندان  خود ـ از زنان  خانواده  اعضاي
  آماده  او در بهشت  براي  عزوجل  خداي  گردد كه بازمي  از حور عين  كساني  سوي به

  و كرامتي  خير و نعمت از  است  و خرم  و خوشحال »شادمان«  كه  در حالي  است  كرده
  . بگردان  ايشان  زمره ما را از! خدايا بار  پس.  است  شده  او داده  به  كه
  
  



  

3290  

������}��|��{��z������}��|��{��z������}��|��{��z������}��|��{��z������ �̀�_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~  
 دست  كه  جهت  بدان »شود  او داده  به  سرش  از پشت  اش كارنامه  كه  و اما هر كس«
 آويخته  سرش  پشت  به  هم  چپش  و دست  آويخته  گردنش  وزنجير به در غل  راستش 
  ؛ است 

  

��d��c��b���a��d��c��b���a��d��c��b���a��d��c��b���a  
شود و   داده  چپش  دست  به  اعمالش  نامه  چون: يعني »خواهد  خويش  هالك  زودا كه«

: ثبور!  برس  دادم  به  مرگ  اي!  بر سرم  خاك  اي!  بر من  واي  اي: گويد را بخواند، مي  آن
  . است  و هالكت  نابودي

  

��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e  
  .را بچشد  آن  سوزان  ها و گرماي و سختي »درآيد  افروخته  ر آتشو د«
  

���m����l����k��j����������i��h���m����l����k��j����������i��h���m����l����k��j����������i��h���m����l����k��j����������i��h  
و  از هوسها  او در دنيا با پيروي: يعني »بود  خود شادمان  خانواده  او در ميان  هرآينه«

آزمند و  ، ، مغرور، متكبر، حريص ؛ سرمست خويش  شهوتهاي  بر مركب  شدن سوار
  .كرد نمي خطور  خاطرش  هرگز به  فكر آخرت  كه  جهت  يود بدان  كشگردن

  

��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 ميان  وي  شادماني  اين  سبب: يعني »هرگز برنخواهد گشت  كه  پنداشت او مي«

  براي گردد و بازنمي �خداوند  سوي هرگز به  بود كه  و پندار وي  گمان  اين  اش خانواده
  .شود نمي  برانگيخته  و عقاب  حساب

  
  



  

3291  

��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  و بعد  بازگشت  پروردگارش  سوي او به  بود بلكه  او پنداشته  كه »است  چنان  نه«

  زيرا هيچ و دانا »بينا بود«  و اعمالش »او  به  پروردگارش  گمان بي«شد   برانگيخته  مرگ
رفتارها،   را در برابر همه  وي  نماند و اينك  پنهاندر دنيا بر او   وي  چيز از احوال

  .كند مي  مجازات  گفتارها و كردارهايش
  

��~���}���|��{��~���}���|��{��~���}���|��{��~���}���|��{  
خورشيد تا   بعد از غروب  كه  است  اي سرخي: شفق »شفق  به  خورم سوگند مي  پس«

  يا سپيدي  شفق« :گويد مي :ابوحنيفه  امام. شود مي  نمايان  نماز عشاء در افق  وقت
  ناميدند پس  شفق  آن  نازكي و  رقت  سبب  را به  آن. » است  پيوسته  با آن  سرخي  كه  است
  . است  شده  برگرفته  از شفقت  شفق

  

��£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡���  
 خود  به  شب  كه  آنچه: يعني »است  گرد آورده  شب  و آنچه  شب  و سوگند به«

  پي در  روز را كه  پراكندگان  زيرا شب  تاس  و درپيچانده  آورده و در خود فرا  چسبانده
آورد و  مي شوند، گرد مي  جا پراكنده همه  به  خويش  و تحرك  و تالش  كار و كسب

  .گيرد مي  جاي  خويش  و مسكن  مأوي  چيز به آورد، همه  روي  شب  چون
  

���§����¦��¥��¤���§����¦��¥��¤���§����¦��¥��¤���§����¦��¥��¤  
  اين  كه  است  آن  شدن  تمامو   شدن پر: ماه  اتساق »شود  تمام  چون  ماه  و سوگند به«

  .دهد مي  رخ  قمري  ماه  نامند و در نيمه را بدر مي  حالت
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��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨��¬��«��ª��©��¨  
  حاالت  چون »ديگر درآييد  حالي  به  قطعا از حالي  كه«ذكر شد   آنچه  سوگند به!  آري

ا مراد، ي.  دوزخ يا  بهشت  و ورود به  ، حشر و حساب و زندگي  و فقر، مرگ  توانگري
نكير و   از سؤال  آنان زيرا  است  تر از آن سخت  حالي  به  از حالي  گذر كفار بعد از مرگ

ازفرود ديگر در   پس  و فرودي  در طبقه  ، طبقه در دوزخ  تا افتادن  منكر گرفته
  .دارند قرار  سخت  هايي سختي

  

��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®  
 از  كه  آنچه  و به صمحمد   به »آورند ينم  ايمان  كه  است  شده  را چه  آنان  پس«

  .؟ است  نيز فراهم  وي  به  ايمان  موجبات  كه ؟ با آن است  شده  نازل  بر وي  و قرآن  وحي
  

��»��º��¹���¸���¶��µ��� �́�³��»��º��¹���¸���¶��µ��� �́�³��»��º��¹���¸���¶��µ��� �́�³��»��º��¹���¸���¶��µ��� �́�³  
  راه بر سر  مانع  كدام: يعني» كنند؟ نمي  شود، سجده مي  خوانده  قرآن  برآنان  و چون«

،  سجده  وجود دارد؟ يا مراد از اين  قرآن  قرائت  در هنگام  آنان  وعو خض  كردن  سجده
بر   كريمه  آيه  با اين : ابوحنيفه  امام  كه چنان  است  تالوت  سجده  به  معروف  سجده

را   آن  را كه  كساني  كريمه  زيرا آيه  است  كرده  در اينجا استدالل  تالوت  سجده  وجوب
  نيز بر وجوب جمهور علما  و رأي  است  كرده  كنند، نكوهش ينم  شنوند و سجده مي

  . در اينجاست  تالوت  سجده
  

��À���¿�������¾��½��¼��À���¿�������¾��½��¼��À���¿�������¾��½��¼��À���¿�������¾��½��¼  
 كفر  كه  آنان  بلكه«: فرمايد و مي  كرده  را بيان  ايمانشان  عدم  سبب  تعالي  حق  سپس

و   وحيد، معاد و ثوابت  بر اثبات  مشتمل  را كه  الهي  كتاب »كنند مي  اند، تكذيب ورزيده
  . است  عقاب
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��Å����Ä��Ã���Â��Á��Å����Ä��Ã���Â��Á��Å����Ä��Ã���Â��Á��Å����Ä��Ã���Â��Á  
كنند از  مي  جمع  كه  آنچه  و انكار و به  از تكذيب »دارند مي  در دل  آنچه  و خداوند به«

  .ماند نمي  پنهان  تعالي  بر حق  لذا كارشان »داناتر است«و بد   شايسته  اعمال
  

���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ���É���È��Ç��Æ  
و   تهكم  ، از باب عذاب  به  دادن  تعبير مژده »بده  مژده  دردناك  عذابي  را به  آنان  پس«

  . است  تحقير و استهزايشان
  

���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  
  به »اند كرده  شايسته  و كارهاي«  خويش  دلهاي  به »اند آورده  ايمان  كه  مگر كساني«

 گذاشته  آنها منت بر  بدان  كه »نتم بي  است  را پاداشي  آنان  كه«  خويش  اعضاي

  . است  نشدني و قطع  نقص ، بي ناكاسته  معني  به��������﴾ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ﴿يا . شود نمي 
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  ﴾ بروج  سوره ﴿
  . است  آيه) 22(  و داراي  است  يكم

  
برجها،   داراي  آسمان  به �با سوگند خداوند  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده»  بروج«
نماز عشاء  در صخدا   رسول: فرمود  كه  است شده  روايت � از ابوهريره :آن  يلتفض

�}�و »  بروج»  سوره �B���Az  اين  از نزول  هدف  كه  ذكر است  شايان. خواندند را مي  
  ؛ با بيان ايذاء كفار است برابر در  و پيروانشان  و ياران ص  اكرم  رسول  ، دلجويي سوره

  الهي  برابر دعوتهاي در  مكه  نيز مانند مردم  پيشين  امتهاي  كافران  هك  حقيقت  اين
،  اخدود در يمن  اند، مانند اصحاب بوده  يكسان  هم با  حق  گر و در تكذيب ستيزه

  در قبضه  زيرا آنان  گرفت  انتقام  از آنان  عزوجل  ؛ اما خداي ثمود و ديگران  ، قوم فرعون
نيز   اسالم  گر با دين ستيزه عنود و  از منكران  گونه همين  ند پسداشت قرار  وي  قدرت
  .دارند قرار  وي  قدرت  نيز در قبضه  آنان  كه گيرد چرا مي  انتقام
: بود  طور موجز اين زند، به اخدود دور مي  بر محور اصحاب  كه  سوره  اين  نزول  سبب

خبر   ذونواس  به  معروف  اسعد حميري  تبان بن زرعه  نام به  كفار يهودي  از شاهان  يكي  به
  از قبيله  لشكرياني با  اند پس آورده  ايمان  نصرانيت  دين  به  از رعايايش  بعضي  رسيد كه
شوند يا   يهودي  كه اين  را دستگير كرد، ميان  ايشان  و چون  رفت  ايشان  سراغ  حمير به
  سپس. رابرگزيدند  آتش  مؤمنان  آن نمود اما  شوند، مخيرشان  سوزانده  در آتش

از   از شما كه  هر كس :گفت  ايشان  به  گاه آن  افروخت  بركند و در آنها آتش  گودالهايي
  آتش  اين برنگردد، او را در  كه  و هر كس  كنيم برگردد، او را رها مي  خويش  دين
  را در آتش  ايشان  نجامسرا ورزيدند و  و پايداري  شكيبايي  مؤمنان  آن.  افگنيم مي

  نقل. ها بود صحنه  گر اين نظاره خود  ستمگر با ياران  پادشاه  آن  كه  افگندند در حالي
  است  گفتني. رسيدند  قتل  به  مؤمنان  از آن  هزار تن ، يا هفتاد دوازده، يا بيست: كه  است

  .بود  كثير مشرك ابن  قول  و به  حميري  پادشاه  آخرين  ذونواس  كه
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��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
مراد  :قولي به.  است  عظيم  مراد از برجها، ستارگان »برجها  داراي  آسمان  سوگند به«

از آنها را   اند و خورشيد هر يك برج  دوازده  داراي  كه  است  گانه دوازده  سيارگان  منازل
  استوا و شش خط  خورشيد در شمال  از برجهاي  برج  پيمايد زيرا شش مي  ماه  در يك

: از  است  عبارت قرار دارد،  آن  در شمال  كه  قرار دارد، برجهايي  آن  در جنوب  برج
  قرار دارد، عبارت  آن  جنوب در  كه  و برجهايي.  ، اسد و سنبله ، ثور، جوزا، سرطان حمل
  رجب  خورشيد سه  كه  است  گفتني.  حوت ، دلو و ، جدي ، قوس ، عقرب ميزان: از  است
  ديگر را در سه  برج  ، سه بهار است  همانا فصل  كند كه مي  طي  ماه  را در سه  شمالي  اول
  ماه  را در سه  جنوبي  اول  برج  سه  همچنين.  است  تابستان  فصل  كند كه مي  ديگر طي  ماه
كند  مي  يديگر ط  ماه  را در سه  جنوبي  دوم  برج  كند و سه مي  طي  است  خزان  فصل  كه
  ماه  پيمايد پس روز مي  از آنها را در دو يا سه  يك هر  ماه  ولي.  است  زمستان  فصل  كه

  .ماند مي  پنهان  را هم  و دو شب  است  منزل  وهشت بيست  داراي
حصر   تحت از  ستارگان  اين  كه  باشد، بايد گفت  بزرگ  ستارگان»  بروج«اما اگر مراد از 
 قرار  هولناكي  در ابعاد و مسافتهاي  زمين  به  نسبت  ستارگان  اين. رونندو شمار بشر بي

  زمين  به  نوري  سال  ميليون  نيم و  از آنها بعد از يك  نور برخي  كه  طوري دارند به
  . است  نور، سيصدهزار كيلومتر در ثانيه  حركت  سرعت  كه اين  به  رسد با علم مي
  

��G��F��E��G��F��E��G��F��E��G��F��E  
روز   ؛ و آن است  شده  داده  وعده  آن  تحقق  كه  روزي: يعني »روز موعود  و سوگند به«

  .باشد مي  قيامت
  

��J���I��H��J���I��H��J���I��H��J���I��H  
 �خدا  در راه  اند كه از خاليق  مراد از شاهد كساني »شاهد و مشهود  و سوگند به«

  جنايات و  دهند و مراد از مشهود، جرايم مي  گواهي  اند و در روز قيامت شده  كشته
  مجرمان  عليه  اند و گواهان شده  مرتكب  گواهان  عليه  مجرمان  كه  است  و هولناكي  شتز
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شاهد : قولي  به.  است  آمده اخدود  اصحاب  در داستان  كه دهند؛ چنان مي  بدانها گواهي
  ، گواهي است  كرده  عمل  آن در  كه  آنچه  به  اي كننده بر هر عمل  كه  است  روز جمعه

در   اند و فرشتگان حج  شاهد مراسم  در آن  مردم  كه  است  هد و مشهود روز عرفهد مي
در روز   مردم  كه  است  هايي و شگفتي  عجايب: يا مراد از مشهود. شوند حاضر مي  آن

  :كند مي  داللت  بعد بر آن  آيه  كه  است  محذوف  قسم  و جواب. بينند مي  قيامت
  

��N����M��L��K��N����M��L��K��N����M��L��K��N����M��L��K  
 :فرمود  گويي. قرارگرفتند  آنها مورد لعنت: يعني »اخدود  دند اصحابش  هالك«

بودند   پرآتشي  گودال  اخدود، صاحبان  اصحاب. ملعونند  آنان  چيزها كه  اين  سوگند به
و   گودال: اخدود . گذشت  كه  افگندند چنان  را در آن  يمن  نجران  از مؤمنان  گروهي  كه

  . اخاديد است  آن  و جمع  است  شده  كنده  در زمين  كه  است  مستطيلي  خندق
  

��R����Q��P���O��R����Q��P���O��R����Q��P���O��R����Q��P���O  
  .شود مي  برافروخته  آتش  بدان  كه  است  هيزمي: وقود »بسيار  هيزم  داراي  آتش  همان«
  

��W���V���U��������T��S��W���V���U��������T��S��W���V���U��������T��S��W���V���U��������T��S  
  گاه آن گرفتند قرار  مورد لعنت: يعني »بودند  نشسته  گودال  آن  باالي  آنان  كه  گاه آن«

  .بودند  مؤمنان  گر سوختن و نظاره  ها نشسته بر صندلي  گودال  گرداگرد آن  كه
  

�� �̂�]��\��[��Z��Y��X�� �̂�]��\��[��Z��Y��X�� �̂�]��\��[��Z��Y��X�� �̂�]��\��[��Z��Y��X  
كردند؛  پر  را از آتش  و آن  را كنده  گودال  كه  كافر و يارانش  پادشاه  آن: يعني» و آنان«

.  در روز قيامت »دهند مي  گواهي«  در آتش  از افگندنشان »كردند مي  با مؤمنان  آنچه  به«
  عمل  شاهد و ناظر اين يا آنها. دهد مي  گواهي  آنان  عليه  زبانها، دستها و پاهايشان  پس

  عذاب  ديدن  به  تمايلشان  دهنده ، نشان فجيع  صحنه  اين  بودند و تماشاي  خود با مؤمنان
  .بود  مؤمنان
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��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��� �̀�_  
 »بودند  آورده  ايمان  ستوده  خداوند غالب  به  كه  نگرفتند، جز اين  عيب  آنانو بر «

 پندار آنها همين  به  ايشان  نبود و عيب  در ميان  يا جرمي  يا عيب  ، گناه در واقع  پس
  .بود  حق  به  آوردنشان  ايمان 

  

��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i  
  داراي  هر كس  پس »اوست  از آن  آسمانها و زمين  رواييفرمان  كه  خدايي  همان«

و او   آورده  ايمان  وي  به  بندگان  كه  است  آن  باشد، قطعا او شايسته  و شوكتي  شأن  چنين
  جمله و از »است  چيز گواه  و خداوند بر همه«قرار دهند   مورد پرستش  يگانگي  را به

  اين  البته. ماند نمي  بر او پنهان  از اعمالشان  چيزي  ؛ پس با مؤمنان  عملكرد آنان  به
  خاطر دين به  كه  است  مؤمناني  براي  نيك  اي و وعده  افروزان  گودال  براي  سخت  وعيدي

  .قرار گرفتند  خود مورد عذاب
  

��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  
 را در آتش  ايشان: يعني »كردند  را عذاب  ؤمنم  و زنان  مردان  كه  همانا كساني«
  ديگري  انتخاب  برگردند؛ و هيچ  مورد آزار قرار دادند تا از آن  و در دينشان  سوزانده 

 »نكردند  توبه  سپس«قرار ندادند   برابر ايشان كفر ورزند در  سبحان  خداي  به  كه جز اين

  براي  پس«؛  خويش آزار و رفتار ناپسندو بازنگشتند از كفر و   عملكرد زشت  از اين

  عذاب  است  آنان  و براي«  كفرشان  سبب به  در آخرت »جهنم  عذاب  است  آنان

،  عذاب  اين  كه  است  كفرشان  بر عذاب  ديگر افزون  عذابي  آنان  براي: يعني »سوزان
  حسن. برپا كردند  مؤمنان  براي  كه  سوزاني  حريق  سبب باشد؛ به مي  سوزان  عذاب
؛ در  پروردگار متعال  كرم و جود  كران بحز بي  سوي بنگريد به«: گويد مي :بصري
  و مغفرت  توبه  سوي را به  آنان  را كشتند اما او بازهم  آنها دوستانش  كه حالي
  .»خواند فرامي
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dddd����h��g��f��eh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��e����iiii����k��jk��jk��jk��j����llll����on��mon��mon��mon��m����pppp������s��������r��q��s��������r��q��s��������r��q��s��������r��q  
  كساني  آنان  از جمله  كه »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه كساني  گمان بي«

پايدار ماندند و  خود  و بر دين  كرده  گودالها صبر و شكيبايي  آن  افروخته  بر آتش  اند كه
  آن  از فرودست  جويباران  كه  است  را بوستانهايي  ايشان«و كفر بازنگشتند؛   شرك  به

  رستگاري«ذكر شد؛   كه  چيزي »اين«  شان و كردار شايسته  انايم  سبب به »است  جاري

  با آن  و نعمتي  رستگاري  و هيچ  برابر نيست  با آن  فوز و فالحي  هيچ  كه »است  بزرگ
  .باشد نمي  مقايسه  قابل
سزاوارتر  شود، مي  بر كفر مجبور ساخته  كه  كسي  به: كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين
  چند براي ورزد، هر  نمايد و شكيبايي  پايداري  تهديدي  برابر هرگونه در  كه  است  اين
از   دو تن  كذاب  مسيلمه  كه  است  شده  روايت.  است  كفر نيز رخصت  كلمه  گفتن  وي

  كه  دهي مي  آيا گواهي :از آنها گفت  يكي  را دستگير كرد و به صخدا   رسول  اصحاب
  به  سپس. او را رها كرد  مسيلمه پس!  آري: گفت  صحابي  ؟ آن تمخدا هس  رسول  من

  چنين  ، من نه: فرمود  پاسخش در  صحابي  آن  ولي  گفت  ديگر نيز چنين  صحابي
  آن  مسيلمه  پس!  نيستي  بيش  تو دروغگويي  بلكه  دهم در مورد تو نمي  اي گواهي

  كه  كس  آن«: رسيد، فرمودند صخدا   رسول  به  واقعه  خبر اين  چون.  را كشت  صحابي
  ولي  نيست  بر وي  پيامدي  ، هيچ نمود و بنابراين  عمل  رخصت  كرد، به  رهايش  مسيلمه

  بر او گوارا و مبارك )فضيلت  اين(،  كرد بنابراين  فضيلت عمل  شد، به  كشته  كه  كس  آن
  .»باد
  

��x���w��v���u��t��x���w��v���u��t��x���w��v���u��t��x���w��v���u��t  
 كه  بر كساني  الهي  عذاب: يعني» است  سنگين  سخت  گارتپرورد  عذاب  گمان بي«
 كه  و مستبداني  ستمگران  ، مانند اين است  و سهمگين  كنند مضاعف مي  اش نافرماني 
  كه خود آن  و چون  است  و شدت  با خشونت  همراه  گرفتن: بطش.  گذشت  داستانشان 

  سختي  نهايت در  كه  است  ، بيانگر آنشود  وصف  شدت  ، باز به است  شدت  مفيد معناي
  . است  و سهمگيني
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��}��|����{���z��y��}��|����{���z��y��}��|����{���z��y��}��|����{���z��y  
  حق  تامه  و قدرت  از قوت: يعني »گرداند كند و باز مي را آغاز مي  همانا او آفرينش«

  دوباره  را بعد از مرگشان  آفريند و باز آنان را اوال در دنيا مي  خلق  كه  است  اين  تعالي
  .كند مي  زنده

  

���¢���¡���������������~���¢���¡���������������~���¢���¡���������������~���¢���¡���������������~  
  درگذشته  مؤمنش  بندگان  از گناهان  تعالي  حق: يعني »دوستدار  آمرزنده  آن  و اوست«

دوستدار  سازد و او بسيار رسوا نمي  گناهان  را بدان  پوشاند و ايشان را مي  و آن
  . است  داشتني  يا او خود دوست. باشد مي  و اوليائش  فرمانبرداران

  

��¦���¥��¤�����£��¦���¥��¤�����£��¦���¥��¤�����£��¦���¥��¤�����£  
و   بزرگ  پروردگار عرش  تعالي  حق: يعني »قدر است ، گرامي عرش  صاحب  اوست«

، علو و  تعالي  و مجد حق  است  و فضل  كرم  نهايت: مجد.  است  مجد و بزرگي  صاحب
  . اوست  عظمت

  

��ª����©�� �̈�§��ª����©�� �̈�§��ª����©�� �̈�§��ª����©�� �̈�§  
چيز او را   دهد و هيچ مي  را بخواهد انجام  هر چه  تعالي  حق: يعني »مايريد است  فعال«

  مورد پرسش دهد،  انجام  و از آنچه  نيست  جويي پي  او را هيچ  گرداند، حكم عاجز نمي
  .گيرد قرار نمي

  

��°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«  
  داستان آيا خبر و! صمحمد   اي: يعني »؟ است تو رسيده  لشكرها به  آيا داستان«

  همان  است  تو رسيده  اند، به بوده  رانشانپيامب  كننده  تكذيب  كه  كافري  گروههاي
آوردند؟  مي لشكرها گرد  آنان  و نبرد عليه  مبارزه  كافر براي  گروههاي  كه  پيامبراني
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برابر  بايد در مي  كه و اين  است صخدا   از رسول  ، دلجويي موضوع  اين  از طرح  هدف
  .صبر كردند ‡پيشين پيامبران  كه  كنند چنان  پيشه  خود صبر و شكيبايي  قوم  تكذيب

  

��³��²��±��³��²��±��³��²��±��³��²��±  
داد و   روي  از آنان  كه  است  ، كفر و عنادي مراد از خبر آنان »و ثمود  فرعون«خبر 

: يعني. هستند  ؛ خود او و لشكريانش مراد از فرعون. فرود آمد  بر آنان  كه  است  عذابي
  .ندها بود ، همين ذكر كرديم  قبل  در آيه  كه  لشكرهايي

  

��º��¹�� �̧������¶��µ��´��º��¹�� �̧������¶��µ��´��º��¹�� �̧������¶��µ��´��º��¹�� �̧������¶��µ��´  
و   در مورد رسالتت  عرب  مشركان  گروه  اين  بلكه: يعني »در انكارند  كافران  بلكه«

كفار  از  اينان  قرار دارند پس  سختي  ، در انكار و تكذيب اي آورده  كه  حقي  دعوت
  حال: كه  است  اد اينمر. كنند مي  را دنبال  پروا راهشان بي  نگرفتند چرا كه  عبرت  پيشين

  هم  قريش زيرا كفار  برانگيزتر است  تعجب  كافر پيشين  امتهاي  از حال  كفار قريش
را   آنان  هالكت و  بادي بر  هاي آثار و نشانه  اند و هم را شنيده  پيشين  امتهاي  داستانهاي

  .گرفتند  را در پيش  و انكار آنان  تر از تكذيب سخت  وجود، تكذيبي  اند اما با اين ديده
  

��¿���¾���½���¼��»��¿���¾���½���¼��»��¿���¾���½���¼��»��¿���¾���½���¼��»  
همانند   آنان  به  كه بر اين  او تواناست: يعني »محيط است  و خداوند از گرداگرد آنان«

  .فرود آورد، فرود آورد  كافر پيشين  گروههاي بر  را كه  عذابي
  

��Ä��Ã��Â�����Á��À��Ä��Ã��Â�����Á��À��Ä��Ã��Â�����Á��À��Ä��Ã��Â�����Á��À  
،  شرف  نهايت و در »مجيد است«  كردند، قرآني  تكذيبش  كافران  كه »قرآني  اين  بلكه«

و سحر   كهانت شعر و  گويند؛ قرآن مي  آنان  كه چنان  باشد پس مي  و بركت  كرامت
  . نيست
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���È��Ç��Æ��Å���È��Ç��Æ��Å���È��Ç��Æ��Å���È��Ç��Æ��Å  
  است) الكتاب ام( مادر  كتاب  محفوظ كه  در لوح  قرآن: يعني »محفوظ است  در لوحي«

  قرآن  هرگاه  پس. باشد مي  مصونمحفوظ و   شيطان  از دسترس  كه  ، لوحي شده  نوشته
  در آن  را انكار و شكاكان  آن  كافران  ، ديگر چگونه است  و جايگاهي  شأن  چنين  داراي
  .ورزند مي  شك
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  ﴾ طارق  سوره ﴿
  . است  آيه) 17(  و داراي  است  يكم

  

  ��B���Az}�: به  با سوگند الهي  آن  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه
  .شد  ناميده»  طارق«آيد،  مي  تفسير آن  كه 

  

��C��B���A��C��B���A��C��B���A��C��B���A  
گويند؛  مي  طارق  آن  و به  است  ستاره: طارق »طارق  و سوگند به  آسمان  سوگند به«

پديدار   شب در  كه  هرآنچه  پس. شود مي  و در روز پنهان  پديدار گشته  زيرا در شب
در   كند كه مي تأييد صخدا   رسول  شريف  را حديث  معني  اين.  است  شود، طارق

بخير يا   طارقا يطرق الإوالنهار،   الليل  شر طوارق  من  أعوذ بك«: فرمودند  خويش  دعاي
مگر   برم مي  وروز پناه  ناگوار شب  آمدهاي تو از شر پيش  به! پروردگارا: رحمن
. »در را كوبيد: الباب  قطر« گويند مي  اعراب. » رحمان  آيد، اي خير مي  به  كه  آمدي پيش

مرد   كه كردند از اين  نهي صخدا   رسول  كه  است  آمده  ديگري  شريف  در حديث
  .آيد فرود  اش و بر خانواده  را كوبيده  در منزلش  طور ناگهاني به  هنگام  مسافر شب

  

��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��D  
مراد  ؟ اختر شبگرد چيست  آن  كه  داني  چه: يعني »چيست  طارق  كه  داني  و تو چه«

  درخشان  ستاره  آن  بشر حقيقت  ، گويي اختر است  آن  شأن  و تفخيم  تهويل
در   كه  هر چيزي«: است  گفته  عيينه بن سفيان. كند نمي  آسمانها را درك  دردوردستهاي

را   پيامبرش �خداوند  كه  است  اموري  ، از جمله است  آمده) ما ادراك(  صيغه  به  قرآن
  ، مربوط به آمده )ما يدريك(  صيغه  به  در قرآن  كه  و هر چيزي  است  كرده  آگاه  از آن

  .» است  نكرده  آگاه  را از آن  پيامبرش �خداوند  كه  است  اموري
  :كند تفسير مي  اش فرموده  را با اين»  طارق« �خداوند  سپس
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��K��J��I��K��J��I��K��J��I��K��J��I  
  به را  شب  تاريكي  بسيار شديد كه  است  درخششي: ثاقب »است  درخشان  ستاره«

  طروق مراد از  دارد كه  احتمال. فرستد مي  افق  را به  و پرتو خويش  دريده  درهم  شدت
ها  از ستاره  برخي نور  رسيدن  كه  است  باشد زيرا واضح  با جو زمين  ، برخورد نور آن آن
  .رسد مي  نوري  سال  هزاران به  گاهي  د كهگير را در بر مي  اي طوالني  ، زمان جو زمين  به
  

��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  
 هر  جواب  آيه  اين »است  شده  بر او گماشته  نگاهباني  كه مگر اين  نيست  كس  هيچ«

 ، گفتار و كردار عمل  هستند كه  ؛ فرشتگاني نگهبان  فرشتگان.  است  دو سوگند قبلي
 ها و از آفت  و ضبط كرده  دهد، ثبت مي  از خير يا شر انجام  را كه  و هر چه  انسان

هر  كنند مي  را حفظ و نگهداري  وي  و اجل  ، روزي يا آنها عمل. كنند مي  اش نگهباني
او   اثر حفظ ونگهباني  اما حفظ فرشتگان  است  عزوجل  خداي  حقيقت در  چند نگهبان

  . اوست  فرمان  ه، ب از انسان  آنان  باشد زيرا نگهباني مي
  

��W��V��U��T��S��W��V��U��T��S��W��V��U��T��S��W��V��U��T��S  
  است  الزم  بر انسان: يعني »؟ است  شده  چيز آفريده  از چه  بايد بنگرد كه  انسان  پس«

  كه  آنچه را بر �خداوند  كند تا قدرت  خود تفكر و انديشه  در امر آغاز آفرينش  كه
  .بداند ـ را  مرگ از  پس  كردن  بر زنده  وي  ـ مانند قدرت  است  فروتر از آن

  :است  اين  سؤال  و جواب
  

��\���[���Z��Y��X��\���[���Z��Y��X��\���[���Z��Y��X��\���[���Z��Y��X  
  از آب  عبارت  و آن »است  شده  آفريده«شود  مي  ريخته  در رحم  كه »اي جهنده  از آب«

  هر دو آب.  است  شده  آفريده  دو آب  از اين  زيرا انسان  است  زن  نطفه  مرد و آب  مني
  .شوند مي  آميخته  هم به  هر دو آب  رو كه  آن لفظ ذكر كرد، از  را در يك
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  درباره  كريمه  آيه: گويد مي �T��S�V��U�z}�: كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عكرمه
  پوست  روي بود، بر  نيروند و پهلوان  بس از  شد كه  نازل  جمحي  كلده  االشد بن ابي

مقدار   بركند، اين  آن  مرا از روي  كسهر !  قريش  گروه  اي: گفت ايستاد و مي مي  گاوي
  حساب  اند پس تن  نوزده  جهنم  نگهبانان  كند كه مي  محمد گمان: گفت و مي! دارد  جايزه

  .كنيد  ديگر را دفع  تن  نه  ؛ و شما همه با من  از آنان  تن  ده
  

��b���a��� �̀�_�� �̂�]��b���a��� �̀�_�� �̂�]��b���a��� �̀�_�� �̂�]��b���a��� �̀�_�� �̂�]  
  اين  به »آيد مي  بيرون  زن  سينه  هاياستخوان  مرد و ميان  از صلب«  جهنده  آب  آن »كه«

.  است  زن  سينه  استخوانهاي: ترائب. آيد وجود مي  به  ، فرزند از هر دو آب ترتيب
  در اين. آيد مي  بيرون  بدن  اجزاي  از تمام  جهنده  آب  آن: است  اين  آيه  معني  قولي به

موجود در   خون از  كه  است  آبي،  زن  از سينه  شده  خارج  از آب  ، مراد آيه صورت
مرد و   پشت  واز آنجا كه  است  شده  آيد، تشكيل ها فرود مي سينه  به  كه  و بافتهايي  عروق
  مخصوص  يادآوري  به  جهت  هستند، از اين  مني  آب  بافتهاي  نزديكترين  زن  سينه

. دارند  سهم  مني  آب  نساخت و  در تكوين  بدن  اجزاي  همه  حقيقت اند اما در گرديده
دو در  هستند، هر  استقرار نطفه  محل  كه  زن  مرد و تخمدان  خصيه  كه  ذكر است  شايان

  فقرات  ستون  و نيمه  و سينه  تقريبا در پشت آنها  اند و موقعيت ها قرار گرفته جوار كليه
  .باشد مي
  

���g������f��e��d����c���g������f��e��d����c���g������f��e��d����c���g������f��e��d����c  
  سبحان  قطعا خداي: يعني »تواناست  خوبي  به  وي  او بر بازگردانيدن  گمان بي«

 آيه  در معني  مقاتل.  تواناست  از مرگ  پس  وي  كردن  با زنده  انسان  بردگربار آفريدن
  به  ، از جواني جواني  به  او را از بزرگسالي  اگر بخواهيم  كه  است  مراد اين«: گويد مي 

 خوبي  به  كنيم  تأمل  اگر نيك. » گردانيم ميبر  نطفه  حال  به  و از كودكي  كودكي
  آمدن  و بهم  اجتماع  سبب به  انسان  زيرا پيدايش  معاد است  مبدأ خود دليل  كه  يابيم درمي 

بر   آفريننده  خداي  هرگاه  اند پس بوده  و پراكنده  متفرق  والدين  در بدن  كه  است  اجزايي
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را   تمام  انساني اجزا  از اين  تا بدانجا كه  قادر است  پراكنده  اجزاي  اين  گردآوردن
 نيز بر گرد  وي بدن  اجزاي  شدن  و پراكنده  انسان  او بعد از مرگ  گمان آفريند، بي مي

  .باشد آنها توانا مي  اجزا و تجديد ساماندهي  اين  آوردن
  

��k�������j������i��h��k�������j������i��h��k�������j������i��h��k�������j������i��h  
 از نو  را در روزي  انسان �خداوند :يعني »شود  فاش  راز ها همه  روز كه  آن«

  داده قرار  داوري  و در معرض  سنجش  افتد و در محك  برون  رازها از پرده  آفريند كه مي
  در اين  پس .شود مي  داشته  پنهان  و غيره  در دلها از عقايد، نيات  كه  آنچه: سرائر. شود

و   شفاف  صورت به چيز  و همه  ز گشتهمتماي  رازها از هم  و بد اين  نيك  كه  است  هنگام
  .شود مي  شناخته  روشن

  

��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  
و   قوت  انسان  روز، نه  در آن: يعني »ياوري  باشد و نه  نيرويي  او را نه  گاه آن  پس«

  ياوري  برايش  هم  برهاند و نه  الهي  از عذاب  آن  وسيله خود را به  دارد كه  ذاتي  نيرويي
  .دهد ، نجات است  فرود آمده  بر وي  كه  و او را از عذابي  داده  نصرتش  كه  است

  

���v����������u��t��s���v����������u��t��s���v����������u��t��s���v����������u��t��s  
  است  آن  اوليه  حالت  چيز به  يك  برگردانيدن: رجع »انگيز  بارش  آسمان  و سوگند به«

گردد و  برمي  زمين  سوي به  از آسمان  باشد زيرا باران مي  باران: در اينجا  مراد از آن  كه
گردد  بر مي  زمين  به  رود و باز دوباره مي  آسمان  بخار به  به  شدن  تبديل  مجددا از طريق

  علمي  حقيقت  به  كه  آيه  اعجاز اين  پس. شود تكرار مي  آن  وبرگشت طور رفت  و همين
  . است  كند، روشن مي  اشاره  بزرگي
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��z�����y��x��w��z�����y��x��w��z�����y��x��w��z�����y��x��w  
... و ، اشجار، آتشفشانها گياهان  آوردن  بيرون  براي  كه »شكافدار  زمين  د بهو سوگن«

  .آيند مي  بيرون  ها از آن پديده  شود و اين مي  شكافته
  

��~��}���|����{��~��}���|����{��~��}���|����{��~��}���|����{  
  باطل و  حق  در ميان  كه »است  قاطع  سخني  قرآن  در حقيقت«: است  اين  قسم  جواب
  .ندافگ مي  كند و جدايي مي  فيصله

  

��b��a���� �̀�_��b��a���� �̀�_��b��a���� �̀�_��b��a���� �̀�_  
  جدي  آن  و لذا همه  است  نشده  نازل  و شوخي  بازي  به  قرآن: يعني »نيست  هزل  و آن«

 صخدا   رسول كه  است آمده  �  علي  روايت  به  شريف  در حديث.  شوخي  نه  است
  راه  پس!  هللا يا رسول ؛ گفتم: گويد مي  علي. » است  در پيش  اي فتنه  گمان بي«: فرمودند

از   رفت  بيرون  راه: وتعالي  تباركهللا ا  كتاب«: ؟ فرمودند چيست  فتنه  از آن  رفت  بيرون
ما   ، وحكم ، وخبر ما بعدكم قبلكم  نبأ من  فيه ؛ است  و تعالي  تبارك  خداي  ، كتاب فتنه  آن

  أضله  غيره  في  الهدي  ابتغي  نوم  اهللا  قصمه جبار  من  تركه  ، من بالهزل  ليس  الفصل ، هو بينكم
  ، وهو الذي ، وهو الصراط المستقيم الذكر الحكيم ، وهو المبين  ، ونوره المتين  اهللا  وهو حبل هللا

العلماء وال   منه  راء وال يشبعاآل  معه  وال تتشعب  ةلسناأل  به  هواء وال تلتبساأل  به  ال تزيغ
  لما سمعته  الجن  تنته  لم  الذي ، هو عجائبه  الرد وال تنقضي  رهكثي علي  تقياء وال يخلقاأل  يمله

،  صدق  به  قال  ومن  سبق  علمه  علم  من Q�������P��O��N��M���L��K����J�z}�: قالوا  نأ
  در قرآن: صراط مستقيم  ليإ  هدي  ليهإدعا   جر، ومنأ  به  عمل  ومن  عدل  به  حكم  ومن

  است  سخني  ، قرآن شماست  در ميان  شما و داوري  بر پسينيانخ شما،  خبر پيشينيان
و   را از سر گردنكشي  آن  هر كس.  نيست  و بازيچه  شوخي  كه  كن و فيصله  قاطع

  آن را در غير  هدايت  كند و هر كس مي  او را كمرشكن �خداوند استكبار فرو گذارد،
و نور  �خداوند  مستحكم  ريسمان  قرآن. كند مي  او را گمراه �خداوند كند،  طلب
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و   كجي  به  آن هواها با  كه  است  قرآن.  است  و صراط مستقيم  ذكر حكيم او و  مبين
 شاخه شاخه  كنند، آرا بدان پيدا نمي  و ابهام  التباس  گرايند، زبانها بدان نمي  انحراف

و با  گردند نمي  و دلتنگ  لملو  از آن  شوند، پرهيزكاران سير نمي  شود، علما از آن نمي 
  آيد و قرآن نمي  پايان به  آن  هاي و شگفتي  شود و عجايب نمي  تكرار كهنه  وجود بسياري

  كه  را شنيديم  عجيبي  ما قرآن: (گفتند  درنگ را شنيدند، بي  آن  جنيان  چون  كه  است
  ، پيش مجهز گشت  قرآن  علم  به  هر كس. »1ـ  2/ جن«) نمايد مي  رشد راه  سوي به

  دعوت  قرآن  سوي به  و هر كس  گفت  ، راست گفت  سخن  قرآن  به  و هر كس  تاخت
  .»شد  هدايت  راست  راه  سوي كرد، به

  

��f������������e��d���c��f������������e��d���c��f������������e��d���c��f������������e��d���c  
خدا   رسول  كه  حقي  دين  كردن اثر بي  با هدف  كافران: يعني »سگالند مي  نيرنگي  آنان«

  دهند؛ مي  سازمان  ر و نيرنگي، مك است آورده ص
  

��i��������h��g��i��������h��g��i��������h��g��i��������h��g  
  استدراج  دانند، به نمي  را از آنجا كه  نيز آنان  من: يعني »كنم مي  نيز تدبيري  و من«

  . دهم جزا مي  برابر نيرنگشان را در  و آنان  كشانم مي
  

���n��m��l���k��j���n��m��l���k��j���n��m��l���k��j���n��m��l���k��j  
  و به  نخواه  سبحان  را از خداي  آنان  عاجل  نابودي: يعني »ده  را مهلت  كافران  پس«

: امهال »را  واگذار آنان«  باش  كند، راضي تدبير مي  در كارشان  تعالي  حق  كه  آنچه
،  نزديك  مهلتي  به  ده  مهلتشان: يعني »زماني  اندك«  است  افگندن تأخير و به  واگذاشتن
فرود خواهد   آنان بر  باري خفت  عذاب  چه  ديد كه  خواهي  زودي  و به  اندك  يا مهلتي

در تهديد   مبالغه  ، براي» امهل«  به»  مهل«از   آن  ساختاري  و تغيير بنيه  تكرار فعل. آمد
را در بدر گرفتار كرد و در   آنان �خداوند آمد، سر به  مهلت  اين  و چون  است  كافران

  .گردانيد  پاك  پرستي و بت  شرك  را از پليدي  العرب جزيره  مكه  فتح
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  ﴾ اعلي  سوره ﴿
  . است  آيه) 19(  و داراي  است  يكم

  

�}�: �خداوند  فرموده  با اين  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه �r��q��p��oz  
  .شود مي  نيز ناميده»  سبح«و   گرفت  نام»  اعلي»  سوره

خدا   رسول« :كه  ستا  آمده �بشير بن نعمان  روايت  به  شريف  در حديث:  آن  فضيلت

�}�: هاي ، سوره عيد و روز جمعه  در نمازهاي ص �r��q��p��oz   و�{��U��T

�� �W��Vz  شد اما  مي  روز جمع در يك  عيد و جمعه  بسا كه خواندند و چه را مي
خدا   رسول«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »خواندند را مي  دو سوره  همين

�}: هاي در نماز وتر، سوره ص �r��q��p��oz ، �{C��B��A�z   و�{

� �D��C��B��Az  صخدا   رسول«: كه  است  كرده  روايت � علي. »خواندند را مي 
  .»داشتند  را دوست  اعلي  سوره

  

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o  
 سزاوار وي  كه  او را از هر چه: يعني »بستاي  پاكي  خود را به  پروردگار واالي  نام«
  نام: است  اين  معني  قولي به.  ياد كن  پاكي به»  االعلي  ربي  سبحان«: جمله  ، با گفتن نيست 

  در حديث .ببر  از او نام  تمام  و با احترام  ياد كن  و خشوع  پروردگار خود را با تعظيم
را در   آن« :فرمودند صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف

��È}�: آيه چون  كه  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. »ار دهيدقر  خويش  سجده

��Ë��Ê��Éz قرار   خويش  ركوع را در  آن«: فرمودند صخدا   شد، رسول  نازل
  و بزرگتر از هر چيزي برتر، واالتر �خداوند: كه  است  اين»  اعلي«مراد از . »دهيد
  آيه  اين  خواننده  براي: اند ا گفتهعلم. كنند مي  را وصف  آن  كنندگان وصف  كه  است

  رسول  كه  بگويد چنان » عليألا  ربي  سبحان«خواند ؛  را مي  آن  چون  كه  است  مستحب
  .كردند مي  گونه اين  عنهم هللا رضي  و تابعين  از صحابه  ديگري  و جمع صخدا 
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��w��v����u��t��w��v����u��t��w��v����u��t��w��v����u��t  
  سامان  پس« اشيا را  و همه  خلق  همه »آفريد  كه«را   ذاتي »همان«  ياد كن  پاكي  به!  آري

  تمام  استواري و  اعتدال  را به  انسان  كه ساختار آنها؛ چنان  آنها را در بهترين »بخشيد
  گرفتن  بر عهده  براي بخشيد و او را  را سامان  و فهمش  را نيكو و معتدل  آفريد، قامتش

  .كرد  آماده  تكليف
  

��{���z���y��x��{���z���y��x��{���z���y��x��{���z���y��x  
ها  پديده  تمام  جنس �خداوند: يعني »نمود  كرد و راه  گيري اندازه  كه  انو هم«

 از آنها را  يك هر  آفريد پس  اندازه  آنها را به  و آجال  ، اقوال ، افعال ، اوصاف وانواع
 نمود، زندگي  راه  سزاوار است  يابد و برايش صدور مي  از وي  كه  آنچه  سوي به

امور   انسان  اند ميسر گردانيد، به شده  آفريده  آن  براي  كه  هدفي  را برمبناي  موجودات 
و   ارزاق كرد،  راهنمايي  زندگي  و روشهاي  راه  سوي و او را به  را الهام  و دنيايش  دين

  چراگاههايشان  سوي را به  وحشي  مقدر نمود، حيوانات  را برايشان  مواد مورد نياز خلق
  منافع  آن  استخراج  هاي راه  را به  را آفريد و انسان  اشيا منافع گرديد و در  رهنمون

  رسول  كه  است  آمده �عمرو بن هللاعبدا  روايت  به  شريف  در حديث. كرد  راهنمايي
، مقادير  آسمانها و زمين  ازآفرينش  قبل  هزار سال پنجاه �خداوند«: فرمودند صخدا 
  .»بود  آب  روي بر  هنگام  آندر   وي  را مقدر كرد و عرش  خلق

آنها   تركيب و  در اجزا و عناصر اجسام  تصرف: از  است  ؛ تقدير عبارت كه اين  خالصه
  است  ؛ عبارت هدايت .باشند  نيروها را داشته  استعداد پذيرش  كه  مخصوص  بر وجهي

باشد و   معيني  ر فعلمصد  هر نيرويي  كه  اي گونه اعضا، به  نيروها در اين  آن  آفرينش: از
  .رسد  و اتمام  انجام به  مصلحت  آنها يك  از مجموع

  

�����~��}��|�����~��}��|�����~��}��|�����~��}��|  
  خرم سبز و  چمنزارها و گياهان  انواع: يعني »چراگاهها را رويانيد  كه  كسي  و همان«

  .چرند، رويانيد مي  از آن  چهارپايان  را كه
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��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡  
  سبزي را بعد از  گياهان  آن: يعني »گردانيد  گون يرهت  را خاشاكي  آن  از چندي  و پس«

  اند زيرا گياه گراييده  سياهي  به  بعد از سبزي  گردانيد كه  خشك  آنها، خاشاكي  و خرمي
  .شود مي  شود، سياه  خشك  چون

  

�� �̈�§��¦���¥�� �̈�§��¦���¥�� �̈�§��¦���¥�� �̈�§��¦���¥  
  خويش  اتو آي  قرآن  تو را خواناي  زودي به: يعني »آوريم  خواندن  تو را به  زودا كه«

را   آنچه »نكني  تا فراموش«  كنيم مي  را بر تو الهام  خواندن  كه  ترتيب  اين  ، به گردانيم مي
  . خواني مي  كه

او از  آورد، هنوز را فرود مي  وحي صخدا   بر رسول � جبرئيل  چون: نزول  سبب
  مبادا آن كردند تا يرا تكرار م  آغاز آيه صخدا   رسول  شد كه نمي  فارغ  آخر آيه  القاي

  بر پيامبرش را  قرآن  خواندن  شد و خداوند متعال  نازل  آيه  اين  پس. كنند  را فراموش
  . محفوظ داشت  آن  كردن  را از فراموش  و ايشان  نموده  الهام

  

�� �́��³��²��������±���°����� �̄�®¬��«��ª���©�� �́��³��²��������±���°����� �̄�®¬��«��ª���©�� �́��³��²��������±���°����� �̄�®¬��«��ª���©�� �́��³��²��������±���°����� �̄�®¬��«��ª���©  
  خواسته  كه  ، يا جز آنچه كني  اموشرا فر  تا تو آن »است خدا خواسته  كه  جز آنچه«

  از يادت  شده  منسوخ  ، آيه صورت  در آن  گرداند كه  را منسوخ  آن  تا تالوت  است
را   آشكارا آن  انسان  را كه  هر چيزي: يعني »داند آشكارا را خدا مي  آينه هر«رود  مي

در نزد   انسان  كه را  يزيهر چ: يعني »را  و پنهان«گويد  دهد، يا آشكارا مي مي  انجام
  . نيست  آگاه  ديگر بر آن  كسي �جز خداوند  دارد كه مي  نگاه  خود پنهان

  

�� �̧�¶���µ�� �̧�¶���µ�� �̧�¶���µ�� �̧�¶���µ  
و   گردانيم مي  را آسان  بهشت  بر تو عمل: يعني »آوريم پديد مي  و در كار تو آساني«

  عمل  آن  و به  نيحفظ ك  سادگي را به  آن  كه طوري  به  گردانيم مي  را آسان  بر تو وحي
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  امور ديني  ؛ در همه دهيم مي  توفيق  روش  آسانترين  به  و دنيايت  يا تو را در دين.  نمايي
  .نمايد تو رو مي  به  كه  اي و دنيوي

  

��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹  
برتو   كه  آنچه  وسيله  به! صمحمد   اي: يعني »اگر اندرز سود بخشد  اندرز ده  پس«

  قوانين و  خير و احكام  راه  سوي را به  و آنان  را پند و اندرز ده  ، مردم ماي فرستاده  وحي
اندرز  پند و  باشد كه  بايد در جايي  پند و اندرزت  و اين  كن  ارشاد و راهنمايي  دين

  تبيين  روشني  به  برايشان  حق  اند و راه شده  پند داده  كه  بخشد اما كساني سود مي
  پاي  و سركشي  و بر عصيان  كرده  پيروي  خويش  و هوس  از هوي  ليو  است  گرديده
از پند   برداشتن  دست  كه  ذكر است  شايان.  نيست  نيازي  پنددادنشان  به  اند پس فشرده

  و يكسان  عام طور بايد به  مردم  همه  اوليه  اما در دعوت  است  ، در امر تكرار دعوت دهي
پذيرند و  را مي  حق  دعوت  كه  كساني  شوند، چه  فراخوانده  زوجلع  خداي  دين  سوي به

  از همينجا برگرفته  علم نشر  ادب«: گويد كثير مي ابن. تابند را برنمي  آن  كه  كساني  چه
  روايت  به  شريف  حديث در. » گذاشت  آن  را نبايد در نزد غير اهل  شود لذا علم مي

،  بما يعرفون  الناسا حدثو« :فرمودند صخدا   رسول  كه  تاس آمده �مسعود  بن هللاعبدا
خواهيد  بگوييد، آيا مي  سخن  در حد معرفتشان  با مردم: ورسوله  اهللا  يكذب  نأ  تريدونأ

  نيز در تفسير آيه  ديگري  اينجا وجه در. »قرار گيرند؟  مورد تكذيب  خدا و رسولش  كه
نبخشد   هرچند سودي  است  مطلوب  دادن پند: كه  است  اين  و آن  است  ذكر شده

�}��، در  وجه  بنابراين �¼��»��ºz  :»شرط مراد نيست  به  تعليق» اندرز سود دهد اگر  
از   ؛ اعم مردم  گروههاي  همه  دادن لذا اندرز.  است  قضيه  واقعيت  بيان  قيد براي  اين  بلكه

  .ستثنا ناپذيرو ا  عام  است  تكليفي  پندپذير و پندگريزشان
  

���Á���À��¿��¾���Á���À��¿��¾���Á���À��¿��¾���Á���À��¿��¾  
  عزوجل  ازخداي  هر كس: يعني »پند خواهد گرفت  زودي  ترسد، به مي  كه  كس  آن«

  .بيفزايد  وي  صالح و  بر ترس  ات پند بگيرد و پنددهي  از اندرزهايت  بترسد، زودا كه
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��Ä����Ã��Â��Ä����Ã��Â��Ä����Ã��Â��Ä����Ã��Â  
از پند   آنان  ترين پيشه شقاوت ، يا كافران: يعني »كند  دوري  از آن  ترين پيشه و شقاوت«

و   در گناهان  و فروروي  سبحان  خداي  بر كفر به  رو كه آن كنند، از مي  دوري  و اندرزت
  .فشرند مي  پاي  خويش  هاي نافرماني

  

��É���È����Ç��Æ��Å��É���È����Ç��Æ��Å��É���È����Ç��Æ��Å��É���È����Ç��Æ��Å  
  كه  و بسيار دردناك  وحشتناك  در آتش: يعني »درآيد  كبري  در آتش  كه  كس  همان«

  . است  صغري  دنيا آتش  و آتش.  است  هنمج  آتش
  

��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  
  ونه«گردد   برد، راحت سر مي به  در آن  كه  تا از عذابي »ميرد مي  در آن  نه  گاه آن«

  .باشد  داشته  همراه  به  اي مندي بهره  كه  اي زندگي  به »يابد مي  زندگاني
  

��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ  
او را  آورد،  ايمان  خداوند متعال  به  ؛ پس از شرك »شد  پاك  شد هر كه همانا رستگار«

  زكات  پرداخت  مراد آيه: قولي  به. كرد  عمل  وي  و شرايع  احكام  خواند و به  يگانگي  به
  . است  پست  از اخالق  شدن  نماز، يا پاك  اداي  براي  شدن  ، يا پاك اموال

  

���Ú��Ù��Ø��×����Ö���Ú��Ù��Ø��×����Ö���Ú��Ù��Ø��×����Ö���Ú��Ù��Ø��×����Ö  
نماز تكبير  در  يعني. خود  زبان  به »را ياد كرد  پروردگارش  نام«  ستگار شد هر كهر »و«

  اين  معني يا.  را برپا داشت  گانه پنج  نمازهاي: يعني »و نماز گزارد«  را گفت  افتتاح
آورد و لذا  ياد پروردگار خود در روز معاد را به  در پيشگاه  گرفتن قرار  هر كس: است

  ، پرداخت قبل  آيه در»  تزكي«مراد از   قولي به. كرد، رستگار شد  و پرستش  شاو را نياي
  . نماز عيد است  ، اداي آيه  در اين»  صلي«فطر و مراد از   زكات
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��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
  يادآوري  شما به  كه  است  اين  واقعيت: يعني »گزينيد دنيا را برمي  شما زندگي  ليكن«

و   داشته  مقدم  را بر امر آخرت  دنيوي  فاني  لذتهاي  پردازيد بلكه نميپروردگار خود   نام
  .گزينيد را برمي  آن
  

��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F  
 روايت  به  شريف  در حديث. دنيا  به  نسبت »تر است نيكوتر و پاينده  آخرت  كه  با آن«

 ضرّأ  دنياه  حبأ  من«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � اشعري ابوموسي 
 را  دنيايش  هر كس: ما يفني  علي  ثروا ما يبقيĤف  بدنياه ضرّأ  آخرته  حبأ  ومن  خرتهĤب

  به بدارد،  را دوست  آخرتش  و هر كس  است  رسانده  زيان  آخرتش  بدارد، به  دوست
 و برگزينيد  است  فاني  كه  بر آنچه  است  را باقي  لذا آنچه  است  رسانده  زيان  دنيايش
  از خزف  بود وآخرت  فناپذيري  اگر دنيا از طالي«: گويد دينار مي بن مالك. »دهيد  ترجيح

  داده  فناپذير ترجيح  بر طالي  و باقي  پاينده  خزف  بايست ، قطعا مي اي ماندگار و پاينده
  يو دنيا خزف  است  ماندگار وباقي  از طالي  آخرت  كه  حقيقت  اين  اگر ما به  شد پس مي

خواهد   چگونه  ، حال صورت در آن  باشيم  داشته  ، عنايت است  رفتني  بين و از  فاني
  .»!بود
  

��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J  
 ما  حقايق و  انديش پاك  دين پاك  پاكدالن  در مورد رستگاري  كه  حقايقي »اين  گمان بي«

  آنها را براي �دخداون: يعني »نيز هست  نخستين  هاي در صحيفه«ذكر شد؛   بعد آن
زيرا   است  كرده  نيز ثبت  نخستين  هاي و در صحيفه  نموده  نيز وحي ‡پيشين  پيامبران

  راه  نيز يك  روشن  و راه  است  روان  يك  عصرها و نسلها همان  در همه  بشري  روان
  .شناسد نمي  و مكان  قيد زمان  نسخه  باشد و اين مي
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���S��R������Q��P���S��R������Q��P���S��R������Q��P���S��R������Q��P  
  آخرت  كه  پيام  اين  و از جمله  رستگاري  پيامهاي: يعني» و موسي  ابراهيم  هاي صحيفه«

در   از جمله  است  شده  بيان  درپي پي  عزوجل  خداي  ، در كتب تر از دنياست بهتر و پاينده
بر   بجز تورات  كه � موسي  دهگانه  هاي و در صحيفه � ابراهيم  دهگانه  هاي صحيفه

: پرسيد صخدا   ازرسول �ابوذر  كه  است  آمده  شريف  در حديث. بود  شده  نازل  وي
  كه  و چهار كتاب  يكصد صحيفه« :؟ فرمودند است  كرده  نازل  چند كتاب  عزوجل  خداي

  ، ده بر ادريس  صحيفه  ، سي بر شيث  صحيفه  شد، پنجاه  نازل  از آنها بر آدم  صحيفه  ده
،  تورات �و خداوند  تورات  از نزول  قبل  موسي بر  حيفهص  ، ده بر ابراهيم  صحيفه
 � ابراهيم  هاي صحيفه  كه  است شده  روايت. »فرمود  را نيز نازل  ، زبور و فرقان انجيل

: است  آمده � ابراهيم  هاي در صحيفه  بود؛ از جمله  وحكم  امثال  دربرگيرنده  همه
  بر كار و شأن  آورنده و روي  زمان  ، شناساي نگهدار زبان  است كه  آن  عاقل  شايسته«

 با  مناجات  براي  ساعتي: شود  تقسيم  قسمت  سه  بايد به  عاقل  زندگي... باشد  خويش
 عزوجل  خداي  بايد در صنع  در آن  كه  نفسش  محاسبه  براي  ، ساعتي پروردگارش

. »پردازد مي  غذا و نوشيدني از  نياز خويش  برآوردن  به  در آن  كه  بينديشد و ساعتي 
  آيا چيزي: پرسيدصخدا   از رسول �ابوذر  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

بر شما   شده  نازل  در پيامهاي  اكنون هم عليهماالسالم  و موسي  ابراهيم  هاي از صحيفه

�Ô}�: ابوذر؛ بخوان  اي!  آري: وجود دارد؟ فرمودند �Ó� �Ò� �Ñ...�z  تا{�P�������Q

��Rz را.  
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  ﴾ غاشيه  سوره ﴿
  . است  آيه) 26(  و داراي  است  يكم

  
: خداوند متعال  فرموده  با اين  شد كه  ناميده»  غاشيه»  سبب  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

�{� � �W� �V� �U� �Tz  است  قيامت روز  از نامهاي  غاشيه.  است  شده  افتتاح  .
  نقل  قبل  سوره  را در مقدمه  آن  فضيلت  در باب  وارده  حديث  شود كه مي  خاطرنشان

  . كرديم
  

��X���W��V��U��T��X���W��V��U��T��X���W��V��U��T��X���W��V��U��T  
تو   به  خبر قيامت  گمان بي! صمحمد   اي: يعني »؟ است تو رسيده  به  آيا خبر غاشيه«

 خود  و هراسهاي  را با هول  زيرا مردم  گرفت  نام»  غاشيه»  قيامت.  است  رسيده
  .پوشاند يگيرد و درم فرامي

  

���\��[��Z��Y���\��[��Z��Y���\��[��Z��Y���\��[��Z��Y  
 تقسيم  دو گروه  به  در روز قيامت  مردم: يعني »خوارند  هايي روز چهره  در آن«
دارند و  قرار  در عذاب  رو كه  دارند، ازآن  خوار و زبوني  هاي چهره  اول  گروه: شوند مي 

يهود   هاي رهمخصوصا چه  مراد آيه: قولي  به.  هويداست  هايشان در چهره  سر ضمايرشان
  .شود مي ياد) 8(  در آيه  دوم  و از گروه.  است و نصاري

  

��_���� �̂���]��_���� �̂���]��_���� �̂���]��_���� �̂���]  
  نيايش و  ، در دنيا عبادت زبون  هاي چهره  آن: يعني »اند كشيده  و محنت  ديده  سختي«

  هيچ  كه  كردند درحالي مي  كشيدند و خود را رنجور و خسته محنتها مي  راه  در اين  كرده
بر كفر و   كه  روي  ، از آن گرفت نمي  تعلق  و عبادات  اعمال  آن  در قبال  آنان  به  پاداشي

  و پيامبر خاتمش �خداوند به  ، ايمان اعمال  لذا شرط قبول. قرار داشتند  گمراهي
  .باشد مي
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  كه  است  ديگري  و هر انسان  بتان  ، پرستشگران كشيشان  و وضع  ناظر بر حال  كريمه  آيه
  كند و رنج مي  تالش  پس  است  كوش خود سخت  و انحرافي  فاسد كفري  عقيده  در راه
در   گذشت مي  راهبي از برابر دير � خطاب عمربن  كه  است  شده  روايت. برد مي  بيهوده

 �عمر. آمد  بيرون  از دير خويش  راهب! بيا اينجا!  راهب  اي: اثنا ندا كرد  اين
  اي: گفتند �عمر  اثنا به  در اين.  گريست و مي  نگريست مي  سويش به  گونه همين

؟  است  واداشته  گريه به  راهب  اين  سوي به  چيز شما را از نگريستن  چه!  اميرالمؤمنين

��_��}�: آوردم ياد به  را در كتابش  عزوجل  خداي  فرموده  اين: گفت �عمر � �^�� � �]

��b�����a��`z  .زار وي  بر حال  و من  است  همين ، وا داشته  گريه  به مرا  كه  عاملي  پس  
  . گريم مي
  

��c��b�����a��`��c��b�����a��`��c��b�����a��`��c��b�����a��`  
  بس  در آتشي«  و عقايد نادرست  اعمال  در پي  شده رنجور  كوشان سخت  آن »كه«

  .»درآيند  سوزان

  

���h���g��f���e��d���h���g��f���e��d���h���g��f���e��d���h���g��f���e��d  
  . است  داغي  نهايت در  ، آبي» آني«  آب »شوند  نوشانيده  گرم  نهايت بي  اي از چشمه«
  

��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  
  آن  تازه  به  قريش  كه  از خار زهردار است  نوعي: ضريع »ندارند  جز ضريع  خوراكي«
شد،   نازل  آيه  اين  چون: گويند مي  مفسران. گفتند مي»  ضريع»  آن  خشك  و به»  شبرق«

  ضريع  خوردن ما با  ندارد، شتران  الياشك  عناد و تمسخر گفتند؛ هيچ  بر سبيل  مشركان
  :گرديد  نازل  پس! شوند مي  وچله چاق
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���v���u��t�����s��r��q��p���v���u��t�����s��r��q��p���v���u��t�����s��r��q��p���v���u��t�����s��r��q��p  
  زهردار، نه  خار خشك  آن  خورنده: يعني »را بازدارد  گرسنگي  كند و نه  فربه  نه  كه«

  .رود مي  از بين  اش گرسنگي  شود و نه مي  فربه
  

��z��������y��x��w��z��������y��x��w��z��������y��x��w��z��������y��x��w  
  كه  است  دوم  گروه  هاي از چهره  ها، عبارت چهره  اين »شادابند  هايي روز چهره  آندر «

  كنند ؛ غرق مي  كار خود را مشاهده  آنها سرانجام  كه  اند زيرا هنگامي نيكبخت  نيكوكاران
  .شوند مي  و شاداب  و تر و تازه  گرديده  سرور، انبساط و ابتهاج

  

��}������|��{��}������|��{��}������|��{��}������|��{  
هستند زيرا   اند، راضي در دنيا كرده  كه  آنها از عملي: يعني »خود خشنودند  از كوشش«

  .اند كرده  دريافت  بخشي رضايت  پاداش  برابر آن در
  

���a���� �̀�_��~���a���� �̀�_��~���a���� �̀�_��~���a���� �̀�_��~  
  است  درجاتي  داراي  زيرا بهشت  است  و بلند مرتبه  بلند مكان  كه »اند برين  در بهشت«

  .باشد مي  بقاتيو ط  دركات  داراي  دوزخ  كه چنان
  

��f�����e��d��c��b��f�����e��d��c��b��f�����e��d��c��b��f�����e��d��c��b  
  كلمه  هيچ  بهشت  اهل  در سخنان!  مخاطب  اي: يعني »شنوي نمي  لغوي  در آنجا هيچ«

در برابر  �خداوند  و ستايش  حكمت  جز به  زيرا ايشان  شنوي را نمي  اي لغو و بيهوده
  .گويند نمي  ، سخن است  كرده  ارزاني  ايشان  به  كه  اي هميشگي  نعمتهاي
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��j������i�����h��g��j������i�����h��g��j������i�����h��g��j������i�����h��g  
 ها چشمه  از آن  بخش لذت  هاي نوشابه  انواع  كه »باشد  روان  اي در آنجا چشمه«

  جنس  كلمه  اين  بلكه  نيست  چشمه  يك»  عين«مراد از . كند مي  جوشد و فوران برمي
  .شود مي  را شامل  بسياري  هاي و چشمه  است

  

���n�����m����l��k���n�����m����l��k���n�����m����l��k���n�����m����l��k  
 و  از نظر مكان  و هم  از نظر قدر و مرتبت  هم »باالبلند  است  آنجا تختهاييدر «

  . موقعيت
  

q��p��oq��p��oq��p��oq��p��o  
در   كه  است  از شرابي پر  هاي كوزه: اكواب »نهاده پيش  است  هايي و در آنجا كوزه«

  .نوشند و از آنها مي  است  نهاده  بهشتيان  روي  پيش
  

����������t���s��r��t���s��r��t���s��r��t���s��r  
  .زنند مي  بر آنها تكيه  كه  چيده  هم  و پهلوي »شده رديف  است  و در آنجا بالشهايي«
  

���w��v��u���w��v��u���w��v��u���w��v��u  
  كه  است  نفيسي  زربفت  هاي قالي: زرابي »گسترده  نفيس  است  و در آنجا فرشهايي«

  . است  گسترده  فراواني  به  بهشتيان  دارد و در مجالس  و ظريفي  ، نازك نرم  مخمل
  

��~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x  
و   اعراب  چهارپايان  غالب  كه »شتر  سوي به«  مردم  ، يا تمام كافران »نگرند آيا نمي«

  به »شده  آفريده  چگونه  كه«كنند؛  مي  را مشاهده  آن  كه  است  حيواني  بزرگترين
  اين  نگرند به نمي ؟ آيا شگرف  وافر و اوصافي  ، نيروي جثه  بزرگي  ؛ چون بديع  آفرينشي
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  باربري  براي  هم  حال  و در عين  است  نوشيدني  و شيرش  خوردني  گوشتش  كه  يحيوان
و   گرسنگي  را با تحمل دور  مسافتهايي  كه  ، حيواني سواري  براي  دارد و هم  آمادگي
زير پا   صبورانه  سنگين  را با باري  علف و  آب بي  پيمايد و صحراهاي مي  تشنگي

  كودكي  را براي  آن  عزوجل  خداي  كه  و نيرومندي  بزرگ  حيوان  گذارد؟ اين مي
راند، او را  بخواهد مي  كه  جايي هر  او را به  كه طوري  به  است  ساخته  رام  خردسال

  درنگ بي  برخيزد پس  بار گران  اين با  دهد كه مي  او فرمان  به  گاه خواباند و آن مي
  .خيزد؟ برمي

  بهشت  اوصاف  عزوجل  خداي  چون: كه  است  شده  روايت  نزول  ببس  در بيان  از قتاده
شتر   سوي آيا به« :فرمود  نازل  ماندند پس  در شگفت  آن  از اوصاف  را برشمرد، گمراهان

  .»؟ است  شده  آفريده  چگونه  نگرند كه نمي
  

��¤��£��������¢��¡�����¤��£��������¢��¡�����¤��£��������¢��¡�����¤��£��������¢��¡���  
بر  »است  شده  برافراشته  چگونه  كه«  ستون بي »آسمان  سوي به«نگرند  آيا نمي »و نيز«

  .كند؟ مي  درك را  آن  عقل  دارد و نه  دسترسي  آن  به  فهم  نه  كه  اي گونه ؟ به فراز زمين
  

��©�� �̈������§��¦��¥��©�� �̈������§��¦��¥��©�� �̈������§��¦��¥��©�� �̈������§��¦��¥  
  گونه ؛ به زمين  بر باالي »شده  داشته برپا  چگونه  كوهها كه  سوي به«نگرند  آيا نمي »و«

  .رود مي خود  از جاي  شود و نه مي  كج  جنبد، نه مي  نه  كه  اسخو ر  پايدار، مستحكم
  

¬���«��ª¬���«��ª¬���«��ª¬���«��ª������������������ �̄�®�� �̄�®�� �̄�®�� �̄�®  
مانند   كه  نحوي  به »است  شده  گسترده  چگونه  كه  زمين  سوي به«نگرند  آيا نمي »و«

  .؟ است  گرديده  و گسترده  خود همواره  ساكنان  اقامت  براي  فرشي
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�� �́�³��²����±��°�� �́�³��²����±��°�� �́�³��²����±��°�� �́�³��²����±��°  
و  را پند و اندرز  مردم! صمحمد   اي: يعني »همانا تو اندرزگويي  كه  ر دهتذك  پس«

  . نداري  ، ديگر مأموريتي دادن و هشدار  زيرا تو جز اندرزگويي  و هشدار ده  بيم
  

��¹���� �̧��¶��µ��¹���� �̧��¶��µ��¹���� �̧��¶��µ��¹���� �̧��¶��µ  
  . كني  ايمان  وادار به  اجبار و اكراه  را به  تا آنان »مسلط نيستي  بر آنان«
  

�¾��½��¼��»��º�¾��½��¼��»��º�¾��½��¼��»��º�¾��½��¼��»��º������Ã������Â���Á��À��¿��Ã������Â���Á��À��¿��Ã������Â���Á��À��¿��Ã������Â���Á��À��¿  
 كند؛ خداوند او را به  و كفر پيشه«از پند و اندرز و هشدار  »برتابد  روي  هر كه  ولي«

 بر  معني  اين.  است  جهنم  هميشگي  همانا عذاب  كه »كند مي  بزرگتر عذاب  عقوبتي 

را   آنان تو  باشد، يعني  منقطع  استثناي ��ºz«��¼��½��}�استثنا در   كه  است  آن  اساس
  زور بر ايمان  به  كه  مسلط نيستي  برتافتند، تو ديگر بر آنان  اما اگر روي  پند و هشدار ده

كند زيرا  مي  معذب بزرگتر  عذابي  به  را در آخرت  آنان �خداوند  ولي  كني  وادارشان
: قولي  به. اند دهدنيا دي در  و اسارت  و قتل  و قحطي  را با گرسنگي  تر از آن پايين  عذاب

: است  چنين  معني  صورت در اين  باشد، كه مي  متصل  استثناي ��º�z«��¼}�استثنا در 
جهاد   وسيله  اند زيرا به كرده  و كفر پيشه  برتافته  روي  كه  جز بر كساني  تو مسلط نيستي

بزرگتر   بتيبا عقو  در آخرت را  نيز آنان �خداوند  و بعد از آن  مسلط هستي  بر اينان
  .كند مي  عذاب

  

��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä  
  . بعد از مرگشان »ما است  سوي به  آنان  بازگشت  گمان بي«
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���Ì��Ë��Ê��É��È���Ì��Ë��Ê��É��È���Ì��Ë��Ê��É��È���Ì��Ë��Ê��É��È  
بر «  اعمال  در برابر آن  و جزا دادنشان  اعمالشان  محاسبه: يعني »آنان  حساب  گاه آن«

بود،  خير  اعمالشان ما بازگردند، اگر  سوي با رستاخيز به  چون  پس »ما است  عهده
هرچند   حساب: اند علما گفته. كنند مي  شر دريافت  خير و اگر شر بود، جزاي  جزاي

 �خداوند مگر  نيست  واجب  بر مالك  حق  و استيفا و بازگرفتن  است  �خداوند  حق
  مقتضاي  به و يا  نيست  را خالفي  آن  كه  خويش  وعده  حكم  را ـ يا به  خلق  محاسبه
  مظلوم  براي  تعالي زيرا اگر حق  است  گردانيده  ـ بر خود واجب  خويش  و عدل  حكمت
  است  راضي  ظلم  اين او به هللاـ العياذ با  آيد كه پديد مي  شبهه  نگيرد، اين  انتقام  از ظالم

  باشد پس و واال مي  منزه  ديگري  و عيب  و هر نقص  و نقص  عيب  او از اين  كه حالي در
  . است  حتمي  آخرت  رو محاسبه اين از
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  ﴾ فجر  سوره ﴿
  . است  آيه) 30(  و داراي  است  يكم

  
: �خداوند  فرموده  با اين  شد كه  ناميده» فجر»  سبب  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

{� �A���� �D��C��B�z  است  صبح  سپيده  به  بزرگ  سوگندي  و اين.  است  شده  افتتاح  
  .شكافد را مي  ظلمت  لد  كه

. بود  مردم نماز معاذ پيش: فرمود  كه  است  كرده  روايت �از جابر  نسائي:  آن  فضيلت
مرد نماز   آن  پس. كرد  او اقتدا كرد اما معاذ نماز را طوالني  آمد و به  اثنا مردي  در اين

نماز گزارد و  اييتنه  و به  مسجد رفت  گوشه  به  نموده  را قطع  سر وي  خود در پشت
.  است  كرد، منافق  چنين  كه  كس  فالن: معاذ رسيد، گفت  خبر به  اين  چون. شد  بيرون
چرا   كردند كه  سؤال  شخص  از آن صخدا   بردند، رسول صخدا   رسول  را به  قضيه

  وي  دنبال به  كه  آمدم! هللا  يارسول: ؟ او گفت است  سر معاذ رها كرده  نماز را در پشت
مسجد نماز   و در گوشه  بناچار بازگشتم كرد،  طوالني  اما او نماز را بر من  نماز بگزارم

  اي«: معاذ فرمودند  به صخدا   رسول  پس.  بدهم  علف  شترم  به  كه  و رفتم  گزاردم

�}�: مانند هايي  ؟ چرا سوره گر هستي آيا تو فتنه! معاذ �r� �q� �p� �oz   ،{��A

B�z  ،�{�A�z   و�{g��f��h�z  كه  شويم يادآور مي. »؟ خواني نمي  مردم را بر  
  .شد  نيز نقل» انفطار«  در آغاز سوره  شريف  حديث  نظير اين

  

B��������AB��������AB��������AB��������A  
،  وقت  خورد زيرا اين سوگند مي) صبح(  دم سپيده  به  سبحان  خداي »صبح  سوگند به«

  مراد حق« :گويد مجاهد مي.  است روز  سپيده  و شكفتن  ظلمت  دريدن  درهم  وقت
  .» است  روز عيد قربان  دم سوگند، سپيده  از اين  تعالي
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����������E�����D��C��E�����D��C��E�����D��C��E�����D��C  
  . الحجه ذي  ماه  اول  دهگانه  شبهاي: يعني »دهگانه  شبهاي  و سوگند به«
  

��H������G��F��H������G��F��H������G��F��H������G��F  
  تشريق  و دوم  ل، روز او مراد از زوج: قولي  به. اشيا  از همه »و تاق  جفت  و سوگند به«

مراد از وتر،  و  دارد، رواست  شتاب  كه  اي حاجي  در آنها براي  از مني  خروج  كه  است
  كه  است  گفتني . است  نيز آمده  ديگري  اقوال  در تفسير آن.  است  تشريق  روز سوم

  در حديث.  آنهاست  خاطر فضيلت ، به الحجه ذي  دهگانه  شبهاي  به  خوردن سوگند
  عمل  كه  نيست  روزي هيچ«: است  عنهما آمده هللا رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف
  ـ دوست  الحجه روز ذي  از ده  روزها ـ يعني  در آنها از اين �خداوند  سوي به  صالح
جهاد   حتي: خدا فرمودند  رسول خدا؟  جهاد در راه  حتي: گفتند  اصحاب. تر باشد داشته
از آنها را   چيزي  جهاد برود و سپس  ميدان به  خود با مالش  كه  گر شخصيخدا م  در راه

  .»برنگرداند
  

��L����K��J��I��L����K��J��I��L����K��J��I��L����K��J��I  
  .باز رود  گاه آورد آن  روي: يعني »شود  سپري  ، وقتي شب  و سوگند به«
  

��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  
از   كه  كسي  يعني.  است  عقل: حجر »؟ معتبر است  خردمند سوگندي  براي  آيا در اين«

سوگند   بدان  آيات  در اين �خداوند  آنچه  داند كه و خرد برخوردار باشد، مي  عقل
  يگانگي  روشن  سوگند ياد شود زيرا اينها داليل  بدان  كه  است  ، سزاوار آن است  خورده

كند،  يم  داللت  آن بر  بعدي  و آيه  است  محذوف  عليه  مقسم. اند تعالي  حق  و قدرت
  .شوند مي  قطعا عذاب  منكران  يعني
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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  
 »كرد؟  با عاد چه  پروردگارت  كه«  اي مگر ندانسته! صمحمد   اي: يعني »آيا نديدي«

  بعد از آنان  كه  عادي  قوم  باشند و به مي  شده  منقرض  از اعراب  عاد اولند كه  مراد، قوم
  بود كه �هود  اول پيامبر عاد  كه  شويم يادآور مي. گويند مي) عاد دوم(  آمد، عاد اخري

  .شدند آمد و نابود فرود  مرگبار بر آنان  بانگ  كردند پس  او را تكذيب
  

�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[  
  قوم جد  نام  ارم: قولي  به.  است  ديگر عاد اول  نام: ارم »ستونها بود  صاحب  كه  ارم«

يا شهر   از شهر دمشق  عبارت  كه  آنهاست  جاي  اسم  ارم: ديگر  قولي به.  است  عاد اول
  شده  واقع  العرب جزيره  در جنوب  كه  است  و حضرموت  عمان  ميان  در احقاف  ديگري

  ها و ستونهايي عاد خيمه  قوم«: گويد مي) العماد ذات(  معني  مجاهد در توضيح.  است
  بهار در صحرا خيمه  در فصل آنها. شد پا مي بر ستونها بر  ها محكم خيمه  آن  داشتند كه

خود   هاي خانه  شد، به مي و زرد  خشك  سبزيها و گياهان  كردند و چون برپا مي
بود   بلندي  ستونهاي  واستوار و داراي  بسيار محكم  شهر آنان: ديگر  قولي به. »گشتند برمي

  .بود  شده  تراشيده  از سنگ  كه
  

a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_�����������e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b  
  در تنومندي  قبيله  مانند آن: يعني »بود  نشده  در شهرها ساخته  مانند آن  كه  همان«

از ما   كسي چه: گفتند  بود و همانانند كه  نشده  آفريده  و استواري  و نيرومندي  قدوقامت
  شهري: است  ناي  يا معني. باشد كثير مي ابن  قول  ؟ و اين و نيرو استوارتر است  در قوت

  .بود  نشده  شهر آفريده  آن  و استواري  محكمي  به
  

��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f��k��j��i��h��g��f  
ثمود،   قوم كرد؟  چه »ثمود  با قوم« �خداوند  كه  اي مگر ندانسته! صمحمد   اي »و«

  حجر ـ ميان  در سرزمين  اند كه  سام بن ارم كاتربن  از نسل  شده نابود  از اعراب  اي قبيله
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در   كه«شد   مبعوث  رسالت  به  در ميانشان � داشتند و صالح  و حجاز ـ سكونت  شام

و در   كوهها را تراشيده  آنها پيكره: يعني »بودند  را بريده  بزرگ  سنگهاي  تخته  وادي
  آنان  گردانيدند و وادي مي  خويش  مسكوني  هاي نقبها را خانه  زدند و آن مي  آنها نقب

  و هنوز هم  داشت قرار  منوره  مدينه  از جانب  شام  بر سر راه»  القري وادي«يا » حجر«
  . است  موجود و معروف  منوره  مدينه  در شمال) عال(  در منطقه  آثارشان

  

���o����n��m��l���o����n��m��l���o����n��m��l���o����n��m��l  
كرد؟   چه »اوتاد  صاحب  فرعون«با  �خداوند  كه  اي مگر ندانسته! صمحمد   اي »و«

شود و   داده قرار آنها  در درون  بنا كردند تا گورهايشان  فراعنه  هك  است  اهرامهايي: اوتاد
  يا معني. داشتند وا مي  اجباري كار  را به  مردم  هاي ، توده عظيم  بناهاي  اعمار آن  آنها براي

  بسياري  و خرگاههاي  خيمه  داراي  كه  داشت  و لشكرياني  سپاهيان  فرعون: است  اين
عنهما  هللا رضي  عباس ابن  ، قول و اين كردند ها را با ميخها استوار مي هخيم  بودند و آن

  . است
  

��t����s��r��q����p��t����s��r��q����p��t����s��r��q����p��t����s��r��q����p  
  فرعون عاد و ثمود و  براي  وصفي  اين »برداشتند  طغيان  در شهرها سر به  كه  همانان«

  الهي  حكم و از  برداشته  طغيان  سر به  خويش  در سرزمين  از آنان  هر طايفه: يعني.  است
  .كردند  پيشه  تمرد و سركشي

  

��x���w��v��u��x���w��v��u��x���w��v��u��x���w��v��u  
جور  و  عزوجل  خداي  با كفر، نافرماني »كردند  و فساد بسياري  شهرها فتنه  و در آن«

  . بر بندگانش  و ستم
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��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y  
دارد   آن  به  تعبير اشاره  اين »را فروريخت  عذاب  تازيانه  بر سر آنان  پروردگارت  پس«

  گفته.  است  قتل  به  نسبت  تازيانه  ـ مثال ـ همچون  آخرت  عذاب  به  دنيا نسبت  عذاب  كه
  . زدم  محكم  تازيانه او را با  ، يعني فروريختم  را بر سر مجرم  از شالق  باراني: شود مي
  

��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_  
تا  را زير نظر دارد  يهر انسان  او عمل: يعني »است  در كمينگاه  پروردگارت  گمان بي«

 حسن. شر بدهد  شر، جزاي  برابر عمل خير و در  خير، جزاي  برابر عمل او در  به
. » نيست  گريزي  را از وي  كسي  را زير نظر دارد پس  بندگان  راه  تعالي  حق«: گويد مي 

  از آنان  ردمم كرد تا  بيان  آن  را براي  گروه  سه  اين  داستان �خداوند  كه  است  گفتني
  كه  نيست  پيامبري او تنها  باشد كه  كرده  دلجويي ص  گيرند و نيز تا از پيامبرش  عبرت

  . است  رو برو شده  با تكذيب
نيز، پند و   كريم  قرآن  مختلف  در جاهاي  دست  از اين  از تكرار داستانهايي  اصلي  هدف
آمد، بر   يا قومي  بر سر شخص  نچهآ  بدانند كه  تا مردم  از آنهاست  گرفتن عبرت

  .باشد اجرا مي  نيز قابل  همانندانشان
  

��n���m��l��k��j��i��h����g��f��e��d���c��n���m��l��k��j��i��h����g��f��e��d���c��n���m��l��k��j��i��h����g��f��e��d���c��n���m��l��k��j��i��h����g��f��e��d���c  
 گرامي  پس«نعمتها   با دادن »آزمايد را مي  وي  پروردگارش  كه  ، هنگامي اما انسان«

 ؛ بر وي  تو نعم  روزي  كردن  و گسترده  مال  با دادن »دهدش  و نعمت  داردش 

 دنيا  هاي بهره  پندار كه  لذا با اين »است  داشته  مرا گرامي  پروردگارم: گويد مي«
نعمتها   برابر آن در  كه آن شود، بي ، بدانها شاد و مغرور مي است  از وي  الهي  گراميداشت

  جانب او از  براي  امتحاني  اين  خطور كند كه  در خاطرش  انديشه  گزارد و يا اين شكر
  كه بدان!  انسان  اي: فرمايد مي  تعالي  حق  گويي«: گويد مي  بيضاوي. باشد مي  پروردگارش

جز در   اما انسان  كني  تالش  آخرتت  براي  كه  خواهم و از تو مي  تو هستم  در كمين  من
  .» نيست  آن  دنيا و لذتهاي  غم و  هم
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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  
 و بر او »گرداند  او را بر او تنگ  و روزي«  بال و محنت  به »او را بيازمايد  و اما چون«

 »است  مرا خوار كرده  پروردگارم: گويد مي«ندارد؛   ارزاني  و فراواني  گشايش  در آن
  كه  است  منكراني  صفت  اين  البته.  است  درافگنده  و حقارت  خواري  مرا به: يعني

 جز دنيا و  و عزتي  ، كرامت كساني  در نزد چنين  ندارند پس  يز ايمانرستاخ به
 دنيا و عدم  دادن  جز با از دست  و حقارتي  و نيز خواري  آن  گسترده  منديهاي بهره

  كه  است  اين  در نزد مؤمن  و عزت  اما كرامت. ، وجود ندارد آن  هاي آرايش  به  دسترسي 
و او را   داشته  ، گرامي خويش  و فرمانبرداري  طاعت  توفيق  او را با بخشيدن �خداوند

  تلقي  محض  كرامت در كار دنيا را  گشايش  نه  مؤمن  دهد پس  توفيق  آخرت  عمل  براي
داند  خود مي  براي  آزمايشي را  و توانگري  گشايش  ؛ بلكه را اهانت  آن  تنگي  كند و نه مي
خود   براي  گزارد يا خير؟ وفقر را نيز آزمايشي مي  سپاسشكر و   آن  آيا در قبال  كه
در   معني  اين  كه كند يا خير؟ چنان مي ورزد و صبر مي  شكيبايي  آيا بر آن  داند كه مي

  . است  نيز آمده  قدسي  حديث  مضمون
  

��¡��������~��}��|��{z��¡��������~��}��|��{z��¡��������~��}��|��{z��¡��������~��}��|��{z  
ياد   مختلفه  در دو حالت  كه  انساني  به  است  و هشداري  تنبيه  اين »نيست  ، چنين نه«

  باورهاي  در الك  فروخفته  انسان  اي: يعني. گويد مي  سخناني  ، چنان قبل  در دو آيه  شده
  و نه  است  گراميداشت و  ، عزت و ثروت  توانگري  نه  كه بدان!  خويش  ناصواب  پست

و   طاعت  به  وابسته  آن  عدم و  انسان  گراميداشت  بلكه  ، تحقير و اهانت فقر و تنگدستي
  خود عمل  وجايب  به  رو كه  آن از دورند،  به  حقيقت  كفار از اين  البته.  است  معصيت

نيز   هايشان ها و داوري باوري  كه  چنان شناسند خود را نمي  هاي كنند و مكلفيت نمي
و   ثروت  هوسيل به »را  داريد يتيم نمي  گرامي  بلكه«  است  پايه سراسر غلط و بي

داشتيد،  مي  را گرامي  و اگر شما يتيم  است  شما داده  به  خداوند متعال  كه  اي توانگري
  شريف  در حديث. بود  تعالي  نزد حق خود شما در  براي  گراميداشتي  در حقيقت  اين

  بيت  لمينالمس  في  وشر بيت  ليهإ  يحسن  يتيم  فيه  بيت  المسلمين  في  خير بيت«: است  آمده
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  در ميان  خانه  بهترين: هكذا  ةالجن  في  اليتيم  نا وكافلأ: صبعيهبأ  قال  ثم  ليهإيساء   يتيم  فيه
  در ميان  خانه  شود و بدترين مي  خوشرفتاري  با يتيمي  در آن  كه  است  اي ، خانه مسلمين
  خويش  دو انگشت  گاه د آنشو مي  بدرفتاري  يتيمي با  در آن  كه  است  اي ، خانه مسلمين

در جوار همديگر قرار   گونه  اين  در بهشت  يتيم  متكفل و  من: و فرمودند  را باال نموده
  .» داريم

  

��§���¦���¥��¤��£��¢��§���¦���¥��¤��£��¢��§���¦���¥��¤��£��¢��§���¦���¥��¤��£��¢  
 رغبت  را يا همديگر را بر آن  خودتان: يعني »انگيزيد برنمي  مسكين  و بر اطعام«
  گرديده و مقهور  شما مغلوب  فقير و بينوا در ميان،  انگيزيد در نتيجه دهيد و برنمي نمي 

  .شود نمي دراز  وي  سوي به  اي ياري  دست  و هيچ
  

���¬��«��ª��©��¨���¬��«��ª��©��¨���¬��«��ª��©��¨���¬��«��ª��©��¨  
  خوردني  به«را   و ناتوانان  و زنان  يتيمان  ارث  اموال: يعني »خوريد را مي  ميراث  و مال«

و   زنان  به  مشركان  كه  شويم يادآور مي. كنيد  فرق  را از هم  و حرام  حالل  كه آن بي »بسيار
  .خوردند را مي  آنان  دادند و سهم نمي  ميراث  كودكان

  

��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®  
  بازداشتن و آز و  با حرص  همراه »بسيار  داشتني دوست  داريد، به  را دوست  و مال«

دهيد در  مي  يحترج  شما دنيا را بر آخرت: كه اين  خالصه.  مسلمشان  از حقوق  ديگران
  دارد و به  دنيا دوست  براي  را بيشتر از تالش  آخرت  براي  تالش �خداوند  كه  حالي

  .حد افراط برسد  كند و به غلبه  بر انسان  آن  دنيا و لذتهاي  دوستي  كه  نيست  راضي  اين
  

��º��¹��� �̧�¶��µ��´����³��º��¹��� �̧�¶��µ��´����³��º��¹��� �̧�¶��µ��´����³��º��¹��� �̧�¶��µ��´����³  
،  زمين  كه  گاه آن«باشد   گونه ا آنشم  عمل  كه  سزاوار نيست: يعني »است  چنان  نه«

چيز   يك  كردن  سطح  و هم  ، فروكوبيدن شكستن  درهم: دك »شود  كوبيده  درهم  سخت
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  ساختماني هر بنا و  شود كه  كوبيده  درهم  چنان  هم سر  پشت  زمين: يعني.  است  مرتفع
  تبديل  همواري  و هامون  دشت  ها به كوهها و پشته  گردد تا بدانجا كه  ويران  آن  بر روي

  .وهموار  سطح  هم  است  زيرا محلي  است»  دك»  نيز از ماده  دكان. گردد
  

��À��¿��¾��½��¼��»��À��¿��¾��½��¼��»��À��¿��¾��½��¼��»��À��¿��¾��½��¼��»  
 در ميان  قاطع  و داوري  كردن فيصله  براي  و تعالي  سبحانه »و بيايد پروردگارت«
 آسمانها فرود  همه  فرشتگان: يعني »در صف  صف  و بيايند فرشتگان«  بندگانش 

  .كشند مي  صف  آيند و همه مي
  

���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ����Â��Á���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ����Â��Á���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ����Â��Á���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ����Â��Á  
  فرشتگان و  است  مهارهايي  داراي  كه درحالي »روز حاضر آورند  را در آن  و جهنم«

  جهنم«: است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث. كشند را مي  آن  مهارهاي
و با هر   هزار مهار است هفتاد  داراي  كه  شود درحالي مي  وردهحاضر آ  در روز قيامت

 »پند گيرد  انسان  كه  روز است آن«. »كشند را مي  آن  كه  است  هفتاد هزار فرشته  مهاري
  كجا او را جاي  ولي«شود   پشيمان بود، داده  در دنيا انجام  كه  اي و از كفر و معاصي

از   قبل  او سودمند بود كه  براي  صورتي فقط در  گرفتن پند: يعني »باشد؟  پندگرفتن
  برايش  سودي  هيچ  در آخرت  و ندامت  توبه آورد لذا ياد مي را به  حق  مرگ  دررسيدن

  .در بر ندارد
  

��E��D��C���B��A��E��D��C���B��A��E��D��C���B��A��E��D��C���B��A  
  اكنون در دنيا تا »بودم  فرستاده  پيش  چيزي  خويش  زندگي  اين  براي  كاش: گويد مي«

تولد تا   از هنگام  اي اگر بنده«: است  آمده  شريف  در حديث.  بودم  نمي  ر بيچارهقد  اين
  عمل  قيامت روز  گمان باشد، بي  خود افتاده  بر روي  عزوجل  خداي  در طاعت  مرگ  دم

شود   برگردانيده دنيا  سوي  به  دارد كه  شمارد و قطعا دوست را ناچيز و حقير مي  خويش
  .»بيفزايد  خويش  پاداش تا بر مزد و
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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  
 عذاب: يعني »نكند  او عذاب  كردن  عذاب  چون  كس  روز هيچ  در آن  پس«
 جز او  كه  است  و سهمگين  سخت  اي گونه به  بر نافرمانان  در روز قيامت �خداوند 

  و جزا از آن  در حساب  مطلق  زيرا سلطه  قادر نيست  عذابي  بر چنان  كس  هيچ
  .تواند نمي  آمده  بيرون  وي  و سلطه  قدرت  از قبضه  كس  و هيچ  است �خداوند

  

��P�������O��N��M����L��P�������O��N��M����L��P�������O��N��M����L��P�������O��N��M����L  
  مجرمان او  چون  كس  هيچ: يعني »او، دربند نكشد  بند كشيدن در  چون  كس  و هيچ«

  رخوردار از روانب  اما مؤمن  است  مجرمان  عذاب  اين!  آري. بند و زنجير نكشد  را به
  :دارد  ديگري  و وضع  ، حال و مطمئن  پاكيزه

  

��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  
و باور  �خداوند  به  در ايمان  كه  رسيده  يقين  به  آرام  روح  اي: يعني »مطمئنه  نفس  اي«

و   ريب  و هيچ  يستن  آميخته  با آن  شكي  هيچ  كه  اي رسيده  يقيني  چنان  او به  يگانگي  به
  اي و دانسته  اي گشته  راضي  الهي  قضاي  به  كه  روحي  اي. شود نمي  سراغ  در آن  ريايي

و از او   است  بايد برسد، رسيدني  انسان  به  و آنچه  اوست  مقدرات  چيز مطابق  همه  كه
  روح  ، اي است دور ، از او كامال به نيست  رسيدني  وي  به  كه  ندارد و آنچه  دوري

تو   به  كه  از او؛ با پاداشي »خشنود  خويش پروردگار  سوي بازگرد به«!  خشنود و آرام

نيز از تو خشنود   عزوجل  خداي: يعني »و او نيز از تو خشنود است«  است  بخشيده
و در   مرگ  زيرا در هنگام  آيي مي  عرصات در  و آسوده  آرام  و تو روز قيامت  است
  . شوي مي  داده  مژده  بهشت  رستاخيز به  مهنگا

  آيات  اين: اول  ؛ بنا بر روايت است شده  نقل  دو روايت  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان
: دوم  روايت بنا بر. رسيد  شهادت در احد به  كه  گاه شد آن  نازل � حمزه  حضرت  درباره

را   را خريد و آن  رومه  چاه  كه د از آنشد بع  نازل � عثمان  حضرت  درباره  آيات  اين
  .كرد  وقف  مردم  آشاميدني  آب  براي
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�� �̂��]���\��[�� �̂��]���\��[�� �̂��]���\��[�� �̂��]���\��[  
  . باش  آنان  و ازجمله »درآي  من«  و صالح  خاص »بندگان  در زمره  پس«
  

���a��� �̀������_���a��� �̀������_���a��� �̀������_���a��� �̀������_  
  سـت ا  گراميداشتي  اين  يعني.  و خاصان  با صالحان  همراه »شو  داخل  من  و در بهشت«

و   خطـاب   اين اند، كرده  بيان  مفسران  كه چنان. وجود ندارد  گراميداشتي  هيچ  آن  فوق  كه
  .شود مي  گفته  وارسته  انسان  اين  به  در روز قيامت  احتضار و هم  در هنگام  ندا هم
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  ﴾ بلد  سوره ﴿
  . است  آيه) 20(  و داراي  است  يكم

  
بلد   به  در آغازآن �خداوند  كه  گرفت  نام» بلد»  آن  بسب  به  سوره  اين :تسميه  وجه
  . است  كرده سوگند ياد) مكرمه  مكه(  حرام

  

��f���e��d��c��b��f���e��d��c��b��f���e��d��c��b��f���e��d��c��b  
  آن  براي سوگند  اين.  است  مكرمه  مكه  كه  شهر حرام  به: يعني »شهر  اين  سوگند به«

  كه  روي دهد از آن  توجهدر نزد خود   القري ام  و شرف  بزرگي  به  تعالي  تا حق  است
و   اسماعيل شهر، شهر  اين  و همچنين  است  شده  شهر واقع  در اين  وي  الحرام بيت

  .شود مي  انجام  نيز در آن  حج  مناسك  كه چنان  است  والسالم  الصاله محمد عليهما
  

��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g  
را در   دادنت آزار  مكه  انمشرك! محمد  اي: يعني »شد  خواهي  شهر حالل  و تو در اين«

  تو در آن  كه  شهري  اين  سوگند به: است  اين  يا معني. شمرند مي  ، حالل شهر حرام  اين
شهر با   اين  كه  تا بدانجاست  و منزلتت  قدر و شرف! محمد  اي  يعني.  اي گزيده  اقامت
خود را از   شرف ، مكان  يك  چرا كه  است  كرده  كسب  عظيمي  شرف  در آن  اقامتت

  .گيرد مي  ساكنانش
  

��o���n��m��l��o���n��m��l��o���n��m��l��o���n��m��l  
 ـ مانند  پدر و فرزندانش  به  �خداوند »است  زاده  هر چه  پدر و به  و سوگند به«

. خورد مي سوگند  جانداران  از تمام  هر پدر و فرزندي  ـ و نيز به  وي  و نسل � آدم
  اين  و داللت و توالد  تناسل  كوني  آيت  بر بزرگي  است  امر، تنبيهي  بر اين  سوگند الهي

  . وي  و حكمت  و علم  تعالي  حق  بر قدرت  بزرگ  نشانه
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��u��������������t��s��r��q��p��u��������������t��s��r��q��p��u��������������t��s��r��q��p��u��������������t��s��r��q��p  
 :يعني.  است  عليه  مقسم  آيه  اين »آفريديم  و محنت  را در رنج  انسان  كه  راستي به«

  هاي سختي  دنيا و تحمل  و تعب  در رنج  پيوسته  انسان  ، كه ياد شده  چيزهاي  سوگند به
  باشد تا مرحله مي  رحم  و تنگناي  تاريكستان  خود كه  پيدايش  نقطه  ، از آغازين است  آن

و   از رنج  جديد ديگري  بميرد، فصل  و باز چون  است  مرگ  در دنيا كه  حياتش  پاياني
شود و باز در  ـ آغاز مي  برزخ قبر و  و هراسهاي  ها و هول او ـ مانند سختي  مشقت
  .رو دارد  را پيش  آخرت  هاي ، سختي ديگري  مرحله

 قريش  از سوي  كه  است  هايي سختي  در قبال صپيامبراكرم  بخش تسلي  آيه  اين
  . هاست سختي  اين  بر تحمل  ايشان  براي  بينند و انگيزشي مي 

  

��|������{���z������y��x��w��v��|������{���z������y��x��w��v��|������{���z������y��x��w��v��|������{���z������y��x��w��v  
  آيا فرزند آدم: يعني »؟ نتواند يافت  هرگز بر او دست  كس  هيچ  رد كهپندا آيا مي«

  كه  اندازه وهر  نيست  دستي  ـ را بر وي  عزوجل  خداي  ـ حتي  هرگز كسي  پندارد كه مي
  ! پندار باطل  زهي گيرد؟ نمي  انتقام  از وي  شود، كسي  مرتكب  و گناهان  از بديها، جرايم

  جمحي  كلده  بن االشد  ابي  درباره  كريمه  آيه  اين: كه  است شده  نقل  لنزو  سبب  در بيان
  .مغرور بود  خويش  بدني  نيرومندي  به  سخت  شد كه  نازل

  

��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}  
و   از بسياري  را كه  بسيار و فراواني  مال: يعني »بر باد دادم  فراواني  مال: گويد مي«

  شهرت خاطر ، يا بهصبا پيامبر  مبارزه  رود، در راه نمي  شدنش  تمام  بيم  آن  گي انباشته
  . ام كرده  خرج  و فخرفروشي  طلبي
  شد كه  نازل  نوفل عامربن بن حارث  درباره  كريمه  آيه: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

ور دست  وي  به صخدا   رسول. استفتا كرد صخدا   گرديد و از رسول  گناهي  مرتكب
در   همه  ، مالم درآمدم محمد  در دين  كه  هنگام  آخر از آن: گفت. بپردازد  كفاره  دادند كه
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  دادن  دست بر از  ابراز تأسفي ، يا طغيان  نوعي  سخنش  و اين!  ها و خيراتها رفت كفاره
  . است  مال  انفاق او از  پشيماني  ، بازتاب در هر صورت  بود كه  مالش

  

e��d��c��be��d��c��be��d��c��be��d��c��b����������g���f��g���f��g���f��g���f  
مستكبر  مغرور و  انسان  آيا اين: يعني »؟ است  او را نديده  كس  هيچ  پندارد كه آيا مي«

را   آن  پرسد كه نمي  مالش  به  و از او راجع  است  او را نديده  سبحان  خداي  پندارد كه مي
  .؟ است كرده  و در كجا انفاق  آورده  دست از كجا به

  

��l��k��j��i���h��l��k��j��i���h��l��k��j��i���h��l��k��j��i���h  
  .بيند؟ آنها مي  وسيله به  كه »ايم نداده  او دو چشم  براي آيا«
  

��o��n��m��o��n��m��o��n��m��o��n��m  
نمايد  مي  ترجماني  را با آن  ضميرش  كند و منويات مي  نطق  آن  وسيله به  كه »و زباني«
،  ، خوردن گفتن  پوشاند و از آنها بر سخن را مي  آنها دهانش  وسيله به  كه »و دو لب«

  . است  وي  براي  اي ها زيبايي گيرد و نيز لب مي  رييا  و غير آن  نوشيدن
  

��r�����q���p��r�����q���p��r�����q���p��r�����q���p  
و   طور روشن  شر را به  خير و راه  آيا راه: يعني »كرديم  داللت  و او را بر هر دو راه«

  .؟ ايم نشناسانده او  باشند، به  قرار داشته  بر بلندايي  كه  دو راهي  روشني  آشكار بسان
  

��v����u��t��s��v����u��t��s��v����u��t��s��v����u��t��s  
 طاعت  او و ميان  در ميان  را كه  چرا موانعي  پس: يعني »را  درنيامد عقبه  سپ«
ها  خواهش  چون  ؟ موانعي برنداشت  و از ميان  نريخت  شوند، درهم مي  حايل �خداوند 

و   سخت  است  مانعي  قطعا اين«: گويد مي  را؟ قتاده  شيطان  و پيروي  نفس  هاي و وسوسه



  

3335  

. »خود برداريد  روي  و ازپيش  سر گذاشته  پشت �خداوند  با طاعترا   آن  دشوار پس
  . است  و دشواري  سخت  كوهستاني  راه: عقبه

  

���{����z��y��x��w���{����z��y��x��w���{����z��y��x��w���{����z��y��x��w  
  سخت  مانع  آن  ريختن  درهم  كه  داني  تو چه: يعني »؟ چيست  عقبه  كه  داني  و تو چه«

تو   يعني ، است  عقبه  شأن  نمودن  رگبز  براي  آيه  ؟ اين است گونه  دشوار چه  و گردنه
  . داني را نمي  آن  برداشتن  ميان از  و پاداش  گردنه  اين  دشواري

  ذيل امر  را با سه  سخت  گردنه  و عبور از اين  مانع  اين  خود برداشتن  تعالي  حق  سپس
  :كند تفسير مي

  

��~��}��|��~��}��|��~��}��|��~��}��|  
با  ، همانا مانع  آن  برداشتن  ميان و از  سرگذاشتن  پشت: يعني »را آزاد كردن  اي برده«

  ؛ است  از اسارت  اي برده  آزاد كردن
  

��¦���¥��¤������£��¢���¡�����¦���¥��¤������£��¢���¡�����¦���¥��¤������£��¢���¡�����¦���¥��¤������£��¢���¡���  
  كه  است  و گرسنگي  قحطي  فقرا در ايام  اطعام: يعني »دادن  طعام  يا در روز گرسنگي«

: گويد مي»  لينجال« تفسير  شارح  صاوي. باشد مي  و بسيار با ارزش  كمياب  غذا در آن
  بر انسان  در آن  مال  انفاق  كه  مقيد ساخت  روز گرسنگي  را به  دادن  طعام  جهت  از اين«

  .» تر است سخت
  

��ª���©�� �̈�§��ª���©�� �̈�§��ª���©�� �̈�§��ª���©�� �̈�§  
  دارد و نه پدر  نه  كه  طفلي  به: يعني »قرابت  صاحب  يتيمي  به«: است  دادن  طعام!  آري

  در حديث. بگذرد  خواهد از مانع مي  كه  است  كسي  اين  از نزديكان  حال  مادر، در عين
: ةوصل  ةصدق: اثنتان  الرحم  ذي  ، وعلي ةصدق  المسكين  علي  ةالصدق«: است  آمده  شريف
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  و هم  صدقه  هم: دو چيز  و بر خويشاوند و نزديك  است  صدقه  يك  بر مسكين  صدقه
  .» رحم  صله

  

��°�� �̄�®��¬��«��°�� �̄�®��¬��«��°�� �̄�®��¬��«��°�� �̄�®��¬��«  
ندارد،  چيز  هيچ  كه  بينوايي  به: يعني »نشيني خاك  مسكين  به«  است  دادن  طعام »يا«

  است  بينوايي او«: گويد مجاهد مي.  است  چسبيده  خاك  به  فقر و نداري  از نهايت  گويي
و خاكسار   نشين خاك  كند پس  محافظتش  از خاك  ندارد كه  يا چيز ديگري  لباس  كه

از   انسان  كه  در ايامي  يعني  گرسنگي و  قحطي  در روزهاي  كه  ، كسي بنابراين. » است
كند،   اطعام  دو صنف  از اين  شود ـ بر يكي مي  غافل  اش چيز، جز خود و خانواده  همه
  بندگان  به  رساندن  و نفع �خداوند  طاعت به  از اشتياقش  ناشي  عملش  اين  گمان بي

  از كساني  يعني  يمين  از اصحاب  كه  است  زاوار آنس  گمان بي  كسي  لذا چنين  است  وي
  .رود مي  سخن از آنها) 18(  در آيه  باشد كه

  

��»���º��¹���� �̧��¶��µ��� �́�³����������²��±��»���º��¹���� �̧��¶��µ��� �́�³����������²��±��»���º��¹���� �̧��¶��µ��� �́�³����������²��±��»���º��¹���� �̧��¶��µ��� �́�³����������²��±  
  برده  و آزاد كردن  مال  انفاق: يعني »اند آورده  ايمان  باشد كه  كساني  از زمره  عالوه  به«

  تعالي  حق  رضاي  قصد كسب  و به  با ايمان  همراه  كه  سودمند است  فقط در صورتي
  باشد كه  نيز از كساني »و«  خير است  كارهاي  تمام  شرط قبول  ايمان  پس. باشد

وصبر بر باليا   وي  هاي ، صبر از نافرماني خداوند متعال  بر طاعت »صبر  همديگر را به«

: يعني »مرحمت  اند و همديگر را به كرده  سفارش«  است  رسيده  آنان  به  كه  و مصايبي

  به  متخلق  زيرا اگر آنان »اند كرده  سفارش« �خداوند  بر بندگان  و مهرباني  شفقت  به
،  كرده  رحم  و مسكين  يتيم  باشند، يقينا به  اوصافي  چنين  به  و متصف  اخالق  گونه  اين

  بر بندگان  شفقت  كه دهند چرا مي  صدقه  دهند و فراوان مي  خير را بسيار انجام  كارهاي
  عنايت  و مسكين  يتيم  به  شك باشد، بي  نرمدل  گرداند و هر كس مي  را نرم  دل �خدا

  ، ارحموا من الرحمن  يرحمهم  الراحمون«: است  آمده  شريف  در حديث. كند مي  و توجه
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  كند پس مي  رحم  كنندگان ر رحمب  پروردگار رحمان: السماء  في  من  يرحمكم  رضاأل  في
  .»كنند  در آسمانند، بر شما رحم  كه  كنيد تا كساني  رحم در زمينند  كه  بر كساني

  

��¿��������¾��½��¼��¿��������¾��½��¼��¿��������¾��½��¼��¿��������¾��½��¼  
  كه  ذكر است  شايان.  است  بهشت: ميمنه »ميمنه  ، ايشانند اصحاب گروه  اين«

 و ناز و  يمين  اصحاب  لذكر حا  به»  واقعه»  سوره) 26ـ  40(  در آيات �خداوند
در   كمال و  تمام  را به  موضوع  و اين  ، پرداخته است  كرده  آماده  برايشان  كه  هايي نعمت

  .كنيد  در آنجا مراجعه  تفسير آن  به  پس  است  داده  شرح  سوره  آن
  

��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  
 اند آنانند اصحاب ما كافر شده«  ينيتكو  و آيات  تنزيلي »آيات  به  كه  و كساني«

 همچنين.  است  و ناميمون  شوم  از دوزخ  عبارت  كه  شمال  اصحاب: يعني »مشأمه 
  سوره )56ـ  41(  ، در آيات داده  وعده  شمال  اصحاب  براي  تعالي  حق  كه  آنچه  تفصيل 

  .كنيد  آنجا مراجعه  به  پس  است  شده  بيان»  واقعه«
  

��È��Ç��È��Ç��È��Ç��È��Ç�������������������Ê������É���Ê������É���Ê������É���Ê������É  
  آنان بر سو  و از همه  از هر جهت  كه  آتشي: يعني »دارد  احاطه  چنداليه  آتشي  بر آنان«

قرار   اليه چند و  سويه همه  آتش  و آنها در حصار آن  است  كرده  و احاطه  گرد آمده
  .دارند
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  ﴾ شمس  سوره ﴿
  . است  آيه) 15(  و داراي  است  يكم

  
خورشيد   به  با سوگند الهي  شد كه  ناميده»  شمس»  جهت  بدان  سوره  ناي :تسميه  وجه

  . است  شده  افتتاح) شمس(افروز  جهان
  

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A  
  آن  خورشيد بعد از طلوع  باال آمدن  وقت: ضحي »آن  خورشيد و ضحاي  سوگند به«

خورشيد  :است  اين  يا معني. رسد مي  كمال  به  آن  و روشني  تابش  كه  گاه آن  است
از   اي معجزه  ، حامل معني  اين  كه. دارد قرار  و درخشش  روشني  درحال  هميشه

  . است  عظيم  قرآن  اين  معجزات
  

��G����F��E��D��G����F��E��D��G����F��E��D��G����F��E��D  
  آفتاب از  درنگ بي  ماه  كه  گاه  آن: يعني »آيد  آفتاب  از پي  ، چون ماه  و سوگند به«

و   ، پانزده چهارده  هاي شب  ؛ يعني بيض  ، در شبهاياز خورشيد  ماه  پيروي. كند  پيروي
  طلوع  تمام  حجمي خورشيد با  بعد از غروب  بالفاصله  در آن  ماه  كه  است  ماه  شانزده

  .كند مي
  

���K��J�����I��H���K��J�����I��H���K��J�����I��H���K��J�����I��H  
 روز،  شدن  گسترده  زيرا در هنگام »كند  خورشيد را نمايان  روز، چون  و سوگند به«

  .شود مي  نمايان  خود بر بينندگان  درخشش  وسعت  خورشيد با تمام
 شود كه مي  پنداشته  زيرا ظاهرا چنين  است  نهفته  ديگري  كوني  معجزه  آيه  در اين

 درست  زماني  پنداشت  اين  كه  گرداند در حالي و آشكار مي  خورشيد روز را نمايان 
 چرخد بر مدار خود مي  زمين  است  دهش  ثابت  كه  باشد اما اكنون  ثابت  زمين  كه  است 
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  مباركه  آيه  ، كه آن  عكس  كند نه مي  خورشيد را آشكار و نمايان  كه  روز است  اين  پس
  . است  بخشيده  اعجاز درخشش  را در كمال  معني  اين
  

��O��N������M��L��O��N������M��L��O��N������M��L��O��N������M��L  
 گرداند  برا از نظرها غاي  و نور آن »خورشيد را بپوشاند  ، چون شب  و سوگند به«

و   معني  همان  نيز دربرگيرنده  آيه  اين. را فروپوشاند  آفاق  همه  آن  تاريكي  كه  طوري به
  . است  معجزه  همان

  

��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P��S��R��Q��P  
كرد  را بنا  آن  كه  و كسي  آسمان  يا سوگند به» را  آن  هللا  و بناكردن  آسمان  و سوگند به«

  .قرار داد  سقف  يك  از بناي  خشتي  لهمنز  را به  از آن  اي و هر ستاره
  

��W���V��U��T��W���V��U��T��W���V��U��T��W���V��U��T  
 و  زمين  يا سوگند به.  از هر جانبي »را گسترد  آن  كه  كس  و آن  زمين  و سوگند به«

  .را  آن �خداوند  گستردن
  

��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X  
و  را پديد آورد، اعضا  آن: يعني »كرد  را درست  آن  كه  كس  و آن  نفس  و سوگند به«
  معنوي و  رواني  كرد و در او نيروهاي  را سوار تنش  ، روح را برابر ساخت  دامهايشان

در   كه چنان .استوار گردانيد  فطرت  قرار داد و او را برمبناي  عجيبي  و ادراكات  عظيم
هر : ينصرانه أو  يهودانه  ، فأبواه ةالفطر  مولود يولد علي  كل«: است  آمده  شريف  حديث
يا   را يهودي او  هستند كه  پدر و مادرش  شود، سپس متولد مي  بر فطرت  نوزادي
  باشد و يا موصوله مي  ، يا مصدري فوق  آيه  در هر سه» ما»  حرف. »گردانند مي  نصراني

  .شد  بيان  بنا بر هر دو صورت  آن  معني  ، كه» الذي»  معني  به
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��_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\  
 و  تقوي  حال  تعالي  حق: يعني »كرد  الهام  آن  به را  اش فجور و پرهيزكاري  سپس«

 فجور  او فهماند كه  او شناساند و به  را به  آدمي  نفس  و معصيت  و طاعت  تقوايي بي
،  فسق :فجور.  است  انسان  مختار بودن  بر اصل  خود دليل  و اين.  زيباست  و تقوي  زشت

  استقامت  جاده  به  پايبندي: تقوي. انجامد مي  تو هالك  زيان  به  كه  است  شر و هر چيزي
  .كند حفظ مي  را از بدفرجامي  انسان  كه  است  اموري  دادن  و انجام

  

��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`  
 گردانيد، قطعا رستگار  را پاك  آن  هر كس«: است  اين  يادشده  سوگندهاي  جواب

و  رشد و ارتقا  تقوي  وسيله ا بهر  گردانيد و آن  خود را پاك  نفس  هر كس: يعني »شد
  حديث در. گرديد  نايل  هر امر محبوبي  و به  يافت  دست  هر مطلوبي  اعتال داد، يقينا به

را  صخدا   رسول  شبي: فرمود  كه  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت  به  شريف
،  خود كردم  دست با  شاناي  پاييدن  به  شروع  در تاريكي  پس  نيافتم  در خوابگاهشان

  عط نفسيأ  رب«: گفتند بودند ومي  رفته  سجده  به  كه  برخوردم  درحالي  ايشان  به  بناگاه
  را بده  آن  تقواي  نفسم  به! پروردگارا: وليها وموالها  زكاها أنت  خير من  تقواها وزكها أنت

. » هستي  آن  ، تو كارساز و موالي هستي  آن  كننده پاك  زيرا تو بهترين  گردان  را پاك  و آن
: گفتند مي  خويش  در دعاي ص  حضرت  آن  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

ال   ةدعو  ومن  ال ينفع  علم  ومن  ال تشبع  نفس  ومن  ال يخشع  قلب  من  عوذ بكأ  نيإ  اللهم«
ناپذير   سيري  و از نفسي  خشوع بي  قلبياز   برم مي  تو پناه  به  من! بارخدايا: لها  يستجاب

  .»نشود  اجابت  كه  سود و از دعايي بي  و ازعلمي
  

��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e  
  گمراه خود را  نفس  هر كس: يعني »، قطعا زيانكار شد داشت  را آلوده  آن  و هر كس«

  شهرت  نداد و به  عادت  صالح  و عمل  طاعت  را به  و آن  داشت  و فرومايه  و پست
  . نرسانيد، قطعا زيانكار شد و درباخت
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��m�����l���k��j��m�����l���k��j��m�����l���k��j��m�����l���k��j  
 و تهذيب  را تزكيه  نفسش  كه  كسي  بر رستگاري  الهي  ياد شده  بعد از سوگندهاي

  را به  اعراب �خداوند  كشاند، اينك مي  آلودگي  را به  آن  كه  كسي  كند و بر خسران مي 
بگيرند   عبرت اندرز  اين دهد تا از بودند، اندرز مي  يكنزد  ديارشان  به  ثمود كه  داستان

  طغيان  سبب  به ثمود  قوم«: فرمايد مي  پس. بردارند ص  از ستيز با پيامبرش  و دست

  را به  آنان بود كه  طغيان  كردند زيرا اين  و انكار پيشه »پرداختند  تكذيب  خود به
  . است  گناهان  ارتكاباز حد در   گذشتن: طغيان.  وا داشت  تكذيب

  

��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n  
  كه  خلق  ترين پيشه شقاوت: است  اين  يا معني »خاست برپا  ترينشان شقي  كه  گاه آن«

. كرد را پي � و شتر صالح  خاست بود، برپا  سالف قداربن  نام  ثمود به  از قوم  شخصي
  . خاست پا به  آن  اجراي  كار شد و براي  اين  او داوطلب  يعني: انبعث

  

��y��x��w��v���u��t��s��r��y��x��w��v���u��t��s��r��y��x��w��v���u��t��s��r��y��x��w��v���u��t��s��r  
زنهار؛  :يعني »زنهار؛ شتر خداوند: گفت  آنان  به« � صالح: يعني »پيامبر خدا  پس«

شتر هشدار   به  شدن  را از متعرض  ، آنان ترتيب  اين  به. را فرو گذاريد �شتر خداوند
  در روز نوبتش  چشمه از  نآ  آب  بهره  متعرض: يعني »را  آبش  بهره«فروگذاريد  »و«داد 

  .نيز نشويد
  

{��z{��z{��z{��z������a�� �̀�_��~��}���|��a�� �̀�_��~��}���|��a�� �̀�_��~��}���|��a�� �̀�_��~��}���|  
 همان: يعني »كردند  را پي  و آن«  هشدارش  در اين »خواندند  دروغزنش  ولي«
 امر مشوقش  و در اين  راضي  كار وي  به  قوم  كرد و تمام  ، شتر را پي كس  ترين شقي 
 :يعني »فرود آورد  عقوبت  بر سرشان  نگناهشا  سبب به  پروردگارشان  پس«بودند  

هموار   را بر سر آنان  عقوبت  پس«كرد   را نازل  عذاب  آنان  و بر همه  ساخت  نابودشان
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  گردانيد به  آنان  را فراگير همه  فرود آورد و آن  يكسان  را بر سرشان  عذاب: يعني »كرد
را   زمين: است  اين  يا معني. بردندن  سالمت به  جان  از آن  و بزرگشان  كوچك  كه طوري

  .گردانيد  يكسان  را با خاك  هموار كرد و آنان  بر سر آنان
  

���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b  
  كه آن بي كرد،  نازل  را بر آنان  عذاب  اين �خداوند: يعني »ترسد نمي  آن  و از عاقبت«

كثير  ابن.  است  دلعا  خويش  بترسد زيرا او در حكم  يا از پيامدي  كار خويش  از عاقبت
. گردد شتر بر مي  كننده پي  به» ها«ضمير : ديگر  قولي به  ولي. داند مي  را اولي  قول  اين

: گويد مي  اول  تأييد معني  به  زمخشري .خود نترسيد  عمل  شتر از فرجام  كننده پي: يعني
  كنند، از بيم مي  مجازات  چون  شاهان  كه  چنان ترسد كار خود نمي  از فرجام �خداوند«

در نظر   كه  گونه  ، آن آن  از پيامدهاي  ترس  جهت  يا به انديشند، مي  تدابيري  آن  پيامدهاي
  .»كنند نمي را اجرا  دارند، مجازات
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  ﴾ ليل  سوره ﴿
  . است  آيه) 21(  و داراي  است  يكم

  
با   ـ كه  شب  به  گند الهيبا سو  شد كه  ناميده»  ليل»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  . است شده  ـ افتتاح  است  جهان  خود پوشاننده  تاريكي
  

��i��h�����g��f��i��h�����g��f��i��h�����g��f��i��h�����g��f  
  .بود  با روز روشن  را كه  خود آنچه  با تاريكي »فروپوشاند  چون  شب  سوگند به«
  

��m��l�����k��j��m��l�����k��j��m��l�����k��j��m��l�����k��j  
 رفتن  را با از بينآيد زي  بيرون  شب  و از پرده »كند  گري جلوه  روز چون  و سوگند به«
  .شود ، روز آشكار مي شب  تاريكي 

  

���r���q�������p��o��n���r���q�������p��o��n���r���q�������p��o��n���r���q�������p��o��n  
  آنان و غير  آدم از بني  مذكر و مؤنث  دو جنس: يعني »نر و ماده  كه  آن  و سوگند به«

  .»را آفريد«

  

��v����u��t����s��v����u��t����s��v����u��t����s��v����u��t����s  
نيز   قسم  جواب  نييع  عليه مقسم  بود پس  متضاده  اشياي  به  قسم  چون: گويد كثير مي ابن

  عمل: يعني »است  شما پراكنده  همانا كوشش  كه«: فرمود  جهت  ، از اين متضاد است
  از آن  ، برخي است شر  از آن  خير و برخي  از آن  ؛ برخي و متضاد است  شما نيز مختلف

  الشو ت  خود سعي  نفس  در نجات  ، كسي است  دوزخ  براي  از آن  و برخي  بهشت  براي
  . آن  در نابودي  هم  دارد و كسي
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��{��z��y��x��w��{��z��y��x��w��{��z��y��x��w��{��z��y��x��w  
  كه  محرماتي از »نمود  و پرهيزكاري«خير   را در راههاي  مالش »عطا كرد  اما هر كس«

  ؛ است  نموده  از آنها نهي �خداوند
  

���~����}��|���~����}��|���~����}��|���~����}��|  
  انفاق  هك  آنچه  در عوض  برايش  كه در مورد اين »را  الهي  نيك  وعده  و باور داشت«

  باور داشت يا. را  اسالم  پسنديده  آيين  يا باور داشت. دهد مي  نيك  ، پاداش است  كرده
  ؛ است) هللا اال  اله ال(  نيكوتر را كه  كلمه  يا باور داشت.  است  بهشت  نيكوتر را كه  پاداش

  

��¢��¡�����¢��¡�����¢��¡�����¢��¡���  
 او را به  زودي  به: عنيي »هموار كنيم  خير و آساني  سوي را به  راهش  زودا كه  پس«
  آماده  را برايش  آن  و اسباب  دهيم مي  توفيق  خويش  طاعت  به  خير و عمل  در راه  انفاق 

  . كنيم هموار مي  رويش  را به  و راهش
شد زيرا   نازل � ابوبكر صديق  در باره  آيات  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  عذاب �خدا  اسير بودند و در راه  مكه  مشركان  در دست  را كه  ينفر از مؤمنان  او شش

  .كرد  ديدند، خريد و آزادشان مي  و شكنجه
  

��§��¦��¥��¤��£��§��¦��¥��¤��£��§��¦��¥��¤��£��§��¦��¥��¤��£  
نكرد   و بخشش  خير بذل  را در راه  و آن  خويش  مال  به »ورزيد  بخل  و اما هر كس«

  نعمتهاي دنيا از  شهوات  به  و با وابستگي  از مزد و ثواب »نياز شمرد و خود را بي«
  پروا نكرد؛ نياز شمرد و از او بي  ، يا خود را از پروردگارش جست  نيازي بي  آخرت
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��ª���©��¨��ª���©��¨��ª���©��¨��ª���©��¨  
  انفاقش  در عوض �خداوند  را كه  وعده  اين: يعني »انگاشت  را دروغ  نيك  و وعده«

  ؛ انگاشت  ا دروغر  ، يا بهشت بخشد، يا اسالم مي  نيكوتري  پاداش  او در آخرت  به
  

��®����¬��«��®����¬��«��®����¬��«��®����¬��«  
 خصلت  او را براي: يعني »هموار كنيم  شر و دشواري  سوي را به  راهش  زودي  به«
خير   اسباب  كه  ترتيب  اين  ، به كنيم هموار مي  را بر رويش  آن  و راه  كرده  آماده  دشواري 

امر،   اين گردد و خود مي  وانو نات  آنها سست  دادن  و از انجام  بر او دشوار شده  و صالح
  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. كشاند ، مي است  دشواري  سراي  كه  دوزخ  او را به
  اي جنازه  در تشييع صخدا   بارسول: گفت  كه  است آمده � طالب ابي بن از علي  و مسلم

از   قطعا جايگاهش  كه  مگر اين  نيست از شما  كس  هيچ«: فرمودند  پس  حضور داشتيم
  حاال كه«! هللا يا رسول: گفتند  اصحاب.  است  شده  نوشته  از دوزخ  و جايگاهش  بهشت

؟ )نكشيم  دست  و از عمل(  نكنيم  تكيه  ما بر آن آيا» است  شده  چيز نوشته  همه
  آن  براي  كه  شده  ساخته  آماده  چيزي  همان  براي  كنيد زيرا هركس  عمل! خير: فرمودند
  آماده  سعادت  اهل  عمل  باشد، براي  سعادت  از اهل  كس هر  پس  است  شده  آفريده
  ساخته  آماده  شقاوت  اهل  عمل  باشد، براي  شقاوت  از اهل شود و هر كس مي  ساخته

�}�: نمودند  را تالوت  آيات  اين  سپس. »شود مي � � �}��|��{��z��y��x��wz  تا�{

����¬��«z .  
  .شد  نازل  خلف  بن  اميه  درباره  آيات  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  

��µ�� �́���³��²���±����°��¯��µ�� �́���³��²���±����°��¯��µ�� �́���³��²���±����°��¯��µ�� �́���³��²���±����°��¯  
  كه »او  ديگر مال«فروافتد   گردد و در جهنم  هالك: يعني »نگونسار افتد  كه  گاه و آن«

جا  خود به سر  پشت  كه  زيرا او در مالي »آيد نمي  كارش  به«  است  ورزيده  بخل  بدان
نيازمند خود   فرزندان  را براي  مال  آن  كه ندارد مگر اين  اي مزد و بهره  گذارد، هيچ مي
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  كه  است  مالي  همان رساند، مي  او نفع  به  در روز قيامت  كه  آنچه  پس. باشد  گذاشته  باقي
  . است  فرستاده  خود پيش  را براي  خير، آن  در راه  با انفاقش

  

��º������¹��� �̧���¶��º������¹��� �̧���¶��º������¹��� �̧���¶��º������¹��� �̧���¶  
  راه  به  هركس«: گويد فراء مي »بر ماست«  آن  راه  ساختن  و نمايان »هدايت  گمان بي«

  بجويد، او بر راه را �خدا  هر كس  پس  او بر خداست  شد، راهنمايي  روان  هدايت
  كه  فمعرو  است  مثلي!  آري. »يابد مي  راه  سويش او را بخواهد، به  و هر كس  است

  .بود  ، يابنده جوينده
  

��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»  
 در  و هر چه  در آخرت  هر چه: يعني »ما است  و دنيا از آن  آخرت  گمان و بي«

  . كنيم مي  تصرف  ، با آن بخواهيم  كه  هر گونه  پس  ما است  از آن  دنياست
  

���Ã��Â��Á��À���Ã��Â��Á��À���Ã��Â��Á��À���Ã��Â��Á��À  
  .»هشدار دادم«  دوزخ  آتش از: يعني »كشد مي  زبانه  كه  شما را از آتشي  پس«
  

��E����D�����C���B��A��E����D�����C���B��A��E����D�����C���B��A��E����D�����C���B��A  
  كه  و او كافر است »درنيايد«  طور جاودان  به »در آن  مردم  ترين پيشه جز شقاوت«

كثير در  ابن.  خلف  بن و اميه  سوزد، مانند ابوجهل مي  آن  سركش  هاي در شعله  جاودان
از   كه  درآمدني به  است  ترين پيشه  تشقاو  كه  جز كسي  در دوزخ«: گويد مي  تفسير آن

احمد از   روايت  به  شريف  در حديث. »كند، در نيايد  احاطه  وي بر  جوانب  تمام
  و من: ، قيل ال شقيإالنار   ال يدخل«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است آمده � ابوهريره

.  شود جز شقيي وارد نمي  دوزخ رد: ةمعصي  هللا  وال يترك  ةبطاع  ال يعمل  الذي: ؟ قال الشقي
  معصيتي  كند و هيچ نمي  عمل  طاعتي  به  كه  كسي: ؟ فرمودند كيست  شقي: پرسيد  كسي

دو »  اشقي«و »  اتقي«از   هر يك  كه  است  گفتني. »گذارد خدا فرو نمي  رضاي  را براي



  

3347  

از   شود كه مي  فتارينيكوكردار پاكر  مؤمن  شامل  هم  اتقي  پس. شود مي  را شامل  قسم
  گناهي  مرتكب  گاه بي و  گاه  كه  مؤمني  شامل  وهم  است  گزيده  ها دوري همه زشتي

.  است  آنها بهشت  دوي هر  گردد لذا پاداش مي و پشيمان  كرده  توبه  شود و سپس مي
  وي  ايو كتابه  و پيامبران  عزوجل  منكر خداي  شودكه مي  كافري  شامل  هم: نيز  اشقي
بر   دارد ولي  ايمان  وي  و رسول �خدا  به  دلش در  كه  مسلماني  شامل  و هم  است
باور   كمي  خود، دليل  اين  كند كه نمي  و از آنها توبه  فشرده  و بديها پاي  از گناهان  برخي

زنا،   زناكار در هنگام«: صخدا   رسول  شريف  حديث  دليل  ، به است  وي  و تصديق
كند  نمي  ، سرقت دزدي  در هنگام  باشد و سارق  مؤمن  كه درحالي شود زنا نمي  رتكبم

اند اما  در دوزخ  جاودانه  دوم  از قسم  اول  گروه  كه  بايد دانست. »باشد  مؤمن  كه درحالي
  به  مانند اما سرانجام مي  در دوزخ  الهي  مشيت  را برحسب  مدتي  دوم  قسم از  دوم  گروه

  .شوند مي  برده  هشتب
  :كند مي  معرفي  را چنين  مردم  ترين پيشه شقاوت  تعالي  حق  سپس

  

��I��H��������������G��F��I��H��������������G��F��I��H��������������G��F��I��H��������������G��F  
و   ايمان از »برتافت  و رخ«آوردند  ‡پيامبران  را كه  حقي »كرد  تكذيب  كه  همان«

  . طاعت
  

��L��K���J��L��K���J��L��K���J��L��K���J  
  از كفر به  كه  كسي: يعني »خواهد شد  دور داشته  از آن  و پرهيزكارترين«

  .خواهد شد  دور داشته  دوزخ  ، از آتش است  پرهيز كرده  تمام  اي پرهيزگاري
 � ، ابوبكرصديق مفسران  تمام  قول  به  اتقي«: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  واحدي

 هللاـ وا  است  شده  نازل � ابوبكر صديق  در شأن  تا آخر سوره  آيه  اين: يعني. » است
  . است  عام  آيه  حكم  ولي.  اعلم
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��Q���P��O��N��M��Q���P��O��N��M��Q���P��O��N��M��Q���P��O��N��M  
 كند مي  خير صرف  را در راههاي  فقرا و آن  براي »دهد خود را مي  مال  كه  همان«

 نزد  كه  مقصد است  اين  خود در پي  مال  او با انفاق: يعني »شود  پاك  كه آن  براي«
  . نيست  طلبي ا و شهرت، ري مال  از انفاق  هدفش  پس. گردد  پاك �خدا

  

��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  
 كه  كسي  اين: يعني »شود  داده  بايد پاداش  كه  نيست  را نزد او نعمتي  كس  و هيچ«
  منتي كنند تا مي  بخشند و صدقه را مي  اموالشان  كه  نيست  بخشد، از كساني را مي  مالش 

خود فقط   با صدقه  اينان  دهند بلكه  و عوض  دارند، پاداش  بر ذمه  كسي  از نعمت  را كه
  .هستند �خدا  رضاي  طالب

  

�� �̂�����]����\��[����Z���Y�� �̂�����]����\��[����Z���Y�� �̂�����]����\��[����Z���Y�� �̂�����]����\��[����Z���Y  
  نه »برتر است  بسي  كه  پروردگارش  خشنودي«  طمع  به: يعني »طلب  دهد به مي  ولي«

 و  است  داده  وي  به  در زماني  كه  برابر نعمتهايي در  كسي  به  دادن  منظور پاداش  به
  . است  بخشيده  وي  به  كه  از نعمتي  وي  داري  خاطر منت به
  

���a������ �̀�_���a������ �̀�_���a������ �̀�_���a������ �̀�_  
با   شخص  اين  كه  ذوالجاللم  ذات  سوگند به: يعني »شود خشنود مي  زودي و قطعا به«

  .خواهد شد خشنود  زودي ، به دهم مي  عظيم  و پاداش  از كرامت  وي  به  كه  آنچه
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  ﴾ ضحي  سوره ﴿
  . است  آيه) 11(  و داراي  است  يكم

  

}�  آن  آغازين  كلمه  شد كه  ناميده»  ضحي»  جهت  بدان  مباركه  سوره  اين :تسميه  وجه

� �bz سوگند خورده است آغاز روز  كه»  ضحي»  به  در آن �و خداوند  است ، 
  سوره  اين  كه  جهت  نبدا باشد و نيز  داده  توجه  نوراني  مهم  وقت  اين  اهميت  تا به  است 

  نقل :شافعي  از امام.  است  شده  بودند، نازل  نور محض  كه ص  اكرم رسول  در شأن
  سوره در آخر ) اكبر هللاوا هللا اال  اله ال اكبر  اهللا(يا ) اكبر  اهللا(  گفتن: فرمود  كه  است  شده

  مناسبت  وجه  در بيان  سرانمف.  است  سنت  بعد از آن  هاي سوره  تمام  و پايان»  ضحي«
تأخير افتاد   به صخدا   بر رسول  مدتي  وحي  ارسال: اند كرده  نقل  تكبير گفتن  اين

و   از سر شادي  القا كرد و ايشان  تماما بر ايشان را»  ضحي»  آمد و سوره  فرشته  سپس
  بتوان  كه  نيست  سناديبر ا  متكي  روايت  اين«: گويد مي كثير  اما ابن. تكبير گفتند  فرحت
  .»كرد  حكم  يا ضعف  صحت  به  بر آن

 صخدا   رسول  براي: اند كرده  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
 پا خاسته تهجد به  براي  شب  دو يا سه  بر اثر آن  شد و ايشان  عارض  اي ناراحتي

  تركت تو  شيطان  نظرم به! محمد  اي: فتآمد و گ  نزدشان  اثنا زني  نتوانستند، در اين 
را   سوره  اين �خداوند  پس.  است  نشده  تو نزديك  به  كه  است  شب  و دو يا سه  كرده
نياورد   وحي صخدا   بر رسول  چند روزي � جبرئيل: ديگر روايتي  به. فرمود  نازل

.  است  شده  فروگذاشته و  قرار گرفته  مهري محمد مورد بي: گفتند  اثنا مشركان  در اين
  .شد  نازل  سوره  اين  بود كه  همان

  

c��bc��bc��bc��b  
: يعني . خورشيد در آغاز روز است  آمدن باال  وقت  نام  ضحي »ضحي  سوگند به«

  .روز  روشنايي  سوگند به
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��g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d  
روز   آن  ، پوشيدن سجو شب«: گويد مي  اصمعي »بپوشد  چون  شب  و سوگند به«

در   تعالي  حق  كه اين  دليل. »پوشاند مي  را بر خويشتن  جامه  شخص  كه  انندي، م راست
  فضيلت  به  دادن  مؤخر ذكر كرد، توجه  سوره  و در اين  را بر روز مقدم  شب  قبل  سوره

نور را،   فضيلت را دارد و روز  سبقت  فضيلت  باشد زيرا شب و روز مي  از شب  يك هر
  و ارزش  اهميت  به  دادن  سوگند خورد، توجه  و شب  چاشت  وقت  به فقط  كه اين  دليل
مخصوصا از   كه اين  دليل كند و مي  داللت  بر آن  گذر روز و شب  كه  است  و زمان  وقت
و   مردم  آمدن  گردهم  ، وقت وقت  اين  كه  است  كرد اين  يادآوري  چاشت  وقت
  . است  شب  تنهايي ديگر بعد از آنها با يك  گرفتن انس

  

���m���l����k��j��i��h���m���l����k��j��i��h���m���l����k��j��i��h���m���l����k��j��i��h  
 با  كه  كسي  واگذاشتن  بسان »تو را وانگذاشته  پروردگارت«: است  اين  قسم  جواب

بر تو  »است  مهر نشده و بي«  است  نكرده  را از تو قطع  او وحي  كند پس مي  وداع  كسي
  . است  سختي  به  نورزيد  نفرت: قلي.  است  نورزيده  و نفرت  و با تو بغض

  

��s��r��q��p��o�����n��s��r��q��p��o�����n��s��r��q��p��o�����n��s��r��q��p��o�����n  
محمود،   از مقام �خداوند  كه  آنچه: يعني »تو بهتر از دنياست  براي  و قطعا آخرت«

بهتر و نيكوتر  ، است  داده  وعده  برايت  محبوب  مورود و خير موعود در بهشت  حوض
  داده ص  حضرت  آن  به  هك  است  نبوت  مانند شرف  شرفي  عالوه  به  اين.  از دنياست

در دنيا   وهر كرامتي  كوچك  برابر آن در  و شرفي  فضل  هرگونه  كه  ، شرفي است شده
  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث.  ناچيز است  آن  به  نسبت
  حصير بر پهلوي  بودند و درشتي  خوابيده  حصيري  بر روي صخدا   رسول: فرمود
  بر پهلويشان  كشيدن  دست  به  شروع  بيدار شدند، من  چون  بود پس  اثر گذاشته  مبارك
  حصير براي  را بر روي  چيزي  دهيد كه نمي  ما اجازه  آيا به! هللا يا رسول: و گفتم  كردم

  ةشجر  تحت  ظل  الدنيا كراكب  ومثل  نما مثليإوللدنيا،   لي ما«: ؟ فرمودند شما هموار كنيم
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  دنيا، همچون  و مثل  من  مثل  كه  نيست  با دنيا، جز اين  كار است مرا چه: وتركها  راح  ثم
  و آن  رفته  ، سپس است  كرده  درنگ  در زير درختي  لختي  كه  است  سواري  شخص  مثل

  .» است  نموده  را ترك
بعد از   كه  فتوحاتي :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

. گردانيد  شادمان و  امر مرا خوشحال  شد و اين  عرضه  شود، بر من مي  ارزاني  بر امتم  من
  .فرمود  را نازل  آيه  اين �خداوند  گاه آن
  

����������x��w�����v��u��t��x��w�����v��u��t��x��w�����v��u��t��x��w�����v��u��t  
 ، عظيم  ، پاداش در كار دين  گشايش »بخشد تو مي  به  زودي به  پروردگارت  و البته«

  پس«  را در آخرت  امتت  براي  شفاعت  كوثر و نعمت  ، حوض بهشت  عليين  اعلي

 چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث. ها و پاداشها بخشش  اين  به »شوي خشنود مي
: النار  في  متيأ  و واحد من  رضيأ ال  ذنإ«: فرمودند صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين 

  .»باشد  در دوزخ  من  از امت  تا يكي  شوم نمي  راضي  من؛  است  چنين  حاال كه  پس
  روايت عنهما هللا رضي  عباس ابن.  است  قبل  آيه  نزول  نيز مانند سبب  آيه  اين  نزول  سبب

شهر ـ بر   شود ـ شهر به مي  فتح ص  حضرت  آن  بر امت  كه  هايي سرزمين: كند مي

}�: گرديد  نازل  گاه مسرور گرديدند آن  بدان  شد و ايشان  عرضه صخدا   رسول

��w�����v��u��tz .  
  

��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y  
  يافت پدر  بدون  تو را يتيم  پرودگارت: يعني »داد؟  جايت  پس  نيافت  مگر تو را يتيم«

  خانه  مأوي  ، آن يابي  و سروسامان  گيري  جاي  آن  به  قرار داد كه  مأوايي  برايت  گاه آن
  در شكم  كه هنگامي صخدا   بود زيرا رسول  ابوطالب  و عمويت  المطلبعبد  جدت

دختر   آمنه  مادرشان  دادند، سپس  دست بودند يا بعد از تولد، پدر خود را از  مادرشان
  سرپرستي  تحت  سالگي هشت تا  و ايشان  يافت  وفات  ايشان  سالگي نيز در شش  وهب

  عمويشان  ، ابوطالب درگذشت او  كه  و بعد از آنداشتند  قرار  جد خود عبدالمطلب
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  كه  پيامبري  به  از بعثتشان بعد  و تا چند سال  گرفت  عهده را بر  ايشان  سرپرستي
  .بود  و پشتيبانشان  حامي  ، او پيوسته درگذشت  ابوطالب
در ق  بود تا ايشان  برگزيد اين  را يتيم ص  حضرت  آن  �خداوند  كه در اين  حكمت
  كه چنان بپردازند  اوضاعشان  به  دادن  و سروسامان  آنان  حق  را بشناسند و به  يتيمان
خود   اين شدند،  برانگيخته  و رسالت  نبوت  به  يتيمي  با وصف صخدا   رسول  وقتي
  شريف  حديث در. گرديد  ايشان  رسالت  و صحت  صدق  هاي از نشانه  عظيمي  نشانه
  كرد، آن  شكايت  قلبش  از قسوت صخدا   نزد رسول  مردي  چون  كه  است آمده

  دست  شود، بر سر يتيم  نرم  دلت  خواهي اگر مي«: فرمودند  وي  به ص  حضرت
و   من« :است آمده  شريف  در حديث  همچنين. » را غذا ده  و مسكين  بكش  عطوفت

  دو انگشت  و به»  هستيم  نزديك  هم به  دو انگشت  مانند اين )در بهشت(  يتيم  سرپرست
  .كردند  خود اشاره  و وسطاي  سبابه

  

��a�� �̀��_��~��a�� �̀��_��~��a�� �̀��_��~��a�� �̀��_��~  
 تو را از  تعالي  حق! پيامبر  اي: يعني »كرد  هدايت  پس  يافت  و تو را سرگشته«

  كه  و تو را از آنچه  چيست  ايمان  دانستي نمي  كه  طوري  به  يافت  غافل  ايمان  چگونگي
  و نه  چيست  قرآن  كه  دانستي و تو نمي  يافت  بود، غافل  كرده  اراده  ر نبوتاز كا  برايت

در اينجا   كه  است  گفتني. نمود  تو را بدينها راه  پس  بودي  آگاه  الهي  و احكام  از شرايع
از  ‡كرد زيرا انبيا ، حمل است»  هدي»  در مقابل  كه  را بر آنچه»  ضالل»  توان نمي

و   شرعي  احكام  ندانستن  معني در اينجا به»  ضالل»  و مصونند بلكه  عصومم  گمراهي
  .شد  بيان  كه ـ چنان  است  از امر نبوت  آگاهي  عدم

  

��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b  
فقير و  تو را  تعالي  حق! پيامبر  اي: يعني »توانگر گردانيد  پس  يافت  و تو را تنگدست«

  تو از طريق به  كه  اي و روزي  كرد؛ با رزق  نيازت بي  سپ  يافت  و منال  مال مند و بي عايله
  نخست  رسالت از  تو را قبل: است  اين  يا معني. كفار بخشيد  سرزمينها و اماكن  فتوحات
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  با مال  سپس  ساخت ، توانگر همسرت  دختر خويلد اولين  خديجه  در مال  با تجارت
  و بعد از هجرت  رسالت بعد از  غنيمت  به  نيل با  انصار و سپس  با مال  گاه آن �ابوبكر

  شريف  در حديث  كه چنان  اندك  روزي  به  ساختنت  ؛ با قانع و نيز تو را توانگر ساخت
  مال  از بسياري  توانگري: النفس  غني  الغني  ولكن  العرض  ةكثر  عن  الغني  ليس«: است  آمده

  .» است  نفس  نيازي بي و  ي، توانگر توانگري  بلكه  نيست  و ثروت
  

��j����i���h��������g��f��j����i���h��������g��f��j����i���h��������g��f��j����i���h��������g��f  
و   ضعف  سبب ، به نعمت  همه  اين  پاس  تو نيز به! پيامبر  اي: يعني »را ميازار  و اما يتيم«

را   خودت  و يتيمي  او بده  را به  حقش  مسلط نشو بلكه  و حقش  بر مال  يتيم  ناتواني
بسيار رفتار   وشفقتي  نيكي  به  با يتيمان صخدا   رسول  كه  ذكر است  شايان. ياد آور به

.  گذشت  شريف  حديث در  كه  كردند چنان مي  سفارش  نيكي  به  آنان  و در حق  كرده
  . است  امتشان  ، دستور به ايشان  مراد از دستور به  پس

  

��o����n��m��l��k��o����n��m��l��k��o����n��m��l��k��o����n��m��l��k  
  درخواست  كمك  رسم  به  چيزياز تو   كسي  چون: يعني »نزن  بانگ  و اما بر سائل«

او غذا   يا به  پس  اي زيرا تو خود نيز فقير بوده  و او را از خود مران  نزن  كرد، بر او بانگ
: است  آمده  شريف  درحديث.  برگردان  و ماليمت  نرمي  او را به  و يا هم  بده  و خوراكي

، ينظر  الجن  وال من  نساإل  من  ليس  من  يأتيكم  ، فانه يسير، أو رد جميل  ببذل  السائلا ردو«
و   نرم  ، يا با برخوردي اندك هرچند  را با بخششي  سائل: اهللا  فيما خولكم  صنيعكم  كيف

از   و نه  است  از انس  نه  آيد كه مي) سائل  در هيأت(  نيكو برگردانيد زيرا نزد شما كسي
 شما از نعمتها بخشيده  به  عزوجل  ايخد  كه  در آنچه  عملتان  نگرد كه مي  پس  جن

  .» است  ، چگونه است 
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���t���s��r������q��p���t���s��r������q��p���t���s��r������q��p���t���s��r������q��p  
  ارزاني تو  به  را كه  و نعمتهايي »بگوي  سخن«  با مردم »پروردگار خويش  و از نعمت«

از   گفتن سخن ، بنابراين.  مشهور گردان  و در ميانشان  اظهار كن  مردم  ، براي است  كرده
و   اينجا، نبوت در  مراد از نعمت: قولي  به.  شكر است  خود نوعي �اوندخد  نعمت
  سخن  آن  بخواند و به  دهد تا قرآن دستور مي  پيامبرش  به �لذا خداوند  است  قرآن

مطلقا جايز  �خداوند  نعمتهاي از  با مردم  گفتن  سخن: اند گفته  محقق  علماي. بگويد
  به  هم  ديگران  بود كه  بر خود اين ها نعمت  از برشمردن  انسان  اگر هدف  و حتي  است
  آشكار گرداند، اين  زبان  را به  پروردگارش شكر  بود كه  اين  اقتدا كنند، يا هدفش  وي

نبود، در   ايمن  و خودنگري  ، عجب خود از فتنه بر  اما چنانچه  نيز هست  كار مستحب
  . بهتر است  ديگران  به  نعمت  بازگو نكردن  صورت  اين
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  ﴾ شرح يا انشراح  سوره ﴿
  . است  آيه) 8(  و داراي  است  يكم

  
صدر   شرح از  شد كه  ناميده»  انشراح«يا »  شرح»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه
،  و ايمان  حكمت و  با نور هدايت  آن  داشتن  و گشاده  كردن  روشن  يعني ص اكرم نبي

  .دهد خبر مي
باشد زيرا  مي  آن  براي  اي تكمله  گرديد و گويي  نازل»  ضحي»  بعد از سوره  سوره  اين

 صمحمد   حضرت  پروردگار را بر حبيبش  و عنايت  از لطف  سار روحبخشي سايه
  .گستراند مي
  

��y��x��w��v���u��y��x��w��v���u��y��x��w��v���u��y��x��w��v���u  
  را برايت  ات ما سينه! صمحمد   اي: يعني »؟ را نگشاديم  ات تو سينه  آيا براي«

  الهي و دعوت  را پذيرا گرديده  تا امر نبوت  گردانيديم  و نوراني  را وسيع  و آن  گشاديم
  ابوحيان . قادر گردي  و حفظ وحي  نبوت  دشواريهاي  و بر برداشت  را برپا داري

  دريافت  براي  است  آن  كردن  و وسيع  با حكمت  است  صدر؛ تنوير آن  شرح«: گويد مي
صدر   شرح  معني  كه  است  اين  اولي  اما رأي  است  جمهور مفسران  قول  اين. « الهي  وحي

از دشواريها،   غير آن  تحمل  صدر براي  كردن  و نيز وسيع  امور فوق  و شامل  است  عام
. شود ديگر نيز مي  ها و ناهمواريهاي آزار كفار وسختي  و تحمل  دعوت  مانند دشواريهاي

  يعني» الصدر شق»  اما درباره  است  معنوي  امري صدر  شرح  آنند كهعلما بر  اكثريت
  اين  خالصه.  است  آمده  ، نيز احاديثي فرشتگان  وسيله به ص  حضرت  آن  سينه  شكافتن
را   ايشان  سينه ص  حضرت  آن  كودكي  در دوران � جبرئيل :كه  است  اين  احاديث
  ساخت  و پاك  ها شست را از ناخالصي  ورد و آنآ  را بيرون ن ايشا  و قلب  شكافت

  فخرالدين  امام. نهاد  ايشان  پر گردانيد و مجددا در سينه  وايمان  را از علم  آن  سپس
  .» است  آن  و بشارتهاي  از مقدمات  ، يعني نبوت  الصدر از ارهاصات شق« :گويد مي  رازي
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از تو   جاهليت  در دوران  را كه  لغزشهايي: يعني »؟ رنداشتيمرا از تو ب  و آيا بار گرانت«

  . را نيز از تو دور ساختيم  بعد از آن  و لغزشهاي  دور ساختيم  است  سر زده
  

��¢�����¡������~��¢�����¡������~��¢�����¡������~��¢�����¡������~  
اگر   بود كه  سنگين  بار چنان  آن: يعني »بود  كرده  تو را گران  پشت  كه  باري  آن«

 دوش بر از  پشتت  مهره  شكستن  بود، قطعا صداي مي  شدني  حمل  محسوس  شكل به
از  ‡پيامبران زيرا  نيست  و معصيت  گناه»  وزرك«مراد از . شد مي  شنيده  آن  كشيدن
  اجتهادا برخالفص خدا   رسول  كه  است  مراد اعمالي  اند بلكه معصوم  گناه  ارتكاب

  فديه  ، گرفتن تبوك  ازغزوه  در تخلف  منافقان  براي  دادن  اند، مانند اجازه داده  انجام  اولي
و   گذشت»  عبس»  در سوره  آن  داستان  نابينا كه  در برابر آن  بدر، ترشرويي  از اسيران
بر   نبوت  دشواريها و تكاليف  كردن  ، آسان بار گران  مراد از برداشتن: قولي به. مانند اينها

  .گرديد  آسان  بر ايشان  كارسنگين  اين  كه طوري  به  است ص  حضرت  آن
  

��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£  
بلند   تو را در دنيا و آخرت  و آوازه  نام: يعني »تو بلند گردانيديم  را براي  و نامت«

،  ، در اذان شهادت  در كلمه  نامت  بردن  به  مؤمنان  كردن مانند مكلف  ، با اموري گردانيديم
  به  مؤمنان  دادن دستور  است  جمله  و از آن  رآنجا از ق  ها، تشهد و در چندين خطبه

: گويد مي  قتاده . از ايشان  بردن  و فرمان ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم
و   خطيب  هيچ  پس بلند گردانيد  را در دنيا و آخرت ص  حضرت  آن  نام �خداوند«

محمدا   نأو  هللاال اإ  لهإ ال  نأشهد أ: گويد مي  كه مگر اين  نيست  و تشهدخواني  نمازخوان
  نزدم  جبرئيل«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. »هللا  رسول

  ؟ رسول ام را بلند ساخته  نامت  چگونه: پرسد مي  و پروردگارت  پروردگارم: آمد و گفت
: فرمايد مي  تعالي  حق: گفت  جبرئيل . خود داناتر است �خداوند: فرمودند صخدا 



  

3357  

ذكر   من  تو نيز با نام  ذكر شود، نام  من  نام  چون  كه  ام بلند ساخته  سان را بدين  نامت  من
  .»شود مي
  

��«��������ª���������©�� �̈�§��«��������ª���������©�� �̈�§��«��������ª���������©�� �̈�§��«��������ª���������©�� �̈�§  
  مانند آن ، فقر و ، ضعف قطعا با سختي: يعني »است  آساني  با دشواري  گمان بي  پس«

  نماياندن  بزرگ و  تعظيم  براي» يسرا«تنكير .  است  تهپيوس  و گشايش  از تنگناها، آساني
  . بزرگ  است  اي آساني  دشواري  در جنب: فرمود  ، گويي است  آساني  اين
  

��±�����°���������� �̄�®�����¬��±�����°���������� �̄�®�����¬��±�����°���������� �̄�®�����¬��±�����°���������� �̄�®�����¬  
شد،  ذكر  كه  اي دشواري  در جنب  گمان بي: يعني »است  آساني  ، با دشواري آري«

» العسر»  يعني ، مفرد است  پس  است  معرفه» العسر»  نجا كهو از آ.  است  ديگري  آساني
  است  نكره  دو آيه در هر» يسرا»  چون  ولي  است  دشواري  يك  معني  به  در هر دو آيه

  اول» عسر«لذا   است  دو آساني  هر سختي  همراه به  رساند؛ يعني تعدد را مي  معناي  پس
  اول  در آيه  آساني: جديد يعني  است  ، امري ر هر آيهد» يسر«اما   است  دوم» عسر»  عين
و   دنيا و آخرت  آساني  تواند شامل مي  دو آساني  اين  پس  است  دوم  در آيه  از آساني غير

  آمده �مسعود  ابن  روايت  به  مرفوع  شريف  در حديث. باشد  و آجل  عاجل  آساني
عسر   يغلب  و لن  فيخرجه  فيه  يدخل  سر حتيالي  حجر لتبعه  العسر في  لو كان«: است

����}�: يقول  اهللا  نإ،  يسرين �°����������¯��®�����¬��«��������ª������ ���©��¨��§z  :در سوراخي  اگر دشواري  
را از   شود و آن  داخل  سوراخ  در آن  كه اين كند تا مي  او را دنبال  باشد، قطعا آساني

 �شود زيرا خداوند نمي  غالب  بر دو آساني  دشواري  هرگز يكآورد و   بيرون  سوراخ
  دو آساني  دشواري  ، در جنب آري.  است  آساني  دشواري  همراه به  گمان بي: فرمايد مي

  .» است
 طعنه  فقر و نداري  را به  مسلمانان  مشركان  چون  كه  است  شده  روايت: نزول  سبب

: گفت  كه  است كرده  روايت :بصري  از حسن  جرير طبري ناب. شد  نازل  آيه  زدند، اين 
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آمد،   آساني بر شما  باد كه  تان مژده«: فرمودند صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون
  .»شود نمي  غالب  بر دو آساني  دشواري  هرگز يك

  

��µ�� �́�³��²��µ�� �́�³��²��µ�� �́�³��²��µ�� �́�³��²  
، يا  شدي  از خود فارغاز نم  چون: يعني »در كوش  طاعت  ، به يافتي  فراغت  چون  پس«

  در دعا بكوش  پس  شدي  از از جهاد فارغ  ، يا چون شدي  فارغ  و دعوت  از تبليغ  چون
  . بكوش  سخت  يا در عبادت.  را بخواه  خويش  حاجت  عزوجل  و از خداي

  

���º��¹�� �̧�¶���º��¹�� �̧�¶���º��¹�� �̧�¶���º��¹�� �̧�¶  
 �خداوند  سوي مخصوصا به: يعني »آور  روي  پروردگارت  سوي به  و با اشتياق«

،  هستي  راغب  بهشت  و به  بيمناك  از دوزخ  كه و درحالي  باش  داشته  و گرايش  رغبت
  . كن  و تضرع  زراي  وي  سوي به
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  ﴾ تين  سوره ﴿
  . است  آيه) 8(  و داراي  است  يكم

  
  به  آن  در مطلع �خداوند  شد كه  ناميده»  تين»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  و بركات  خيرات  در انجير و زيتون  چرا كه  است  سوگند خورده»  زيتون«و » انجير: تين«
  . است  بسياري

از   يكي در صخدا   رسول  كه  است  آمده � عازب براءبن  روايت  به  شريف  در حديث

�}�: سفر  دو ركعت �B��Az  صداتر يا نيكوتر   را خوش  كسي  خواندند و من را مي
  .» ام نديده  يشانمانند ا  در قرائت

  

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A  
 »زيتون«  سوگند به »و«خورند  را مي  آن  مردم  كه  انجيري  همان: يعني »تين  سوگند به«

از   دو، كنايه اين  به  تعالي  سوگند حق. گيرند مي  روغن  از آن  مردم  كه  زيتوني  همان
  مشهورند و اين  و زيتونانجير   روياندن  به  كه  است  مقدسي  شهرهاي  به  سوگند وي

» بحرالمحيط« در تفسير  اما ابوحيان. باشد مي  المقدس و بيت  از شام  شهرها عبارت
  تعالي  حق!  آري. » است  خود انجير و زيتون  سوگند به  تعالي  ظاهرا مراد حق«: گويد مي
را   لذت  كه  هايي ها و آاليش تيرگي از  كه  است  اي انجير سوگند خورد زيرا انجير ميوه  به

  خورده  و دانه  و گوشت  با پوست  آن  تمام  كه آن  سبب  به  است  شده  كاهد، خالص مي
  و زودهضم  نرم  است  دوا؛ غذايي  و هم  ميوه  ، هم غذاست  انجير هم  شود همچنين مي
  كننده پاك،  بلغم  دهنده  ، كاهش طبع  ملين  است  ماند، دوايي بسيار نمي  در معده  كه

از   است  اي و ميوه  كبد و طحال  مسامات  بازكننده ، بدن  كننده  ، فربه ها و مثانه كليه
  بين انجير بواسير را از«: است  آمده  شريف  درحديث. ها ميوه  ترين و ستوده  بهترين

انجير   نيز برآنند كه  از پزشكان  بسياري. »شود مي  واقع  نافع  نقرس  برد و در مرض مي
  ، هم است  ميوه  نيز هم  اما زيتون.  است  بدن  آنها براي  ترين ها و مغذي ميوه  مفيدترين

  و روغن  غالب  خورش نان  شود كه مي  گرفته  روغني  دوا و از آن  و هم  خورش نان
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  كار برده از داروها نيز به  بسياري  در تركيب  و زيتون  هاست سرزمين از  برخي  مصرفي
  .شود يم
  

��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��D  
  آن بر � با موسي �خداوند  كه  است  كوهي: طور سينا »طور سينا  و سوگند به«

  .قرار دارد  كوه  در آن  كه  است  دو جاي  نام» سينا«و »  سينين«و   گفت  سخن
  

���J����I���H��G���J����I���H��G���J����I���H��G���J����I���H��G  
  را امين آن  تعالي  و حق  است  مكرمه  مكه: مراد از آن  كه »شهر امين  اين  و سوگند به«

: جا، يعني  سه  اين  به  روي  از آن �خداوند: اند  علما گفته.  امن  است  ناميد زيرا شهري
بر   الهي  وحي  فرودگاههاي جا،  سه  اين  سوگند خورد كه  و مكه  المقدس ، بيت شام

  بشر روشن  براي  هدايت  هاي مشعل  كه  جاست  سه  اند و از اين  وي  العزم اولي  پيامبران
  . است  شده  گردانيده

  

��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  
 تقويم  را در نيكوترين  انسان  كه  راستي به«: است  اين  قبل  سوگندهاي  جواب

  شكل  و معتدلترين  را در بهترين  ما انسان  ذكر شد، سوگند كه  آنچه  به: يعني »آفريديم 
  است  اين  انسان  هاي مزيت  و از جمله  ايم فريدهآ  و هيأت  قوام  و در نيكوترين  و صورت

  آن  كه  انسان ، بجز است  آفريده  آن  بر روي  را فروافتاده  روحي  هر ذي �خداوند: كه
و از . گيرد مي  خويش  را با دست  خويش  خوردني  كه طوري  به  آفريده  قامت را راست

  را در او جمع  كائنات  خواص  تمام �خداوند  كه  است  اين  انسان  هاي مزيت  جمله
  است  را داده  امكان  او اين  به  سان و بدين  آفريده  ، او را دانا، سخنگو، مدبر و حكيم كرده

  . است  كرده  اراده  را برايش  خالفت  اين  باشد كه  نحوي  همان  به  در زمين  وي  خليفه  كه
باشـد، او   مـي   ساختار انسـان   بودن روشنگر ممتاز  كه  است  كرده  را نقل  داستاني  قرطبي

  از بـاب   روزي ، داشـت   دوسـت   را سـخت   زنـش   هاشـمي   موساي  بن  عيسي: گويد مي
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  درنـگ  بـي   زنـش  ! هسـتي   طـالق   ، سه نباشي  اگر تو زيباتر از ماه: گفت  زنش  به  مالطفه
ـ   پـرده   و از پشـت   قرار گرفت  در حجاب  و از وي  برخاست   تـو طالقـم  : گفـت   وي  هب

منصـور    سـراي   بامداد به . گذشت  بسيار سختي  شب  موسي بن بر عيسي  شب  آن!  اي داده
منصـور  . نمـود   قـراري  بـي   سخت  وي  كرد و در پيش  و او را از ماجرا آگاه  رفت  خليفه

بودنـد،    آمـده   هك  كساني  تمام  پس.  فتوا خواست  باره  در اين  كرد و از آنان  فقها را جمع
منصور . بود  ساكت  كه  ابوحنيفه  ياران از  ؛ مگر مردي است  شده  طالق  وي  زن: گفتند كه

  :گفت و گشود  سخن  به  مرد لب  ؟ آن گويي نمي  چرا تو سخني: او كرد و گفت  رو به

F�E�D�

�{��Q����P��O��N��M��L��K���J����I���H��G��F��E��D��C��B��Az   
 . چيز از او زيباتر نيست  و هيچ  اشياء است  و نيكوترين  زيباترين  انسان!  المؤمنينامير  اي

 زنت  لذا به  مرد گفت  اين  كه  است  چنان  قضيه: گفت  موسي بن عيسي  منصور به  پس
و   كن  اطاعت  از همسرت: داد كه  او پيغام  فرستاد و به  را نيز نزد زنش  و فردي. بپيوند 

 بر اين  در تعليقي  قرطبي  سپس.  است  نگفته  زيرا او تو را طالق  نكن  اش ينافرمان
  باطن در ظاهر و در �خدا  خلق  و زيباترين  نيكوترين  انسان!  آري«: گويد مي  داستان 

از   در آن  كه  و آنچه  سرش  كه  است  در اين  وي  و هيأت  شكل  و شگرفي  ، زيبايي است
  خلقتي  هاي اعجوبه با  وي  سينه  ، در باال قرار دارد و سپس شده  آفريده  آفرينش  عجايب

 قرار  دوم  سر در مرتبه ها و كبد ـ بعد از ، شش ـ مانند قلب  است  آن  در اندرون  كه
،  آن  و محتواي  آنها، باز شكم  آساي شگفت  ساختاري  دستها و تركيب  ، بعد از آن گرفته
  از اين.  آن  پاها و وظايف  سرانجام و  آن  مربوط به  دستگاههاي و  تناسلي  آلت  سپس
وجود   در ديگر مخلوقات  زيرا هر چه  اصغر است  عالم  انسان: اند گفته  فالسفه  جهت

  .» است  گرديده  در او جمع  تنهايي دارد، به
  

��V���U��T��S��R��V���U��T��S��R��V���U��T��S��R��V���U��T��S��R  
  بهترين را در  ما انسان: يعني »بازگردانيديم  پستي  مراتب  ترين پست  او را به  سپس«

عمر   ترين پست  او را به  و سپس  آفريديم  و هيأت  قوام  و در نيكوترين  و صورت  شكل
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  و نيرومندي  او بعد از جواني  انساني  و انحطاط قواي  و خرفتي  و پيري  ضعف  كه
  كم  وي  وعقل گردد مي  تميزي بي  كودك  چون  تا بدانجا كه  ، باز گردانيديم اوست

تر و  و ضعيف  كودكان گير، زمين  ، بيماران و فروماندگان  ناتوانان»  سافلين«. شود مي
  بنده  چون«: است  آمده  شريف  در حديث. اند كهنسال  آنها پيرمردان  تر از همه فرومانده

  حال در  نويسد كه را مي  مزدي  او همان  براي �سفر برود، خداوند  بيمار شود يا به
  كه  است  آمده  قدسي  شريف  حديث در  همچنين. »كرد مي  خود عمل  و اقامت  صحت
  كه  برابر آنچه و او مرا در  را مبتال كردم  از بندگانم  مؤمني  بنده  چون«: فرمود �خداوند

  همانند روزي  اش او از بستر بيماري ، قطعا گفت  بودم سپاس  كرده  مبتاليش  بدان
  به(  پروردگار عزوجل.  از گناهان  ؛ پاك است  او را زاييده  مادرش  زد كهخي برمي

  اين  و او را به  را مقيد گردانيده  خويش  بنده  اين  كه  بودم  من: گويد مي )موكل  فرشتگان
  از اين  قبل  گردانيد كه  را جاري  چيزي  همان) از عمل(او   براي  پس  مبتال كردم  بيماري
  .»كرديد مي  جاري

  شكل  و بهترين  حال  او را در نيكوترين �خداوند  كه  انساني: است  اين  معني  قولي  به
شود  مي  بازگردانيده  حيواني  هرگونه  بدتر و فروتر از حال  ، به است  آفريده  و صورت
از افراد   بعضي ، مراد از انسان  صورت  در اين. پيوندد مي  فرود دوزخ  فرودين  زيرا او به

جرير  اختيار ابن  كه را  اول  و معني  را برگزيده  دوم  قول  كثير اين ابن. كفارند  كه  است  آن
از   مؤمنان  استثناي  صورت  بود، در اين  اول  اگر مراد معناي«: گويد و مي  ، رد كرده است

  .»شوند مي  و خرفت نيز پير  از مؤمنان  نيكو نبود زيرا بعضي )بعد  در آيه(  آن
بسيار پير  صخدا   رسول  در زمان  چند تن: است  آمده  آيه  نزول  سبب  در بيان
  يافته  كاهش  عقلهايشان  بودند تا بدانجا كه  گرديده  فروماندگان  و فروتر از همه  وفرتوت
  آنان  حكم  شريف  از نظر شرع  كردند كه  سؤال ص  حضرت  از آن  اصحاب  بود پس
  كه  است اين  حكم: يعني. فرمود  را نازل  عذر آنان �خداوند  بود كه  مان؟ ه چيست

اند،  كرده مي  عمل  بدان  عقلهايشان  رفتن  از بين  قبل  كه  اعمالي  مزد همان  ايشان  براي
  .گيرد مي  تعلق
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  به  اينان  پس »اند كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  كه  مگر كساني«
 در �خداوند  برين  بهشت  به  شوند بلكه نمي  بازگردانيده  دوزخ  يعني»  السافلين اسفل«
 »منت  بي  است  پاداشي  آنان  براي  پس«شوند  مي  بازگردانيده»  عليين  اعلي«

  هركس«: گويد هما ميعن هللا رضي  عباس ابن.  طاعتهايشان  پاداش  عنوان ناپذير به وگسست
. »شود نمي  برود، بازگردانيده  بين از  عقلش  كه  از خرفتي  حالتي  بخواند، به  قرآن

  .گردد بازنمي  حالي  چنين  پرهيزكار در دنيا نيز به  ، مؤمن بنابراين
 ،» السافلين اسفل«  به  انسان  مراد از بازگردانيدن  كه  كثير است ابن  مؤيد سخن  آيه  اين

  . است  در آخرت  دوزخ  كفار به  بازگشت
  

��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a��e��d��c��b��a  
 انسان  اي: يعني »دارد؟ روز جزا وامي  تكذيب  چيز تو را به  چه  بعد از اين  پس«
  اوست و هم  است  ساختار آفريده  تو را در نيكوترين �خداوند  دانستي  كه  اكنون! منكر 

رستاخيز و جزا   دارد كه چيز تو را وا مي  چه  پس گرداند فرود برمي  فرودين  تو را به  كه
بعد ! صمحمد   اي يعني.  است ص  اكرم  رسول  براي  خطاب: قولي  ؟ به را منكر گردي

  .كند؟ مي  تكذيب تو را  انسان  و گويا، باز كدامين  قاطع  داليل  از ظهور اين
  

���j��i����h��g��f���j��i����h��g��f���j��i����h��g��f���j��i����h��g��f  
 ؟ خويش  در عدل  در قضا و هم  هم »نيست  حاكمان  ترين كننده آيا خداوند حكم«

 ساختار  و با بهترين  و زيبايي  نيكويي  را به  او انسان  رو كه  ؛ ازآن هست  كه  شك بي
  را به  افگند و مؤمنان  فرود دوزخ  را در فرودين  خويش  و منكران  كافران  آفريد، سپس

  مظلومان دارد تا را برپا مي  قيامت  كه  اوست  از عدل  بخشيد؛ پس  بلند برتري  درجاتي

}�از شما  يكي  چون«: است آمده  شريف  در حديث. بستانند  را از ظالمان  داد خويش

��B��Az آخر آن  خواند و به را مي :�{��i����h��g��fz رسد، بايد  مي
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  الحاكمين  احكم  تعالي  حق  كه  است  چنان  نه: الشاهدين  من  ذلك  نا عليأو  بلي«: بگويد
.» امر از گواهانم  بر اين  و من  هست  نباشد بلكه  
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  ﴾ علق  سوره ﴿
  . است  آيه) 19(  و داراي  است  يكم

  
را با   آن  سبحان  شد زيرا خداي  ناميده»  قلم«يا » اقرأ«، » علق»  سوره  اين :تسميه  وجه

�}�: اش فرموده �y��x�� �w��v��u��t��s� �r��q��p��o��n��m��l��k��{��z

| ...z شده  نازل  آيات  ، اولين سوره  صدر اين  كه  ذكر است  شايان.  است  آغاز نموده  
  در ميان ص  حضرت  آن  دعوت بعد از انتشار  سوره  اين  باشد اما بقيه مي  كريم  قرآن

  .شد  ، نازل دعوت  عليه  و بروز تحريكاتشان  قريش
عنها  هللا رضي  ، از عائشهصخدا   رسول بر  وحي  آغاز نزول  چگونگي  در خصوص

  بر رسول  كه  رسالت و  وحي  چيز از مقدمات  نخستين«: فرمود  كه  است  شده  روايت
  كه ديدند مگر اين نمي  رؤيايي  هيچ  بود و ايشان  صادق  آشكار شد، رؤياي صخدا 

در   گزيني خلوت  به  اشتياق  ، سپس پيوست مي  تحقق  بود و به  روشن  صبح  مانند سپيده
كردند و  مي  عبادت  در آن  متعددي  رفتند و شبهاي غار حرا مي  به  پديدار شد پس  ايشان
  شد، نزد خديجه مي  سپري  مدت  آن  و چون. گرفتند برمي  شبها توشه  آن  براي

را   در غار حرا ايشان  وحي  نزول  كه تا اين. گرفتند برمي  گشتند و مجددا توشه بازمي
 صخدا   رسول. » بخوان: اقرأ: آمد وگفت  در غار نزد ايشان  غافلگير كرد زيرا فرشته

 مرا در  فرشته  پس.  نيستم  خواننده  من: گفتم  فرشته  در پاسخ«: كنند كه مي  خود حكايت
  رهايم  گاه آن  افتادم  زحمت  به  داد كه  فشارم  چسباند و آنچنان  خودش  و به  گرفت بر
مرا فشرد تا بدانجا   بار دوم  سپس.  نيستم  خواننده  من :گفتم!  بخوان: اقرأ: رد و گفتك

  سپس!  نيستم  خواننده: و گفتم!  بخوان: اقرأ: كرد و گفت  رهايم ، باز افتادم  در زحمت  كه

��m��l��k}�: كرد و گفت  ، باز رهايم افتادم  در زحمت  فشرد تا بدانجا كه مرا  بار سوم

n����b���a��`��_��~��}������|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��oz  « .
  سخت  واقعه  از اين صخدا   رسول  كه در حالي«: افزايد عنها مي هللا رضي  عائشه

  در جامه مرا: آمدند و گفتند  لرزيدند نزد خديجه بودند و بر خود مي  گرديده  مضطرب
فرو   اضطرابشان پوشانيدند تا  لحافي  بر ايشان  پس! رپيچانيدد  درپيچانيد، مرا در جامه
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  وي  غار را به  ؟ و ماجراي است  شده  مرا چه!  خديجه  اي: فرمودند  گاه آن  نشست
: گفت  ايشان  به  خديجه . گرديدم  بيمناك  حقيقتا بر خويشتن: كردند و افزودند  حكايت

او هرگز   سوگند كه �خدا باشيد زيرا به  خوشحالبايد   نباشيد بلكه  هرگز بيمناك!  نه
و   راستي  آوريد، به جا مي به را  رحم  صله  هستيد كه  كند، شما كسي شما را خوار نمي

  را به  داريد، ميهمان را برمي  و ضعيفان  ناتوانان  گوييد، بار مشكل مي  سخن  درستي
  خديجه  سپس. و مددكاريد يار  حق  و قضاياي  كنيد و بر حوايج مي  پذيرايي  نيكويي

  نصراني  در جاهليت  برد كه  پسر عمويش  نوفل  بن  را نزد ورقه  عنها ايشان هللا رضي
  خواسته �خدا  را كه  چيزهايي  و از انجيل  نوشت را مي  و عبري  بود و خط عربي  شده

  خديجه. بود  ينا شدهناب  بود كه  پيرمرد كهنسالي  وقت  و او در آن. بود  بود، نوشته
  گويد؟ ورقه مي  چه  بشنو كه  ات برادرزاده از!  پسر عمويم  اي: گفت  وي  عنها به هللا رضي

را   آنچه صخدا   ؟ رسول اي ديده  چه!  برادرم پسر: گفت صخدا   رسول  به  خطاب
بر   كه  است  ناموسي  همان  اين: گفت  ورقه. بازگفتند  وي  بودند، به  در غار ديده

  تا به(  بودم مي  اندام چابك  جواني  در عهد رسالتت  من  كاش  اي. شد  نازل � موسي
  زنده  كنند، من مي  تو را اخراج  قومت  كه  هنگامي  كاش  اي )خاستم مي بپا  دعوتت  ياري
 ! آري: گفت  هستند؟ ورقه  من  كننده  اخراج  آيا آنان: فرمودند صخدا   رسول . باشم

مورد   كه ، نياورد مگر اين اي آورده )و رسالت  از وحي(تو   را كه  مانند آنچه  مردي  يچه
  ياري  تمام  قوت  ، تو را به باشم  روز زنده  آن  و اگر من  گرفت قرار  و دشمني  تعدي

شد   سست نيز  ديگر وحي  سوي  از آن.  درگذشت  ورقه  نپاييد كه  ديري  پس. داد  خواهم
گرفتند  قرار در فشار  و چنان  شده  اندوهگين  سخت  وحي  از انقطاع صخدا   لو رسو

  قله  به  كه  هرگاه اما. افگنند  پايين  به  كوهها رفتند تا خود را از آن  قلل  بار به  چندين  كه
  ديد ايشان  در معرض � كنند، جبرئيل  پرتاب  پايين  به  رفتند تا خود را از آن مي  كوهي

با   ايشان.  خداوند هستي  فرستاده تو  كه  راستي  به! محمد  اي: گفت شد و مي كار ميآش
دير   بر ايشان  باز وحي  ولي. گشتند بازمي  خانه  گرفتند و به مي  آرام  جبرئيل  سخن  اين
  به  اما چون. كنند  پرتاب  پايين  به  رفتند تا خودرا از كوه مي  كوه  كرد و بار ديگر به مي
  ايشان  را به  مانند آن  شد و سخني مي  نمايان  ايشان بر � رسيدند، جبرئيل مي  كوه  قله
  .» گفت مي
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يا .  كني مي آغاز  پروردگارت  نام به  كه درحالي  بخوان: يعني »پروردگارت  نام به  بخوان«

  حق  كه اين  دليل . جويي مي  ياري  پروردگارت  از نام  كه درحالي  بخوان: است  اين  معني

�}�  تعالي �m� �lz اين نگفت) اهللا باسم(، )الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم(و مانند   گفت ،  
  باري  ربوبيت  حقيقت  را به  و بنده  است  و تربيت  پرورش  مفيد معني»  رب«: كه  است
  و منافعت  مصالح  داد و به  ا پرورشتو ر  كه آن  نام به  بخوان: يعني. كند مي  متوجه  تعالي

  بر طاعت  كند و هم مي  داللت بيشتر  و الفت  بر انس  تعبير، هم  اين  پس. ورزيد  عنايت
  خود را با اين �خداوند  پس »آفريد  كه«  آن  نام به  بخوان!  آري.  تر است برانگيزاننده

  آفرينش  بياورد زيرا نعمت  يادمان  را به  آفرينش  كند تا نعمت مي  ما وصف  براي  صفت
تو را   كه  خداوندي  نام به  بخوان! پيامبر  اي: يعني . آنهاست  نعمتها و بزرگترين  اولين

را   كائنات  كه  زيرا ذاتي  نويسنده  و نه  اي بوده  خواننده قبال نه  ، هر چند كه است  آفريده
  اما سؤال. را در تو ايجاد نمايد  خواندن  قدرت  كه  تواناست امر نيز  ، بر اين است  آفريده

پروردگار   كوني  آيات: باشد كه  بسا مراد اين بخوانند؟ چه  چه صپيامبر   كه  است  اين
  .كند مي  بحث  كوني  از آيات  سوره  زيرا اين.  را بخوان

  

��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q  
  خون  باشد، آن  روان  ونو اگر خ  است  بسته  خون: علق »آفريد  را از علق  انسان«
باشد زيرا  مي  جنين  از اطوار آفرينش  طوري  بسته  خون  كه  است  گفتني.  است»  مسفوح«

  كه) بسته  خون(  علقه  را به  نطفه  آن �خداوند  ، سپس است  ابتدا از نطفه  جنين  آفرينش
) پاره  گوشت(  مضغه  به  علقه  گاه كند آن مي  ، متحول جامد است  از خون  اي قطعه  گويي

  آفرينش  خلعت  برآن  و سپس  است  از گوشت  اي قطعه  گويي  كه  كند چنان تطور مي
  .گيرد خود مي  به  انساني ، ساختار و هيأت  و از نظر شكل  شده  پوشانده  انساني
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��y��x���w��v��y��x���w��v��y��x���w��v��y��x���w��v  
  خواندن تو از  به  هرا ك  آنچه: يعني »است  كريمان  و پروردگار تو كريمترين  بخوان«

،  دستور داده  خواندن  تو را به  كه  پروردگاري  كه و بدان  كن  ، عملي ايم دستور داده
تواند  نمي  همسري او  با كرم  بزرگواري  هيچ  كه  است  زيرا او كريمي  است  ترين گرامي

) ناخوان(  تو امي  كه در حالي  دهد تا بخواني مي  تو امكان  به  كه  اوست  كرد و از كرم
  . هستي

  

��}������|��{��z��}������|��{��z��}������|��{��z��}������|��{��z  
و   نويسندگي  انسان  به  قلم  وسيله به: يعني »آموخت  علم  قلم  وسيله  به  كه  كس  همان«

.  است  انسان  براي  عزوجل  خداي  از جانب  بزرگي  بس  نعمت  قلم  پس.  آموخت  دانش
لذا   يافت مي  سروسامان  اي زندگي  و نه گرديد پايدار مي  ديني  نبود، نه  قلم  اگر اين
 گرديده  رهنمون  نور علم  سوي به  جهل  از تاريكي  قلم  وسيله را به  مردم �خداوند

  و كتب  پيشينيان  سخنان و اخبار و  نشده  مرتب  ، احكام نگرديده  تدوين  و علوم  است 
  جهاني  و اگر بتوانيم  و قلم نوشتن  وسيله مگر به  نرسيده  ضبط و ثبت  به  الهي  شده نازل

،  جهان  آن  شك ، بي كتابي  و نه  نوشتن  باشد، نه  قلمي  نه  در آن  كه  و تصور كنيم  را تخيل
  شوم  سياه  و سايه  افگنده  سو طناب جا وهمه در همه  در آن  جهل  خواهد بود كه  جهاني

  و دانشهاي  است  عقيم  ، معرفت بسته  نجها  در آن  كه طوري به  است  خود را گسترانده
از   شود و نه مي  منتقل  ديگران  به  نه  منجمد، كه  و افكارشان  و آداب  و تجارب  پيشينيان

  هاي داشته  اندك  و آن  و تحريف  با نقص  و همراه  قلت  رود مگر به مي  جايي  به  جايي
و ديگر   رسيده  پايان به  درگذار زمان  تيانسداد معرف و  نيز بر اثر انجماد فكري  علمي
  .ماند نمي  باقي  وجودي  هستي  در عرصه  آن  براي

شوند  مي و ماندگار  مانده  باقي  و آداب  علوم  شك  ، بدون و قلم  اما با وجود نويسندگي
 هللاشاءا ما  الي پيمايد و را مي  نويني  آنها فرازهاي  بر زيربناي  پيوسته  و آداب  علوم  و كاخ
و رشد   برآورده تمدنها سر  كه  است  اي بستر و زمينه  شود؛ در چنين مي  افزوده  بر آن

 كند، از انتشار پيدا مي  شوند و هدايت حفظ مي  و اديان  كنند، افكار اعتال و ارتقا يافته مي
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و   اندنخو  سوي به  دعوت را با  اسالم  دعوت �خداوند  كه  برانگيز نيست رو تعجب اين
  وي  ها و آيات از نشانه  بزرگ  دو نشانه  و نوشتن  خواندن  كه  حقيقت  اين  و بيان  نوشتن

و   است اند، آغاز نموده شده  آورده او فرود  رحمت  باشند و از خوان مي  در خلقش
  نوشتن  داند و نه را مي  خواندن  نه  كه  است  امي  عربي  كه درحالي ص  محمد پيامبرش

  خوانده  كه  ؛ قرآني است  او قرآن  معجزه  كه  شده  برانگيخته  رسالت  به  را، درحالي
  را از امتي  خويش  امت  زودي به  كتاب  اين شود و او با مي  نوشته  كه  شود و كتابي مي
و   معل  فضايل  تمام  به  كه  خواهد كرد، امتي  متحول دانشمند و دانا  امتي  به  و ناخوان  امي

  بر اين  خويش  نعمت  با اين  كه  حال  در همان �خداوند  كه چنان.  است  آراسته  دانش

����V}�: فرمايد مي  گذارد، چنين مي  منت  امت � � �U��T��S��R��Q� �P��O��N
��]��\��[��Z��Y��X��W���� �b��a��`��_���^z  :»كه  كس  آن  اوست  

خواند  مي  او را بر آنان  آيات  كه  را برانگيخت  ودشاناز خ  پيامبري  كتاب بي  قوم  در ميان
 در  در گذشته  آموزد و حقا كه مي  و حكمت  كتاب  آنان  دارد و به مي  شان پاكيزه و

  كه  چيزي  اولين«: است  آمده  شريف  در حديث. »2 /جمعه» «بودند  آشكاري  گمراهي
  قيامت تا روز  را كه  هر چه  و قلم!  سبنوي: او گفت  به  بود سپس  آفريد قلم �خداوند

  .» است  عرش  در ذكر، فوق �هللانزد ا  قلم  پس  دهد، نوشت مي  روي
  

��c��b���a��`��_��~��c��b���a��`��_��~��c��b���a��`��_��~��c��b���a��`��_��~  
  اموري  قلم  وسيله به �خداوند: يعني »او آموخت  به  دانست نمي  انسان  را كه  آنچه«

  . دانست يچيز نم  از آنها هيچ  انسان  كه  آموخت  انسان  را به
  

��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  
را  اگر خود  انسان: يعني »ورزد مي  نياز ببيند طغيان خود را بي  كه همين  آدمي  حقا كه«

و  استكبار  گذرد و بر پروردگارش توانگر ببيند، از حد مي  خويش  و نيروي  مال  به
  .ورزد مي  طغيان
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  ميان آيا محمد در: گفت  مشركان  به  ابوجهل  كه  تاس شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
اگر   كه  وعزي  الت  سوگند به: گفت!  آري: گذارد؟ گفتند مي  را بر خاك  اش شما چهره

  را در خاك  اش وچهره  خود كرده  را در زير لگدهاي  كند، گردنش مي  او چنين  ببينم

��g}�: رمودف  را نازل  آيات  اين �خداوند  پس!  لوالنم مي �f�� � �e� �d...�z  .يعني :
و   داده  نسبت  سبحان  خداي  به را  و نيرومندي  مال  طغيانگر، اين  انسان  آن  كه اين  جاي به

  .دارد بر مي  طغيان  و سر به  كرده  نعمت  آنها شكر بگزارد، كفران  او را در قبال
  

��q����p��o���n�����m��q����p��o���n�����m��q����p��o���n�����m��q����p��o���n�����m  
  انسان  اي  پس.  غير وي  سوي به  نه »پروردگار توست  سوي به  ، بازگشت در حقيقت«

و در   آورده گرد را از كجا  مال  آن  امر كه  اين ، تو را بر پروردگار متعال  كه بدان! طغيانگر
  كند؟ مي  ، محاسبه اي كرده  خرج  راهي  چه

  :كند مي را ذكر او  از طغيان  اي كافر، نمونه  انسان  طبيعت  بعد از بيان  تعالي  حق  سپس
  

��y��x�����w��v��u������t��s���r��y��x�����w��v��u������t��s���r��y��x�����w��v��u������t��s���r��y��x�����w��v��u������t��s���r  
  در اين»  أرأيت«  كه  ذكر است  شايان.  خبر بده  من  به! صمحمد   اي: يعني »آيا ديدي«

  و سرزنش  ، تقبيح آن و مراد از  است  واداشتن  تعجب  به  براي  ديگر هر سه  و دو آيه  آيه
خبر   من  به!  آري. باشد مي بار رانگيز و سرزنشب تعجب  كارش  كه  است  عملي  مرتكب

  اولين  اين »گزارد؟ مي نماز  كه  گاه را آن  اي بنده  داشت باز مي  كه  كس  از آن«  بده
باز   كه  شد، مراد از كسي ذكر  نزول  سبب  در بيان  كه چنان.  است  از مظاهر طغيان  نمونه

  رسول  كه  است  شده  روايت .اندص، محمد  و مراد از بنده  است  ، ابوجهل داشت مي
  بن  ابوجهل  عمر، يا به  را به  اسالم !خدايا«: دعا كردند  چنين  الهي  بارگاه  به صخدا 
تو ! محمد  اي: فرمايد مي  پيامبرش به �خداوند  گويي  پس. » بخش  عزت  هشام

  او از نماز كه  كه  شود در حالي عزيز مي  ابوجهل  آوردن  با ايمان  اسالم  كه  پنداشتي مي
بود   ، ابوالحكم ابوجهل  لقب: كه  است  نقل. دارد بازمي ، است  اسالم  از اركان  ركن  اولين
  را از خدمت  بندگان  كه  حالي در  سزاوار اوست  لقب  اين  چگونه: شد  گفته  پس
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  آمده  خواند؟ در روايات فرامي  جمادي  پرستش  را به  و آنان  بازداشته  پروردگارشان
. خوانند مي  از نماز عيد، نماز نفل  قبل  را ديد كه  كساني  در مصلي  �  علي  كه  است
: شد  او گفته  به. بخوانند  از نماز عيد نماز نفل  قبل صخدا  رسول  كه  نديدم  من: فرمود

  حق  خطاب  اين  تحت در  كه  ترسم مي: ؟ فرمود داري بازنمي  را از نمازگزاردن چرا آنان

���t��s}�: شوم  داخل  تعالي �r...��z   :»را   اي بنده  داشت بازمي  را كه  كسي  آيا ديدي
  نازل  ابوجهل هرچند در مورد  آيه  اين: گويند علما مي. »گزارد؟ نماز مي  كه  گاه آن

  نازل  خطاب  اين بازدارد، در �خداوند  را از طاعت  مردم  كه  هر كس  ولي  است شده
  . است  ، شريك ابوجهل  در شأن  شده

  

��¤���£���¢��¡�����~�����}��������������|���{��z��¤���£���¢��¡�����~�����}��������������|���{��z��¤���£���¢��¡�����~�����}��������������|���{��z��¤���£���¢��¡�����~�����}��������������|���{��z  
نماز   كننده  منع  طاغوت  اين  از حال  من  به  همچنين! صمحمد   اي: يعني »آيا ديدي«

  اي: دشو مي  چنين  معني  صورت  در اين  ، كه كافر است  براي  خطاب: قولي به.  خبر بده
بر «  داري بازمي  خواندن نماز او را از  كهصمحمد  »اگر  كه«  خبر بده  من  به! كافر

  ، توحيد و عمل اخالص  به: يعني »امر كند  پرهيزگاري  باشد، يا به  هدايت  طريق
 او را از  هم پرهيز كرد، آيا باز  دوزخ  از آتش  توان مي  آن  وسيله به  امر كند كه  اي شايسته

  اكثر مفسران  كه باشد ـ چنان صخدا  رسول  براي  ؟ و اگر خطاب داري كار بازمي  اين
اگر   كه  از نماز خبر بده  بازدارنده  طاغوت اين  از حال  من  به: است  چنين  آنند ـ معني بر

  ز آنبهتر ا  كار برايش  كرد، آيا اين امر مي  تقوي  بود، يا به مي  و صواب  هدايت  او در راه
  .بهتر بود  دهد؟ قطعا برايش  فرمان  بتان  پرستش  به باز دارد، يا �خدا  از راه  نبود كه

  

��°��� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈������§������¦��¥��°��� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈������§������¦��¥��°��� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈������§������¦��¥��°��� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈������§������¦��¥  
از  »برتابد  كند و روي  انكار پيشه«  ابوجهل »اگر  كه« صمحمد   اي »آيا ديدي«

  اين  باشد معني  ابوجهل  متوجه  و اگر خطاب . اي آورده  همراه  تو به  كه  و آنچه  ايمان
مگر « باشد؛  رويگردان  دروغگو يا از حق صاگر محمد   كه  خبر بده  من  به: است

  سبب  اورا به  پس  است  آگاه  وي  احوال  به �خداوند: يعني »بيند؟ خدا مي  كه  ندانسته
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  بنا بر وجه! ؟ بازداري  از نمازش تو او را  كه  است  نيازي  كند؟ لذا چه مي  مجازات  آن
  وسيله  كافر به  آيا اين: شود مي چنين  ، معني است صمحمد   متوجه  خطاب  ديگر كه

  ناظر است  زشتش  اعمال  اين بر �خداوند  داند كه بيند و نمي خود نمي  و انديشه  عقل
داند،  اگر مي  كند؟ پس مي  و مجازات  محاسبه  وجناياتش  برابر جرايم او را در  زودي و به

  .شود؟  را مرتكب  ننگيني  همچو اعمال  كه است  كرده  جرأت  چگونه
  

��¼��»����º��¹�� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±��¼��»����º��¹�� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±��¼��»����º��¹�� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±��¼��»����º��¹�� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±  
 »بازنايستد اگر«  بايد بداند كه پندارد، او مي  بازدارنده  طاغوت  اين  كه »نيست  ، چنان نه«

  خود دست  ناصواب  هاي وانديشه  اعمال  ز ايناگر او ا  كه  الوهيتم  سوگند به: يعني
  دوزخ  به و او را »بگيريم  او را سخت  پيشاني  موي  البته«نيايد؛   هوش برندارد و به

  را كه  پيشاني  اين  صاحب: يعني »را  پيشه گناه  دروغزن  پيشاني  موي«؛  درافگنيم
  گناه  ارتكاب از  كه  كسي  ، اين ستا  و نكوهيده  انديشه پروا، بي ، خطاكار، بي دروغزن

  . سر است  جلوي  موي: ناصيه. ندارد  عاري و  ننگ  كند و هيچ نمي  پروا و انديشه  هيچ
  

��¿���¾��½��¿���¾��½��¿���¾��½��¿���¾��½  
نشينند و  مي  در آن  قوم  كه  است  محلي: نادي »خود را فراخواند  نادي  بايد اهل  پس«

را   و كسانش  قبيله و  ، قوم طاغوت  بايد آن: عنيي. آيند مي  هم گرد  در آن  و قبيله  خانواده
  من  ياري  به! هال  دردهد كه  بانگ  و بر آنان  فراخوانده  خويش  و پشتيباني  كمك  به

  !!كنند  و ياري  بشتابيد تا او را كمك
آيا  :گفت صخدا   رسول  به  ابوجهل  كه  است شده  نقل  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  مجلس  از نظر اهل) مكه(  وادي  اين  كسان  بيشترين  من  كه  در حالي  كني تهديد ميمرا 
  .شد  نازل  آيه  اين  پس! ؟ هستم  و پشتيبانان  و ياران
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��Â������Á��À��Â������Á��À��Â������Á��À��Â������Á��À  
 را  زبانيه  زودي  ما نيز به«خود را فراخواند؛   و قبيله  قوم  بگو كه! پيامبر  ، اي آري

. باشند مي  جهنم  آتشبان  اند كه خشن  سختگير درشتخوي  فرشتگان: زبانيه »خوانيم فرامي
  درشتخوي  خشن  فرشتگان  فراخواند و ما اين  كمك  را به  و يارانش  او قبيله: يعني
عنهما  هللا رضي  عباس ابن. بيفگنند  سوزان  را تا او را بگيرند و در آتش  پنجه قوي
  پنجه قوي  فرشتگان خواند، قطعا را فرامي  لسشمج هم  گروه  اگر ابوجهل«: گويد مي

  .»گرفتند ، آشكارا او را مي موصوف
  

���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  
حاشا  نتواند كرد و  را عملي  تهديدش  انديشه بي  پرواي بي  دروغزن  هر گز اين »زنهار«

  كه  در آنچه »نكن  از او پيروي«  باشد؛ پس  تو داشته  را به  گزندي  رسانيدن  او ياراي  كه
  نمازت  به: يعني »كن  و سجده«  او پايدار باش  خواند و بر نافرماني فرامي  آن  تو را به

او   ، يا در بازداشتن بدهي  اهميتي  او كمترين  به  كه آن ، بي بده  ادامه  عزوجل  خداي  براي
و   با طاعت  سبحان  خداي  سوي به »بجوي  و تقرب«  يابي  گرايش  سويش از نماز، به

  ذيل  شريف  كرد، در حديث تعبير»  سجده»  از نماز به  تعالي  حق  كه اين  دليل.  عبادت
  است  ، حالتي پروردگارش  به  بنده  حالت  ترين داشته  و دوست  نزديكترين«: است  آمده

  سجده!  آري. » است  نهاده  زمين بر  كنان سجده  تعالي  حق  براي  در آن  اش پيشاني  كه
و از آنجا   است  پروردگار سبحان  پيشگاه در  و ذلت  از عبوديت  ، نمادي بر زمين  كردن

  باشد پس متصور نمي  مقداري  آن  براي  كه  است  عزتي  چنان  داراي �خداوند  كه
در   همچنين.  شوي نزديكتر مي  بهشتش  به ، دور گردي  وي  صفت  از اين  هرچند كه

را   پروردگارتان  ؛ پس اما ركوع«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث
  است  سزاوار آن  دعا بكوشيد زيرا سجده  به  آن در  ؛ پس  كنيد و اما سجده  تعظيم  آن در
  .»شود  مستجاب  در آن  دعايتان  كه
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  ﴾ قدر  سوره ﴿
  . است  آيه) 5(  و داراي  است  يكم

  
  يعني» قدر« ، است  گرديده  نازل  در آن  قرآن  قدر كه  شب  نام به  سوره  اين :تسميه  وجه

��C��B��A}�: فرمايد مي آن  در مطلع  سبحان  خداي  كه شد چنان  ناميده  و عظمت  شرف

��E��Dz .  
  

��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A  
  داراي و  رگبز  را در شبي  ما قرآن: يعني »كرديم  قدر نازل  را در شب  همانا ما آن«

» قدر»  آن  عظيم  و منزلت  شرف  سبب را به  آن  پس.  ايم كرده  نازل  عظيم  قدر و منزلتي
را   چيزهايي  همه  سبحان  خداي  كه  است  قدر اين  به  آن  ديگر نامگذاري  دليل. ناميدند

. كند مي  ريزي برنامه مقدر و  شب  ، در آن است رفته  بر آن  آينده  تا سال  وي  مشيت  كه
  كه  است  معني  باشد، بدين مي  رمضان  مبارك  هاي از شب  قدر كه  در شب  قرآن  نزول
  از آسمان  آن  نزول  شد ولي  دنيا نازل  آسمان  محفوظ به  از لوح  شب  تماما در اين  قرآن

 صخدا   بر رسول  سال  وسه بيست  ظرف نياز در  برحسب  بود كه  تدريجي  دنيا نزولي
 صخدا   رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث. گرديد  نازل

  بوابأ  فيه  ، تفتح صيامه  عليكم  اهللا  افترض  ، شهرمبارك شهر رمضان  قد جاءكم«: فرمودند
  حرم  منشهر،   لفأ  خير من ةليل  ، في الشياطين  فيه  ، وتغل الجحيم  بوابأ  فيه  وتغلق  ةالجن

  در آن  خداوند متعال  كه  مبارك  بر شما آمد، ماهي  رمضان  ماه  اينك: خيرها فقد حرم
  بسته  دوزخ  باز و درهاي  بهشت  درهاي  ، در آن گردانيده  را بر شما فرض  اش روزه

بهتر از هزار   كه  شوند، در شبي مي  داده در قيد و زنجير قرار  شياطين  شود و در آن مي
  شده  گردانيده  محروم )از هرخيري(  گمان شد، بي  محروم  ازخير آن  ، هر كس است  شب
  يمانا واحتسابا، غفر لهإالقدر   ةليل  قام  من«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » است
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 )نماز و نياز  براي(قدر را   شب  قصد قربت و به  ايمان  از روي  هر كس: ذنبه  من  ما تقدم
  .»شود مي  آمرزيده  بر وي  است  گذشته  از گناهانش  كه  ، آنچه خاست پا به

  كه  آنچه باشد اما مي  قدر، مختلف  شب  در تعيين  وارده  احاديث  كه  ذكر است  شايان
باشد؛ و  مي  سال هر  رمضان  وهفتم بيست  قدر، شب  شب  كه  است  اكثر علما برآنند، اين

. ندارد  كند و شعاعي مي  سپيد طلوع  خورشيد در بامداد آن  كه  است  اين  آن  از عالمات
  درباره صخدا   رسول  كه  است  آمده � هللاعبدا جابربن  روايت  به  شريف  در حديث

قدر در   شب. ساختند  فراموشم را  اما آن  قدر را ديدم  شب  من«: قدر فرمودند  شب
و سپيد،   سرد، روشن  و نه  گرم  ، نه معتدل  است  و شبي  است  اخير رمضان  دهه  شبهاي
  صبحش  كه آيد تا آن نمي  بيرون  شيطان  شب  آن. تابد مي  تمام  ماهي  در آن  كه  گويي
  قدر، ضعيف  شب  خورشيد در صبحگاه«: است  آمده  ديگري  در روايت. »گردد  روشن

  بيرون  از خانه صخدا   سولر  كه  است  شده  روايت. »شود مي ظاهر  رنگ  و سرخ
  در كشمكش  باهم  اثنا دو مرد را كه  قدر خبر دهند؛ در اين  شب از  مردم  شدند تا به

  شب  داشتن  در پنهان  حكمت. كردند  خبر را فراموش  آن  يافتند پس برابر خود بودند در
  طاعات  به  مكلف تا  است  و روز قيامت  وفات  وقت  داشتن  در پنهان  حكمت قدر مانند

  و سستي  بيفزايد، غفلت  راه  و جد و جهد خود در اين  كوشي و بر سخت  كرده  رغبت
  .ننمايد  تكيه  مخصوصي  و بر شب نكند

  

��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  
  شب  شأن  و بزرگداشت  تفخيم  براي  استفهام »؟ قدر چيست  شب  كه  داني  و تو چه«

زيرا   اي نكرده  قدر را درك  شب  و شرف  فضل  نهايي  و پايه  تو مرتبه: ، يعني قدر است
در هزار   نيك  عمل ، بهتر از در آن  نيك  عمل: يعني »است  قدر بهتر از هزار ماه  شب«

  .در آنها نباشد  قدري  شب  كه  است  ماهي
را   صبح تا  شب  بود كه  مردي  اسرائيل بني  ندر ميا: گويد مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان

و او هزار  كرد جهاد مي  با دشمن  روز نيز تا شب  سپس  خاست پا مي  كرد و به احيا مي
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  كه  است  ماهي قدر بهتر از هزار  شب: فرمود �خداوند  پس. كرد  نمط عمل  بر اين  ماه
  .داد  انجام  صالح  مرد در آنها عمل  آن
  

�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  
 اذن  به  با روح  فرشتگان  در آن«: كه  است  اين  قدر بر هزار ماه  شب  برتري  سبب

 فرود: يعني »هر امري  براي«  زمين  سوي از آسمانها به »آيند فرود مي  پروردگارشان 
  آينده  را تا سال  آن �وندخدا  كه  هر امري  به  دادن  و سامان  پرداختن  آيند براي مي

»  فرشتگان«  و هرچند كلمه  است � جبرئيل: روح.  است كرده  حكم  آن  مقدر و به
  شد پس  يادآوري مخصوصا نيز  شرفش  فزوني  سبب  از او به  شود ولي او نيز مي  شامل

  كه  است  اين  فرشتگان  آمدن از فوايد فرود.  است  بر عام  خاص  عطف  از باب  اين
  بودند همچنين  آسمانها نديده  اهالي  در ميان  بينند كه را مي  طاعاتي  انواع  در زمين  ايشان

آنها نزد   و زاري  ناله  شنوند كه مي را  كاراني گنه  و زاري  فرياد ناله  آنها در زمين
ديگر  يك  به  حال  در اين  پس  است  مسبحان  تسبيح  تر از زمزمه داشته دوست �خداوند

ما   تر از تسبيح داشته نزد پروردگار ما دوست  كه  را بشنويم  بياييد صدايي: گويند مي
  .باشد مي
  

���c��������b��a�� �̀�_��^���c��������b��a�� �̀�_��^���c��������b��a�� �̀�_��^���c��������b��a�� �̀�_��^  
خير  و  سالمتي  شب  آن  تمام: يعني »است  سالمتي  فجر محض  طلوع  تا دم  شب  آن«

  در آن  فرشتگان  آمدن ، فرود دم دهسپي  دميدن  و تا هنگام  نيست  در آن  شري  و هيچ  است
فرود   از آسمان  دم سپيده  تا طلوع  و پياپي  گروه آنها گروه  كه  طوري شود به نمي  قطع
  شيطان  كه  است  سالمي  ، شب شب  آن«: گويد مي  كريمه  مجاهد در تفسير آيه. آيند مي

  گفتن  ، سالم مراد از سالم« :گويد مي  شعبي. »برساند  گزند و آزاري  تواند در آن نمي
شود تا  مي  خورشيد پنهان  كه  هنگامي از  قدر است  مساجد در شب  بر اهل  فرشتگان

  .»كند مي  بامداد طلوع  كه  گاه آن
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  ﴾ بينه  سوره ﴿
  . است  آيه) 8(  و داراي  است  يدنم

  

��d}�: تعالي  حق  فرموده  با اين  شد كه  ناميده»  بينه»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

�� � �o��n��m���l��k��j��i��h���g��f��ez  در .  است  شده  افتتاح
  به صخدا   رسول  كه  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  حديث

�  سوره  كه است دستور داده  من  به �خداوند«: فرمودند �كعب بن ابي {��f� �e� �d

� �j��i��h� � �gz  ؟  است  برده  نام  از من�خداوند  :گفت  ابي.  خوانمرا بر تو ب
  .» گريست )از شوق(  پس!  آري: فرمودند

  

��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  
  عرب  مشركان: يعني »و مشركان«  از يهود و نصاري: يعني »كتاب  از اهل  كافران«

  خويش بردار از كفر و دست »شونده جدا«  و غير آنها از مشركان  پرستشگر بتان

و هويدا   را روشن  حق  كه  است  هر چيزي: بينه »بيايد  بينه  بر آنان  كه  نبودند تا وقتي«
و   رنگ كفار از هر: يعني.  است ص، يا محمد  در اينجا قرآن  گرداند و مراد از آن

نيستند تا  اربرد دست  خود در دين  و اختالف  باشند، هرگز از كفر و شرك  كه  قماشي
متمايز   باطل را از  حق  در امر عقايد و اديانشان  كه  بفرستيم  حجتي  سويشان به  كه آن

  سبب به  كه  اي گمراهي  سازد همان  و مبرهن  روشن  را برايشان  شان گرداند و گمراهي
  كه  اي آسماني  كتب  تحريف  سبب  و به ‡با عهد انبيا  آنان  زياد زماني  وجود فاصله
محمد   آشكار همانا حضرت  وحجت  بينه  اين. اند درافتاده  آن  ، به است  در اختيارشان

  كه  ، كتابي است  با خود آورده  روشن  معجزه  عنوان او به  كه  است  و نيز كتابي ص
.  است  خوانده  فرايشان  ايمان  سوي و به  گردانيده آشكار  را برآنان  شان و ناداني  گمراهي
  كتاب  آوردن پيامبر و فرود  فرستادن  ، مقتضي ومشركان  كتاب  اهل  حال: كه اين  خالصه

  . را فرود آورديم  و قرآن  را فرستاديم   صخاتم پيامبر ما  جهت  بود، از اين
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���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  
 هاي صحيفه  خداوند كه  از جانب  است  اي فرستاده«: فرمايد مي  در تفسير بينه  گاه آن

در   را كه  ، آنچه�خداوند  فرستاده  عنوان بهص محمد : يعني »كند مي  را تالوت  پاك 
 بر آنان  كتاب  از روي  خود و نه  و قلبي  ذهني  ، از حافظه است  قرآن  هاي صحيفه

  صريحي  حق  و دربرگيرنده  بوده  و كفر پاك  و شبهه  ها از دروغ صحيفه  خواند و اين مي 
  روشن  برايشان شود، مي  مشتبه  و مشركان  كتاب  بر اهل  را از امور دين  هر چه  كه  است

  اين  بلكه  التباسي و  ، غموض ابهام  و نه  است  ها تحريفي صحيفه  در اين  نه  كند پس مي
  . است �خداوند  ها حقا كالم صحيفه

  

��{����z������������y��x��{����z������������y��x��{����z������������y��x��{����z������������y��x  
  به  كه  است  و احكامي  ها آيات صحيفه  در آن: يعني »ار استاستو  هاي در آنها نوشته«

  كجي  در آنها هيچ  و استوار كه  ، محكم ، راست درست  يعني: قيمه.  گوياست  و عدل  حق
و   و رهنموني  صواب ، در آنها هست  كه  هر چه  وجود ندارد بلكه  از حق  و انحرافي

»��¬��®���¯��°��±��}� :است  فرموده �دخداون  كه  چنان  است  و حكمت  هدايت

»��º���¹��¸¶��µ��´�����³��²...� ��z  :)را بر بنده  كتاب  اين  را كه  خدايي ستايش  
تا   و درست  راست  است  نداد، كتابي قرار  در آن  كجي  گونه  خود فروفرستاد و هيچ

  لذا هر كس. »1ـ  2/   فكه«...) دهد  بيم  سخت  عذابي  خود به  را از جانب  گناهكاران
  .دارد قرار �خداوند  مستقيم كند، قطعا بر صراط  پيروي  از قرآن

  

��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 »آمد  آشكار برايشان  برهان  كه از آن  نشدند مگر پس  متفرق  كتاب  و اهل«

آنها   نبود بلكه  آنان بر  حقيقت  و ابهام  نماند  ، پوشيده كتاب  اهل  و اختالف  تفرقه  انگيزه
 ص  اكرم رسول  بعد از بعثت  ـ يعني  صواب  راه  شدن و آشكار  حق  شدن از روشن  پس

  ايمان ص  حضرت  آن  به  كردند و برخي  پيشه  و اختالف  تفرقه  حق  ـ در كار دين
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در   كه بود  آنها اين  تكليف  كه  كفر ورزيدند در حالي  ايشان  به  هم  و برخي  آورده
ـ   هست نيز  كتابهايشان  كننده  تصديق  ـ كه  از پيامبرش  و پيروي �خدا  از دين  پيروي
  .باشند  قرار داشته  واحدي  و روش  بر راه

پيامبر   اي  ، يعني نيز هست صخدا   از رسول  و دلجويي  ، تسليت حال  در عين  آيه  اين
و   كمبود و قصور حجت  تفرقه  نكند زيرا منشأ اين  ا غمگينتو ر  آنان  تفرقه! ص

. باشد مي  كتاب  اهل  دار در ميان ريشه  عادتي  كه  عناد است  منشأ آن  بلكه  نيست  برهان
  دو فرقه و هفتاد  به  و نصاري  فرقه  هفتادويك  به  يهوديان«: است آمده  شريف  در حديث

آنها در   همه  شد كه خواهند  متفرق  فرقه  سه و هفتاد  به  من  امت  زودي شدند و به  متفرق
؟ هللا اند يا رسول كساني  چه  فرقه  يك  اين: گفتند  اصحاب.  فرقه  اند مگر يك دوزخ

  .» داريم قرار  بر آن  و اصحابم من  كه )قرار دارند  و روشي  راه( بر  كه  همانان«: فرمودند
همانا   كه  دين  اساسي  از هدف  انحرافشان  سبب  به را  كتاب  اهل �خداوند  سپس

  :فرمايد و مي  نموده  ، سرزنش اوست  براي  عبادت  ساختن  خالص
  

��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  
  كه خدا را بپرستند در حالي  كه جز اين«  قرآن  و اين  دين  با اين »بودند  نيافته  و فرمان«

  منظور نازل  را بدين  قرآن: يعني »و حنفاء باشند  گردانيده  او خالص  را براي  دين
  ما از هر شرك  براي  نهند، عبادتشان  ما گردن  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  كرديم
  عبادت و  را در دين  و خويشتن  نياورده  را شريك  باشد، با ما چيزي  خالص  اي وشائبه

  و اين. باشند  مايل  اسالم  دين  و فقط به  بريده  اديان  گردانند و از همه  خالصما   براي
  . حنيف  معني  است

  نگرديده  واجب  آن  براي  عبادت: اند گفته  كه  سنت  اهل  كند بر مذهب مي  داللت  آيه  اين
  گرديده  واجب  ينا  براي  عبادت  انجامد بلكه مي  دوزخ  از عذاب  ، يا دوري بهشت  به  كه
  كار نباشد و حق نيز در  و عقابي  ثواب  اگر حتي  و او پروردگار پس  هستيم  ما بنده  كه

  عبوديت  محض  به  وي  دهد، عبادت  خود فرمان  عبادت  به  پاداشي  هيچ  ما را بي  تعالي
  خداي  هر كس  كه دارد  نيز اشاره  حقيقت  اين  به  آيه  اين  كه چنان.  است  بر ما واجب
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  و عقاب  ثواب  همان  درحقيقت  كند، معبود وي  پرستش  و عقاب  ثواب  را براي  عزوجل
و   خالصانه  عمل  كه  است  آن: اخالص . نيست  بيش  اي واسطه  ميان  در اين  و حق  است

پروردگار،   جز رضاي  ديگري  انگيزه  و هيچ شود  انجام  تعالي  حق  رضاي  انگيزه  فقط به
خاطر  را به  كار نيك  كه  است  كسي: مخلص. باشد  نداشته وجود  عمل  آن  دادن  در انجام

  ريايي  نه  دهد و در كار وي مي  انجام  پروردگار متعال  براي  خالصانه  آن  بودن  نيك
  . ديگري  غرض  ونه  طلبي شهرت  ، نه است

  عمل ، اعتقاد و قول  از مجموعه  عبارت  ايمان  هك  امر نيز هست  بر اين  دليل  آيه  اين
  و قرآن  دين  اين بودند با  نيافته  فرمان »و«: آيد برمي  آيه  از تتمه  كه  طوري باشد، همان مي

نمازها را بر   بودندكه  يافته  فرمان: يعني »بپردازند  نماز برپا دارند و زكات  كه جز اين«
  آداب  آنها و با رعايت  ؛ در اوقات است  از آنها خواسته  �ندخداو  كنند كه  اقامه  وجهي

  معني  حاصل. بپردازند  آن  را در موقع  زكات  بودند كه  يافته  آنها و نيز فرمان  و اركان
  ، نه است  در دين  و اتفاق  وحدت  ، مقتضي در عبادت  اخالص  به  شدن  آراسته: كه اين

  پيشين  پيامبران  كه  است  را آورده  حقي  نيز دينص را محمد زي  در آن  و افتراق  شقاق
  و اين«اند؟  گرفته  در پيش  و اختالف  شقاق  راه  كتاب  چرا اهل  اند پس مأمور بوده  آن  به

  ، ترك�خداوند  در عبادت براي  آور اخالص پيام  كه  دين  اين: يعني »قيم  دين  است
  براي  زكات  و پرداخت  آن  نمازها در اوقات  ، اداي وي از غير  باطل  معبودات  همه

  .باشد مي  استوار و پايدار الهي  ، تنها دين است �خدا نيازمند  بندگان
  

��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z������¬��«��ª��©�� �̈�§¦��¥������¤���������£��¢���¡�����~��}��¬��«��ª��©�� �̈�§¦��¥������¤���������£��¢���¡�����~��}��¬��«��ª��©�� �̈�§¦��¥������¤���������£��¢���¡�����~��}��¬��«��ª��©�� �̈�§¦��¥������¤���������£��¢���¡�����~��}  
و « صمحمد   حضرت  بعد از بعثت »كتاب  اند از اهل كافر شده  كه  كساني  گمان بي«

 »مانند مي  جاودان  در آن«پيوندند  مي  آن  به  و سرانجام »اند جهنم  ، در آتش نيز مشركان

: يعني »اند خلق  بدترين  اينانند كه«ميرند  مي  در آن  توانند و نه مي  آمده  بيرون  از آن  نه
را   قح  سركشي حسد و  هستند زيرا از روي �خداوند  آفريدگان  بدترين  اينان

  .اند فروگذاشته
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��� �̧�¶��µ����� �́�³��²��±��°�� �̄��®��� �̧�¶��µ����� �́�³��²��±��°�� �̄��®��� �̧�¶��µ����� �́�³��²��±��°�� �̄��®��� �̧�¶��µ����� �́�³��²��±��°�� �̄��®  
 ايشانند كه  گروه  اند، آن كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه كساني  گمان بي«

  . آخرت  ، در امروز دنيا و فرداي و آينده  در حال »آفريدگانند  بهترين 
  

�O��N��ML��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A�O��N��ML��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A�O��N��ML��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A�O��N��ML��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A������T��SR��Q��P��T��SR��Q��P��T��SR��Q��P��T��SR��Q��P
���X����W��V���U���X����W��V���U���X����W��V���U���X����W��V���U  

  عدن  هاي بهشت«؛  صالح  و عمل  ايمان  آن  در مقابل »نزد پروردگارشان  پاداششان«

آنها   هاي و غرفه  درختان  از فرودست: يعني »آنها  از فرودست  جويباران  كه  است

  كوچانده  از آن  آيند، نه مي  بيرون  از بهشت  نه »جاويدانند  هميشه  در آن  است  جاري«
دارند و  قرار  آن  پايان بي  نعمت و در ناز  هميشه  ميرند بلكه مي  در آن  شوند و نه مي
  ايشان خشنود شد و  خدا از ايشان«هستند   آن  لذتهاي  انتها غرق طور مستمر تا بي به

  كه  تاس جهت  كار بدان شايسته  از مؤمنان  تعالي  حق  خشنودي »نيز از او خشنودند
از   آنان  خشنودي اند و را پذيرفته  و احكامش  و شرايع  كرده  او را اطاعت  فرمان  ايشان

نظير   اند كه خود رسيده  دلخواه  از نعمتهاي  جايگاهي  به  كه  است  جهت  بدان  تعالي  حق
  است  هخطور نكرد  بشري  هيچ  و بر قلب  نشنيده  گوشي  ، هيچ نديده  چشمي  آنها را هيچ

و   پاداش  اين: يعني »بترسد  از پروردگارش  كه  است  كسي  از آن  پاداش  اين«
،  و خشيت  ترس  اين  سبب و به  بوده  در دنيا خداترس  كه  است  كساني  از آن  خشنودي

اخير   ؛ جمله است  گفتني. اند برداشته  و از آنها دست  او بازايستاده  هاي در برابر نافرماني
و در   آن  و در ميان  است  دينداري  قله �از خدا  ترس  دارد كه  داللت  حقيقت  ر اينب

دو امر با   وجود دارد و اين  ناپذيري گسست و  ، پيوند محكم صالح  و عمل  ايمان  ميان
  .اند متالزم  هم
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  ﴾ زلزله  سوره ﴿
  . است  آيه) 8(  و داراي  است  يدنم

  
روز   پيشاپيش  سخت  از رخداد زلزله  با خبر دادن  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  كه  است  كثير گفته ابن اما.  است  مدني  سوره  و اين. شد  ناميده»  زلزال«يا »  زلزله«،  قيامت
  . است  مكي  سوره  اين

 بسيار سؤال  و حساب  كفار از روز قيامت  بود كه  اين»  زلزال»  سوره  نزول  سبب

و مانند  »6/ القيامه» «؟ است  وقت  چه  روز قيامت«:  z��y��x�z}�: گفتند كردند و مي مي 
  قيامت  هاي نشانه از  سوره  در اين �خداوند  پس... مورد  ديگر در اين  از سؤاالت  اين

  و هيچ  اوست فقط نزد  قيامت  علم  تا بدانند كه  آن  از وقت  نه  گفت  سخن  برايشان
  .وجود ندارد  آنان  براي  آن  وقت  تعيين  سوي به  راهي

  شريف  حديث  جمله  از آن  است  آمده  احاديثي  سوره  اين  فضيلت  در باره:  آن  فضيلت
خود   ياران از  مردي  به صخدا   رسول  كه  است � مالك بن انس  روايت  به  ذيل

  من  سوگند كه خدا  به! هللا يا رسول: ؟ گفت اي كرده  آيا ازدواج!  فالن  اي«: فرمودند

؟  تو نيست  همراه  D��C��B��A�z}�آيا : فرمودند!!  كنم  ازدواج  تا با آن  ندارم  چيزي
: فرمودند.  است  قرآن) سوم يك(  ثلث  سوره  اين: فرمودند.  چرا، هست: گفت

  اين: فرمودند.  هست چرا،: ؟ گفت تو نيست  همراه  e��dcbaz}آيا

تو   همراه  C��B��Az}�آيا : فرمودند.  است  قرآن) چهارم يك(  ربع  سوره
.  است  قرآن) چهارم يك(  نيز ربع  سوره  اين: فرمودند.  چرا، هست: ؟ گفت نيست

  اين: فرمودند.  چرا، هست: گفت ؟ تو نيست  همراه  ��Z��Y�z]}�آيا : فرمودند
  .» كن  زدواجا  ؛ پس است  قرآن) چهارم يك(  نيز ربع  سوره
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��]��\��[��Z��Y��]��\��[��Z��Y��]��\��[��Z��Y��]��\��[��Z��Y  
  لرزانيده«  نيست  اي زلزله  تر از آن سخت  كه »شديد خود  لرزش  به  زمين  كه  گاه آن«

. و خرد شود  شكسته  درهم  آن  چيز بر روي همه  آيد كه  تكان بلرزد و به  چنان  پس »شود
در   كيهاني  نظم  خوردن  هم  به و  نكار جها  در پايان  زمين  زلزله  به  كريمه  آيه  اين  اشاره

� :فرمايد مي  ديگري  جاي در  تعالي  حق  كه  چنان.  است  قيامت  قيام  هنگامه {...��G

��J���I��Hz  :»1/   حج» « است  سهمگين  بس  قيامت  زلزله«.  
  

��a��� �̀�_��^��a��� �̀�_��^��a��� �̀�_��^��a��� �̀�_��^  
گنجها،  ، مردگان از  آن  در شكم  را كه  آنچه: يعني »خود را  سنگين  بارهاي  و زمين«

  شريف  حديث در »افگند  برون«  است  شده  انجام  آن  بر روي  كه  است  ها و اعمالي دفينه

  تلقي«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � از ابوهريره  و ترمذي  مسلم  روايت  به
،  هذا قتلت  في: يقولف  ء القاتل فيجي ةوالفض  الذهب  من  االسطوان  مثالأفالذ كبدها أ  رضاأل

،  يدي  هذا قطعت  في :فيقول  ء السارق ويجي  رحمي  هذا قطعت  في: فيقول  ء القاطع و يجي
از طال و   ستونهايي  بسان جگر خود را  هاي پاره  زمين: شيئا  منه  فال يأخذون  يدعونه  ثم

از .  كشتم  آدم )طال و نقره(  اين  در راه: گويد آيد و مي مي  قاتل  افگند پس مي  برون  نقره
دزد .  كردم  خود را قطع  پيوند رحم ، خاطر اين به: گويد آيد و مي مي  رحم  گسلنده  هم
  طال و نقره  آنها آن  همه  سپس  است  شده  ، قطع اين  در راه  من  دست: گويد آيد و مي مي

را در   مردگان  زمين  كه  ذكر است  شايان. »گيرند نمي  از آن  گذارند و چيزي را فرو مي
  .افگند مي  برون  دوم  نفخه

  

��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b��f��e��d��c��b  
  دهشت  و اين  بزرگ  هنگامه  اين  چون: يعني »؟ است  شده  را چه  زمين: گويد  و انسان«

  هنگام  آن كند، در مي  گيرد و غافلگيرشان فرومي  خويش  انسانها را در چنبره  سهمگين
خود   گران  درآمد وبارهاي  جنبش  به  زمين  چه  براي«: گويد مي  اناز افراد انس  هر فردي
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زيرا   رستاخيز است روز  كافر به  ، انسان مراد از انسان: قولي  به. »افگند؟  بيرون  را به
  .آيد مي  چه  بر سر زمين  داند كه مي  مؤمن

  

���j��i��h��g���j��i��h��g���j��i��h��g���j��i��h��g  
  راكه  اعمالي  خبرهاي  زمين: يعني »خود را بازگويد  خبرهاي  زمين  كه  روز است  آن«

روز   در آن  سبحان  گويد زيرا خداي بازمي  است  شده  از خير و شر انجام  آن  بر روي
در .  است  نظر جمهور مفسران  و اين. دهد  گواهي  آورد تا بر بندگان مي  نطق را به  زمين

را خواندند   آيه  اين ص خدا  رسول«: است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
و  �خدا: گفتند  ؟ اصحاب چيست  اخبار زمين  دانيد كه آيا مي: فرمودند  گاه و آن

بر   يعني(  هر كنيزي و بر  بر هر بنده  كه  است  اين  اخبار آن: فرمودند. داناترند  رسولش
  نحو كه  بدين،  است  كرده عمل  آن  بر پشت  كه  دهد از آنچه مي  گواهي )هر مرد و زني

. » اخبار آن  است  اين  پس. كرد  و چنان  چنين  من  روز بر روي  و فالن  او فالن: گويد مي
  به  زمين  كه  است  و مراد اين  است  تمثيل  از باب  زمين  گفتن  سخن«: گويد مي  اما طبري

  .» قال  زبان  به  گويد، نه مي  سخن  حال  زبان
  

��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k  
  اخبار خود را به  زمين: يعني »است كرده  او وحي  به  پروردگارت  كه آن  سبب به«

 بگو و  سخن  دهد كه مي  او فرمان  به �گويد زيرا خداوند مي باز �خداوند  وحي
و   ليهإو  له  وحيأ«: شود مي  گفته  كه  چنان  است  پنهاني  شيوه  به  الهام: وحي.  بده  گواهي

  .»كرد  الهام  سويش  و به  گفت  سخن  با او پنهاني  يعني :ليهإو   له  وحي
  

��v��u��t���s��r��q��p��v��u��t���s��r��q��p��v��u��t���s��r��q��p��v��u��t���s��r��q��p  
  مختلف  بر احوال  در روز قيامت  مردم: يعني »برآيند  پراكنده  بر احوال  روز مردم  آن«

  ايمن  از آنان  آيند؛ برخي مي  بيرون  حساب  موقف  سوي خود به  از گورهاي  اي و پراكنده
  و برخي  سپيد است  رنگ  اند كه بهشت  اهل  رنگ  به  ، برخي ترسناك  ئنند و برخيو مطم
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  به  گردند و برخي مي باز  راست  سمت  به  ، برخي است  سياه  رنگ  كه  دوزخ  اهل  رنگ به
  كثير در تفسير آن اما ابن. اند متفرق نيز  خويش  و اعمال  در اديان  كه  چنان  چپ  سمت

و   انواع  به  كه  در حالي: يعني. »گردند بازمي  گروه گروه  حساب  از موقف  مردم«: گويد مي
!  آري.  تا دوزخي  تا سعيد و از بهشتي  گرفته  شقي اند، از شده  تقسيم  مختلفي  اصناف
  را به  اعمالشان �تا خداوند: يعني» شود  داده  نشان  آنان به  تا اعمالشان«: گردند بازمي

تا : است  اين  يا معني.  اعمالتان  هم  شما و اين  اين  اينك :نمايد و بگويد  ارائه  آنان
  .دهد  نشان  آنان  را به  اعمالشان  جزا و نتيجه �خداوند

  

��}��|���{��z��y��x��w��}��|���{��z��y��x��w��}��|���{��z��y��x��w��}��|���{��z��y��x��w  
روز  در »را  باشد، آن  كرده  خير عمل  از عمل  اي ذره  همسنگ«در دنيا  »هر كس  پس«

را   عمل  آن يا. شود و مسرور مي  شادمان  و بدان »بيند مي«  خويش  اعمال  در نامه  قيامت
  . است شده  عرضه  بر وي  بيند كه مي  بعينه

  

���d���c��b��a�� �̀�_��~���d���c��b��a�� �̀�_��~���d���c��b��a�� �̀�_��~���d���c��b��a�� �̀�_��~  
را  باشد، آن  كرده  شر عمل  از عمل  اي ذره  همسنگ«در دنيا  »هر كس«  همچنين »و«

گرداند اما  مي قرار و بي  ، ناراحت او را ناخوش،  ديدن  اين  پس.  در روز قيامت »بيند مي
  در شعاع  كه  است  غباري و از گرد  عبارت: ذره. آمرزد بر او مي �خداوند  هم  گاهي

خود   كه مگر اين  نيست كس  هيچ«: است  آمده  شريف  در حديث. شود مي  خورشيد ديده
چرا بر : گويد خود مي ، باكند زيرا اگر نيكوكار باشد مي  مالمت  را در روز قيامت

  دست  چرا از گناهان: گويد مي  باشد هم  از اين ؟ و اگر غير خود نيفزودم  نيكوكاري
: گويد مي �مسعود ابن.  است  عقاب و  ثواب  مشاهده  امر در هنگام  و اين» ؟ نكشيدم

  .» است  كريم  قرآن در  آيه  محكمترين x��w...��z}�  آيه«
: گويد مي احبار  كعب. نظر دارند اتفاق  آيه  اين  بودن  علما بر عام  كه  ذكر است  شايان

،  ، انجيل تورات را در  آنچه  تمام  كه  است  كرده  نازل  دو آيهصبر محمد  �خداوند«

��y��x��w}� :اند از عبارت  دو آيه  اند، اين ، دربر گرفته هاست زبور و صحيفه
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�c��b��a��`��_��~��}��|���{��zz. به  شريف  درحديث  همچنين  
 صخدا   رسول  به � ابوبكرصديق  كه  است  آمده  حاتم ابي جرير و ابن ابن  روايت
 كرده  عمل  شر را كه  از عمل  اي ذره  همسنگ  در روز قيامت  آيا من! هللا يا رسول: گفت

،  بيني در دنيا مي  كه  هايي ناخوشي !ابابكر  اي«: فرمودند صخدا   ؟ رسول بينم ، مي باشم 
كند  مي  ذخيره  خير را برايت  ذره  مثقالهاي �اما خداوند  شر است  ذره  مثقالهاي  كفاره
  .» يابي آنها را بازمي  در روز قيامت  كه تا اين

�}�  آيه  چون: گويد مي  نزول  سبب  در بيان �جبير  سعيدبن �T��S� � �R��Q...z   
  نيازمندان به  كه  اندكي  برابر چيزهايي در  دار بودند كهپن  بر اين  شد، مسلمانان  نازل
 مورد  اندك  گناه برابر در  باور بودند كه  نيز براين  ديگري  ندارند و عده  دهند، پاداشي مي

اينها؛ و   و امثال  غيبت  ، يك حرام  نگاه  ، يك دروغ  گيرند، مانند يك قرار نمي  سرزنش
  ما را به  كبيره  گناهان  ارتكاب برابر فقط در  عزوجل  خداي  كه  نيست  جز اين: گفتند مي

را   آيه  اين �خداوند  بود كه  همان ! صغيره  در برابر گناهان  ، نه است  هشدار داده  دوزخ
  االغ  زكات  درباره صخدا   رسول  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث. فرمود  نازل

نظير و  بي  آيه  جز اين  آن  درباره  عزوجل  خداي« :رمودندقرار گرفتند، ف  مورد سؤال

�~��}� :است  نكرده  نازل  را بر من  جامع �}� �|� � �{� �z� �y��x��w

���c��b��a��`��_z «.  
  .نظير و فراگير ناميدند يكتا، بي  يعني»  فاذ جامع«: را آيه  آيه  ، اين بنابراين
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  ﴾ عاديات  سوره ﴿
  . است  آيه) 11(  و داراي  است  يكم

  
از   عبارت  كه  عاديات  به  تعالي  با سوگند حق  آن  افتتاح  جهت به  سوره  اين :تسميه  وجه
  .شد  ناميده»  عاديات«،  است  مجاهدان  تيزتك  اسبان

  

��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e  
و   است  از رفتار و دويدن  نوعي: ضبح »زنند مي  نفس نفس  كه  تيزتك  اسبان  سوگند به«

  ، صداي ضبح« :گويد فراء مي.  الفرس  ضبح: شود مي  بدود، گفته  شدت به  اسب  وقتي
و با خيز   يورشگرانه  كه اند مراد اسباني. » است  آن  دويدن  در هنگام  اسب  زدن نفس نفس

مراد : قولي  به. برند گر مي ستيزه كافر  دشمن  سوي به را �خدا  در راه  مجاهدان  و تاخت
. آورند را گرد مي  و در آنجا ايشان  برده  مزدلفه  سوي به  را از عرفه  حجاج  هاند ك شتراني
  . است  راجح  اول  اما قول
خدا   رسول :فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  عنهما در بيان هللا رضي  عباس از ابن
  دند اما از آنانكر  درنگ  ماه  جهاد فرستادند و يك  به  را سوار بر اسبان  مجاهداني ص

  .شد  نازل  آيه  اين  گاه نرسيد آن  خبري
  

��j��i��h��j��i��h��j��i��h��j��i��h  
  زمينهاي  خود به  و نعل  از برخورد سم  اند كه مراد اسباني »اخگرانگيزان  و سوگند به«

  زنه آتش از  آتش  آوردن  مانند بيرون  هايي ، جرقه و سنگريزه  و سنگ  سخت
  .انگيزند برمي

  

��m���l��k��m���l��k��m���l��k��m���l��k  
  حمله  بر دشمن  بامدادان  كه  اسباني: يعني »تكاور در صبحگاهان  اسبان  ند بهو سوگ«

  .برند مي
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��q��p���o��n��q��p���o��n��q��p���o��n��q��p���o��n  
بر   حمله  در هنگام  اسبان  كه  است  گردوغباري: نقع »برانگيزند  غباري  يورش  و با آن«

  .انگيزند برمي  دشمن
  

��u��t�����s��r��u��t�����s��r��u��t�����s��r��u��t�����s��r  
  تكاورانه  و يورش  با حمله  اسبان  آن: يعني »درآيند  جمعي  در ميانه  هجوم  در آن  پس«

  كه اين  دليل. را بشكافند  دشمن  ، قلب وسيله  اين  درآيند و به  دشمن  ميان  خود به
  دارد كه  خصوصياتي  در دويدن  اسب  كه  است  سوگند خورد اين  اسب  به �خداوند

خير   قيامت تا روز  اسب  در پيشاني  هك  روي  آن فاقد آنند و نيز از  ساير چهارپايان
بنواصيها الخير  معقود  الخيل«: است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان  است  شده  نوشته

  تا به  است  مؤمنان در نزد  اسب  و اهميت  شأن  بردن باال  هدف  پس. » ةالقيام  يوم  ليإ
  تمرين  آن  بر سواري �خدا  راهقصد جهاد در   گمارند و به  و عنايت  همت  آن  پرورش

  .نمايند  و ممارست
  

��z����y��x���w��v��z����y��x���w��v��z����y��x���w��v��z����y��x���w��v  
  سخت  برابر پروردگارش در  انسان  هرآينه«: است  اين  ياد شده  سوگندهاي  جواب

ظاهرا  .باشد  نعمت  كننده بسيار انكارگر و كفران  كه  است  كسي: كنود »است  ناسپاس
  ، انسان آن مراد از  اما اكثر علما برآنند كه  است  انسان  س، جن آيه  در اين  مراد از انسان

  داند كه نمي مگر(:  �z...§��¨�}: فرمايد مي  بعد از آن �باشد زيرا خداوند كافر مي
با   حقايق  اين از  مؤمن  انسان  كه در حالي) زبر شود؟ و زير  در گورهاست  آنچه  وقتي

باشد،   انسان  جنس  مراد از آيه  امر را كه  اين  احتمال از علما  گروه  اين  ولي.  خبر است
 شده  سرشته  ناسپاسگزاري بر  انسان  و طبيعت  جنس  كه  توضيح  اند با اين نيز رد نكرده

  .حفظ كند  آفات  خود از اين  و توفيق  لطف  او را به �خداوند  كه مگر كسي  است 
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���~��}��|��{���~��}��|��{���~��}��|��{���~��}��|��{  
  وبه  است  خود گواه  بر ناسپاسي  انسان: يعني »است  گواه  ر نيكام  او بر اين  و هرآينه«

  وي بر  ناسپاسي  اثر اين  رو كه  آن دهد، از خود مي  را عليه  گواهي  اين  يا قال  حال  زبان
  خداي :كه  است  اين  معني«: گويند مي  ثوري  و سفيان  اما قتاده.  آشكار و هويداست

  .»باشد مي  گواه  يناسپاس  بر اين  عزوجل
  

����������¥��¤��£����¢��¡��¥��¤��£����¢��¡��¥��¤��£����¢��¡��¥��¤��£����¢��¡  
 ذكر  دو رأي  آيه  اين  در معني  مفسران »است  مال  شيفته  سخت  و همانا انسان«

  دوستي مال  سبب  او به  كه اين  ، دوم است  دوست بسيار مال  انسان  كه اين  اول: اند كرده
  ، معناي بنابراين. » است  صحيح  يهر دو معن«: گويد كثير مي ابن. باشد مي  و بخيل  حريص

  به  آن  رو و در طلب زياده  دوستي در مال  انسان: است  اين  هر دو وجه  كننده  جمع
از پا   دست  آن  اندوختن  در پي  باشد كه و دو مي  و در تك  كوش سخت  اي گونه
  .شناسد نمي

  

��� �̄���®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��� �̄���®��¬��«��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���K��J��I��H���K��J��I��H���K��J��I��H���K��J��I��H  
  داند كه آيا نمي: يعني »، زيروزبر شود در گورهاست  آنچه  چون  داند كه مگر نمي«

و  شود  برافگنده  از رويشان  شوند و خاك  در گورهايند، برانگيخته  كه  مردگاني  وقتي
 خيرو شر  كه  وقتي: يعني »شود  فاش  هاست در سينه  و آنچه«شوند؛   آورده  بيرون  آنان

  احوالشان به  روز پروردگارشان  آن  گمان بي«دلها از همديگر متمايز و آشكار شود؛ 

  به  از اوقات  غيرآن روز و در  در آن  شدگان قطعا پروردگار برانگيخته: يعني »؟ است  آگاه
  ماند ولي نمي  پنهان بر او  وقت در هيچ  چيز از احوالشان  و هيچ  است  آگاه  احوالشان

روز   آن«: فرمود  تعالي  حق  كه اين  دليل  پس. دهد روز مي  را در آن  و كاملشان  تام  جزاي
  به  وي  علم  و احاطه  ؛ همانا تأكيد برفراگيري» است  آگاه  احوالشان  به  پروردگارشان

لذا   است  سابق  اعمال  جزا منوط به  كه  روي  باشد و نيز از آن مي  و آينده  ، حال گذشته
  آن  داشتن ياد و به  آنان  احوال  فراموشي  بر عدم  ، دال از روز قيامت  مخصوصا يادآوري
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  و احوال  و اقوال  اعمال  جزادهي  در وقت  الهي  ، علم بنابراين.  است  تعالي  حق  از سوي
نستند، را دا  حقيقت  اين  بندگان  وقتي  پس. ندارد  اختالفي  هيچ  اش ازلي  ، با علم بندگان

  براي  پروردگار و عمل  را از شكر و عبادت  آنان  مال  حب كه  سزاوار نيست  برايشان
  .گرداند  مشغول خود  روز حشر، به
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  ﴾ قارعه  سوره ﴿
  . است  آيه) 11(  و داراي  است  يكم

  
،  ستا  هراس و  ايجادگر هول  كه»  قارعه»  با كلمه  افتتاح  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

، مانند  است  قيامت روز  از نامهاي  يكي  قارعه  كه  ذكر است  شايان.  گرفت  نام»  قارعه«
  .و مانند اينها»  الغاشيه«، » الصافه«، » الحاقه«
  

M��LM��LM��LM��L  
  دشمنان  ، يا كوبنده خويش  قراري و بي  و هراس  دلها با هول  كوب درهم: يعني »قارعه«

  . روز قيامت  با عذاب �خدا
  

��P��O��N��P��O��N��P��O��N��P��O��N  
  اين :، يعني است  آن  شأن  و تفخيم  بزرگداشت  براي  سؤال  اين »؟ قارعه  چيست«

  .؟ چيست  و سهمگين  واويال برانگيز سخت  كوب درهم
  

��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q��U���T��S��R��Q  
 و  هول  بر شدت  تكرار نيز تأكيدي  اين »؟ چيست  كوب درهم  كه  داني  و تو چه«

 آن  كه  داني  تو چه: يعني.  است  روز قيامت  تو دهش  وحشت  و فزوني  هراس
  ؟ است  و سهمگين  قدر عظيم  چه  كوب درهم 

  :فرمايد مي  خود در تفسير آن  سپس
  

���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��V���[��Z��Y��X��W��V  
 احمق  پرنده  حشره  همان: فراش »گردند  پراكنده  هاي پروانه  چون  مردم  كه  روزي«
  آن  معني در  پرنده  حشرات  تمام: قولي به. زند مي  شآت  خود را بر قلب  كه  است  معروفي 

  مردم  حال  براي  تشبيهي  اين.  و پراكنده  متفرق  يعني: مبثوث.  و ملخ  اند، مانند پشه داخل
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و   ، دست دهشت و  و هراس  هول  از شدت  كه  از قبرهاست  آمدنشان  بيرون  در هنگام
آنها در   همه  كه آن دوند تا مي  هر سويي  به  پريشانو   و حيران  كرده  خود را گم  پاي

  .شوند مي  گردآورده  حساب  موقف
  

�� �̀���_�� �̂�]��\�� �̀���_�� �̂�]��\�� �̀���_�� �̂�]��\�� �̀���_�� �̂�]��\  
 به  كه  مانند پشمي: يعني »شود  رنگين  شده  زده  كوهها مانند پشم  كه  و روزي«
  بدان  است  گرديده  و محلوج  ، زده حالجي  وسيله و به  شده  آميزي رنگ  مختلف  رنگهاي 

شود  مي  هوا پراكنده  آنها به  و ذرات  گشته  و پاشان  تكيده كوهها خرد و درهم  كه  جهت

و نيز در  »3/تكوير« J��I�K�z}: است  آمده  تعالي  حق  فرموده  در اين  كه  چنان

  . آنها گذشت و تفسير  ترجمه  كه» 14 /مزمل« z~�{�}��|}�: وي  فرموده  اين
  

e��d��c��b���ae��d��c��b���ae��d��c��b���ae��d��c��b���a��������  
و   نموده  بيان  اجمال  را به  دو گروه  به  شدنشان و متفرق  مردم  احوال  تعالي  حق  سپس

  سنگين  آنچنان او  هاي نيكي  پله: يعني »شود  او سنگين  هاي پله  اما هر كس«: فرمايد مي
  .بچربد  بر گناهانش  شود كه

  

��j���i��h��g��f��j���i��h��g��f��j���i��h��g��f��j���i��h��g��f  
  داشت قرار خواهد  اي او در زندگي: يعني »بود خواهد  اي پسنديده  او در زندگي  پس«

  نعمتهاي  تمام  جامع  كه  است  اي كلمه: عيشه.  پسند و گواراست دل  سخت  برايش  كه
  نيكيهاي  پله  شدن  سنگين كه  نيست  جز اين«: گويد مي � ابوبكر صديق. باشد مي  بهشتي
  و باورشان  در نگاه  حق  و عزت  گينيدر دنيا و سن  از حق  شان پيروي  وسيله به  ايشان
  كه  است  شود، اين نمي  نهاده  در آن  جز حق  كه  ترازويي  شايسته  راستي  و به  است

  سبك  كه  است  شود، اين مي  نهاده  در آن  باطل  كه  ترازويي  باشد و شايسته  سنگين
  .» كسب  باطل و  است  سنگين  حق«: گويد نيز مي  مقاتل. »باشد
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��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k  
  ترجيح  بر حسناتش  و بديهايش  گناهان: يعني »برآيد  او سبك  هاي پله  و اما هر كس«

  .باشد  نداشته  توجهي  قابل  پيدا كند، يا حسنات
  

��r���q��p��r���q��p��r���q��p��r���q��p  
شد زيرا او   ناميده»  ام»  در دوزخ  جايگاهش »باشد«  جهنم: يعني »او هاويه  مسكن  پس«

شد زيرا   ناميده  هاويه  ؛ و جهنم مادرش  سوي به  طفل  گيرد كه مي  جاي  چنان  آن  سوي به
  .شود مي  فروافگنده  در آن  بسيار آن  و عمق  گودي  با درنظرداشت  دوزخي  شخص

  

����������w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s  
  هول  و افگندن  هراس  برانگيختن  براي  استفهام  اين »؟ چيست  هاويه  كه  داني  و تو چه«

باشد  مي  خارج  از حد معهود و متعارف  دوزخ  كه  تصور است  با ايجاد اين  و وحشت
  .يابد را در نمي  آن  و حقيقت  بشر كنه  كه  اي گونه به

  :فرمايد مي  خود در تفسير آن  تعالي  حق  سپس
  

���z��y��x���z��y��x���z��y��x���z��y��x  
  از آن فراتر  گرما و سوزشي  كه  و داغي  سوزندگي  در نهايت »سوزان بس  است  آتشي«

جزء   توقدون  التي  آدم  نار بني«: است  آمده  شريف  در حديث.  تصور نيست  حد قابل
از   جزئي افروزيد، را برمي  آن  كه  آدم  فرزندان  آتش...:  نار جهنم  جزءا من  سبعين  من

  نأهو  نإ« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »... است  جهنم  هفتاد جزء از آتش
از نظر   دوزخ اهل  آسانترين  گمان بي :منها دماغه  ، يغلي نعالن  له  من: النار عذابا  أهل

  كه» است  حدي  به  آن و سوزش«،  است  از آتش  دو كفش  داراي  كه  است  ، كسي عذاب
  .»جوشد مي  براثر آن  دماغش
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  ﴾ تكاثر  سوره ﴿
  . است  آيه) 8(  و داراي  است  يكم

  
  آغاز آن در �خداوند  شد كه  ناميده» تكاثر»  جهت  بدان  سوره  اين :سميهت  وجه

و   ياران و اوالد و  اموال  كثرت  به  فخر نمودن: يعني  �z}��|}�: فرمايد مي
  . داشت  ، شما را غافل خدمتكاران

  يعني صار،ان  از قبايل  دو قبيله  درباره  سوره  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
ديگر  يك خود بر  كسان  بسياري  به  گرديد كه  نازل  الحارث و بني  حارثه بني  قبايل

  سوي بياييد به :گفتند  را برشمردند سپس  در آغاز زندگان  پس... كردند  فخرفروشي
  ؟ لذا به است در شمار بيشتر  از ما دو گروه  كسي  چه  كه  تا ببينيم  برويم  گورستان

  اين �خداوند  بود كه  همان. ديگر پرداختند يك  قبرهاي  شمردن  و به  رفته  ستانگور
  .فرمود  را نازل  سوره

  كه  است آمده �شخير بنهللا از عبدا  و نسائي  ، ترمذي مسلم  روايت  به  شريف  در حديث

�|}  سوره  ايشان  كه در حالي  رفتم صخدا   نزد رسول«: فرمود �{z   را

�}�  سوره: روايتي  دند ـ و بهخوان مي � �|� �{z  بود ـ پس  شده  نازل  بر ايشان  
  چيزي  جز آن  از مالت  و مگر برايت!  من  مال!  من  مال: گويد مي  فرزند آدم: فرمودند

  ، يا صدقه اي ساخته  اش و كهنه  اي ، يا پوشيده اي كرده  و نابودش  اي خورده  كه  است
  كه  بدان«: است  شده  اضافه  ديگري  در روايت. »؟ اي كرده  صرفرا م  و آن  اي داده

. » اي گذاشته  باقي  مردم  را براي  و آن  است  ، بر باد رفته داري  كه  هر چه  اين  ماسواي
 صخدا   رسول  كه  است آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  ، فيرجع وعمله  وماله  أهله  يتبعه: واحد  معه  ويبقي  اثنان  فيرجع  :ةثالث  الميت  يتبع«: فرمودند

چيز   گردد و يك دو چيز برمي  كند پس مي  دنبال را  چيز مرده  سه: عمله  ويبقي  وماله  أهله
  و مالش  خانواده  پس  و عملش  ، مال كنند او را خانواده مي  دنبال: ماند مي  او باقي  همراه
  .»ماند مي  باقي  و عملشگردند  برمي
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��}���|��{��}���|��{��}���|��{��}���|��{  
،  فرزندان و  در اموال  طلبي فزون: يعني »داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن  تفاخر به«

  را از طاعت ديگر در آنها، شما با يك  چشمي وهم آنها و چشم  بسياري  به  فخرورزي
  .ر كردخود گرفتا  و به  داشت  غافل  آخرت  براي  و عمل  خداوند متعال

  

��a�� �̀�_��~��a�� �̀�_��~��a�� �̀�_��~��a�� �̀�_��~  
داديد   تا بدانجا ادامه  و فخرورزي  طلبي فزون  به: يعني »رسيد  گورستان  به  تا كارتان«

  بدانجا به يا تا. شديد  در گورها دفن  و منوال  حال  رسيد و بر اين در  شما مرگ  به  كه
  شمردن  رفتيد وبه  ستانگور  خود به  كثرت  دادن  نشان  براي  داديد كه  ادامه  طلبي فزون

  الحرص: اثنتان  معه  ، و يبقي آدم  ابن  يهرم«: است  آمده  شريف  در حديث. قبرها پرداختيد
  و آرزوهاي  حرص: ماند مي  باقي  وي  شود اما دو چيز همراه پير مي  فرزند آدم: ملواأل

  سنگدالن  براي  ابخششف  داروهاي  قبور از بهترين  زيارت  كه  بايد دانست. »دورودراز
  رو علما بر جواز زيارت  از اين  است  آخرت و  مرگ  يادآورنده كار به  باشد زيرا اين مي

  زنان  ؛ رفتن است  اختالف  زنان  براي  نظر دارند امادر جواز آن  اتفاق  مردان  قبور براي
  زيارت  جدا از مردان به  نباشد و اگر زنا مي  مباح  مسن  زنان  و رفتن  حرام  آن  به  جوان

و   مردان  از آميزش  كه  اما در صورتي  آنها جايز است  همه  كار براي  قبور بروند، اين
  .جواز ندارد  زنان  براي  آن  داد، زيارت مي  روي  اي فتنه  زنان
زاير   كه  است  اين  زيارت  شود؛ آداب  رعايت  شرعي  آداب  گورستان  بايد در زيارت  البته

او،   و براي  نموده  قبله  سوي رو به  كند، سپس  سالم  و بر وي  قبر رفته  سر صاحب  باالي
  شريف  در حديث. نمايد  طلب  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  و براي  خودش  براي

  نظر به(قبال   من«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به
  كه  كنم مي  شما اعالم  به  اينك اما  بودم  كرده  قبرها نهي  ما را از زيارتش )مصلحتي

و   بار گردانيده را اشك  وچشم  را نرم  قبرها قلب  كنيد زيرا زيارت  قبرها را زيارت
  اين. »و پال نگوييد  پرت  سخنان قبور  زيارت  آورد و در هنگام ياد مي را به  آخرت
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  ـ چون  منكراتي  قبور با ارتكاب  زيارت  چنانچه  كه  است  ر آنب  دليل  شريف  حديث
  . است  باشد، ممنوع  ـ همراه  آن  و واويال و امثال  نوحه  دادن و مرد، سر  زن  آميزش

  :است  چيز درمانگر قلب  اند؛ سه علما گفته
  .�خداوند  ـ طاعت 1
  . لذتهاست  زننده برهم  كه  مرگ  كردن ـ بسيار ياد 2
  . مسلمانان  قبور مردگان  ـ زيارت 3
  

��e��d���c��b��e��d���c��b��e��d���c��b��e��d���c��b  
مورد  انسانها در  براي  و هشداري  تنبيه  اين »خواهيد دانست  زودي ، به است  چنين  نه«

  وغم هم  تمام را  در آن  طلبي دنيا و فزون  مال  آوردن نبايد گرد: يعني.  آنهاست  طلبي فزون
  را در روز قيامت خود  طلبي فزون  فرجام  زودي به  كه باشند  هوش خود گردانند و بايد به

  . خواهند دانست
  

��j��i��h���������������g��f��j��i��h���������������g��f��j��i��h���������������g��f��j��i��h���������������g��f  
  تهديدي تأكيد و تغليظ و  تكرار بر وجه  اين »بدانيد  ، زودا كه است  چنين  نه  باز هم«

  . بعد از تهديد ديگر است
  

��p��o��n���m������l��k��p��o��n���m������l��k��p��o��n���m������l��k��p��o��n���m������l��k  
  به  مانند علمتان  يقين  علم  اگر به: يعني »اليقين علم  دانيد به، اگر ب نيست  هرگز چنين«

  جايگاه  كدامين  و به  در انتظار شماست  سرنوشتي  چه  دنيا بدانيد كه  و يقينيات  قطعيات
هرگز دنيا  دارد و بازمي  و فخرفروشي  طلبي امر شما را از فزون  اين  گمان رويد، بي مي

  .گرداند نمي  غافل  زرگيكار ب  شما را از چنين
، يا  عيني  و از مشاهده  برخاسته  با واقع  از اعتقاد و باور منطبق  كه  است  علمي  يقيني  علم

، ص  اكرم رسول از  ثابت  ، يا نقل صحيح  عقل  باشد كه  پديد آمده  ثابتي  قطعي  از دليل
  .كند  داللت  بر آن
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��s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��q  
  شده  حذف  كه  است  سوگندي  جواب  اين.  در آخرت »د ديدرا خواهي  دوزخ  يقين  به«

  . است
  

��x��w��v������u��t��x��w��v������u��t��x��w��v������u��t��x��w��v������u��t  
عينا   كه  رؤيتي  را به  دوزخ  سپس: يعني »خواهيد ديد  اليقين عين  را قطعا به  آن  سپس«

  دوام در مورد  است  خبري  اين: ديگر  قولي به. بينيد مي  با چشمانتان  است  خود يقين
  انقطاع بي و  ، هميشگي پيوسته  رؤيتي  شان رؤيت  اين: يعني.  در دوزخ  ار بودنشانماندگ

���c��b}�: يعني ، قبل  در آيه  تفسير تهديد ياد شده  آيه  اين«: گويد كثير مي ابن.  است

d...�z   است «.  
  

���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y  
 از  حساب  در موقف: عنيي »خواهيد شد  ها پرسيده روز از نعمت  در آن  باز البته«

  پرسش گردانيد، مورد  غافل  آخرت  براي  شما را از كار كردن  كه  اي دنيايي  هاي نعمت
از : ديگر  قولي به .ايد يا خير كرده  ها را با شكر دنبال نعمت  آيا آن  كه  خواهيد گرفت قرار
و   ، آب بخش لذت  يها ها ونوشيدني ، خوردني ، فراغت ، سالمتي در مورد امنيت  آنان

  گفتني. خواهد شد  دنيا سؤال  هاي نعمت از  و غير آن  منازل  سارهاي  سرد، سايه  نوشابه
انسانها   همه  يعني.  است  سؤال  اين  بودن  عام ، مفيد باب  در اين  وارده  احاديث  كه  است
  توبيخ  از كفار بر سبيل  كردن  سؤال  گيرند ولي مي قرار  و كافر مورد سؤال  از مؤمن  اعم

  تشريف  باب از  از مؤمن  كردن  اند و سؤال فروگذاشته را ها شكر نعمت  زيرا آنان  است
در  �عمر  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  است  هارا شكرگزارده ؛ زيرا او نعمت است
قرار   د پرسشمور  نعمتي  ما از چه! هللا يا رسول: كرد و گفت سؤال صاز پيامبر   مدينه

 صخدا   ؟ رسول ايم شده  رانده  بيرون  ها و اموالمان از خانه  كه درحالي  گيريم مي
شما را از گرما و   كه  بانهايي و ديگر سايه  و درختان  منازل  سارهاي از سايه«: فرمودند

 روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. » در روز گرم  خنك  كنند و از آب مي سرما حفظ



  

3398  

�� سوره  چون«: فرمود  كه  است آمده �لبيد و احمد از محمودبن  شيبه ابي ابن  {��{

�� �|z آيه  به  كردند و چون  تالوت  را بر اصحاب  آن صخدا   شد، رسول  نازل :

{|��{��z��y�}z ها  نعمت  از كدام! هللا يا رسول: گفتند  رسيدند، اصحاب
در   ديگري و خرما چيز  ما جز آب  همينك  كه درحالي  گيريم قرار مي  مورد پرسش
  هم  و دشمن  است  آويخته  بر گردنهايمان  شمشيرهايمان  حال  و در عين  اختيار نداريم

خدا   ؟ رسول بگيريم قرار  مورد پرسش  از آن  كه  داريم  نعمتي  باشد؟ آخر چه حاضر مي
. » خواهد پيوست  تواقعي  و به  است  حقيقت  يك  پرسش  اما اين: فرمودند ص

  رسول  كه  است  آمده عنهما هللا رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
و   زيانكارند؛ سالمتي  در آن  از مردم  بسياري  كه  است  دو نعمت«: فرمودند صخدا 

در  خود  تكليف  مقصرند زيرا به  دو نعمت  در شكر اين  از مردم  بسياري: يعني. » فراغت
ادا نكند، در   است  واجب  وي  ذمه بر  را كه  حقي  هر كس  كنند پس نمي  آنها عمل  قبال

  است  آمده � برزه ابي  روايت  به  شريف  حديث در  همچنين. باشد زيانكار مي  حقيقت
  عن: أربع  عن  يسأل  حتي ةالقيام  العبد يوم قدما  تزول ال«: فرمودند صخدا   رسول  كه

ماذا   علمه  ، وعن نفقهأ  وفيم  اكتسبه  ينأ  من  ماله  ، وعن بالهأ فيم  شبابه  ، وعن فناهأ  فيم  عمره
قرار   شود تا از چهار چيز مورد پرسش  دور نمي  روز قيامت در  بنده  قدمهاي: به  عمل

در   كه  خويش  ، از جواني است  را فنا كرده  آن  راهي  در چه  كه  از عمر خويش: نگيرد
  آورده  دست  را به  از كجا آن  كه  خويش  و ثروت  ، از مال است  فرسوده را  آن  چيزي  چه

. » است  كرده  عمل  چه  با آن  كه  خويش  و از علم  است  كرده  را خرج  آن و در كجا
  است آمده � از ابوهريره  سنن  و اصحاب  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

 با ابوبكر و عمر  حال  شدند و در اين  خود بيرون  از خانه صخدا   رسول«: رمودف  كه
 شما را از  ساعت  در اين  چيزي  چه: فرمودند  عنهما روبرو گرديدند پس هللا رضي
 ص مباركرسول ! هللا يا رسول  گرسنگي: دو گفتند  آورد؟ آن  بيرون  هايتان خانه

  كه  آورده  بيرون  چيزي  ، مرا نيز همان اوست   در دست  انمج  كه  ذاتي  سوگند به: فرمودند
  در خانه  و به  افتاده  راه  به صخدا   دو با رسول  آن  پس.  است  آورده  شما را بيرون

 صخدا   رسول  زنش  نبود وچون  اش مرد در خانه  آن  از قضا كه. از انصار رفتند  مردي
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)  شوهرت(  فالن: پرسيدند  از وي صخدا   رسول! آمديد  خوش: را ديد، گفت
  اثنا مرد انصاري  در اين. بياورد  شيرين  ما آب  براي  كه  است  رفته: گفت  ؟ زن كجاست

و ثنا   سپاس: افگند و گفت  نگاهي  و دو يارشان صخدا   رسول  رسيد و به  از راه
خدا   رسول  گاه آن. ندارد  تر از من گرامي  ميهماناني  كس  را، امروز هيچ  عزوجل  خداي
آورد   خرما از نخلستان  اي و خوشه  رفت و خود  پذيرفت  گرمي  را به  و يارانشان ص

  دعوت  از آن  خوردن  را به  موجود بود و ايشان هر دو  و رسيده  غوره  خرماي  در آن  كه
را   شيردهي  مبادا حيوان: فرمودند  وي  به صخدا   رسول . كارد را گرفت  سپس. كرد
گوسفند و خرما خوردند و از   كرد و از آن  ذبح  را برايشان  گوسفندي  پس!  كني  ذبح
  به  خطاب ص شدند، رسول خدا  سير و سيراب  و چون نوشيدند  هم  شيرين  آب

 ، يقينا اوست   در دست  جانم  كه  ذاتي  سوگند به: عنهما فرمودند هللا رضي ابوبكر و عمر
  .»گيريد قرار مي  ها مورد پرسش نعمت  از اين  امتدر روز قي

��n���m������l��k}�: تفسير آيات  پيرامون» االسرار كشف«در  :انصاري هللاعبدا  خواجه

o  ... w��v������uz اليقين ، عين اليقين علم ؛ است  ركن  را سه  يقين«: گويد مي  
  به  اليقين فرود آيد و حق سر  به  اليقين  نفرود آيد، عي  سينه  به  اليقين  ، علم اليقين و حق

  است  اليقين  از علم  عبارت  مرگ  به  هر عاقلي  علم«: نويسد مي  جرجاني. »فرود آيد  جان
  حق  را بچشد، آن  مرگ  طعم  چون و  است  اليقين  عين  را ببيند، آن  فرشتگان  و چون

  .» است  اليقين
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  ﴾ عصر  سوره ﴿
  . است  آيه) 3(  ارايو د  است  يكم

  
  به  آن  مطلع در �خداوند  شد كه  ناميده» عصر»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  هايي اعجوبه  روزگار دربرگيرنده  كه آن  سبب  به  است  روزگار سوگند خورده  عصر يعني
  سبب  نيز به و...  و ذلت  عزت ، غنا و فقر، و بيماري  ، سالمتي و غم  ؛ مانند شادي است

  .شود مي  منقسم  و ثانيه  ، دقيقه ساعت ، روز، ، ماه سال  چون  اجزايي  عصر به  كه آن
  قبل  عاص  بن عمرو :اند كرده  نقل  مباركه  سوره  اين  فضيلت  در بيان  راويان :آن  فضيلت

  مسليمه.  رفت  كذاب  مسليمه نزد  قريش  از مشركان  نمايندگي  شود، به  مسلمان  كه از آن
! ؟ است  شده  نازل  چيزي چه شما  ديگر بر رفيق  مدت  در اين: پرسيد  از وي

  مسليمه.  است  شده  نازل  بسيار بليغ اما  كوتاه  اي بر او سوره: گفت � عاص عمروبن

��I��H��G��F��E��D��C��B��A}� :؟ عمرو خواند چيست  سوره  آن: گفت

� � � �P� �O� �N� �M� �L��K� � �Jz  .در فكر   سخت  مسليمه
  وي  عمرو به.  است  شده  نازل  نيز مانند آن  بر من: و گفت  سر برداشت  گاه آن  فرورفت

يا وبر، «: كرد و گفت  خواندن  به  شروع  مسليمه ؟ بخواني  را برايم  آن  است  ممكن: گفت
و   تو جز دو گوش! وبر  وبر، اي  حفر نقر ـ اي  و صدر وسائرك  اذنان  يا وبر، و انما انت

  سپس. » است  و فرورفتگي  تو گودي  زيرا ساير اندامهاي  ديگرنيستي  سينه چيزي  يك
؟  بيني مي  را چگونه  بر من  شده  نازل  سوره  اين! عمرو  اي: پرسيد عمرو كرد و  رو به

روغگو تو د  كه  دانم مي  خوب  من  كه  داني مي  خدا تو خوب  سوگند به :عمرو گفت
  با قرآن  هذيان  اين  وسيله  تا به  خواست  كذاب  مسليمه«: گويد كثير مي ابن . هستي

 هللاعبيدا از. » نتوانست  ساخته  را نيز متقاعد و قانع  پرستشگر بتي  كند اما حتي  معارضه
 صخدا   رسول  از اصحاب  دو تن  هرگاه«: فرمود  كه  است  شده  روايت � حفص بن

  سوره  آنها بر ديگري از  يكي  كه شدند تا آن ديگر جدا نمي كردند، از يك يدار ميد  با هم
و از همديگر جدا  گفتند مي  ديگر سالم بر يك  خواند، سپس عصر را تا آخر نمي

  سوره  تدبر كنند، اين  سوره  در اين  مردم  اگر همه«: گويد مي : شافعي  امام. »شدند مي
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  نازل  ديگري  سوره  هيچ  سوره  اگر جز اين«: گويد او مي  هم. »گنجد را مي  آنان  همه
  قرآني  علوم  دربرگير تمام  سوره  اين بود؛ زيرا  و بسنده  كافي  مردم  شد، يقينا براي نمي

  .» است
  

��B��A��B��A��B��A��B��A  
روزگار   خورد كه روزگار سوگند مي  به  روي  از آن  سبحان  خداي »عصر  سوگند به«

در   اموري رخدادها و  ها و نور و ظرف تاريكي  آمدن  و روز و پياپي  گذر شب  محمل
در بستر خود  روزگار آنها را  كه  است  زندگان  و منافع  و مصالح  زندگي  يافتن  امر قوام

  داللت  وي  و بريگانگي  عزوجل  امور بر وجود صانع  اين  كه  نيست  پروراند و شكي مي
  و اهميت  شرف  روزگار، دليل به  عزوجل  خداي  خوردن ، سوگند بنابراين. دارند  روشني

: هو الدهر  اهللا  نإالتسبو الدهر، ف« :است  آمده  شريف  در حديث  جهت  ، از اين است  آن
  قول  اما به. » روزگار است )آفريننده(خود   عزوجل  ندهيد زيرا خداي  روزگار را دشنام

را »  وسطي  صاله«از علما   بسياري  جهت  از اين  است نماز عصر» عصر«مراد از : مقاتل
  دارد كه  آن  به  سوگند اشاره  ، اين تفسيري  وجه  بنابراين .اند نماز عصر تفسير كرده  به

در   مانده  باقي  ، مانند وقت است  گذشته  از آن  كه  آنچه  به  دنيا نسبت  مانده  عمر باقي
  مشغول  زيان بي  تجارتي  تا به  است  الزم  بر انسان  پس  است  نماز عصر و مغرب  ميان

  اول  كثير معني اما ابن.  نيست  ممكن  مافات  و جبران  شده  نزديك آخر  به  شود زيرا وقت
  . است  داده  را ترجيح

  

��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C  
: رانخسر وخس » در خسر است  انسان  گمان بي  كه«: است  اين  قبل  سوگند آيه  جواب

و كار و   تجارت به  كه  هر انساني: يعني.  است  سرمايه  رفتن  و از بين  ، نقصان زيانكاري
و   از حق  و گمراهي ، در زيان است  دنيا مشغول  عمر در كارهاي  و صرف  مادي  تالش

 در  كه  ، بجز كساني نيست  مستثني  كس  هيچ  قاعده  قرار دارد و از اين  نابودي  در معرض
  :اند گرفته مورد استثنا قرار  ذيل  آيه
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���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��H���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��H���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��H���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��H  
 و زنان  مردان: يعني »اند كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  كه  مگر كساني«
  زيان در  اند، در سودند نه كرده  جمع  صالح  و عمل �خدا  به  ايمان  در ميان  كه  مؤمني 

اند  كرده عمل  خويش  آخرت  و براي  نساخته  خود مشغول  را به  دنيا آنان  زيرا كارهاي
  بپاخاستن  كه  حقي  همان» اند كرده  سفارش  حق  همديگر را به«  كه  مگر كساني »و«

  وي  و يگانگي  عزوجل  خداي به  ايمان: از  عبارت  و آن  است  و بايسته  ، شايسته آن  براي
  از همه  و اجتناب  است  كرده  مشروع  تعالي  حق  كه  است  چيزهايي  همه  دادن  و انجام

  همديگر را سفارش«  كه  مگر كساني »و«  است  كرده  او از آنها نهي  كه  چيزهايي

،  عزوجل  خداي  هاي نافرماني  ارتكاب از  در خود داري  و شكيبايي »صبر  اند به كرده
صبر از   پس.  دردآور وي  مقدرات بر  شكيبايي و  وي  فرايض  بر انجام  شكيبايي
كنند و از آنجا   سفارش  آن  ديگر را به يك بايد  صالح  مؤمنان  كه  است  حقي  هاي خصلت

از آنها باالتر   آن  دارد و درجه  بيشتري  شرف  نيك  هاي ديگر خصلت  به  صبر نسبت  كه
قرار   و تعدي  ، مورد دشمني حق  براي  بپاخاستگان از  بسياري  و نيز از آنجا كه  است

،  بنابراين. باشد مي  مؤمن  وارستگان  ، نياز ملموس شكيبايي صبر و  نياز به  گيرند پس مي
 : رازي  امام. نمايند  و سفارش  نيز توصيه  صبر و شكيبايي  به ديگر را آنها بايد يك

ها  رنجها و محنت  كه  سنگين  است  امري  حق  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه«: گويد مي
 صبر  ديگر به يك  سفارش  را به  آن �، خداوند جهت  از اين. و همراهند  مالزم  با آن

  .»گردانيد  پيوسته
  چيز خالصه چهار را در  و نجات  رستگاري  ، راه»عصر»  مباركه  سوره  كه  است  چنين اين
در عصر ما   اسفا كه اما. صبر  به  و توصيه  حق  به  ، توصيه صالح  ، عمل كند؛ ايمان مي

  نيز كوتاهي  اول  خصلت و در دو  نموده  اخير را ترك  دو خصلت  از مسلمين  بسياري
  .ورزند مي
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  ﴾ همزه  سوره ﴿
  . است  آيه) 9(  و داراي  است  يكم

  

��R}�: تعالي حق  با فرموده  كه  گرفت  نام»  همزه»  آن  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه

��U��T��Sz  مردم  عيجويي و  غيبت  كه  است  كسي: همزه.  است  گرديده  افتتاح  
  .زند مي  طعنه  آنان  به  ، يا با اشاره ، يا با فعل و با سخن  را نموده

  شريق  بن  اخنس  درباره  سوره  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  و سدي  عطاء، كلبي
  ابوحيان.  پرداخت مي ص  اكرم  رسول  و بويژه  مردم  و غيبت  عيبجويي  به  هشد ك  نازل
، يا  وائل بن عاص ، يا شريق بن اخنس  درباره  بنابر اقوالي  سوره  اين«: گويد مي

  همه  درباره  است  ممكن و. گرديد  نازل  خلف بن ، يا اميه مغيره معمر، يا وليدبن بن جميل
  متصف  اوصاف  اين  به  كه  كساني  همه  درباره  آن  حكم  اشد وليب  شده  آنها نازل

  است  و كلي  عام  قاعده  يك  اين  و اصوليان  تحقيق  زيرا در نزد اهل  است  باشند، عام مي
  . نيست  لفظ منافي  بودن  ، با عام سبب  بودن  مخصوص: كه
  

V��U��T��S��RV��U��T��S��RV��U��T��S��RV��U��T��S��R  
. باد  بر هر عيبجويي  و نابودي  ، عذاب خواري: يعني »عيبجويي  بر هر بدگوي  واي«

در   كه  است  كسي  زند اما لمزه مي  طعنه  وي  به  كسي  رو در روي  كه  است  كسي: همزه
خود را با   همنشينان  كه  است  كسي  همزه: ديگر  قولي به. كند را مي  وي  سر غيبت  پشت

  اشاره  يا به و ابرو،  چشم  اشاره  را به  ردمم  كه  است  كسي  دهد و لمزه آزار مي  بدزباني
  المشاؤون  تعالي  اهللا شرار عباد«: است  آمده  شريف  در حديث. زند مي  و سر طعنه  دست
  رابطه  زننده  برهم  چينان ، سخن�خدا  بندگان  بدترين: ةحباأل  بين  ، المفسدون ةبالنميم

  .»اند گناه بي و  پاك  اصاشخ  و عيبجويان  دوستان  در ميان  دوستي
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�����������[��Z��Y��X��W���[��Z��Y��X��W���[��Z��Y��X��W���[��Z��Y��X��W  
  آن زدن  و طعنه  عيبجويي  سبب: يعني »كرد  اش گرد آورد و شماره  مالي  كه  همان«

  مغرور است و  ، سرمست خود دلخوش  گرد آورده  مال  به  كه  است  اين  زن طعنه  بدگوي
  ديگران  جهت  دارد، از اين  و برتري  لفض  بر ديگران  مال  اين  وسيله  به  پندارد كه و مي

  .پندارد و حقير مي  را كوچك
  

�� �̀�_�� �̂�]��\�� �̀�_�� �̂�]��\�� �̀�_�� �̂�]��\�� �̀�_�� �̂�]��\  
  به  كه  از بس  پس! ميرد هرگز نمي  كه  طوري به »او را جاويد كرده  مالش  پندارد كه مي«

كند و  مي خطور  خاطرش  به  فكر مرگ  ، نه است  سرمست  آن  و به  دلخوش  خويش  مال
.  است  صالح  از عمل  و كنايه  تعريض  آيه  اين: قولي به. انديشد مي  بعد از مرگ  به  نه

  مال  كند، نه مي  جاودان  ابدي  خود را در حياتي  صاحب  كه  است  صالح  فقط عمل  يعني
  كه  كند چنان مي  را جاودان خود  صاحب  كه  است  با عمل  همراه  علم  همچنين  و ثروت

  سازان  گنج: الدهر  ما بقي  والعلماء باقون حياء،أ  وهم  المال  خزان  مات«: ايدفرم مي �علي
روزگار   كه  گاه برند اما علما تا آن سر مي به  زندگان هنوز در قطار  كه حالي مردند در  مال
  .»هستند  ، باقي است  باقي

  

���f��e��d��c��ba���f��e��d��c��ba���f��e��d��c��ba���f��e��d��c��ba  
مغرور   از خود راضي  زن طعنه  غافل  انانس  آن  كه  نيست  كار چنان: يعني »نه  ولي«

  در آتشي  شبهه بي  او و مالش: يعني »شود مي  افگنده  قطعا در حطمه«  پندارد بلكه مي
  .كند شكند و خرد و خوار مي مي  چيز را در هم  همه  شود كه مي  افگنده

  

��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g��k��j��i��h��g  
  هولناك و  افگندن تعجب  ، به يمتفخ  براي  استفهام »؟ چيست  حطمه  كه  داني  و تو چه«

  عقل  كه  است  از مقوالتي  جهنم  خردكننده  آتش  ، گويي است  جهنم  آتش  كردن  معرفي
  .كند نمي  را درك  آن
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  :فرمايد مي  خود در تفسير حطمه  سپس
  

��o������n��m��l��o������n��m��l��o������n��m��l��o������n��m��l  
  خداي  فرمان  هب  كه  است  الهي  فروزان  آتش  حطمه: يعني »است  الهي  افروخته  آتش«

  . است  شده  برافروخته  سبحان
  

��t����s��r����q��p��t����s��r����q��p��t����s��r����q��p��t����s��r����q��p  
دلها   به  آن  سوزان  گرماي  كه  است  آتشي  حطمه: يعني »شود  بر دلها غالب  كه  آتشي«

كرد   مخصوص  يادآوري  دلها را به. پوشاند را مي  و آن  شده  يابد و بر دلها غالب مي  راه
عضو   ترين لطيف  دل  رو كه پوشاند، از آن را در مي  وجود آنان  امتم  آتش  كه  در حالي

  دل  كه  روي  شود، يا از آن مي  عارض  بر آن  درد سختي  آزاري  و با اندك  است  بدن
  بد مانند كبر و كوچك  و منش  پليد، اخالق  ، نيات مقاصد انحرافي  و جايگاه  محل

  . است  فضل  اهل  شمردن
  

�w��v��u�w��v��u�w��v��u�w��v��u����������x��x��x��x  
 سو بر دوزخيان  از همه  آتش: يعني »محيط است  تنگاتنگ  آنان بر  آتش  همانا آن«
  آن  در تنگناي  جهت  از همه  آنان  پس  است  بسته  تماما بر رويشان  آن  فراگير و درهاي 

  .توانند نمي  آمده  بيرون  قرار دارند و از آن
  

���|�����{��z��y���|�����{��z��y���|�����{��z��y���|�����{��z��y  
اند و  گرفته قرار  بلند و محكم  ستونهايي  در احاطه  آنان: يعني »باال بلند  در ستونهايي«

 ستون  هاي ميخ  به  سپس ، شده  بسته  درها بر رويشان«: گويد مي  مقاتل. ندارند  گريزي  راه
از   نسيمي  شود و نه باز مي  آنان بر  دري  ، نه بنابراين.  شده  گردانيده  محكم  از آهن  آسايي 

  . است  از آتش  بلندي باال  يا مراد ستونهاي. »وزد مي  آنان بر  آسايش
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  ﴾ فيل  سوره ﴿
  . است  آيه) 5(  و داراي  است  يكم

  
  اصحاب  داستان از  با يادآوري  شد كه  ناميده»  فيل»  جهت  بدان  سوره  اين: تسميه  وجه
  در يمن: كه تاس  اختصار اين  به  فيل  اصحاب  داستان.  است  شده  افتتاح  فيل

  منصوب  حبشه  پادشاه  نجاشي  از سوي  كه  اشرم  صباح  بن  ابرهه  نام  بود به  حكمفرمايي
  هدف  بنا كرد با اين  در يمن»  قليس»  نام  به  زيبا و بزرگي  كليساي  حكمران  آن. بود  شده

  كنانه  از قبيله  اي رابياع مرد  پس. كليسا برگرداند  آن  سوي  به  كعبه  را از حج  مردم  كه
  ابرهه  خشم  كار، سبب  اين . ساخت  را ملوث  كرد و آن  كليسا مدفوع  در آن  شبانگاه

  خواست مي  بهانه  او با اين  واقع اما در. كند مي  را ويران  كعبه  گرديد و سوگند خورد كه
  را توسعه  لمرو نصرانيتق  ساحه گرداند و  متصل  را با شام  و يمن  نموده  را فتح  مكه
  .دهد
  نام  به  موضعي  نهاد تا به  مكه  كرد و رو به  آماده  مهيبي  هاي با فيل  گران  لشكري  پس

  اموال  چپاول  شد، او به  نزديك  مكه  به  كه  لشكر ابرهه. رسيد  مكه  در نزديكي»  مغمس«
جد   هاشم  بن  عبدالمطلب ازشتر   دويست  اموال  آن  داد و در ميان  فرمان  اعراب
  فرد قريش  ترين و شريف  را نزد بزرگترين  پيكي  سپس.  وجود داشت ص  اكرم رسول
  را به  مكه  مردم  به  ابرهه  پيغام كردند و او  او معرفي  را به  ، عبدالمطلب مردم. فرستاد

 نيامده  با آنان  جنگ  ايبر  بود كه  كرده  اعالم  پيغام  در آن  ابرهه. رسانيد  عبدالمطلب
خدا   به: گفت  وي  در پاسخ  عبدالمطلب .كند  را ويران  تا كعبه  است آمده  بلكه  است 

  ، اين است  كار نيرو و تواني  ما را بدين  نه و  داريم  سر جنگ  ما با ابرهه  نه  سوگند كه
را از   آن �خداوند اگر  پس  است � ابراهيم  وي  خليل  و خانه  الهي  الحرام  بيت

را   را بر شما باز كند تا آن  راه  و اگر هم  اوست  حرم و  خانه  شما باز دارد، اين  هجوم
را   اش از خانه  دفاع  ما توان  او كه  ذات  زيرا سوگند به  اش خانه داند و كنيد، او مي  ويران
كار   ديگر مكيان  سوي  از آن.  ويمبر  نزد ابرهه  بيا با من  پس: گفت  ابرهه  نماينده.  نداريم

را كردند اما   خوردند و قصد نبرد با ابرهه  تكان  خبر سخت  از اين  پنداشته  را بزرگ
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بردند و   ها پناه كوه  را ندارند لذا ناگزير به  وي  با لشكر عظيم  رويارويي  تاب  ديدند كه
  .خواهد داد  روي  چه  بودند كه  ناظر صحنه
تنومند و   مردي  كه  وي  و شخصيت  تأثير هيبت  و او تحت  رفت  نزد ابرهه  عبدالمطلب

  عبدالمطلب .را بگويد  نياز خويش  كه  خواست  و از وي  نيكومنظر بود، قرار گرفت
  ، باز پس است  گرفته  از من  را كه  شتري  دويست  پادشاه  كه  است  اين  نياز من: گفت
  سخن  با من خود  شتران  درباره  كه  است  چگونه: گفتكرد و   تعجب  ابرهه. دهد
  آن  كردن  ويران  براي  و من  توست  پدران  تو و دين  دين  كه  اي خانه  اما درباره  گويي مي

  شتران  اين  صاحب  من :گفت  وي  در پاسخ  ؟ عبدالمطلب گويي نمي  سخني  ، هيچ ام آمده
.  باز خواهد داشت  آن يقينا تو را از  دارد كه  ود صاحبينيز از خ  كعبه  اما خانه  هستم
؛  بسيار خوب: گفت  عبدالمطلب . كنم مي  را ويران  كعبه  ، من نيست  چنين: گفت  ابرهه

  به  از افراد قريش  با شماري  گاه آن و  بازگشت  از نزد وي  سپس.  كعبه  هم  تو و اين  اين
  اين  دعا كرد كه �خداوند  بارگاه  به  زاري  و به  را گرفتدر   آمد و حلقه  كعبه  در خانه

  .نمايد  دفع  را از كعبه  غائله
  نام به  بزرگي  فيل  وي  شد، همراه  كرد و وارد مكه  پيشروي  مكه  سوي  به  لشكر ابرهه

جلو  افگند و مي  راندند زانو بر زمين مي  حرم  سوي  او را به  هرگاه  بود كه» محمود«
  تاخت  چرخاندند، به مي  ، يا ساير جهات يمن  سوي  او را به  روي  اما چون  رفت نمي
  .دويد مي

  جانب از  پرندگاني  كرد كه  دعا بود، مشاهده  مشغول  عبدالمطلب  كه روز بعد درحالي
را با  آنها  بود كه  هايي سنگريزه  اي اند و با هر پرنده ظاهر شده  يمن  دريا و از سمت

ها  اين  كه خدا سوگند  به: گفت  عبدالمطلب. كرد مي  حمل  خويش  نقارها و چنگالهايم
  پرندگان  آن پس!  تهامه  از سرزمين  نجد اند و نه  از سرزمين  نه  كه  اند عجيب پرندگاني
  اصابت  احدي  به  سنگي  هيچ  كه طوري  فروريختند به  ها را بر سر لشكر ابرهه سنگريزه

گريختند،   يمن  سوي به  فراركنان  لشكر ابرهه.  ساخت او را نابود مي  كه مگر اين كرد نمي
سنگها   از آن  يكي  اصابت خود نيز مورد  ابرهه. شدند مي  افتادند و هالك مي  آنها در راه

او را   كه تا اين  فروريخت  تنش  افتاد و گوشت  يكي يكي  سر انگشتانش  پس  گرفت قرار
  .شد  هالك  مرگ  بدترين  بردند و در آنجا بهصنعا   به
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،  از آن  پس  كه  طوري به  داشت  بزرگي  اثر بس  اعراب  و در ميان  در تاريخ  شكست  اين
از  �خداوند هستند زيرا هللا  اهل  ايشان: پنداشتند و گفتند  را بزرگ  قريش  مردم

بر   جريان اين  بود كه  سان بدين.  باز داشت  را از ايشان  جنگيد و دشمن  جايشان
!  آري. افزود �در نزد خداوند  آن  جايگاه  به  مردم  و ايمان  كعبه  خانه  بزرگداشت

  و امت  داده  نشان  جهانيان  را به  اش خانه  رويداد، عظمت  تا با اين  خواست �خداوند
  .اندگرد  آماده  عالم  همه  سوي  به  اسالم  رسالت  حمل  را براي  عرب
) م 570( ص  اكرم  تولد رسول  در سال  تاريخي  رويداد مهم  اين  كه  ذكر است  شايان
  معروف  فيل  سال  به  كه  سال  و آن ص  اكرم  رسول  بعثت  ميان  فاصله  يعني. شد  واقع

  زنده  در مكه  جمعي نيز هنوز  ايشان  بعثت  در هنگام  كه  طوري بود به  سال  گرديد، چهل
از   در حقيقت  واقعه  اين  پس. بودند  كرده  سر مشاهده  چشم  را به  فيل  واقعه  بودند كه
  .بود ص  حضرت  آن  نبوت  مقدمات

  

��d���c��b��a�� �̀����_��~��}��d���c��b��a�� �̀����_��~��}��d���c��b��a�� �̀����_��~��}��d���c��b��a�� �̀����_��~��}  
درآيد،  » لم«بر سر   چون  استفهام  زيرا همزه  است  اثبات  معناي  به  استفهام »؟ آيا نديدي«

  نيز استفهام  استفهام  و از آنجا كه  است  نفي  حرف»  لم»  كه شود چرا مي  تبديل  ايجاب  به
  را به  بيايد، آن  سر نفي بر  نفي  و چون  است  آمده  بر سر نفي  نفي  باشد پس مي  انكاري
  و هرچند آن.  اي تو دانسته !صمحمد   اي: است  اين  لذا معني. كند مي  تبديل  ايجاب

  را نيز به  و اخبار آن  كرده  مشاهده را  آثار آن  نبودند ولي  فيل  قعهشاهد وا ص  حضرت
  كه«  اي و ندانسته  آيا نديدي!  آري .اند را ديده  آن  گويي  بودند پس  تواتر شنيده

را   كعبه  قصد تخريب  كه  پيلداراني با: يعني »كرد؟  چه  فيل  با اصحاب  پروردگارت
  داستان  عصرت هم  تو و نيز مردم !صمحمد   اي: است  اين  معني  حاصل. داشتند

كرد،   چه  با آنان �خداوند  كه  حقيقت  ايد و از اين يا دانسته  را ديده  فيل  اصحاب
  آورند؟ نمي  ايمان  ديگر چرا قومت  باخبريد پس

،  بر قدرت  آشكاري  و دليل  الهي  از آيات  اعجازي  ، آيتي ابابيل  پرندگان  فرستادن!  آري
  كه  است ذكر  شايان. بودص محمد   و برتري  آفريدگار و بر شرف  و حكمت  علم
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، جايز  وي  نبوت  تأسيس  اعالم  عنوان  پيامبر به  از بعثت  قبل  معجزات  فرستادن  پيش
 را صخدا   رسول جا  نيز همه  ، ابري از بعثت  قبل  كه  است  نقل  جهت  از اين  است
  .كرد مي  باني سايه

  دشمنان ، ص  حضرت  آن  بر نبوت  اعالمي  عنوان  به  عزوجل  ، خداي ترتيب  اين  به
  كشنده اند و عادتا كوچك  پرندگان  كه  خويش  لشكريان  ترين خود را با ضعيف

  .باشند، نابود گردانيد نمي
  

��j��i��h����������g��f��e��j��i��h����������g��f��e��j��i��h����������g��f��e��j��i��h����������g��f��e  
در   فيل  اصحاب  مكر و نيرنگ  تعالي  آيا حق :يعني »؟ اثر نساخت را بي  آيا نيرنگشان«

  طوري  نگردانيد؟ به اثر و بي  را تباه  آن  اهل  حريم  تجاوز به  و روا شمردن  كعبه  تخريب
  بودند بلكه  داده  سازمان  آن  را براي  شان نيرنگ  كه  هدفي  به  رسيدند و نه  خانه  به  نه  كه

امر را دانستند، ديگر   اين  قومت  وقتي! پيامبر  اي  پسگردانيد؟   شان هالك  �خداوند
  و كتاب  رسالتت  به  كه نيستند درحالي  بر خود بيمناك  الهي  مجازات  چرا از فرود آمدن

  .دارند؟ بازمي  را از ايمان  ورزند و مردم ما كفر مي
  

��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k  
در  ، از اينجا و آنجا درپي پي  كه »ادفرست  ابابيل  پرندگاني  دسته  دسته  و بر سر آنان«

  بودند كه  رنگي  سياه  آنها پرندگان  كه  است  نقل. كردند مي  انربمبا  بر سر آنان  هايي گروه
  و سنگي  آن  در چنگال  بود؛ دو سنگ  سنگ  سه  اي دريا آمدند و با هر پرنده  از جانب

  را در هم  آن  كه اين خورد مگر نمي  چيزي  سنگها بر هيچ  آن  پس  در منقار آن
  .گردانيد و خرد و نابود مي  شكست مي
  

��t��s��r��q���p��t��s��r��q���p��t��s��r��q���p��t��s��r��q���p  
  پرندگان  آن: اند گفته  مفسران »انداختند فرو مي  گل از سنگ  هايي سنگريزه  بر آنان«

  بود و با آتش  كوچكتر از نخود و بزرگتر از عدس  بودند كه  از گل  هايي سنگريزه  حامل
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  اي سنگريزه  چون  بود پس  شده  نوشته  ابرهه  لشكريان  و در آنها نامهاي  شده  پخته  جهنم
  .شد مي  بيرون  كشنده  اي آبله  وي  كرد، از تن مي  اصابت  از آنان  از آنها بر يكي

  

���x��w�����v��u���x��w�����v��u���x��w�����v��u���x��w�����v��u  
  كه  اهيك  مانند برگ: يعني »گردانيد  جويده  نيمه  را مانند كاه  آنان  سر انجام  پس«

 زير آخور  به  از آن  هايي پرزه  نيمه  خورند و بعد از خوردنشان را مي  آن  چهارپايان
اند و  راخورده  آن  چهارپايان  گرديدند كه  برگي  همچون: است  اين  معني  قولي به. افتد مي

  است  هآمد  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث.  است  مانده  باقي  آن  فقط كاه
و   باز داشت  مكه را از  فيل �خداوند«: فرمودند  مكه  در روز فتح صخدا   رسول  كه

  بدان  آن  حرمت امروز  مسلط گردانيد اما بدانيد كه  را بر آن  پيامبر خود و مؤمنان
  غايب  به  حاضر است  كه  كس  آن!  در ديروز، هان  آن  حرمت  همچون  است  بازگشته

  .»دكن  ابالغ
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  ﴾ قريش  سوره ﴿
  . است  آيه) 4(  و داراي  است  يكم

  
از   در آن �خداوند  شد كه  ناميده»  قريش»  سبب  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شود مي  نيز ناميده»  ايالف»  و سوره.  است  كرده  يادآوري  خود بر قريش  هاي نعمت
  

��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A  
 در  چون  بود كه  اين صپيامبر   قبيله  قريش  نداد  الفت »قريش  دادن  الفت  براي«

ديگر   قبايل  و هجوم  مورد غارت  رفتند، در راه مي  تجارتي  سفرهاي  به  جاهليت  دوران
و بايد  هستند  عزوجل  خداي  خانه  اهل  قريش: گفتند مي  گرفتند زيرا اعراب قرار نمي

و   الفت  سبب دستور داد تا به  قريش  هب  عزوجل  لذا خداي.  داشت  آنها را نگاه  حرمت
برخوردارند،   خود از آن  و تابستاني  زمستاني  در دو سفر تجارتي  كه  اي ايمني

  قرار داد و برايشان  آنان  را شكر بگزارند زيرا او هر دو سفر را مورد الفت �خداوند
  .گردانيد  آسان

 » قرش«تصغير   از صيغه  كه  است  هكنان نضربن  از نسل  قبايلي  مجموعه  ، نام قريش
 ور ها حمله كشتي  به  كه  است  از آبزيان  اي جثه  بزرگ  حيوان  زيرا قرش  شده  برگرفته

  جانداران ، حيوان  آن  كردند كه  تشبيه  قرش  حيوان  به  روي  را از آن  قريش  قبيله. شود مي
  است  چيره  و برديگران  مصون  شدن  هخود از دريد  كه  خورد در حالي ديگر را مي  آبزي

  به  قريش  نامگذاري  وجه« :گويد مي  ابوحيان  ولي. تواند نمي  شده  غالب  بر آن  و كسي
بودند،   پراكنده  كه بعد از آن  قريش و  است  تجمع  معناي  به  تقريش  كه  است  اين  نام  اين

  .»كرد  معج  را در حرم  آنان  كالب بن شدند و قصي  جمع
  

��H���G��F��E��D��H���G��F��E��D��H���G��F��E��D��H���G��F��E��D  
زيرا  بود  يمن  سوي  به  قريش  سفر زمستاني »و تابستان  سفر زمستان  هنگام  الفتشان«

  است  سرزميني  ؛ زيرا شام شام  سوي  به  آنان  و سفر تابستاني  گرمسير است  يمن  سرزمين



  

3412  

  گذراندند پس مي  زندگي  تجارت  وسيله  به  در مكه  قريش  كه  ذكر است  شايان. سردسير
و اگر   وجود نداشت  برايشان  در مكه  اقامت  بود، امكان نمي  تجارتي  دو كوچ  اگر اين

  انجام  قادر به  شد، آنان نمي  شان امنيت  تأمين  وسيله  كعبه  در كنار خانه  مجاورتشان
  .نبودند  كار و فعاليتي  گونه هيچ

در   معني زيرا  است  خود متعلق  ماقبل  به  سوره  اين  كند كه مي  تصريح  اسحاق محمدبن
در شهر   مطمئنشان و  ايمن  و حفظ اجتماع  قريش  دادن  الفت  ما براي: است  اين  نزد وي

  . را نابود كرديم  فيل  اصحاب و  بازداشته  را از مكه  ، فيل در سفرهايشان  و الفتشان  مكه
  

��M��L��K��J��I��M��L��K��J��I��M��L��K��J��I��M��L��K��J��I  
خاطر  را به  تعالي  حق  اگر قريش: يعني »كنند  را عبادت  خانه  دگار اينبايد پرور  پس«

  كه  مخصوص  نعمت  خاطر اين  نكردند، بايد او را به  پرستش  يگانگي به  ساير نعمتهايش
او   كه  سبحان  خداي  از سوي  قريش  به  حقيقت  اين  اعالم. كنند  ذكر شد، پرستش

را   بتان  زيرا قريش  است  از بتان  وي  بيزاري  اعالم  ، در واقع است  كعبه  پروردگار خانه
  اين  وسيله  به  گردانيد كه  حقيقت  اين  را متوجه  آنان  تعالي  كردند لذا حق مي  پرستش

  اند پس پيدا كرده  و برتري  شرف  ، بر ساير اعراب است  الشريك  پروردگار آن  كه  خانه
  نعمت  كه بدان«: گويد مي :رازي امام. نياورند  بپرهيزند و شرك  نعمت  بايد از كفران

؛ و از  منفعت  نمودن  با جلب  ضرر و ديگري  نمودن  با دفع: ؛ يكي است  بر دو قسم  دادن
 �خداوند  جهت  ، بدين تر است مهمتر و مقدم  منفعت  ضرر از جلب  دفع  آنجا كه

ذكر   سوره  را در اين  سويشان به  منفعت  جلب  تنعم و  فيل  ضرر را در سوره  دفع  نعمت
داد تا   فرمان  خويش  عبادت  را به  ، آنان عظيم  دو نعمت اين  به  دادنشان  كرد و با توجه

  .ها باشد نعمت  برابر اين در  ، شكري عبوديت  اين
  

���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  
سفر  دو  آن  سبب  را به  قريش  تعالي  حق: يعني »داد  غذايشان  در گرسنگي  كه  همان«

و   بيم و از«بردند، رهانيد  سر مي به  در آن  كه  شديدي  را از گرسنگي  غذا داد و آنان
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  اسارت به و  كرده  ديگر را غارت يك  اعراب  زمان  زيرا در آن »گردانيد  ايمنشان  ترس
  غارتگريها ايمن و  حمالت  يناز ا �خدا  خانه  مجاورت  سبب  به  گرفتند اما قريش مي

  نيز ايمن  فيل و لشكر  حبشه  سپاه  هجوم  را از ترس  آنان  تعالي  حق  كه  بودند چنان
گردانند و بجز او،   يگانه  عبادت  ، فقط او را به نعمت  همه  شكر اين  بايد به  گردانيد پس

  جهت  بدين«: گويد مي كثير ابن. نگيرند  پرستش  و به  نداده و همتا قرار  را شريك  بتان
  هر دو برايش  و آخرت دنيا  ، ايمني گفت  لبيك  الهي  فرمان  اين  به  هر كس  كه  است
  سلب  از وي  دو امنيت كرد، هر  را عصيان  تعالي  حق  فرمان  اين  شد و هر كس  جمع

  در حديث. » ظر استنا  معني  بر اين  نحل  از سوره) 113ـ  112(  كه آيات  گرديد چنان
  رسول  كه  است  عنها آمده هللا رضي  انصاري  سكن يزيدبن بنت اسماء  روايت  به  شريف

�: سوره صخدا  {B��A...�z گروه  اي«: فرمودند  سپس  نموده  را تالوت  
  اطعام  شما را از گرسنگي  كنيد كه  عبادت را  اي خانه  پروردگار اين! بر شما  واي!  قريش

  .»گردانيد  ايمن  و هراس  از ترسو 
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  ﴾ ماعون  سوره ﴿
  . است  آيه) 7(  و داراي  است  يكم

  
  آخر آن در  عزوجل  خداي  شد كه  ناميده»  ماعون»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

دهند،  نمي  عاريت  را به  و آن  بازداشته  را از ديگران  منزل  و آالت  اسباب  را كه  كساني
  كه  كساني  نكوهش  سبب  شود به مي  نيز ناميده»  دين»  سوره  اين.  است  نموده  كوهشن

  .را منكرند  اخروي  جزاي  ؛ يعني دين
  هبه«. باشد مي  مدني  و قتاده  عباس ابن  قول  اما به  است  مكي  سوره  جمهور، اين  قول  به
  درباره  مكه در  سوره  اين  نصف: است  گفته  آن  نزول  سبب  مفسر نابينا در بيان »هللا

  . است  شده  نازل  منافق  ابي بن هللاعبدا  در باره  در مدينه  آن  و نصف  وائل بن عاصي
  

��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V  
 و  حساب  را كه  آيا كسي: يعني »؟ خواند، ديدي مي  جزا را دروغ  را كه  آيا كسي«

  و درعين  تعجب  برانگيختن  براي  استفهام  ين؟ ا كند، شناختي را انكار مي  آخرت  كتاب
  .شود مي  بيان  بعد از آن  كه  است  امري  شناخت  به  شنونده  تشويق  جهت  حال

  آيه  اين« :گويد عنهما مي هللا رضي  عباس ؛ ابن است آمده  چندي  اقوال  نزول  سبب  در بيان
  درباره  آيه  اين«: گويد مي  دياما س. »گرديد  نازل  سهمي  وائل بن عاصي  درباه

بود   يتيمي  وصي  شد كه  نازل  ابوجهل  درباره  آيه  اين: قولي  به. »شد  نازل  مغيره وليدبن
را از   كرد اما او يتيم  خود را طلب  مال  آمد و از وي  نزدش  برهنه  با تني  يتيم  آن  پس

  در هر هفته  گرديد كه  نازل  ابوسفيان  درباره  آيه  اين«: گويد مي  جريح ابن. خود راند
  را با چوبدست  يتيم  او آن اما  خواست  چيزي  از وي  يتيمي  حال  در اين  كشت مي  شتري

  .»خود راند
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��_�� �̂�]���\��[��_�� �̂�]���\��[��_�� �̂�]���\��[��_�� �̂�]���\��[  
 شخص  اين  اگر جوياي: يعني »راند مي  سختي  را به  يتيم  كه  است  كس  همان  اين«
  كه  است  كسي  ، او همان كني  تأمل  و خصوصياتش  در اوصاف ، يا منكر روز جزا بشوي 

  جاهليت  اعراب  كه  است  گفتني. دهد نمي  وي  را به  راند و حقش مي  شدت  را به  يتيم
  .دادند نمي  ميراث  و كودكان  زنان  ، به طور كل به
  

���e��d��c��b��a��`���e��d��c��b��a��`���e��d��c��b��a��`���e��d��c��b��a��`  
  همان منكر روز جزا،  شخص  اين: عنيي »كند نمي  ترغيب  مسكين  دادن  طعام  و به«

  و نه كند مي  را اطعام  دارد، مساكين  كه  و آزي  بخل  سبب  خود به  نه  كه  است  كس
  .انگيزد كار برمي  را بر اين  خود يا ديگران  خانواده

  

��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  
 دهند نمي  اهميتي  آن  و به» غافلند  از نماز خويش  كه  بر نمازگزاراني  واي  پس«

نيز   آن  برند و در برابر ترك را نمي  اگر نماز بگزارند، از نماز خود اميد ثوابي  كه طوري به
اگر با   پس برود  از دست  آن  از نماز غافلند تا وقت  آنان  ندارند همچنين  بيم  از مجازاتي

  حق. خوانند نمي نبودند، نماز  نخوانند اما اگر با مؤمنا ريا نماز مي  باشند، به  مؤمنان

�}�: فرمود  تعالي � �m��l��kz  :)صالتهم  في«: ونفرمود) غافلند  از نماز خويش  
 و بخشوده  نماز، آمرزيده  در اثناي  زيرا سهو و غفلت» غافلند  در نماز خويش: ساهون

�}�: عبارت پس. باشد مي  سهو غير اختياري  اين  چراكه  است  � �m��l��kz اين  هب  
، از  مباالتي بي  به  آن  نماز، يا با خواندن  وقت  تأخير انداختن  با به  آنان  كه  است  معني

؛  گفتيم  كه  اما چنان. غافلند  از نماز خويش  اندكه نمازاني يا مراد بي. غافلند  نماز خويش
  و ثابت  است  غير اختياري  امري  شود چرا كه نمي  داخل  تكليف  سهو در نماز در تحت

در نماز سهو   كه  كسي  در نماز سهو نمودند و براي خود صخدا   رسول  كه  است  شده
كثير  ابن. كردند در نماز سهو مي  صحابه  همچنين. كردند  سهو را مشروع  كند، سجده مي
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}�: پرسيد  از ايشان  كه � وقاص ابي سعدبن  در پاسخ صخدا   رسول  كند كه مي  نقل

m��lkz تأخير  به  آن  نماز را از وقت  كه  كساني«: اند؟ فرمودند كساني  چه 
  .»اندازند مي
شد   نازل  منافقاني  درباره  آيه  اين«: گويد مي  نزول  سبب  عنهما در بيان هللا رضي  عباس ابن
  خواندند اما وقتي مي نماز  ريا و خودنمايي  بودند، از روي حاضر مي  مؤمنان  وقتي  كه
اشيا و   دادن  از عاريت  آنان  كردند همچنين مي  بودند، نماز را ترك مي  غايب  ؤمنانم

  .كردند مي  خودداري  مؤمنان  به  منزل  ضروري  وسايل
  

��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o  
 از نماز خود غافلند، در همان  آنان  كه آن  عالوه  به: يعني »كنند ريا مي  كه  آنان«
  كه  نيكي  از اعمال  در هر عمل  يا آنان. كنند مي  د، رياكاريخوانن مي  نيز كه  نمازهايي 

ريا،   حقيقت  كه  است  گفتني. را بستايند  آنان  كنند تا مردم مي  دهند، رياكاري مي  انجام
پرهيز از ريا   البته . است  مردم  در دلهاي  منزلت  و طلب  عبادت  وسيله  دنيا به  منافع  طلب

  را به  بچشاند و آن  و سختي  خود رياضت  نفس  به  كه  كسي  رايمگر ب  دشوار است
الرياء «: اند فرموده  شريف  در حديث صخدا   رسول  جهت  همين  وا دارد به  اخالص

تر از  ريا پوشيده: االسود  المسح  علي  ةالمظلم  ةالليل  السوداء في ة النمل  دبيب  من  خفيأ
  .» است  سياهي  بر پالس  تاريك  در شبي  سياه  موري  خزيدن

  :است  جمله  از آن  دارد كه  ريا انواعي

  . مردم  و ثنا و ستايش  جاه  قصد حب  خود به  و هيأت  شخصيت  دادن  ـ نيكو جلوه 1
  هيأت  به  در دنيا و در نظر مردم  وسيله  اين  تا به  ، يا خشن كوتاه  جامه  ـ پوشيدن 2

  .زهد درآيد  وهيبت
از   كه  بر آنچه  دنيا و اظهار تأسف  بر اهل  اظهار خشم  وسيله  با گفتار به  ريا كردنـ  3

  .شود مي  از او فوت  خير و طاعت
  . مردم  چشم  نماز در پيش  ، يا نيكو آراستن ديگران  خود به  نماز و صدقه  دادن  ـ نشان 4
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كفر   كننده  و پنهان  ايمان  ار كنندهآشك  منافق: كه  است  و رياكار اين  منافق  در ميان  فرق
وجود ندارد؛ تا   وي  در قلب  كه  است  خشوعي  آشكار كننده: رياكار  كه در حالي  است
  بپندارد و در حقش  و خداترس  بيند، او را متدين او را مي  ظاهري  خشوع  اين  كه  كسي

  اگر با هدف  ديگران  به  يكن  عمل  دادن  نشان: اند علما گفته. رساند  هم به  ارادتي
  .ندارد  خود باشد، باكي از  تهمت  نفي  انگيزه  از خود، يا به  پيروي  به  برانگيختنشان

  

���u��t��s���u��t��s���u��t��s���u��t��s  
ديگر  يك به  مردم  كه  است  چيزهايي  نام: ماعون »دارند را باز مي  ماعون  كه  و آنان«

  عادتا از كسي  كه  و آتش  ، نمك ، آب ، دلو، ديگ ، كلنگ بيل  دهند، از قبيل مي  عاريت
طلبند و بر  مي را آنها  حاالت  و فقير هر دو ـ در غالب  شود و غني نمي  بازداشته

  مورد مالمت  آن  بازدارنده  شود بلكه نمي  متوجه  سرزنشي  آنها نيز هيچ  كننده  درخواست
: شوند نمي  چيز بازداشته  سه« :است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان  است  و سرزنش

كند، يا   طلب  ناني  از تنورت  ات همسايه  كه اين  است  باب  از همين. » و نمك  ، آتش آب
  .بگذارد  خود را نزدت  كاالي  روزي  روز و نصف
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  ﴾ كوثر  سوره ﴿

  . است  آيه) 3(  و داراي  است  يكم
  

  و قتاده  ، عكرمه اما حسن.  است  ي، مك جمهور مفسران  مشهور و قول  قول  به  سوره  اين
  . است  كثير نيز همين ابن  و رأي  است  كوثر مدني  سوره  اند كه گفته

�: با آيه  كه  گرفت  نام» كوثر»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه {��w� � � �v

xz  به  ذيل  شريف  در حديث» كوثر«تفسير .  است  شده  افتتاح  
 فرو  سبكي  خواب  به صخدا   رسول«: است  شده  بيان  چنين � مالك بن انس روايت

 :گفتند  اصحاب  به  برداشتند و خطاب  را از خواب  سرشان  كنان تبسم  بودند سپس  رفته
. پرسيدند را  تبسمشان  دليل  از ايشان  بود؟ يا اصحاب  چه  تبسمم  دليل  دانيد كه آيا مي

را   پرداختند تا سوره  آن  تالوت  به  سپس. شد  ازلن  اي سوره  بر من  همينك: فرمودند
  ؟ اصحاب كوثر چيست  دانيد كه آيا مي: خود پرسيدند  از اصحاب  سپس. نمودند  ختم

در   عزوجل  خداي  كه  است  كوثر نهري: فرمودند. داناترند  و رسولش �خدا: گفتند
  بر آن  در روز قيامت  ر، امتمبسيا  است  خيري  و بر آن  است  عطا كرده  من  به  بهشت

شود و  مي  ربوده  از آن  اي بنده  پس  است  ستارگان  شماره  به  آن  شوند و ظروف وارد مي
  كه  داني تو نمي: گويند مي  من  اما به.  است  من  آخر او از امت! پروردگارا: گويم مي  من

  .»پديد آوردند؟  بعد از تو چه  آنان
  قريش :گفت  كه  است كرده  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  سدي از  حاتم  ابي ابن
  چون  پس ! است  و بالعقب  سرانجام بي  فالن: گفتند مرد، مي مي  پسرانش  كه  كسي  به

: بتر محمد« :گفت  وائل بن ، عاصي درگذشت صخدا   فرزند رسول  ، يا ابراهيم قاسم
  سبب  و در بيان .گرديد  نازل  در رد سخنشان  سوره  اين  سپس. »گرديد  محمد بالعقب

  مشركان  كه  است آنها اين  اما مفاد همه  است  شده  نيز نقل  ديگري  روايات  آن  نزول
  اوالد ذكورشان  مرگ  شمردند و به و حقير مي  را ضعيف  و پيروانشان ص  اكرم  رسول

  با حوادث  مؤمنان  شدن و ازدرگير  بوده  حالـ خوش  در مدينه  و ابراهيم  در مكه  ـ قاسم
  رسول  كند كه  شد تا اعالم  نازل  سوره  اين  كردند پس مي  بار شادماني يا محنت  سخت
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  از شأن  وجه  هيچ  به  فرزندان  اند ومرگ  غالب  نيرومند و پيروز و پيروانشان صخدا 
باشند زيرا از  مي  بال عقب  در نهايت  كهاند  صپيامبر   دشمنان  كند و اين نمي  كم  ايشان

  .ماند نمي  باقي  نيكي  و آوازه  نام  هيچ  آنان
  

��y��x��w����v��y��x��w����v��y��x��w����v��y��x��w����v  
  كه  است  در بهشت  شد ـ نهري  بيان  كه كوثر ـ چنان »تو كوثر عطا كرديم  همانا ما به«

  و امتشان   ص خويش پيامبر  براي  و گراميداشتي  كرامت  مثابه  را به  آن  عزوجل  خداي
  قرار داشته  و فراواني  بسياري  در منتهاي  كه  است  خيري: كوثر در لغت.  است  قرار داده

 گرديده  عنايت ص  اكرم  رسول  به  شود كه مي  هر خيري  شامل  كلمه  ، اين باشد بنابراين
  قولي  به.  ستا  كوثر قرآن: قولي به. ها كوثر و ديگر خيرها وبركت  از حوض  ، اعم است 

  شريف  در حديث.  است ص  حضرت  آن  و امت  اصحاب  كوثر، كثرت: ديگر
  در و يا قوت  از طال و بستر آن  آن  هر دو لبه  كه  است  در بهشت  كوثر نهري«: است آمده
و سپيدتر از   تر از عسل شيرين  آن  و آب  مشك تر و خشبوتر از پاكيزه  آن  ، خاك است
در   كه چنان  محشر است  در موقف ص  اكرم  رسول  يا كوثر حوض. « است  برف

  ترين ، صحيح دو قول  اين  كه  ذكر است  شايان.  گذشت � انس  روايت  به  متقدم  حديث
  است  حوضي  ، هم در بهشت  است  نهري  ، كوثر هم باشد بنابراين مي  رابطه  در اين  اقوال

  به  كه  است  خيري  شوند و هم وارد مي  بر آن  قيامت در روز ص  حضرت  آن  امت  كه
  .گيرد بر مي را در  فوق  اقوال  ، همه معني  اين  كه  است  شده  عنايت ص  حضرت  آن
  

���}�����|��{��z���}�����|��{��z���}�����|��{��z���}�����|��{��z  
 تو در دنيا و  به  كه چنان! صپيامبر   اي: يعني »نماز بگزار  پروردگارت  براي  پس«

 ما بر نمازهاي  براي  ها خالصانه نعمت  اين  شكرانه  به  پس  ايم خير بسيار داده  آخرت
 مانند  ما، نه  نام ما و به  رضاي  براي »كن  و قرباني«  كن  مداومت  خويش  فرض 

 غير  براي  بودند كه  از مشركان  و كساني. كنند مي  غير ما قرباني  براي  كه  پرستان بت
 پيامبرش  به �كردند لذا خداوند مي  قرباني  يغير و  و براي  نماز گزارده �خداوند
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 ، عطاء و عكرمه قتاده. باشد  وي  براي  بايد خالصانه  اش نماز و قرباني  داد كه  فرمان 

�مراد از : گويند مي  {|z اما.  است  در آن  قرباني  و ذبح  نماز عيد اضحي  اداي 
در   و قرباني  هديه  حيوانات  ذبح مراد از نحر،  كه  است  آن  صحيح«: گويد كثير مي ابن
  . است  كرده  را نيز نقل  حديثي  باره  كثير در اين ابن. »باشد مي  و مناسك  حج

  

���b����a�� �̀�_�����~���b����a�� �̀�_�����~���b����a�� �̀�_�����~���b����a�� �̀�_�����~  
هر دو  از  كه  توست  دشمن  ، اين شك  بدون: يعني »خود ابتر است  دشمنت  گمان بي«

  از وي  كه  توست  دشمن  يا اين.  است  مسرانجا و بي  ، بالعقب بريده  خير دنيا و آخرت
از   كسي  به  جاهليت ؛ در گفتيم  كه چنان. ماند نمي  باقي  نيكي  و آوازه  نام  بعد از مرگش

  مراد مشركان«: گويد مي : بصري حسن. گفتند ، ابتر مي نداشت  فرزند مذكري  كه  مردان
خود برسند، در   نهايي  هدف  به  كه از آن  قبل  ايشان  بود كه  اين صپيامبر   از ابتر بودن

  دشمنان  اين  كه  ساخت  روشن در اينجا �مانند اما خداوند مي  ناكام  دعوت  راه  نيمه
  سوره  اين«: گويد مي : رازي  امام .»مانند مي  و نشان  نام  و بي  ناكام  اند كه صپيامبر 

ما   هاي سوره  براي  اي و پايه  اصل  چونهم و  ماقبلش  هاي سوره  براي  اي مانند تتمه
  .»باشد مي  بعدش
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  ﴾ كافرون  سوره ﴿
  . است  آيه) 6(  و داراي  است  يكم

  
  به  آن در �خداوند  كه  گرفت  نام»  كافرون»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

توحيد   تضمنم  كه  پيامي  را به  تا كافران  است  دستور داده صمحمد   حضرت  پيامبرش
  در احاديث. گرداند  ، مخاطب است  مسلمين  عبادي  و استقالل  از شرك  برائت  و اعالم

را در   D��C��B��A�z}�  و سوره  سوره  اين ص  حضرت  آن  كه  است  آمده  شريف
و در نماز   بعد از مغرب  بامداد، در دو ركعت  ، در دو ركعت بعد از طواف  دو ركعت

  كه  است  آمده  شريف  حديث در  همچنين. اند ناميده  قرآن»  ربع«را   اند و آن وتر خوانده

��B��A}�: ، سوره گرفتي  جاي  در بستر خوابت  كه  هنگامي«: فرمودند صخدا   رسول

��Cz  است  از شرك  برائتي  سوره  زيرا اين  بخوان  را تا آخر آن «.  
از   گروهي  درباره  سوره  اين: است كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  نيشابوري  واحدي
  پيشنهادي تو  به! محمد  اي: آمدند و گفتند صخدا   نزد رسول  شد كه  نازل  قريش
تو   كه  ترتيب  اين  ، به كنيم مي  تو پيروي  و ما از دين  كن  ما پيروي  ؛ بيا تو از دين داريم
  پس  پرستيم مي تو را  خداي  يكسال  ا مدتو م  كن  ما را پرستش  خدايان  يكسال  مدت

  اين  ما بهتر باشد، به  و راه  و رسم  ، از آيين اي آورده  همراه  تو به  آنچه  باشد كه  اگر چنان
باشد   اما اگر چنان  ايم برگرفته  را از آن  مان و بهره  يافته  با تو مشاركت  ما در آن  ترتيب

  را از آن  ات و بهره  گرديده  شريك تو بهتر باشد، تو در كار ما  ما از آيين  و راه  رسم  كه
  را با وي  ديگري  من  كه  سبحان  خداي بر  پناه: فرمودند صخدا   رسول!  اي برگرفته
 صخدا   رسول  پس. كرد  را نازل  سوره  اين �خداوند  بود كه  همان.  گردانم  شريك

  در آنجا بودند، اين  قريش  اشراف  كه در حالي ورفتند   مسجدالحرام  به  آن  صبحگاه
  مأيوس صخدا   از رسول  ، ديگر قريش بعد از آن .خواندند  آنان را تا آخر بر  سوره

  .گرديدند
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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  
  آنچه :يعني »پرستم نمي  پرستيد من شما مي  ؛ آنچه كافران  اي« صمحمد   اي »بگو«

در   اكنون هم  و من  دهم نمي  خواهيد، انجام مي  از من  بتان  مورد پرستش شما در  را كه
  . شما نيستم  خدايان  حاضر پرستنده  حال

  

��O��N��M��L�����K��J��O��N��M��L�����K��J��O��N��M��L�����K��J��O��N��M��L�����K��J  
 و  بر شرك  كه  گاه شما نيز تا آن: يعني »پرستم مي  من  پرستيد آنچه شما مي  و نه«

  .نيستيد  پرستم مي  من  كه  خدايي  باشيد، پرستنده  داشته قرار  كفرتان
  

���U��T��S��R��Q��P���U��T��S��R��Q��P���U��T��S��R��Q��P���U��T��S��R��Q��P  
عمر   هرگز در آينده  من: يعني »كرد  خواهم  پرستش  پرستيد من را شما مي  آنچه  و نه«

  . پرستم پرستيد، نمي شما مي  را كه  خود نيز خداياني
  

��[��Z��Y��X�����W���V��[��Z��Y��X�����W���V��[��Z��Y��X�����W���V��[��Z��Y��X�����W���V  
  بقيه شما در  همچنين: يعني »پرستم مي  را من  خواهيد كرد آنچه  شما پرستش  و نه«

  بر كفر و انكار وپرستش  كه  گاه نخواهيد كرد تا آن  را پرستش �عمر خود هرگز خدا
، مردود و  وي  به  آوردن  با شريك  همراه �خداوند  باشيد زيرا پرستش  قرار داشته  بتان

  .باشد اعتبار مي  غير قابل
  كه  است  باشد، اين تر مي دقيق  ز نظر بعضيا  كه  كريمه  ديگر در تفسير آيه  وجه  يك
  گيرد، داللت مي قرار  مورد پرستش  كه  در معبودي  بر اختالف) 2ـ  3(  آيات: شود  گفته
  و خدايان  بتان  مشركان و معبود  است  يگانه  خداي صخدا   كند زيرا معبود رسول مي

كند زيرا  مي  داللت  پرستش و  در خود عبادت  بر اختالف) 4ـ  5(  اما دو آيه  باطل
در   شركي  شائبه  هيچ  كه �خداوند  براي  خالص  است  عبادتي صخدا   رسول  عبادت

  مشركان  عبادت  كه شود درحالي نمي  سراغ  از معبود در آن  غفلتي  وجود ندارد و هيچ  آن
  قولي به. شود نمي  عجم  هرگز با هم  عبادت  نوع دو  اين  پس  است  آلوده  شرك  به  همه
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  كه  است  تأكيد اين  باشد و فايده مراد از تكرار تأكيد مي ، تكرار است  آيات  در اين: ديگر
بپذيرند،   خدايانشان  را در عبادت  شان خواسته صخدا   رسول  امر كه  كفار از اين  طمع

  .گردد  قطع  كلي  به
  

��� �̀�_�� �̂�]��\��� �̀�_�� �̂�]��\��� �̀�_�� �̂�]��\��� �̀�_�� �̂�]��\  
  راضي  خويش  دين  اگر شما به: يعني »خودم  براي  من  دين و  خودتان  شما براي  دين«

  شرك  دين  قطعا بدانيد كه  پس  هستم  راضي  خويش  دين  نيز به  من  هستيد، بدانيد كه
نيز   من  توحيدي  كند و دين تجاوز نمي  من  و از شما به  خود شماست  آلود شما از آن

.  نيست  راهي  بدان  آلودتان شرك  باورهاي  اين باشد و شما را با مي  خودم  محدود به
از جهاد وجود   كفر، يا منع  دادن  اجازه  معني  كريمه  ، در آيه بنابراين«: گويد مي  بيضاوي

  اين  آيه  معني  حاصل«: گويد مي  زمخشري. »باشد  منسوخ  قتال  آيه  به  آيه  ندارد تا اين
  و راه  حق  سوي  تا شما را به  ام شده  شما فرستاده  سوي  به  كه  هستم  پيامبري  من: است

  پيروي  نپذيرفتيد و مرا درآن  من را از  دعوت  اين  كه  اكنون  پس  فراخوانم  نجات
  .»فرانخوانيد  شرك  سوي  به و مرا  واگذاشته  خودم  حال  مرا به  نكرديد، حد اقل

  استدالل كفر  ملت  بودن  بر يكي  كريمه  آيه  ديگر از علما با اين  و برخي :شافعي  امام
  اي يا سببي  نسبي آنها پيوند  ، اگر در ميان اند بنابراين ملت  يك  كفار همه: اند و گفته  كرده

  از يهودي  و نصراني  از نصراني  برند، مثال يهودي مي  ، از همديگر ميراث وجود داشت
و   از نصراني  يهودي  كه بر آنند  وي  و موافقان : حنبل احدبن  اما امام. برد مي  ميراث

  اهل  اليتوارث«: است  آمده  شريف  برد زيرا در حديث نمي  ميراث  از يهودي  نصراني
: گويد مي : رازي  امام. »برند نمي  از همديگر ميراث  مختلف  دو آيين  اهل: شتي  ملتين

كنند و  مي  تمثيل  كريمه  آيه  اين  ، به متاركه  امدر هنگ  كه  يافته  جريان  بر اين  مردم  عادت«
  كه درحالي.  دين  ولي  دينكم  لكم: گويد مي  ديگري  به  نكنند، يكي  توافق  اصل  اگر بر يك

  زده  مثل  آن  تا به  نكرده  نازل  آن  را براي  قرآن �خداوند ؛ زيرا جايز نيست  تمثيل  اين
  .» است  شده  تدبر نازل  اين  موجب  به  عمل  براي  و سپس تدبر  براي  قرآن  شود بلكه
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  ﴾ نصر  سوره ﴿
  . است  آيه) 3(  و داراي  است  يدنم

  
و   تبارك  خداي  فرموده  با اين  كه  گرفت  نام» نصر»  سبب  بدين  سوره  اين :تسميه  وجه

  مكرمه  مكه  ح، فت و مراد از آن  است  شده  افتتاح  ��e��d��c��b��az}�: تعالي
»  توديع»  نام به  سوره  اين  كه  چنان.  گرفت  نام  الفتوح فتح  كه  است  اكبري  فتح  همان  يعني

  فقط هفتاد روز زنده  آن  بعد از نزول صخدا   رسول  كه  روي  شود از آن مي  نيز ناميده
 هللا رضي  عباس ابن. پيوستند  حق  رحمت  به  هجري  دهم  سال  االول بودند و در ربيع

 هللا عمر رضي ابن. » است  نزول از نظر  كريم  قرآن  سوره  آخرين  اين«: گويد عنهما مي
  شد پس  نازل صخدا   رسول بر  تشريق  ايام  در ميانه  سوره  اين«: گويد عنهما مي

  را كه  يشمشهور خو  خطبه  قصوي  سوار بر ناقه  گاه آن  است  وداع  پيام  اين  دانستند كه
 آمده  شريف  در حديث  آن  فضيلت  به  راجع و. »، ايراد نمودند است  الوداع  حجه  خطبه

  .» است  قرآن  ربع  معادل   ��d��c��b��az}�«: است 
  آن  وقوع از  قبل  مكه  شد و از فتح  نازل  مكه  از فتح  قبل  سوره  اين: ديگر  قولي  اما بنا به
  قول  اين :رازي  امام. باشد مي  نبوت  از معجزات  اي خود معجزه  ناي  دهد كه خبر مي

  است  عنهما آمده هللا رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث. داند تر مي را صحيح
خبر   آن  با نزول«: فرمودند صخدا   شد، رسول  نازل» نصر»  سوره  چون: فرمود  كه

  اين  اند و ايشان القول متفق  معني  نيز بر اين � اصحاب. « است  شده  داده  من  به  من  مرگ
  است  بر آن  تحميد و استغفار دليل ، تسبيح  به  امر مطلق  دانستند كه  روي  را از آن  معني

  ص  آور حق  پيام  كند كه خود اقتضا مي و اين  است  رسيده  اتمام  به  دعوت  كار ابالغ  كه
  شد، رسول  نازل  سوره  اين  چون  كه  است شده  روايت. بر بندد سفر  دنيا رخت  از اين
  لقائه  الدنيا وبين  بين  اهللا  عبدا خيره  نإ«: فرمودند  آن و در  ايراد كرده  اي خطابه صخدا 
  و لقاي  آخرت  دنيا و ميان  را در ميان  اي همانا خداوند بنده: ، فاختار لقاء اهللاةخرواآل

  .»كرد  خدا را انتخاب  او لقاي  دانيد پسگر مخير  خويش
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��f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a��f��e��d��c��b��a  
  الهي  پيروزي  كه  گاه آن! صمحمد   اي: يعني» فرارسد  و فتح  الهي  نصرت  چون«

از   عبارت :نصر. شود  بر تو گشوده  ظهور آيد و مكه  به  قريش  دشمنانت  عليه  برايت
. پيدا كنند  برتري  بر آنان  و مسلمانان  گرديده  مغلوب  با آن  دشمنان  كه  است  تأييدي

  پذيرش  براي  دلهايشان  و نيز گشايش  هايشان خانه  و ورود به  ديار دشمنان  گشودن: فتح
  فتح  براي  سببي  نصر همچون :كه  است  اين»  فتح«و » نصر»  در ميان  فرق  پس.  است  حق
  .گرديد  عطف  بر آن  فتح  و سپس ابتدا نصر ذكر شد  جهت  باشد، از اين مي
  

��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  
 در هنگام! صپيامبر   اي: يعني »درآيند هللا  در دين  فوج  فوج  مردم  كه  و ببيني«
و   گروه  گروه  كه  بيني ـ را مي  و غير آنان  از اعراب  ـ اعم  ، مردم و فتح  نصرت  رسيدن 

، بعد از  است  كرده  مبعوث  تو را بر آن �خداوند  آيند كه در مي  ديني  به  دسته  دسته
  رسول  وقتي  كه  است  نقل .شدند مي  داخل  حق  دين  دوتا به يا دوتا  يكي آنها يكي  كه آن

  غالب  حرم  بر اهلص محمد   كه  اما اكنون: گفتند  كردند، اعراب  را فتح  مكه صخدا 
،  خود داشت  در پناه  فيل  اصحاب  را از هجوم  يشانا �خداوند  كه و پيروز شد درحالي

  او قدرتي  و شما عليه  است  بر حق صمحمد   كه اين بر  است  روشني  خود برهان  اين
و   گروه  ، گروه بزرگي  هاي در مجموعه و  برداشته  دست  لذا از ستيز و مقاومت. نداريد
  اسالم  سوي رويكرد به  شدند و موج ارد ميو  اسالم  به  بعد از ديگري  يكي  دسته  دسته
  .شد مي  داخل  در اسالم يكبار  تماما به  قبيله  يك  بود كه  چنان

  حق زيرا  است  مقلد صحيح  ايمان: برآنند كه  كالم  از علماي  جمهور فقها و بسياري
را از  رد و آنك  بود، حكم  تقليدي  ايماني  كه  مردم  افواج  اين  ايمان  بر صحت  تعالي

  ايمانشان برشمرد و اگر صمحمد   حضرت  خود بر پيامبرش  احسانهاي  بزرگترين
  .كرد نمي  يادي  از آن  مناسبت  بود، در اين نمي  صحيح
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���w��v��u������t��sr���q��p��o���w��v��u������t��sr���q��p��o���w��v��u������t��sr���q��p��o���w��v��u������t��sr���q��p��o  
  براي  گفتن  تسبيح  ، امر به آيه  اين »بگوي  حمد پروردگار خود تسبيح  به  پس«

 براي  گفتن  تسبيح.  است  كرده  جمع  هم را با  وي  براي  و ستايش  ر متعالپروردگا
  اي پيروزي  عظيم  رخدادهاي  به  نسبت ص  حضرت  آن  از خوشحالي  پروردگار متعال 

كرد؛ و حمد و  نمي خطور  از مردم  فكر احدي  و به  فكر ايشان  به  حتي  دهد كه خبر مي
  و منتص   پيامبرش با  افزايش  زيبا و رفتار روح  رابر صنع، در ب تعالي  حق  ستايش

  براي »بخواه  آمرزش و از او«باشد  مي  القري  ام  در نصر و فتح  بر ايشان  وي  عظيم
  و اندك  شمردن  كوچك و  تعالي  حق  براي  و فروتني  تواضع  نوعي  عنوان  ؛ به لغزشهايت

پذير  توبه  همواره هللا  هرآينه«  امتت  امر به  اين  موختنآ  و نيز براي  خويش  عمل  دانستن

  به  آنان بپذيرد و بر  توبه  خواهان برآمرزش  كه  است  اين  وي  از شأن: يعني »است
بعد از «: است  عنها آمده هللا رضي  عائشه روايت  به  شريف  در حديث. بازگردد  رحمت

�}�  سوره  كه آن �e��d��c��b��az حضرت  شد، آن  نازل صخدا   ولرس بر  
،  ربنا و بحمدك  سبحانك: گفتند مي  در آن  كه خواندند مگر اين را نمي  نمازي  هيچ ص
. »بيامرز  بر من! بارالها.  با ستايشت  همراه  تو راست  پاكي! پروردگارا: اغفرلي  اللهم

  خويش  و سجده  در ركوع صخدا   رسول« :گويد عنها مي هللا رضي  عائشه  همچنين
  رسول  شيوه  ، اين در حقيقت. » اغفر لي  اللهم  وبحمدك  اللهم  سبحانك: گفتند بسيار مي

  . است  كريم  از قرآن  آيه  اين  تفسير عملي ص  اكرم
  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  عنهما در بيان هللا رضي  عباس از ابن  و ديگران  بخاري

  خواند اما گويي مي فرا  خويش  مجلس  بدر به  مرا با بزرگان �عمر: فرمود  اند كه كرده
  ناراحت  يعني(يافتند  مي  اي دغدغه  خويش  امر در اندرون  از اين  از آنان  برخي  كه

  آن  به  فراخواند و مرا نيز با آنان  خويش  مجلس  بدر را به  بزرگان �عمر  روزي. )بودند
  امروز ديگر مرا با ايشان �عمر  كه  دريافتم  وي  فراخواني  از اين  من. وارد كرد  مجلس

  آنان  رو به  پس. دهد  نشان  آنان  مرا به )فضل(  كه  هدف  اين  مگر به  است  فرانخوانده

�}�: عزوجل  خداي  فرموده  در تفسير اين: نمود و گفت �e��d��c��b��az 
 ما دستور داده  به  سوره  در اين  وجلعز  خداي :گفتند  از ايشان  گوييد؟ برخي مي  چه
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و   گفته  گردانيد، او را ستايش  مان را نصيب  ما را پيروز كردو فتح  كه تا بعد از آن  است 
  رو به �عمر  گاه آن. نگفتند  و چيزي  نموده  سكوت  هم  برخي.  بخواهيم  از او آمرزش

  اين  نظر من  بلكه! خير: ؟ گفتم گويي مي  آيا تو نيز چنين!  عباس ابن  اي: كرد و فرمود  من
با  �خداوند  يعني. دارد  اشاره صخدا   رسول  اجل  فرارسيدن  به  آيه  اين  كه  است

�e��d}�  نزول �c��b��az آگاه  رحلتشان  وقت  شدن  را از نزديك  ايشان  

��p}؛  توست  اجل  فرارسيدن  ، عالمت و فتح  نصرت  آمدن :كرد و فرمود �o�

q...�z   :بخواه  و از او آمرزش  پروردگار خويش  با ستايش  همراه  بگوي  تسبيح  گاه آن  
  ، وجه تو گفتي  كه  نيز بجز آنچه  من: فرمود �عمر). پذير است توبه  زيرا او بسي

  .» دانم نمي  آن  نزول  براي  ديگري
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  ﴾ مسد  سوره ﴿
  . است  آيه) 5(  و داراي  است  يكم

  

  در آخرآن �خداوند  كه  گرفت  نام» مسد»  سبب  بدان  سوره  اين: ميهتس  وجه

�}�: فرمايد مي �r��q��p��o��nz  سوره  اين  همچنين. خواهد آمد  تفسير آن  كه  

  ��z��y��xz}}: فرمايد مي  آن  در مطلع �شود زيرا خداوند مي  نيز ناميده»  تبت«
  . است  شده  نيز ناميده) لهب(  يا سوره) ابولهب(  سوره  ، اين مناسبت  همين  به  كه  چنان

  اند كه كرده  عنهما روايت هللا رضي  عباس از ابن  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  محدثان

�: شد  نازل  آيه  اين  فرمود؛ چون {q��p� �oz  :)بستگان !پيامبر  اي  
  و به  شده  خود خارج  از خانه صخدا   ؛ رسول»214/شعراء«) ده را هشدار  نزديكت

  اين  قريش  چون ! يا صباحاه: ندا در دادند  فرياد بلند چنين  به  صفا باال رفتند سپس  كوه
محمد : شد كه  داده  ؟ پاسخ فريادگر كيست  اين  ديگر پرسيدند كه ندا را شنيدند، از يك

  گاه آن. آمدند گرد ص  حضرت  آن  گفتند و پيرامون  ندا را اجابت  پس.  است
  اي  هان!  فالن بني  اي  هان!  فالن بني  اي  هان: فرمودند  آنان  به  خطاب ص  اكرم رسول

  قبيله  هاي ، تيره ترتيب  اين و به(!  عبدالمطلب بني  اي  هان!  عبدمناف بني  اي  هان!  فالن بني
محمد   بشنوند كه گرديدند تا  سراپا گوش  آنان  همه  پس )بردند  نام  يكي را يكي  قريش
 فراخوانده  آن  را براي  همه  فريادكنان  دارد كه  از اهميت  پايه  اين  به  سخني  چه ص

از   از سواران  سپاهي  كه  خبر بدهم شما  آيا اگر به: فرمودند  آنان  به  خطاب  سپس.  است 
  خواهيد كرد؟ همه  آيا مرا تصديق تازند، آيند و بر شما مي مي  بيرون  كوه  اين  كناره

  راستگويي  تو را به  بلكه(  ايم نكرده  را تجربه  از تو دروغي  ما تاكنون: يكصدا گفتند
  در آن  شما را از افتادن  سخت  عذابي  پيشاپيش  من  اينك  پس: فرمودند. )شناسيم مي

كار ما را   اين  آيا براي! باد بر تو  هالكت :گفت  اثنا ابولهب  در اين.  دهم هشدار مي
  .شد  نازل  سوره  اين  بود كه  همان.  رفت خود كشيد و  راه  سپس! ؟ اي گردآورده

روبرو   سال  تازه  با جواني  بناگاه  كه  در بازار ذوالمجاز بودم«: گويد مي  محاربي  طارق
  اثنا ديدم  اين در. بگوييد تا رستگار شويد هللاال ا  ال اله!  مردم  اي  هاي: گفت مي  كه  شدم
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  و هر دو پاشنه  ساق هر دو  كه  طوري  زند به مي  سنگ  او را به  سرش  از پشت  مردي  كه
او را باور   پس  دروغگوست او!  مردم  هاي: گويد و مي  است  آلود كرده را خون  پايش
پيامبر   پندارد كه ؛ مي محمد است :؟ گفتند دعوتگر كيست  شخص  اين: پرسيدم. نكنيد

ادعا   پندارد او در اين مي  كه  است  ابولهب  عمويش  ديگر هم  باشد و اين مي
  .» دروغگوست

  

��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x  

���z}}�در : گويند مي  بالغت  علماي »ابولهب  باد دو دست  هالك« �yz مجاز 
لذا  باشد مورد نظر مي  كل  اما از آن  گرديده  جزء اطالق  ؛ يعني شده  كار گرفته به  مرسل
  است  نفريني  جمله  اين.  وجود خويش  با تمام  باد خود ابولهب  هالك: است  اين  معني
و   عبدالمطلب  بن  عبدالعزي  ، نامشصپيامبر  از عموهاي  يكي  ابولهب.  وي  عليه
  اي و برافروخته  فام  سرخ  گفتند زيرا چهره مي  بود و او را ابولهب  ابوعتيبه  اش كنيه

را   ورزيد و ايشان مي  دشمني بسيار صخدا   شد، او با رسول  بيان  كه چنان . داشت
  .آزرد مي  سخت

.  وي  عليه  بعد از نفرين  سبحان  خداي  از بارگاه  است  ، خبري جمله  اين »شد  و هالك«
  وقوع  بودن  ، مفيد حتمي ماضي  صيغه  به  ابولهب  تعبير از هالكت  كه  است  گفتني

  . را باخت  دنيا و آخرت  شد زيرا ابولهب  هم  باشد و چنان مي  وي  و زيانكاري  هالكت
  

��d��c���b��a�� �̀�_��~��d��c���b��a�� �̀�_��~��d��c���b��a�� �̀�_��~��d��c���b��a�� �̀�_��~  
بود   گردآورده  ابولهب  را كه  مالي: يعني »اندوخت  او و آنچه  نكرد از او مال  دفع  هيچ«

و   هالكت  نزول رب �خداوند  بود، فرمان  آورده  دست  به  كه  و موقعيتي  و جاه  و منفعت
. نيامد  كارش  به  هيچ ها اندوخته  نكرد و آن  دفع  وجه  هيچ  را به  بر وي  و عذاب  نابودي

  .سود  و دومي  است  سرمايه  اولي  كه  است  اين»  كسب«و »  مال»  در ميان  فرق
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��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e  
ور  شعله  سخت  در آتشي  هبابول  زودي  به: يعني »درآيد  پر زبانه  در آتشي  زودي  به«

  . است  جهنم  ، آتش آتش  آن  شود كه مي  سوزاند، عذاب را مي  پوستش  كه  و برافروخته
  

��m��l��k���j��m��l��k���j��m��l��k���j��m��l��k���j  
  جميل ام ، ابولهب  زن »است  كش هيزم«  كه  آيد، همان در مي  آتش  آن  نيز به »و زنش«

بر   شبانه و آنها را  را برگرفته ها خارها و سرگين  بود كه  خواهر ابوسفيان  دختر حرب
  گناهان  با برداشتن  ابولهب  زن  كه  است  يا مراد اين. افگند مي صخدا   رسول  راه

بر   ايشان بر آزار  شوهرش  و واداشتن صخدا   با رسول  دشمني  سبب  به  كه  سنگيني
  اوست  چيني سخن از  هتعبير، كناي  يا اين. دارد را بر مي  جهنم  ، هيزم است گرفته  دوش

  . است  مردم  در ميان  و دشمني  خصومت  برافروزنده  كه
  

���s��r��q��p��o��n���s��r��q��p��o��n���s��r��q��p��o��n���s��r��q��p��o��n  
. شود مي  تافته  ريسمان  از آن  كه  است  ليفي: مسد »خرماست  از ليف  طنابي  بر گردنش«

و   الت  سوگند به :و گفت  از جواهر داشت  گردنبند فاخري  ابولهب  زن  كه  است  نقل
  در روز قيامت  گردنبندش  لذا آن!  كنم مي  صرف صمحمد   را در دشمني  آن  كه  عزي

  عذابش  سبحان  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه. شود مي  آتش  از زنجيرهاي  برتافته  ريسماني
  كند زيرا عذاب ، تصوير مي داشت در دنيا  كه  و حالتي  هيأت  همان  را به  در آخرت

  بعد از نزول  كه  است  نقل.  است  وي  با جرم  و هماهنگ  مجرم  عمل  جنس از  آخرت
در  � نزد ابوبكرصديق  گرفته  دست را در  سنگي  ابولهب  زن  جميل ام  سوره  اين

  به  پس. بود صخدا   رسول  در معيت �ابوبكر  حال  و در آن  رفت  مسجدالحرام
  ام آمده  ، اينك است  مرا هجو نموده  رفيقت  كه  است  خبر رسيده  من  به: گفت �ابوبكر

 صخدا   رسول  را از ديدن  وي  ديدگان  خداوند متعال اما!  كنم  و چنان  با او چنين  كه
  از وي �ابوبكر. را نديد  ، ايشان سو نگريست  سو و آن  اين  به  و هر چه  كور ساخت
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جز   ؟ من كني مي  آيا مرا مسخره: گفت  جميل  ؟ ام بيني مي  من  همراه را  آيا كسي: پرسيد
  ! بينم نمي  ديگر را همراهت  كس  تو هيچ

 ص  حضرت  آن  بر نبوت  روشن  آشكار و دليلي  اي معجزه  سوره  اين: اند علما گفته

  ابولهب  داد كه خبر  قاطعانه f��e�h��g�...�z}�: با نزول �زيرا خداوند  است
  است  خورده  گره  باشقاوت  آنها در دنيا و آخرت  د و سرنوشتآورن نمي  ايمان  و زنش

در   آشكار و نه  ، نه در باطن  در ظاهر و نه  دو نه  از آن  يك خبر، هيچ  اين  بر طبق  پس
  .نياوردند  خفا ايمان
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  ﴾ اخالص  سوره ﴿

  . است  آيه) 4(  و داراي  است  يكم
  

،  ، واليت نجات مانند تفريد، تجريد، توحيد،  سياريب  نامهاي  به  سوره  اين :تسميه  وجه
باشد زيرا  مي « اخالص« آنها  مشهورترين  كه  است  شده  ناميده  و اخالص  ، اساس معرفت

  گويد و از سوي مي  سخن  عزوجل  خداي  توحيد خالص  از يكسو درباره  سوره  اين
  .ازدس مي  خالص  جهنم  يا از آتش  را از شرك  ديگر بنده

  از آن  است  شده وارد  بسياري  ، احاديث كريمه  سوره  اين  فضيلت  در بيان :آن  فضيلت
خود   قرائت  ثواب در »اخالص«  سوره  كه  است  شريف  حديث  اين  مضمون  جمله
  اصولي  و بيان  ، شرح كريم  قرآن  باشد زيرا تمام مي  كريم  قرآن) سوم  يك(  ثلث  معادل
  و كلي  عام  اصول  كه  روي  آن و نيز از  است  ذكر شده  اجمال  به  سوره  در اين  كه  است

  به  سوره  و اين  اعمال  و بيان  حدود واحكام  توحيد، بيان: چيز است  سه  اسالم  شريعت
  به  شريف  در حديث.  است  گرديده  تعالي  حق  توحيد و تقديس  دار بيان عهده  تنهايي
  شبانگاه  شنيد كه  از مرد ديگري  مردي :فرمود  كه  است  آمده � وسعيد خدرياب  روايت
آمد  صخدا   بامداد نزد رسول  كند پس تكرار مي را  خواند و آن را مي « اخالص«  سوره

  D��C��B��Az}�  خواندن  گويي  كه  باز گفت  ايشان به  اي گونه را به  حكايت  و اين
 ثلث  نها لتعدلإ،  بيده  نفسي  والذي«: فرمودند  ص خدا  رسول .شمرد و ناچيز مي  را كم

  قرآن  ثلث  لدمعا  سوره  ، اين اوست  بالكيف  در دست  جانم  كه  ذاتي سوگند به   »القرآن 
: خود فرمودند  ياران  به صخدا   رسول  كه  است  آمده  ديگري  شريف  حديث در.  است

 نبخواند؟  اصحاب  شب  را در يك  قرآن  ثلث  كه  است  از شما عاجز از آن  كسي آيا
  كرده  مشقت  امر احساس  ، از اين است  قرآن  كل  قسمت  سه  مراد ايشان  كه اين  گمان  به 

 صخدا   كار را دارد؟رسول  اين  و توان  از ما تاب  يك  اهللا كدام يا رسول: و گفتند
 آمده  ديگري  شريف  حديث در.  است  قرآن  ثلث الواحد الصمد  اهللا  بدانيد كه: فرمودند

  آييد زيرا من  گردهم: خود فرمودند  ياران  به  خطاب صخدا   رسول  كه  است 
 صخدا   رسول  گاه آمدند آن گرد  جمعي  پس  را بر شما بخوانم  قرآن  ثلث  خواهم مي
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  در اين. خود بازگشتند  خانه  به  سپس ��D��C��B��Az}�: رفتند و خواندند  نزد ايشان
  قرآن  بر شما ثلث  نگفتند كه صخدا   رسول مگر: گفت  ديگري  به  از اصحاب  اثنا يكي

  ايشان  به  از آسمان  كه  است  منظور خبري  به  خانه به  شان برگشت  ؟ قطعاً اين خوانم را مي
  اصحاب  به  طابو خ  آمده  خود بيرون  از خانه ص  حضرت آن  سپس.  است  شده  نازل

�}�  ، بدانيد كه خوانم را بر شما مي  قرآن  ثلث  كه  گفتم  من: فرمودند �D��C��B��Az 
  .  است قرآن  ثلث  معادل

: فرمود  اند كه كرده  روايت � كعب  بن  از ابي  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
.  كن  بيان ما  را براي  دگارتپرور  محمد  نسب  اي: گفتند صخدا   رسول  به  مشركان

  و مقاتل  ضحاك ، قتاده  همچنين. فرمود  را نازل  سوره  اين  خداوند متعال  بود كه  همان
محمد    اي :آمدند و گفتند صخدا   نزد رسول  از يهوديان  گروهي: اند گفته

  است  نموده  نازل  خود را در تورات  زيرا او وصف  كن  ما توصيف  را براي  پروردگارت
؟ آيا از  است  جنس  چيز و از كدامين  از چه  پروردگارت  كه  بدانيم  خواهيم و ما مي
  ارث  به  كسي  دنيا را از چه آشامد؟ او خورد و مي ؟ آيا مي ، يا از نقره ، يا از مس طالست

  را نازل  ورهس  اين �خداوند  كه بود  گذارد؟ همان مي  ارث  به  كسي  چه  را به  و آن  برده
  .فرمود

  

�{�{�{�{��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Azzzz  
خداوند   نسب  اگر از بيان: يعني »يگانه  خداي  اوست« آنان  به صمحمد   اي »بگو«

خود و   افعال و  ، صفات ؛ در ذات يگانه  است  او خدايي  كنيد، بدانيد كه مي  سؤال  متعال
  .ندارد  و شريكي  همتا، وزير، شبيه  او هيچ

  

��H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F  
  او روي  خود به  نيازهاي  در برآوردن  مردم  كه  است  كسي: صمد  »صمد  اهللا«   و اوست

:  گويد رضي اهللا عنهما مي  عباس ابن.  آنها قادر و تواناست  آورند زيرا او بر برآوردن مي
  ، شريفي است  رسيده  كمال  خود به  و آقايي  در سيادت  كه  است  صمد، سرور و مواليي
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  خود به  در عظمت  كه  است  عظيمي ، است  رسيده  كمال  خود به  در شرف  كه  است
،  است  رسيده  كمال  خود به  بردباري و  در حلم  كه  است  ، حليمي است  رسيده  كمال
خود   در جبروت  كه  است  ، جباري است  رسيده  كمال  خود به  در غناي  كه  است  غنيي

  ، حكيمي است  رسيده  كمال  خود به  در علم  كه  است  ، عالمي است  رسيده  كمال  به
صمد .  است  و تعالي  اهللا سبحانه و او  است  رسيده  كمال  خود به  در حكمت  كه  است

. باشد او نمي  همتاي  كس  و هيچ  سزاوار نيست  احدي  بجز او براي  كه  است  صفتي
و باالتر   او انجاميده  به  و آقايي  سيادت  كه  ستا  سرور و آقايي صمد،:  گويد مي  زجاج

  .وجود ندارد   سرور وساالري  از او هيچ
  

��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I  
از  او خود  و نه  پديد آمده  از او فرزندي  نه: يعني   »است  نشده  و زاده  را نزاده  كسي«

 خود همسري  نسندارد تا او از ج  با او مجانست  زيرا چيزي  است  شده  زاده  كسي
  نشانه توالد  همچنين. باشد  متولد شده  دو، فرزندي  ـ از آن  باشد و ـ العياذ باهللا  برگرفته 

  فناي چيز بعد از  يك  جنس  گيرد كه مي  انجام  آن  براي  زيرا توالد و تناسل  فناء است
  در گذشته  تعالي  حق  سوي  به  عدم  دادن  نسبت  كه  بماند در حالي  پدر و مادر خود باقي

  شود و فرزنداني  داده  نسبت  وي  ندارد تا به  پدري  تعالي  لذا حق  است  مستحيل  و آينده
  فرشتگان: گفتند  عرب  مشركان:  گويد مي  قتاده. شوند  داده  او نسبت  نيز ندارد تا به

پسر   مسيح :گفتند  نصاري و  عزير پسر خداست: گفتند  خدايند يهوديان  دختران

 K���J��I�Lz}�: فرمود كرد و  را تكذيب  آنان  همه �خداوند   پس   خداست
  . است  شده  زاده  از كسي  خودش  هم  و نه  است  را زاده  او كسي  نه
  

���S��R��Q��P��O��N���S��R��Q��P��O��N���S��R��Q��P��O��N���S��R��Q��P��O��N 

همتا  ، همانند و طراز، مساوي  با او هم  كس هيچ: يعني »او را همتا نيست  كس  و هيچ«
  :كريمه  سوره  ، در اين بنابراين. ندارد  مشاركت  با او در چيزي  كس هيچ و  نيست

  .كند مي  را ابطال  پرستي  و دوگانه  ثنويت  عقيده) احد(قيد 
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{G� �Fz وجود   بجز خداوند يكتا به  كند كه مي  را ابطال  كساني  عقيده
  حق  صورت  ، در آن داشت وجود مي  اگر آفريدگار ديگري  قايلند چه  ديگري آفريدگار

  .نبود  و مقصود خلق  مرجع  ، يگانه در نيازها و حاجات  تعالي

�{L��K�� �J��Iz براي  مورد كه  را در اين  و مشركان  يهود، نصاري  پندارهاي  
  .كند مي  فرزند قائلند، ابطال  تعالي حق

�{� �R��Q��P� �O��Nz و   تايانرا هم  بتان  مورد كه  را در اين  پندار مشركان
  .كند مي  كردند، ابطال تصور مي  تعالي  حق  شركاي

  حق كوثر در  ، مانند سوره خداوند متعال  در حق  سوره  اين:  گويد مي : رازي  امام
  است محمد ابتر: گفتند  بود كه  اين صبر پيامبر   مشركان  زيرا طعن  است صپيامبر 

اما از آنجا  بود  عيب   پندار آنان  فرزند  به  ندارد و نداشتن  و بعد از خود فرزند مذكري
  به  طعن لذا  اوست  براي  و نقصي  عيب  خداوند متعال  فرزند، در حق  داشتن  كه

رو   از اين ، سوره  خود را در اين  در حق  كوثر رد كرد و طعن  را در سوره ص  پيامبرش
كوثر   در سوره  كه كند در حالي  دفع  شرا از خود  طعنه  تا اين) بگو : قل: (در اينجا فرمود

در . كرد  دفع  از پيامبرش را  و عيب  طعن  اين مستقيماً  خودش  بلكه) بگو  :قل: (نگفت
حد أال «: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  بخاري  روايت  به  شريف  حديث

بر   كس هيچ  :ويعافيهم  يرزقهم وهو ولداً،  له  يجعلون  نهمإ؛  اهللا  ، من سمعه  ذيأ  صبر عليأ
  مشركان  كه  حال  زيرا در همان  نيست �، شكيباتر از خداوند است  شنيده  كه  آزاري
  .»بخشد مي  دهد و عافيتشان مي  روزي را  دهند، او آنان قرار مي  او فرزندي  براي
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  ﴾ فلق  سوره ﴿
  . است  آيه) 5(  و داراي  است  يكم

  
اكثر   رأي و  است  مكي»  ناس»  و سوره  سوره  و جابر، اين  اء، عكرمه، عط حسن  قول  به

  است  شده  نقل ديگر  و جمعي  ، قتاده عباس از ابن  اما در روايتي.  است  علما نيز همين
نيز   صحيح: اند  گفته و برخي  نظر است  كثير نيز بر همين ابن.  است  مدني  سوره  اين: كه

  . است  همين

��T}�: تعالي  حق  فرموده  با اين  كه  گرفت  نام»  فلق»  جهت  بدان  سوره  اين: سميهت  وجه

W��V��Uz  است  آغاز شده .  
 � خدري سعيد از ابي  و بيهقي  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث: معوذتين  فضيلت

  ناهپ �خداوند به  و انس  جن  چشم  از زخم صخدا   رسول«: فرمود  كه  است  آمده
  خواندند و دعاهاي مي را  دو سوره  شد، فقط اين  نازل  معوذتين  كه بردند اما بعد از آن مي

  كرده  عنها روايت هللا رضي  عايشه در مؤطا از  مالك. »كردند  مورد را ترك  ديگر در اين
را   بودند، معوذتين مي  ناراحت  اي بيماري از صخدا   رسول  چون«: فرمود  كه  است

  درد ايشان  كردند و چون بار تكرار مي  كار را سه دميدند و اين خواندند و بر خود مي مي
اميد   به صخدا   و رسول  خواندم را مي  معوذتين  بر ايشان  ، من گرفت مي  شدت

را بر   آن: يعني. »كشيدند مي  خويش  خود را بر تن  دست ، دو سوره  اين  بركت  دريافت
  كه  است  آمده �عامر بن عقبه  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. دميدند خود مي

. » بخوانم  هر نمازي  دنبال  را به  دستور دادند تا معوذات  من  به صخدا   رسول«: فرمود
  من  به صخدا   رسول... «: گفت  كه  است  آمده  از وي  ديگري  در روايت  همچنين
. » را بخوان  ، معوذتين خاستي برمي  از خواب  كه  و هرگاه  خوابيدي مي  كه  هرگاه: فرمودند

  اين  در روايت«: گويد مي  گاه و آن  نموده  نقل را  بسياري  احاديث  معني  اين كثير در ابن
  حديث  ، اين بنابراين  در حد تواتر است  وجود دارد كه  بسياري  ، طرق از عقبه  حديث

 از طريق  وارده  شريف  نيز در حديث. »باشد مي  يد قطعيتمف  از محققان  نزد بسياري در
  تعليم را  سوره  تو سه  آيا به«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  عجالن  بن  صدي 
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: سوره سه  ، اين است  نشده  مانند آنها نازل  ، زبور و فرقان ، انجيل در تورات  كه  ندهم

{D��C��B��Az  ،�{W��V��U��Tz   و�{s��r���q��pz  است «.  
  كه  است  شده  عنها روايت هللا رضي  از عايشه  و مسلم  در بخاري: معوذتين  نزول  سبب
  خرمايي  شكوفه  غالف  نحو كه  را جادو كرد بدين صخدا   رسول  اعصم لبيدبن: فرمود

بود و   ريختهفرو ص  حضرت  از سر آن  زدن  شانه  در هنگام  را كه  و موهايي  را گرفته
  ها با سوزن گره بود و  شده  زده  گره  يازده  در آن  را كه  و نخي  ايشان  شانه  دندانهاي

  بود كه  زمان  در اين .دميد  داد و در آن خرما قرار  غالف  بود، در آن  شده  ساخته  محكم
  ودند و چنانآغاز نم آنها  خواندن  به  ايشان  شد پس  نازل صخدا   بر رسول  معوذتين

  ، ايشان حال  شد و در عين مي ها باز گره  از آن  گره  خواندند، يك را مي  اي هر آيه  بود كه
از   چنان صخدا   رسول  گاه آن. شد آخر باز  گره  كه يافتند تا اين مي  اي در خود سبكي

  حضرت  ر آنب  برهه  اين نيز در � جبرئيل .اند از بند رها شده  گويي  جا برخاستند كه
شر   ، من ء يؤذيك شي  كل  ، من رقيكأ  اهللا  باسم« :گفت خواند و مي و دعا مي  دم ص

  آزارت  كه  از هر چيزي  كنم و دعا مي  خدا تو را دم  نام به:  يشفيك  و اهللا  حاسد و عين
ز ا  كه چنان. »دهد تو را شفا مي هللاو ا  چشم  و ازشر زخم  دهد، از شر هر حاسدي مي

  است  بود و اين  فقط سر درد خفيفي صخدا   رسول آيد، اثر سحر بر بر مي  روايات
  در بيداري  گاهي  كه  است  گفتني.  است  آمده  از احاديث  در يكي  كه  تخيل  معني  همان

و   سحر بر ملكات  كه  است  ، مسلم دهد بنابراين مي  روي  تخيل  نيز مانند خواب
سحر   كه  طوري  همان  نگذاشت  تأثيري  مطلقا هيچ ص  حضرت  آن  يعقل  توانمنديهاي

  نداشت  تأثيري  شد، نيز هيچ مربوط مي  و رسالت  وحي  به  كه  اموري در  اعصم لبيدبن
  ، يا از هر گونه گونه  از اين  نقصي  را از هرگونه ص  حضرت  آن  تعالي  زيرا حق

  كه  چنان  است  و محفوظ داشته  معصوم  يا عصبي  اضطراب ، يا فكري  گي آشفته

�: فرمايد مي {}��|� � � �{� �zz  :)خود   تو را در پناه  مردم  خدا از آسيب
  .»67/  مائده«) دارد محفوظ مي
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��X��W��V��U��T��X��W��V��U��T��X��W��V��U��T��X��W��V��U��T  
  شكافته و  منفلق  از آن  زيرا شب  است  صبح: فلق »پروردگار فلق  به  برم مي  بگو پناه«

از   شود؛ اعم مي  شكافته  كه  است �خداوند  ، هر چيز از آفرينش فلق: قولي به. شود مي
  آيه  در اين �خداوند: اند گفته علما.  و غير آن  ، نباتات بذر، هسته  ، دانه ، صبح حيوانات

از   انبوه  هاي تاريكي  بر دور كردن  كه  وي  متعال  ذات  كند كه مي  اشاره  حقيقت  اين  به
و   خود، هر ترس  به  برنده  از پناه  كه  تواناست امر نيز  ، قطعا بر اين واناستت  جهان  تمام

  .دارد  نگاه  رساني هر آسيب  كند و او را از آسيب  را دفع  هراسي
  

��]��\��[���Z��Y��]��\��[���Z��Y��]��\��[���Z��Y��]��\��[���Z��Y  
  تمام از شر: يعني »است  آفريده  از شر آنچه«  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به: بگو

  . وي  مخلوقات
  

��c��b��a�� �̀�_���^��c��b��a�� �̀�_���^��c��b��a�� �̀�_���^��c��b��a�� �̀�_���^  
  به  همچنين :يعني »فراگيرد  چون  از شر تاريكي«  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«

ها منتشر  افق  به  آن  آورد و تاريكي  روي  چون  از شر شب  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده
  در شب  كه  است  روي  ز آنا  از شر شب �خداوند  به  بردن  پناه: اند علما گفته. شود

  شر به  آيند، اهل مي  بيرون خود  از سوراخهاي  خود و حشرات  هاي از بيشه  درندگان
  .باشد نمي  پنهان  كه  است  ديگري مخاطر  خيزند و نيز در شب بر مي  كاري فساد و تبه

  

��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d  
در   دمنده« جادوگر: يعني »افسونگر  زنان از شر«  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«

. كردند جادو مي  نخ  هاي در گره  را با دميدن  جادوگر مردم  زنان  زمان  و در آن »ها گره
مراد از : گويد مي  ابوعبيده . است  تنهايي  به  ، يا دميدن دهان  با آب  همراه  دميدن: نفث
  .را سحر كردند صخدا  رسول  بودند كه  يهودي  اعصم لبيدبن  زنان: آنان
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���o��n��m��l�����k��j���o��n��m��l�����k��j���o��n��m��l�����k��j���o��n��m��l�����k��j  
: يعني »حسد ورزد  كه  گاه از شر حسود آن«  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«

  كه  كسي كند زيرا  عمل  آن  مقتضاي  و به  را آشكار كرده  حسود، حسدش  كه  گاه آن
  او با اين  بلكه پيوندد فرد محسود نمي  به  زياني  كند، از او هيچ حسد خود را آشكار نمي

شود و  مي  متأسف رسد مي  ديگران  به  كه  او از خيري  رساند چه مي  زيان  خودش  كار به
  است  نعمتي  زوال  تمناي :حسد.  است  غمگين  هميشه  ديگران  برد و از شادي مي  رنج
حاسد را  �خداوند: اند گفته علما . است  گذاشته  منت  بر كسي  با آن  خداوند متعال  كه

  و غير آنان  ، حيوان انسان  به  رساندن  زيان  حسد سبب  مخصوصا ياد كرد كه  روي  از آن
يغبط، و   المؤمن«: فرمودند صخدا   رسول كه  است  آمده  شريف  در حديث. شود مي

  .»ورزد حسد مي  منافق  ولي خورد مي  غبطه  مؤمن: يحسد  المنافق
  زمين و  در آسمان  با آن �خداوند  كه  است  گناهي  حسد نخستين  كه  ذكر است  انشاي

  زمين حسد ورزيد و در �بر آدم  ابليس  ؛ زيرا در آسمان قرار گرفت  مورد عصيان
  سحر، زخم :اند علما گفته  همچنين.  حاسد منفور و مطرود است  پس.  بر هابيل  قابيل
  و تأثيرگذاري �خداوند  فعل  سبب  به  ندارند بلكه  تأثير ذاتي ، حسد و مانند اينها چشم

شود اما در  مي  داده  چيزها نسبت اين  لذا فقط در ظاهر امر، اثر به. شوند مي  او مؤثر واقع
و   سحر هاروت  درباره  كه  كند چنان مي تأثير را ايجاد  كه  است �خداوند  ، اين حقيقت

�}�: فرمايد مي  ماروت �ow��v��u��t��s��r��q��p z  :)و ماروت  هاروت  
اما بايد . »102/ بقره«) خداوند  فرمان نبودند مگر به  رسان زيان  كسي  با سحر خود به

  امراض  ذاتي  تأثيرگذاري  اشيا و عدم  اين  ذاتي  تأثيرگذاري  عدم  رغم  به  كه  دانست
  است  مطلوب  قدر امكان ياط از آنها بهاحت ، شرعا پرهيز و و سل  مانند طاعون  اي ساري
  مجذوم  و فرار از شخص  چشم  از زخم  نمودن پرهيز  به صخدا   رسول  كه چنان

  .كردند  چنين  عمواس  طاعون در � دستور دادند و نيز عمر و صحابه
  ولرس  كه  اند زيرا هنگامي و دعا را جايز شمرده  دم  به  اكثر علما توسل  كه  است  گفتني
  كه چنان نمود  دعا خواند و دم  برايشان � كردند، جبرئيل  ناراحتي  احساس صخدا 

: فرمود  كه  است  عنهما آمده هللا رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث.  گذشت
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: دادند  تعليم ما  دعا را به  اين  دردها و از تب  ما از همه  شفايابي  براي صخدا   رسول
  خداي  نام به: النار شر حر  نعار ومن  عرق  شر كل  من  العظيم  عوذ باهللاأ،  الكريم  اهللا  بسم«

دارد و   شديدي  ضربان  كه  از شر هر رگي  خداوند بزرگ  به  برم مي  ؛ پناه و كريم  بخشنده
  كه  بر بيماري  هر كس« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. » آتش  از شر گرماي

  العرش  ، رب العظيم  اهللا  سالأ :بخواند  مرتبه  در آيد و بر او هفت  است  رانرسيدهف  اجلش
تو را شفا دهد؛   كه  خواهم مي  عظيم ، پروردگار عرش از خداوند بزرگ: يشفيك  نأ  العظيم

  كه  است  آمده � علي  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين. »يابد بيمار شفا مي  آن
  رب  البأس  ذهبأ«: گفتند شدند، مي وارد مي  بيماري بر صخدا   رسول  چون: فرمود
  را از بين  درد و ناراحتي!  پروردگار مردم  اي :نتأال إ  شافي ، ال الشافي  نتأ  ، اشف الناس

  در حديث  همچنين. » نيست  اي ، جز تو شفادهنده هستي  شفابخش تو  كه  ببر، شفا بده
 صخدا   رسول«: فرمود  كه  است  عنهما آمده هللا رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف
  از خدا پناه  برايشان  يعني(كردند  را تعويذ مي رضي اهللا عنهما  وحسين  حسن

  كل  ، ومن ةوهام  شيطان  كل  من  ةالتام  اهللا  عيذكما بكلماتأ: فرمودند مي و )خواستند مي
از شر هر   دهم قرار مي �خداوند  تامه  اتكلم  را در پناه  شما دو تن: ةالم  عين

  در حديث  همچنين. » باري  سرزنش  و از هر چشم  و از هر جانور زهرداري شيطاني
  از دردي  كه در حالي: فرمود  كه  است  آمده � ثقفي  العاص ابي بن عثمان  روايت به  شريف

  ايشان ، آمدم صخدا   د رسولدر آورد، نز  بود مرا از پاي  نزديك  كه  پيچيدم برخود مي
  اهللا  ةعوذ بعزأ ، اهللا  بسم: بار بگو  درد بگذار و هفت  را بر باالي  راستت  دست«: فرمودند
  كه  از شر آنچه  برم مي  پناه  وي  و قدرت هللا  عزت  به! خدا  نام به: جدأشر ما   من  وقدرته

  .»شفا بخشيد مرا  متعالو خداوند   كردم  چنان  من  پس.  يابم در خود مي
و   مجهول  و دعاهاي  دم  ، مربوط به و دعا وارد گرديده  از دم  در مورد نهي  كه  اما آنچه
  كه  است  هايي بدعت  شود، يا مربوط به نمي  آنها دانسته  معناي  كه  است  اي ناشناخته
  .اند پديد آورده  رابطه  در اين  و بدعتيان  حرافان
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  ﴾ ناس  سوره ﴿
  . است  آيه) 6(  و داراي  است  يكم

  

��p}�: تعالي  حق  با فرموده  هم  كه  گرفت  نام»  ناس»  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

� �s��r�� �qz  است  تكرار گرديده بار  پنج  در آن»  ناس»  كلمه  و هم  آغاز شده  .
و   نزد اكثر علما مكي ، در است  شده  نازل  هم خود با  ما قبل  با سوره  كه  سوره  اين
در   از نظر ترتيب  كريم  قرآن  سوره  آخرين  و اين.  گذشت  كه ـ چنان  است  مدني: قولي به

  حق  و ثناي  سپاس  شامل  كه » فاتحه»  با سوره  قرآن  و ترتيب  است  شريف  مصحف
و   جستن  آنها نيز ياري  موضوع  كه  آغاز و با معوذتين  از اوست  جستن  و ياري  تعالي

  .شود مي  ، ختم است  تعالي  حق  به  بردن  پناه
  

��t��s��r���q��p��t��s��r���q��p��t��s��r���q��p��t��s��r���q��p  
  به امور و  دهنده آفريدگار و سامان  به: يعني »پروردگار مردم  به  برم مي  پناه: بگو«

  به  بردن پناه  قبل  در سوره  جا كه  از آن«: گويد مي  بيضاوي.  آنان  احوال  آورنده  صالح
  لذا در اين  است  و غير او عام  در انسان  مضرات  بود و اين  از مضار بدني �خداوند

بشر   شود و به مي  عارض  بشري  بر نفوس  كه  است  او از مضاري  به  بردن  ، پناه سوره
  .باشد مي  مخصوص

  

��w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u  
و   تام  اي فرمانروايي ، كامل  كمل  داراي  كه  ذاتي  به: يعني »مردم  ملك«  به  برم مي  و پناه
  . است  و اليتناهي  رقيب بي  اي سلطه

  
  
  
  



  

3442  

��z��y���x��z��y���x��z��y���x��z��y���x  
  گاهي )فرمانروا(  ملك  و از آنجا كه  معبود مردم  به: يعني »مردم  اله«  به  برم مي  و پناه

و   الوهيت  كرد كه  روشن  آيه  در اين  تعالي  ، حق بنابراين  نيست  هم  و گاهي  معبود است
  .ندارد  مشاركت  در آن  با وي  و احدي  است  وي  مخصوص  عبوديت

  

��_��~��}��|��{��_��~��}��|��{��_��~��}��|��{��_��~��}��|��{  
: خناس . است »خناس«  شيطان  كه »گر از شر وسوسه«ذكر شد؛   آنچه  به  برم مي  پناه

  بازپس  شيطان شود،  ياد آورده  به �خداوند  كه  زيرا هنگامي  رونده بسيار بازپس  يعني
نبود،   در ميان �خداوند ذكر  شود اما چون مي  و پنهان  كشيده  را در همرود و خود  مي

  .گستراند مي خود را  و وسوسه  آورده  هجوم  انسان  بر دل  شيطان
  

���e��d��c��b��a���`���e��d��c��b��a���`���e��d��c��b��a���`���e��d��c��b��a���`  
  انسان  ، فراخواندن شيطان  وسوسه »افگند مي  وسوسه  مردم  هاي در سينه  كه  كس  آن«

از   كه آن بي رسد مي  انسان  قلب  به  كه  پنهاني  است  سخني  با القاي از خود  فرمانبردن  به
  .شود  شنيده  صدايي  آن

و   جني اند؛ بر دو نوع  افگنان وسوسه  پردازد كه امر مي  اين  بيان  به  سبحان  خداي  سپس
  :فرمايد مي  پس  انسي

  

���i��h��g��f���i��h��g��f���i��h��g��f���i��h��g��f  
  مردم  ها و دلهاي ـ در سينه  گذشت  كه نانـ چ  جن  شيطان »از انس  و چه  از جن  چه«

  كه  است  گونه بدين  مردم  در دلهاي  انسي  شيطان  افگني  افگند اما وسوسه مي  وسوسه
  ، از سخنان پس دهد مي  نشان  گر مشفقي نصيحت  و لباس  در چهره  انسان  خود را براي

افتد  مي  چيزي  همان  انسان  در دلشود،  مي  بيان  و نصيحت  خيرخواهي  در هيأت  كه  وي
  در دلهاي  كه چنان  ابليس :قولي به. افگند مي  وي  خود در دل  با وسوسه  جني  شيطان  كه

  .افگند مي  نيز وسوسه  جنيان  افگند، در دلهاي مي  وسوسه  انسيان
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  سوي از  دمبر مر  شيطان  گماردن: اند گفته  بر مردم  شيطان  گماردن  علت  علما در بيان
و   آزمايش  ميدان  كنند و در اين  مجاهده  با وي  مردم  كه  است  آن  براي �خداوند
، از  است  قرار داده خود  عصمت  را در پناه  ايشان  تعالي  حق  كه  اما كساني. شوند  امتحان

  كه مگر اين  شما نيست از  كسي«: است آمده  شريف  در حديث. در امانند  گزند شياطين
شما نيز   حتي: گفتند  اصحاب. است شده  بر او گمارده )از شياطين(او   و همراه  همنشين
مرا بر   خداوند متعال  كه  است  اين  ؛ مگرحقيقت من  حتي!  آري: ؟ فرمودندهللا  يا رسول

لذا و  )گرديده  يا مسلمان(  شده  تسليم  من  او به پس  است  گردانيده  چيره  همراهم  شيطان
 آمده �انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .»دهد نمي  خير فرمان  مرا جز به

  ديدار ايشان  به  صفيه  شبانگاه  بودند پس  مسجد معتكف در صخدا   رسول: كه  است 
  در اين. برسانند  منزلش  آمدند تا او را به  از مسجد بيرون  وي با صخدا   آمد و رسول
  را ديدند، گامهاي صخدا   رسول  روبرو گرديدند و چون  ايشان انصار با اثنا دو مرد از

: فرمودند  آنان  به  خطاب صخدا   رسول. تر بگذرند سريع  برداشتند كه خود را تند تند
دو   آن. »باشد مي  همسر من  دختر حيي  صفيه  است  با من  كه  زن  كنيد؛ اين  درنگ«

خدا   رسول) ؟ ايم داشته  بدي  شما گمان  مگر ما در حق(! هللا ، يا رسولهللا  سبحان :گفتند
  في  يقذف  نأ  خشيت  نيإو   الدم  مجري  آدم  ابن  من  يجري  الشيطان  نإ«: فرمودند ص

شود  مي  جاري  فرزند آدم  خون  در مجراي  شيطان  گمان بي: ـ شرا  قال وأقلوبكما شيئا ـ 
  .»بيفگند  بيفگند ـ يا فرمودند ـ شري  شما چيزي  در دلهاي  كه  ترسيدم  و من

 صخدا   رسول  كه  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
اگر او خدا را ياد   پس دهد قرار مي  فرزند آدم  را بر قلب  مهارش  همانا شيطان«: فرمودند

  است  اين  بلعد پس فرو مي را  قلبشكرد،   رود و اگر ياد خدا را فراموش مي  كرد، واپس
  كه  است آمده � تميمه ابي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. » خناس  وسواس  همان
 صخدا   رسول!  نگونسار باد شيطان: گفتم لغزيد و من صخدا   رسول  االغ«: فرمود

  او خود را بزرگ،  بگويي  تو چنين  زيرا وقتي !نگونسار باد  شيطان  نگو كه: فرمودند
در ! خدا  نام  به: اهللا  باسم: اما اگر بگويي!  فروافگندم  نيرويم  را به  آن: گويد بيند و مي مي
مانند   شود كه خرد و خوار مي  كند و چنان مي  كوچكي  احساس  ، شيطان صورت  اين

شود مگر  ميتولد ن  نوزادي  هيچ«: گويد عنهما مي هللا رضي  عباس ابن .»گردد مي  مگسي
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  رود و چون مي  بازپس  خدا ياد شود، شيطان  چون  پس  است  وسواس  قلبش در  كه اين
 و  از نيرنگ  خداوند منان  به  بريم مي  پناه. »افگند مي  شد، او وسوسه  خدا غفلت از ذكر

  . شيطان  وسوسه
  

   تتمه

"�#$�  %&'�  �G#�70  �G�  ��$��'� _���C� ,  �Q4'�   6�Nb  _4T i�7S  B�b  B7Sb �5  
�T  _;��  ,bz��CT i�T�0 �T�  A$��'� �Q4'� ;   ���J' �� ��)  25  �J' �J'� ,  �  m  

%���b  �Nb �5 �Q45 ��w�	 , �  %�'��'	  A#4;#4'	  ��4;+�	 �74�M�	 ,  B#� �5  
���   ���4� ���4� ; _7��'  ����M , m _4C�  ��Cw�� , _'�   ���	� B�� ��   ��N�71�� 	 ,  m  
%���  ��=� 	 �Q4'�) ,  _'  �!@'�	 �#$�9 ��s  %6��	 ! 2�M�  25  o�N  .�  _0�G5  

��	�� �j;��  ��	  BCG5 ��   ���'�= _QM�'  ���!'� (gN	 ,   �0 ��7'�  � jE�	  %�6	�	  
A#4;#4'	 (GT�	 ,  �0  .�  z���  m  ����=  25  .� i
M  �#;M  �N	�	 %���	 ,  %�0	  ,

�#^T	  �#$	 ��#�	 ,  %�0	 ��	 ,  ���	 �74=�b	 ,  �7��  e��	 y;0 �7I<��	 ,  
�T���  e���� j= �Q4'� ��w�	 ,  2!'  .�  m �QM  2C�  _0�G5 ��  �j;��	  �^�'�   2!'	

 .�|�  ��G7� �7�|� 	b  �0  ��=�0  �� ��  A+��'� 9 




