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 نوشته:

 ؤوف مخلصعبدالر

 

 

 



 

 
 1ها فهرست سوره

 
 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 94 22 8002 82 مکی  قصص

 22 94 8029 84 مکی  عنکبوت

 29 90 8048 00 مکی   روم

 25 09 8389 03 مکی   لقمان 

 52 00 8395 08 مکی   سجده 

 40 50 8390 00 مدنی   احزاب 

 22 29 8884 09 مکی   سباء 

 90 92 8890 02 مکی   فاطر 

 93 20 8848 09 مکی   سی  

 29 328 8082 05 مکی   صافات  

 02 22 8053 02 مکی   ص  

 24 52 8909 04 مکی   زمر 

 90 22 8928 90 مکی  غافر  

 93 29 8942 93 مکی  فصلت  

 98 20 8203 98 مکی  یشور  

 90 24 8253 90 مکی  زخرف  

                                                           
 را پایین نگهداشته و بر روی نام سوره کلیک کنید. Ctrlبرای مطالعه سوره مورد نظر، کلید  1



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 99 24 8904 99 مکی  دخان  

 92 05 8982 92 مکی   هیجاث  

 99 02 8992 99 مکی  احقاف 

 42 02 8952 95 مدنی  محمد 

 333 84 8944 92 مدنی  فتح 

 309 32 8589 94 مدنی  حجرات 

 09 92 8528 20 مکی  ق  

 95 90 8558 23 مکی  اتیرذا  

 59 94 8540 28 مکی  طور  

 80 98 8230 20 مکی  نجم  

 05 22 8205 29 مکی  قمر  

 45 52 8225 22 مدنی  رحمن  

 99 49 8220 29 مکی  واقعه 

 49 84 8402 25 مدنی  دیحد  

 302 88 8409 22 مدنی  مجادله 

 303 89 8425 24 مدنی   حشر  

 43 30 8423 90 مدنی  ممتحنه 

 304 39 8442 93 مدنی  صف 

 330 33 0005 98 مدنی  جمعه  

 309 33 0083 90 مدنی  منافقون  



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 302 32 0084 99 مدنی  تغابن  

 44 38 0090 92 مدنی  طالق  

 305 38 0028 99 مدنی  میتحر 

 55 00 0090 95 مکی  ملک 

 8 28 0023 92 مکی  قلم 

 52 28 0300 94 مکی  الحاقه 

 54 99 0339 50 مکی   معارج 

 53 88 0382 53 مکی   نوح 

 90 82 0390 58 مکی   جن  

 0 80 0322 50 مکی  مزمل  

 9 29 0395 59 مکی   مدثر 

 03 90 0329 52 مکی  امتیق 

 42 03 0342 59 مدنی  انسان 

 00 20 0838 55 مکی  مرسالت  

 20 90 0889 52 مکی  نبأ 

 23 99 0809 54 مکی  نازعات  

 89 98 0892 20 مکی   عبس 

 5 84 0824 23 مکی  ریتکو

 28 34 0892 28 مکی  انفطار

 29 09 0852 20 مکی  نیمطفف  



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 20 82 0825 29 مکی   انشقاق 

 85 88 0849 22 مکی  بروج  

 09 35 0008 29 مکی   طارق 

 2 34 0002 25 مکی   یاعل  

 92 89 0032 22 مکی  هیغاش  

 30 00 0088 24 مکی   فجر  

 02 80 0008 40 مکی   بلد 

 89 32 0002 43 مکی  شمس 

 4 83 0090 48 مکی   لیل 

 33 33 0094 40 کیم   یضح 

 38 2 0022 49 مکی   انشراح ای شرح  

 82 2 0024 42 مکی   نیت  

 3 34 0092 49 مکی   علق  

 82 2 0059 45 مکی  قدر  

 300 2 0055 42 مدنی  نهیب 

 40 2 0028 44 مدنی   زلزله  

 39 33 0025 300 مکی   اتیعاد  

 00 33 0043 303 مکی  قارعه 

 39 2 0049 308 مکی  تکاثر 

 30 0 0900 300 مکی  عصر  



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 08 4 0900 309 مکی   هُمَزه

 34 2 0909 302 مکی   لیف  

 84 9 0933 309 مکی   شیقر 

 35 5 0939 305 مکی   ونماع 

 32 0 0932 302 مکی  کوثر 

 32 9 0983 304 مکی  کافرون 

 339 0 0989 330 مدنی   نصر 

 9 2 0982 333 مکی  مسد 

 88 9 0908 338 مکی   اخالص 

 80 2 0909 330 مکی  فلق  

 83 9 0993 339 مکی  ناس  
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 ﴾ قصص  سوره ﴿
 . است  ( آیه88)  و دارای  است  کیم

 

در   سبحان  خدای  چون»گوید:  می  کریمه  سوره  این  مقدمه در  سیوطی  الدین جالل

  آن  سوره  ذکر کرد، در این  اجمال  را به ÷ موسی  ( داستان )شعراء( و )طس  های سوره

 «.کند می  بیان  تفصیل  را به  اجمال

  حالی در  سوره  این»گوید:  می  سوره  این  نیز در مقدمه«  القرآن  ظالل  فی»تفسیر   صاحب

  و شکوه  در قدرت  بودند و مشرکان  مستضعف  اقلیتی  در مکه  مسلمانان  شد که  نازل

ها را  ارزش نیروها و  حقیقی  و معیارهای  شد تا موازین  نازل  سوره  این  قرار داشتند پس

  یهست  این  پهنای در  پایدار گرداند که  را در باور مسلمانان  حقیقت  و این  کرده  تبیین

  است، یک  سبحان  خدای  مطلقه  قدرت  هم  وجود دارد و آن  قدرت  بزرگ، فقط یک

با او بود،  أخدا  قدرت  که لذا کسی  است  ایمان  ارزش  هم  وجود دارد و آن  ارزش

باشد، هر چند از دیگر نیروها   داشته  و هراس  ترس  دیگری  نیروی  دیگر نباید از هیچ

آرامشی،   دارد و نه  امنیتی  او نه بود،  وی  علیه أخدا  قدرت  که  باشد و کسی  بهره بی

 «.باشند  وی  پشتیبان  زمینی  های قوت  تمام  هر چند که

 

 ڱ  ں  
.  میم در  نون  و ادغام  و میم  مد در سین  با کشیدن « طا، سین، میم»شود:  می  خوانده

 . گذشت«  بقره«  ورهها، در س آغاز سوره  مقطعه  حروف  پیرامون  سخن

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 است، یا  روشن  آن  خیر و برکت  که  یعنی: کتابی « مبین  کتاب  آیات  است  این»

 . و توحید است  و وعید و اخالص  و حرام، وعده  روشنگر حالل
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 ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  
 « خوانیم می تو بر  درستی  به  انایم  اهل  را برای  و فرعون  از خبر موسی  بخشی»

  و فرعون ÷ موسی  حال  از گزارش  بخشی  کریمه  سوره  در این !صمحمد   یعنی: ای

و   راستی  از وصف  اخبار، مشحون  این  که  خوانیم بر تو می  آنها را درحالی  و داستان

تو  را بر  آنچه تااند  شده  تحریف  همه  پیشین  آسمانی  کتب  که آن  است، حال  درستی

  هیچ  کافرند، از آن  آن  به  که  کسانی باشد اما  مؤمنان  و عبرت  هدایت  خوانیم، مایه می

  متوجه  سوره  این  از آیات  گرفتن  درس  ضرورت  را به  مؤمنان  آیه  برند. این نمی  ای بهره

 سازد. می

 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  ۉ   ٴۇۋ 
و  داشت، تکبر  که  و قدرتی  یعنی: با سلطه «کرد  سرکشی  در زمین  فرعون  گمان بی»

  مردم یعنی: «کرد  گروه را گروه  و مردمانش»شد   ربوبیت  کرد و مدعی  پیشه  گردنکشی

  مختلف  ییها ها و گروه فرقه  به  خویش  کشید و آنها را در خدمت  بردگی  مصر را به

  وسیله را به  از آنان  و برخی  نموده  را درگیر اختالف  آنان  منظور که  کرد، بدان  تقسیم

  اخالل  به  وی  کار سلطه  نشوند و در نتیجه  یکدست  کند تا باهم  دیگر سرکوب برخی

  را به  اناز آن  ای طایفه» باشند  پذیر و مطیع فرمان  طور دلخواهش  روبرو نشود و از او به

 و به  مظاهر استضعاف اند و اسرائیل بنی  طایفه: قوم  مراد از این «کشید می  استضعاف

و   کشت را می  پسرانشان» که:  بود از این  عبارت  فرعون  از سوی  کشیدنشان  زبونی 

  به  منجمان  که  است  نقل « داشت می  نگه  زنده»  خدمتگزاری  برای «را  دخترانشان

دنیا   به  که  اسرائیل از بنی  مردی  دست به  و سلطنتش  قدرت  بودند که  خبر داده  نفرعو

  . زجاج کشت را می  اسرائیل ذکور بنی  فرزندان او  روی  رود، از این می  خواهد آمد از بین

  او داده  خبر را به  این  که  زیرا کاهنی  است  تعجب درخور  فرعون  حماقت»گوید:  می

ذکور   فرزندان  و کشتن  یافت می  خبر تحقق  البد آن بود،  صادق  اگر در خبرشبود، 

آنها   کشتن  بود، باز هم  کاذب  کاهن  و اگر آن  نداشت  سودی  وی  حال  اسرائیل، به بنی
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از   چیزی  دارد زیرا منجمان  تأمل  جای  روایت  این  تصدیق  البته«.  نداشت  معنایی  هیچ

  کشت می  انگیزه  را فقط بدین  اسرائیل بنی  شاید او فرزندان  دانند پس ا نمیر  غیب  علم

 بود  عمل، اخباری  از این  فرعون  بکشاند. یا انگیزه  و استضعاف  بردگی را به  ایشان  که

 هللکردند و ا می  نقل ÷ ظهور موسی  درباره  خویش  را از پیامبران  آن  اسرائیل بنی  که

  که است، چنان  ستم، کار مفسدان به  زیرا کشتن «بود  او از فسادکاران  گمان بی».  اعلم

 بود.  نمایان  فساد نیز در فرعون  دیگر از مظاهر و مصادیق  بسیاری

ها از  قبطی داد،  ادامه  اسرائیل پسر بنی  کشتار فرزندان  به  فرعون  چون»گوید:  کثیر می ابن

  در شرف  هم  اسرائیل بنی  شود زیرا پیر مردان  منقرض  ئیلاسرا بنی  نسل  ترسیدند که  آن

  انجام  اسرائیل بنی  را که  ای شاقه  شد تا اعمال می  خود سبب  بودند و این  نابودی

  که  است  گفتند: نزدیک  فرعون  به  بیم  آنها از این  بیفتد. پس  قبطیان  دادند، بر دوش می

را   ای شاقه  کارهای  توانیم نمی نماند و ما  باقی  یگر از آناند  کسی  اسرائیل بنی  جز زنان

آنها را در   پسران  دستور داد که  لذا فرعون ! بگیریم  دهند، برعهده می  آنها انجام  مردان  که

  در سالی ÷ هارون  که  است  دیگر بکشند. نقل  دارند و در سال نگه   زنده  سال  یک

  سالهای از  در سالی ÷ گذاشتند اما موسی می باقی   زنده  ر آنرا د  پسران  تولد شد که

  و اجرای  دار بازرسی، نظارت عهده  که  داشت  مأمورانی  متولد شد. فرعون  پسران  قتل

  مراقبت  اسرائیل بنی  بر زنان  بود که  را نیز بر گمارده  زنی  پرستاران بودند و  برنامه  این

منظور   همین  به  که  آماری  را در جدول  شد، نامش می  حامله  آناناز   یکی  داشتند و چون

 رسیدند و اگر سر می  وی  زایمان  در هنگام  کردند لذا مأموران می  شد، ثبت می  تهیه

 بود، او را سر گذاشتند اما اگر پسر می خود وا می  حال  را به  بود، آن نوزاد دختر می

  حامله  وی  به ÷ مادر موسی  رفتند. چون گرفتند و می می  خود را در پیش  و راه  بریده

بر   حامله  دیگر زنان  ـ بسان  عزوجل  خدای  حکم  ـ به  ها و مظاهر بارداری شد، نشانه

 «.نبردند  پی  وی  بارداری  به  مأمور فرعون  های نگردید و دایه  نمایان  وی
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 ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ
در زمین،   جویی یعنی: برتری  گردنکشان  گانه  پنج  زشت  صفات أخداوند  که عد از آنب

دختر   فرزندان  گذاشتن پسر و باقی  فرزندان  مردم، کشتن  کشیدن  استضعاف به

از   وصف  پنج  آن  در مقابل  کرد، اینک  را بیان  در زمین  و فسادافروزیشان  اسرائیل بنی

 کند: می  را بیان  مستضعفان  اوصاف

 استضعاف  به  در زمین  که  بر کسانی»  خویش  با تدبیر حکیمانه « خواهیم و ما می»

  همین اند. به شده  کشیده  استضعاف  به  که  بعد از آن « گذاریم  اند، منت شده  کشیده 

اد د  وی  به  و معجزاتی  برانگیخت  رسالت  را به ÷ موسی  عزوجل  خدای  بود که  جهت

  را ـ به  و لشکریانش  کرد و فرعون  بیرون  سالمت  را از مصر به  اسرائیل بنی  و سرانجام

را   و آنان» رسانید  هالکت  آید ـ به می  اجمال  بعد از این  آن  و تفصیل  شرح  که  کیفیتی

  لیانو متو  حق  سوی به  خیر، دعوتگران  را رهبران  یعنی: مستضعفان « گردانیم  پیشوایان

یعنی:  « گردانیم  زمین  را وارث  و ایشان»  گردانیم می  مردم  در میان  و فرمانروایانی

فرماید:  می أخداوند  که قرار دارد چنان  در آن  المقدس بیت  که  مقدس  سرزمین  وارثان

:   ژ ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ 

و   ناتوان  که  قومی  ایم، به نهاده  برکت  در آن  را که  آن  و مغارب  زمین  و مشارق)

 «.117/  اعراف( » دادیم  ارث شدند، به می  شمرده  مستضعف

 

 ٱ  ٻ  ٻٻٻپپپ پڀڀ  ڀڀ  
  صاحب  زمین  را در روی  یعنی: مستضعفان « بخشیم می  تمکن  در زمین  آنان  و به»

 کنند.  تصرف  خواهند در آن می  که  تا هرگونه  گردانیم اقتدار می

نیز  و مصر  شام  سرزمین  است، یا شامل  فلسطین  فقط سرزمین«  زمین»آیا مراد از 

  به ÷ سلیمان  در زمان  اسرائیل تاریخ، نفوذ بنی  گواهی به  که  است  این  شود؟ پاسخ می

  آن  تمام  که  است  برآن  دلیل  فراتر از آنها نیز رسید و این  و حتی  مناطق  این  همه

دو   آن  ولشکریان»وزیر او  « و هامان  فرعون  و به»هستند   مقوله  این  ا شامله سرزمین

  مستضعفان  این  یعنی: از سوی « آنان  از جانب  را که  آنچه»  دهیم  و نشان « بنمایانیم
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خطر از   احساس بیم،  کوشیدند. این می  آن  در دفع  توان  و با تمام« بودند  بیمناك»

 ! بود. آری  مستضعف  اسرائیل از بنی  نوزادی  دست  به  و براندازیشان  یپادشاه  نابودی

  نابودی  که  گاه اجرا درآورد؛ آن آسا به معجزه  ای گونه  را به  خویش  حکم  عزوجل  خدای

و   او را در قصر خود و بر فرش  فرعون  زد که  رقم  یکس  دست  را به  و قومش  فرعون

 بود.  هداد  خود پرورش  غذای

 

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  

 ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
  کردیم  الهام ÷ مادر موسی  یعنی: به « او را شیر ده  که  کردیم  وحی  مادر موسی  و به»

بر   که  نیست  وحیی  وحی، آن  مراد از این  . پس را درافگندیم  معنی  این  وی  و در قلب

  مادر موسی  به «و» اند بوده  از مردان  همه  الهی  شود زیرا پیامبران القا می ‡پیامبران

  از خطر فرعون، به « شدی  بیمناك» ÷ یعنی: بر موسی «بر او  چون»  که  کردیم  وحی

  کسی را شنیدند و  و داد وی  جیغ  رسید، مثال همسایگان  فرعون  به  خبر تولدش  که  این

  مراد رودخانه «دریا بینداز  او را به» کرد  را از ماجرا آگاه  چینی، فرعون  سخن  از روی

 13/  طه«  در سوره  مادرش  از سوی  نیل در ÷ موسی  انداختن  کیفیت  . بیان است  نیل

  وی  و جدایی  بر فراق «مخور  و غم»  شدن  وضایع  از غرق  بر وی « و نترس»  گذشت«

  نجات  که  ای شیوه  نزدیک، به  در زمانی « گردانیم بازمی تو  او را به  یقین ما به  کهچرا»

  سوی را به  آنان  که  پیامبرانی « دهیم می قرار  پیامبرانش  از زمره و»باشد   شیوه  در آن  وی

 . فرستیم می  خویش  بندگان

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ

 ڌ  ڌ   
  آن در ÷ موسی  را که  ای یعنی: صندوقچه «او را برگرفتند  فرعون  خانواده  اهگ آن»

  و مایه  آنان  دشمن  تا سرانجام»را برگرفتند   یافتند و آن  بود، از آب  شده  نهاده
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  نه باشد،  برایشان  گرفتند تا فرزند و نورچشمی  قصد آن آنها او را به «باشد  اندوهشان

  که بود  کرده  اراده  چنین  عزوجل  گردد اما خدای  براندازیشان  و مایه  دشمن  که  این

  تدبیر خدای  در این ! مردم  ای  گرداند پس  اندوه  و مایه  دشمن  را برایشان ÷ موسی

را در  ÷ سو موسی  از یک  کنید که  بنگرید و تأمل  وی  عظیم  و حکمت  عزوجل

  وی  دست بر  را سرانجام  دیگر هالکتش  سویدهد و از  می  پرورش  فرعون  آغوش

رفتار،  یعنی: در «آنها خطاکار بودند  و لشکریان  و هامان  فرعون  چراکه»کند  مقدر می

  شیوه  این  را به  آنان  عزوجل  بودند لذا خدای  و مجرم  نافرمان  کردار و گفتار خویش

 کرد.  اد ـ مجازاتد  خودشان پرورش  دست  را به  دشمنشان  ـ که  عجیب

 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   

 ڳ  
یعنی:  «بود و تو خواهد  من  گفت: او نور چشم  فرعون  زن»  دختر مزاحم  آسیه «و»

  نکشید، شاید برای او را»و تو خواهد بود   من  برای  منشاء سرور و شادمانی  طفل  این

شد زیرا او   هم  چنین در مورد آسیه  . البته برسیم  خیری  و از او به «شدما سودمند با

نازا بود   فرعون  زن  آسیه « بگیریم  فرزندی  یا او را به»شد   آورد و از رستگاران  ایمان

آنها   ولی»کرد   چنین  هم  ببخشد و فرعون او  را به  طفل  تا این  خواست  از فرعون  پس

  حکمت  چه  شان در خانه ÷ موسی  انداختن از  عزوجل  خدای  هک «خبر نداشتند

  وی  بر دست  هالکتشان  دانستند که نمی  وی  وکسان  دارد. یا فرعون  را اراده  عظیمی

 خواهد بود.

 

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  

 ھ  ھ  
 ،÷ موسی  چیز، جز از فکر فرزندش هاز هم «شد  تهی  کلی به  مادر موسی  و دل»

  در دست ÷ موسی  زیرا شنید که  نداشت ÷ جز موسی  وغمی هم  او هیچ  گویی
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 بود که  یعنی: نزدیک «بود راز او را آشکار کند  نزدیک  که چنان»  است  افتاده  فرعون

 از  را که  بود، بگوید: طفلی  آورده  بر او هجوم  که  و اندوهی  و بیم  از فرط دهشت 

را   یعنی: اگر دلش « ساختیم را استوار نمی  اگر دلش»  است  اند، پسر من  گرفته  رودخانه

  وعده و اعتماد به  و آرامش  صبر و تحمل  ؛ با افگندن گردانیدیم و نیرومند نمی  قرص

  مؤمنان تا از»  برخواهد گردانیدیم  سویش را به  پسرش  زودی به  که  در وی  خویش

مادر   وعده  به  کنندگان و تصدیق  از باورمندان ÷ یعنی: تا مادر موسی «شدبا

از فرط  ÷ مادر موسی انبود، قطع  یناگر چن ! باشد. آری  وی  به  فرزندش  بازگرداندن

 کرد. را آشکار می  و دهشت، راز طفلش  پاچگی دست

 

 ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  
از  را بگیر و ÷ موسی  پی «او برو  دنبال گفت: به  خواهر وی  به» ÷ مادر موسی «و»

 خواهر «دورادور او را دید  خواهرش  پس»  کن  آگاهی  کسب  وی  حال  چگونگی

را  او  حال  پایید و در این را می ÷ موسی  از کناری  کارانه دورادور و پنهان ÷ موسی

 وجوی پاید و در جست را می ÷ موسیاو   که «دانستند نمی  آنان  که درحالی»دید 

 . است  او خواهر وی  دانستند که نمی  . همچنین است  وی از  خبری  کسب 

 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

 ائ  ائ   
بر او  را  دایگان  شیر همه»؛  بازگردانیم  مادرش  او را به  که از آن  یعنی: قبل « و از قبل»

  طوری به باز داشتیم،  دایگان  پستانهای  را از پذیرفتن ÷ یعنی: موسی « ساختیم  رامح

 ! . آری گرفت نمی  دهان  را به  وی  پستان ÷ آوردند، موسی را می  شیردهی  هر زن  که

  یک هیچ  پستان ÷ موسی بود اما  خواسته  وی  دادن شیر  را برای  شیرده  زنان  فرعون  زن

را از   وی  امتناع  آمد و چون ÷ موسی خواهر  هنگام  در این « پس»  را نپذیرفت  از آنان

  برای  که  کنم  راهنمایی  ای خانواده  به گفت: آیا شما را»دید   دایگان  پستان  گرفتن
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  را برای  وی  حال  به  و پرداختن  دادن شیر یعنی: «گیرند  عهده او را بر  شما سرپرستی

و   بوده  و مهربان  یعنی: بر او مشفق «باشند؟ او  خیرخواه  که درحالی»ند کن  شما تضمین

 نورزند؟.  کوتاهی  هیچ  وی  دادن  و پرورش  دادن در شیر

 

ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 ی  ی   
  فرعون  خانواده ÷ ر موسیخواه  یعنی: سرانجام « بازگردانیدیم  مادرش  او را به  پس»

 ÷ موسی سپردند و  مادرش  را به ÷ کرد، آنها موسی  راهنمایی  را نزد مادرش
دیدار   به «شود  روشن  تا چشمش»را خورد   و شیر وی  را پذیرفت  پستانش  درنگ بی

فرمود:   که  است  شده  نقل  عباس . از ابن وی  بر فراق «نخورد  و اندوه»  فرزندش

  که  کنم  راهنمایی  ای خانواده گفت: )آیا شما را به  آنان  به ÷ خواهر موسی  که  امیهنگ»

  به  فرعون  او باشند(، کسان  خیرخواه  که گیرند درحالی  او را برعهده  شما سرپرستی  برای

هستند و   طفل  این  خیرخواه  خانواده  آن  که دانی کردند و گفتند: تو از کجا می  شک  وی

  گاه آن دارند!  رغبت  پادشاه  کردن خوشحال  آنها به  دارند؟ گفت: از آنجا که  ر او شفقتب

  را پذیرفت، زن  مادرش  پستان ÷ موسی  چون  که  است نقل «. برداشتند  از او دست

  وی  و احتیاجات  و پوشاك  قرار داد و نفقه  را مورد نوازش  مادرش شده   شادمان  فرعون

در   داد و هم فرزند خود را شیر می  هم ÷ . یعنی: مادر موسی داشت مقرر  را برایش

.  و علیم  حکیم  تدبیر خدای  این . بنگرید در گرفت می  مزد و پاداش  دشمنش از  آن  قبال

 مادر  به  اش وعده  این  او؛ از جمله  های وعده  یعنی: تمام «خداوند  وعده  بداند که و تا»

و  « است  حق»(؛  گردانیم تو برمی  سوی ما یقینا او را به):  _ڦ  ڄ  ڦ+که:  ÷ موسی

  بیشتر آنان  ولی»یابد  می  تحقق  ناخواه خواه  وعده  این  پس  نیست  در آن  خالفی  هیچ

  وعده  را که  حقیقت  این  . یا اکثر مردم در غفلتند از راز قضا و قدر الهی  بلکه «دانند نمی

 دانند. یاست، نم  حق  الهی
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
.  است  سالگی تا سی  هجده  مابین  قولی  اشد: به «اشد خود رسید  به  موسی  و چون»

استوا:  «شد و مستوی»رسید   خویش  عقلی  و بلوغ  رشد جسمی  نهایت  او به  چون  یعنی

  کمال  به ÷ موسی  چون  یعنی.  است  رسیدن  خویش  خلقت  کمال  و به  یافتن  سامان

و   طور عام به  است  حکمت حکم: « بخشیدیم  و علم  او حکم  به»رسید   خویش  خلقت

دنیا و   از منافع  و آگاهی  پدرانش خود و  دین  . مراد از علم: شناخت است  نبوت  قولی به

  به  که  پاداشی  د اینیعنی: مانن « دهیم می  پاداش  گونه را این  و نیکوکاران»  است  آخرت

 . دهیم می  پاداش  نیکوکاریشان  نیز در قبال را  دادیم، نیکوکاران  و مادرش ÷ موسی

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  

 ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  
بود   فرعون  پایتخت  که  شهر مصر بزرگ  به ÷ یعنی: موسی «شهر شد  و او داخل»

شهر   به  پنهانی ÷ یعنی: موسی «بودند  شهر غافل  مردم  که  در هنگامی»شد   داخل

  برد، دین خود پی  دین  بودن  برحق  به ÷ موسی  است: چون  آمده  شد. در روایتی  داخل

  آنان  باطل  برابر کیش در  وی  حق  و اندیشه  گرفت  باد سرزنش  را به  فرعون  قوم  و آیین

بنابراین،   برداشت  هراس  از آنان  ساختند و او هم  او را مرعوب  فرعونیان  برمال شد پس

  چاشت  وقت  شهر یا به  به  شد و وارد شدنش نمی  ـ داخل  طور پنهانی شهر ـ جز به  به

در آنجا دو مرد   پس»وعشاء   مغرب  میاننیمروز بودند، یا در   در خواب  مردم  بود که

از   از آنان  یکی یعنی: « اش از شیعه  کنند، یکی زدوخورد می  هم با  را دید که

  از دشمنانش  دیگری و»کردند  می  همراهی  را بر دینش ÷ موسی  بود که  اسرائیل بنی

  دشمن  که  کسی  علیه ،بود  اش از شیعه  که  کسی  گاه آن»بود   فرعون  یعنی: از قوم «بود

دهد   او را یاری  که کرد  درخواست ÷ یعنی: از موسی « خواست  بود، از او یاری  وی

زور  را به  تا اسرائیلی  خواست می  قبطی  که  است  کرد. نقل  نیز او را یاری ÷ و موسی
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و در   رفت ر نمیزیر با  اسرائیلی  نماید اما آن  فرعون  آشپزخانه  به  هیزم  حمل  وادار به

  با تمام  وکز: زدن «زد او  به  مشتی  موسی  پس»  خواست  یاری ÷ از موسی  حال  این

  اصطالح  به  ضربه  آن»گوید:  می « االساس»در تفسیر   سعید حوی  . شیخ است  دست  کف

ا او را ب ÷ قولی: موسی به«. بود  کاراته  ضربات  و یا از نوع  بوکس  امروز، یا ضربه

که:   است  . نقل را کشت  قبطی  آن یعنی: « را ساخت  کارش  پس»زد   خویش  عصای

  دفع  اسرائیلی  او را از شخص  خواست می  بلکه  را نداشت  قبطی  قصد کشتن ÷ موسی

از کار   گفت: این»  جهت  بدین  گرفت قرار در فشار  سخت  وی  نماید لذا از قتل

  کشتن  به ÷ زیرا موسی  است  وی  و روش  ه، یا از راهیعنی: از وسوس « است  شیطان

  یعنی: شیطان « و آشکار است  کننده گمراه  او دشمنی  گمان بی»مأمور نبود   قبطی

قولی:  کند. به می  تالش  وی  سازی گمراه  در جهت او علن  است  آشکار انسان  دشمن

  به  دست ÷ موسی  نبود که  حالتیحالت،   روا بود اما این  قبطی  کشتن  هرچند در اصل

او   جایز نبود که  بود پس  شده  داده  امان  آنان از سوی   قبطی  بزند چرا که  وی  قتل

زند  نمی  ای لطمه ÷ موسی  عصمت  به  قتل  این هرحال،  برساند. به  قتل  را به  مستأمنی

  عمل  این ÷ آید، موسی می  بعدی  در آیه  که عمد. وچنان  قتل  خطا بود نه  زیرا قتل

باشد   چند صغیره را ـ هر  او گناه  چراکه  خواست  آمرزش  نامید و از آن  را ستم  خویش

 شمرد. نمی  ـ کوچک

 

 ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ  گ  
  پس» قتل   عمل  با ارتکاب « کردم  بر خود ستم  من پروردگارا!» ÷ موسی « گفت»

  حقا که»را  لغزش  این «او  برای» أخداوند «آمرزید  پس»را   لغزشم  این «بیامرز  برایم

  هیچ  برای  که  خواست  آمرزش  دلیل  این  به ÷ موسی « است  مهربان  او آمرزنده

 گردد.  آن  قتل، مرتکب  به  شدن از مأمور  تا قبل  سزاوار نیست  پیامبری
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 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ڳ  ڳ  ڳ   
  از بخشیدن « داشتی  ارزانی  بر من  که  نعمتی  پاس به پروردگارا!» ÷ موسی « گفت»

یعنی: هرگز  «شد نخواهم   مجرمان  هرگز پشتیبان  پس  از این»  و مغفرت  علم، حکمت

 کرد.  نخواهم  یاری  را بر جرمش  مجرمی

  قدمیه  اهلل  مظلمته، ثبت  علی  فیعینه  مظلوم  مع  مشی  من»است:   آمده  شریف  در حدیث

را بر  شود تا او  همراه  با مظلومی  ...: هر کس االقدام  فیه  تدحض  الصراط یوم  علی

دارد  می  را بر صراط پابرجا و استوار نگه  قدمهایش أکند، خداوند  یاری  وی  مظلمه

  ظلمش شود تا او را بر  همراه  ا ظالمیب  لغزد و هر کس می  آن گامها در  که  در روزی

را برصراط   لغزد، قدمهایش می  گامها درآن  که  در روزی أکند، خداوند  یاری

از   خیاطی  که  است  نقل»گوید:  می«  المعانی  روح»در تفسیر   ألوسی  عالمه«. لغزاند می

کنم، آیا از  می خیاطی  ستمگران  برای  که  هستم  از کسانی  پرسید: من  از بزرگان  یکی

  هستی  ستمگران  تو از خود آن ! گفت: نه  وی  به  بزرگ  ؟ آن روم شمار می  به  اعوانشان

قوالحول .« آنهاست  فروشد، از اعوان تو می  را به  سوزن  که  کسی  ولی باةوال هللاال

 . العظيم

 

ۓ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے     

 ۓ  
وارد   صبحگاهان ÷ یعنی: موسی « گشت می  و نگران  در شهر، ترسان  صبحگاه  پس»

  رخداد بدی انتظار  و چشم  نگران  که  بود در حالی  کشته  را در آن  قبطی  شد که  شهری

 أاز غیرخدا  ترسیدن در  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این»گوید:  می  خود بود. نسفی  علیه
  که  کسی  دید، همان  ناگاه» «.گویند می  از مردم  برخی  که  آنچه  نیست، بر خالف  باکی

  رفیق  دید که  ناگاه یعنی: «خواند فریاد می  بود، او را به  خواسته  دیروز از او یاری

  کشمکش  حال در  دیگری  بود، با قبطی  خواسته  دیروز از او فریادرسی  او که  اسرائیلی

  او گفت: به  به  موسی»کند   غلبه  و بر وی  خود کرده  خواهد تا او را رام و می  است

و گفت: تو   برآشفت  اسرائیلی  بر آن ÷ یعنی: موسی « تو آشکارا گمراهی  که  راستی
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  شخصی  کشتن  دیروز سبب  که  جهت  بدان  و شرور هستی  گمراه  آشکارا فردی

 . گردی  دیگری  شخص  قتل  سبب  که  خواهی می  و امروز هم  گردیدی

 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  ېې  ې   

 ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   
 یعنی: بر شخص «آنها بود  دوی هر  دشمن  که  شخصی  به  خواست  موسی  و چون»

 هدف  که  پنداشت  اسرائیلی  آن «برد  حمله»بود   اسرائیل بنی  قوم  دشمن  که  قبطی 

 مرا بکشی  خواهی ا میآی ! موسی  گفت: ای»  پس  قبطی  شخص  نه  اوست ÷ موسی 

  آگاه  قتل  از داستان  قبطی  شخص  آن  بود که  چنین «؟ را کشتی  دیروز شخصی  که چنان 

  آن و ÷ جز موسی  قبال کسی  که  داد در حالی  انتقال  فرعون  خبر را به  شد و این

 افزود:  سخنش  در ادامه  اسرائیلی  نبود. آن  آگاه  قتل  از قضیه  اسرائیلی  شخص

 که  است  جبار: کسی « باشی  جبار ستمگری  سرزمین  در این  که  مگر این  خواهی نمی»

را   بدی یندیشیده،امور ن  عواقب  دهد و به می  ـ انجام  و کشتن  را بخواهد ـ از زدن  آنچه 

  در میان « باشی  از مصلحان  که  خواهی و نمی»کند  نمی  نیکوتر است، دفع  که  با روشی

 . خویش  خشم  با فروخوردن  مردم

 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 حب  خب   
  ترین دورافتاده  یعنی المدینه:  أقصی «آمد  دوان شهر دوان  نقطه  از دورترین  و مردی»

کنند تا تو را  می  رایزنی  ات درباره  سران  که  بدان ! موسی  گفت: ای»شهر   نقطه

امر   کشتنت  دیگر را به کنند، یا یک می  رهمشاو  کشتنت  درباره  یعنی: با هم «بکشند

  شنیدن از  زیرا فرعون « توام  از خیرخواهان  من  شو، که  از شهر خارج  پس»کنند  می

 بود.  را کرده ÷ موسی  کشتن  و عزم  شده  سراسیمه  قبطی، سخت  خبر قتل
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 مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث   
  بیرون از آنجا»نمایند؛   او برسند و دستگیرش  به  که  از این « و نگران  ترسان  موسی»

یعنی: از  « بخش  جاتستمکار ن  مرا از قوم گفت: پروردگارا! می  که  رفت، در حالی

 . وی  و کسان  فرعون

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  
 منتهی  مدین  به  شد که  روان  راهی  به  یعنی: چون «رو نهاد  مدین  سوی به  و چون»

 « راست  راه مرا به  که  امیدوارم  از پروردگارم»خود:  با ÷ موسی « گفت»گردید؛  می 

شد   هم  چنین . نروم  بیراهه  و به  نکنم  را گم  راه  پس «کند  هدایت»  مدین  سوی یعنی: به

شهر   مدین کرد.  هدایت  راست  راه  به  او را در دنیا و آخرت  و خداوند متعال

شهر در   این  که  شویم . یادآور می نداشت قرار  فرعون  بود و در زیر سلطه ÷ شعیب

 دارد.  فاصله  روز راه  هشت  سیر پیاده  و از مصر به  هقرار داشت  عقبه  خلیج  شمال

 

ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
 خود و  آشامیدنی  آب  مردم  که  آبی  چاه  یعنی: به «رسید  مدین  آب  به  و چون»

  که  یافت  را بر آن  از مردم  وهیگر»گرفتند  برمی  را از آن  خویش  چهارپایان

خود را   حیوانات  که  را یافت  تر از آن، دو زن دادند و پایین می  خود را آب حیوانات

  گاه شوند آن  فارغ  خویش  چهارپایان  دادن  از آب  تا مردم  آب  نزدیک از «کردند دور می

 ÷ موسی « گفت»ود بپردازند خ  چهارپایان  دادن  آب  به  و مانعی  مزاحمت بی بتوانند
 که  کار چیست  از این  یعنی: منظورتان «؟ کار شما چیست»  دو زن  آن  به  خطاب

 خود  چهارپایان  گفتند: ما به»دهید؟  نمی  دیگر آب  با مردم  خود را همراه  گوسفندان 

ما   تعاد «خود را از آبشخور بازگردانند  حیوانات  همگی  تا شبانان  دهیم نمی  آب

  با مردم  که  بازگردند زیرا از این  از آب  تا مردم  و انتظار بکشیم  کنیم  درنگ  که  است  این
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  همپای  خویش  حیوانات  دادن  از آب  که  دلیل  این  . یا به پرهیزیم درآمیزیم، می  نامحرم

و   سالخوردگی خاطر به  که « است  کهنسال  و پدر ما پیری»  هستیم  عاجز و ناتوان  آنان

  خود به  که  ناچار شدیم  روی این دهد، از  را آب  تواند چهارپایان نمی  ناتوانی

 . بدهیم  آب  گوسفندانمان

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  
  به« ددا  آب  را برایشان  چهارپایانشان»دو را شنید؛   آن  سخن ÷ موسی  چون « پس»

  خطاب . از عمربن داشت  ناتوانان  دادن و یاری  کار معروف  به  که  خاطر گرایشی

  با سنگی  داد که  آب  را از چاهی  آنان  چهارپایان ÷ فرمود: موسی  که  است  شده  روایت

  مجددا آن  بود، سپس  شده  را نداشتند، پوشیده  آن  برداشتن  مرد توان  جز ده  که  بزرگ

  دو فارغ آن  برای  دادن  از آب ÷ موسی  که « گاه آن»برگردانید.   چاه  را بر سر آن  نگس

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

از   . مراد وی یعنی: نیازمندم « فقیرم»بسیار  باشد یا  اندك « بفرستی  بر من  که  خیری

  وی  بود و توشه  زده  راه  از مصر به  توشه او بی  بود چراکه  گرسنگی  رفع  برایخیر، غذا 

 . یافت می  در راه  بود که  ای هر خوراکی

 

ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  

 ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  
 ـ نزد وی  داشت بر می  گام  و آزرم  با شرم  که لیـ درحا  دو زن از آن  یکی  پس»

  روایت بود.  وی  و طینت  سرشت  و پاکی  ایمان  کمال  رفتن، دلیل  راه  گونه  و این «آمد 

  پدر از آمدن نزد پدر رفتند،  روز زودتر از همیشه  در آن  دختران  آن  چون  که  است  شده

را   حیواناتشان  را که  مردی  پرسید، آنها داستان  آن  تکرد و از عل  تعجب  آنان  زود هنگام

دستور داد تا نزد   دخترش دو  از آن  یکی  او به  گفتند. سپس  وی  بود به  داده  آب  برایشان

دستور پدر نزد   طبق دختر  نماید و آن  دعوت  وی  خانه  و او را به  مرد رفته  آن
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بودند اما در  ÷ شعیب  دو دختر، دختران  آن  برآنند که  آمد. اکثر مفسران ÷ موسی

 کند، وجود ندارد.  امر داللت  بر این  که  چیزی  یا سنت  قرآن

  برای  ات طلبد تا مزد آبدهی تو را می  پدرم» ÷ موسی  دختر به  آن « گفت»

 است  نزد تو فرستاده  دعوت  این  منظور ابالغ و مرا به «تو بدهد  ما را به  چهارپایان

 یعنی: «کرد  خود را بر او حکایت  نزد او آمد و داستانهای» ÷ موسی « چون  پس» 

  شدن  کشته  بود ـ از هنگام  آمده  سر وی بر  را که  سرگذشتی  تمام ÷ موسی  چون

  آن پدر « گفت»کرد؛   دو دختر حکایت  ـ بر پدر آن  مدین  آب  به  وی  تا رسیدن  قبطی

  نجات  و کسانش  یعنی: از فرعون « یافتی  ستمکار نجات  قوم از  که  نترس»دو دختر 

 ندارد.  ( تسلطی ما )مدین  بر سرزمین  زیرا فرعون  یافتی

  بیگانه  با زن  خبر واحد، رفتن  به  عمل  بر جایز بودن  دلیل  آیه  این»گوید:  می  نسفی

  نیازمندی  هنگام  عروف، بهکار م  مزد در قبال  و گرفتن  با احتیاط و پرهیزکاری  همراه

 «. است

 

 ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  
چرا   را به  تا گوسفندانمان « کن  او را استخدام ! دو دختر گفت: پدرجان  از آن  یکی»

امین   نیرومند و هم  کنی، هم  استخدام  توانی می  که  است  کسی  بهترین  چراکه»ببرد 

زیرا او   کار گیری  او را با دستمزد به  که  است  آن  شایسته ÷ ی: موسییعن « است 

در   چون  دو وصف  و این  است  و امانتداری  توانایی  یعنی  بزرگ  دو خصلت  نندهک جمع

از   اعم گردانند، می  خدمت  انجام  به  مردم  را سزاوارترین  انسان  شوند، آن  جمع  انسانی

  بازرس، یا هم اجیر باشد یا وکیل، کارمند و مأمور باشد یا ناظر و  نانسا  آن  که  این

زیرا   است  درستکاری و  دو خصلت، امانتداری  این  باشد. اولین  داشته  دیگری  شغل

کند. در  نمی  شود، خیانت می  سپرده  دیگران  از مال  وی  به  که  امانتدار در آنچه  شخص

  هر سه  شامل  توانایی  این  کاراست، که  آن  بر انجام  و کفایت  توانایی  دوم، داشتن  درجه

و   کار است  آن  انجام  محرك  که  ونشاطی  کار، همت  در آن  و آگاهی  کاردانی  خصلت

 بود.  فراهم ÷ موسی اینها در  همه  شود، که می  بدنی  قدرت



 

8080 

توانا و  مرد  این  که  ا دانستی؛ از کج گفت  وی  دختر به  پدر آن»کند:  می  کثیر نقل ابن

جز   که  برداشت را از جا  ای صخره  که  دانستم  او را از آن  ؟ گفت: توانایی امانتدار است

  که  امر دانستم  از این او را  و درستکاری  توانا نبودند. و امانتداری  آن  برداشتن  مرد به  ده

  من  اما او به  کنم  حرکت  وی  تا پیشاپیش  آمدم، از او جلوتر رفتم با او می  در راه  چون

  بینداز، آن  من  سوی به  ای سنگریزه کردم،  را اشتباه  بیا و اگر راه  سرم  گفت: تو از پشت

 «. ام رفته  را اشتباه  راه  که  دانم می  وقت

 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

 ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ىى   ائ  ائ  ەئ 
  دو دختر خود رابه  از این  یکی  خواهم می  من» ÷ موسی  دو دختر به  پدر آن « گفت»

ـ   یعنی: دخترم « کار کنی  من  برای  سال  هشت  که  این  در قبال  تو درآورم  نکاح

  مهر وی  که  آورم تو در می  ازدواج  شرط به  این  صفورا بود ـ را به  گویند نامش که

  و اگرآن»  گوسفندانم  از شبانی  است  کار، عبارت  باشد و این  کار تو نزد من  سال  هشت

 سال،  هشت  جای  یعنی: اگر به « از نزد توست  رساندی، این  پایان  به  سال  را در ده

 و  بخشش  بنافزودی، ا  من  به  را در خدمت  و دو سال  رسانیدی  سال  ده  را به  شبانی

 را به  قضیه  سان، او این . بدین من  از جانب  و اجباری  الزام  از نزد توست، نه  فضلی

 با « گیرم  بر تو سخت  خواهم و نمی»کرد   موکول ÷ خود موسی  و همت  مردانگی 

 رد « یافت  خواهی  از صالحان هللشاءا و مرا ان»  سال  ده  کردن  تمام  به  و اجبارت  الزام

 ÷ موسی» است:  آمده  شریف  عهد. در حدیث  به  و وفای  نیک  صحبت، معامله  حسن
 «.اجیر گردانید  شکمش  ( و غذای )شرمگاه  فرج  برابر عفت خود را در

کفو   که  است  از مردی  دخترش  برای  ولی  خواستگاری  مشروعیت  دلیل  کریمه  آیه  این

عمر   است  معروف  که چنان  پایدار است  سنتی  المامر در اس  باشد و این  و شایسته

  این از  پیشنهاد کرد. و موارد بسیار دیگری  ك ابوبکر و عثمان  را به  حفصه  دخترش

  دلیل  آیه  این  . همچنین است  داده  روی   و عصر صحابه  نبوت  نیز در ایام  دست
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دختر، بجز  خود  حق  نه  است  ولی  دختر حق  دادن  نکاح  که  بر این  جمهور فقهاء است

 داند. اختیار خود دختر می  امر را در حوزه  این  که :ابوحنیفه  امام

 

 ېئ  ېئ  ىئ    ىئىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   
  خود در آن و  و بر من  را بازگو کردی  آن  که  قرارداد و عهدی « این» ÷ موسی « گفت»

  تخلف  مفاد آن نباید از  از ما دوطرف  یک و هیچ «و تو باشد  من  نمیا»  شرط نهادی

  نباید بر من»را  سال  یا ده  هشت « رسانیدم  انجام  را به  دو مدت  از این  هریک»  کنیم

برود.   ستمی و  ـ تعدی  از آن  خواهی ـ با زیاده  یعنی: نباید بر من «باشد  عدوانی

قرار دهد   اولویت را در  اول  مدت  کرد تا وفا به  جمع  را باهم  هر دو مدت ÷ موسی

 « است  وکیل»شد؛  ما منعقد  در میان  که  شرطهایی  این از « گوییم می  و خدا بر آنچه»

 . شروط نداریم  تجاوز از این  سوی به  از ما راهی  یک لذا هیچ  است  و نگهبان  یعنی: گواه

 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ     ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

 ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  
  یعنی دو مدت،  ترین کامل  و آن «رسانید  پایان مقرر را به  مدت  آن  موسی  چون  پس»

  موسی  که  پرسیدم  از جبرئیل»است:   آمده  شریف  در حدیث  که بود چنان  سال  ده  مدت

و »«. را دو  آن  ترین و کامل  ترین سر رسانید؟ گفت: تمام ا بهر  از دو مدت  یک کدام

تواند  می مرد  که  است  بر آن  دلیل  مصر. این  سوی به «برد  را همراه  اش خانواده

تفسیر  «دید را  طور آتشی  از جانب»با خود ببرد   خواست  را در هر جا که  اش خانواده

گفت:   اش خانواده به»  گذشت  طور مفصل به « طه»  از آیه، در سوره  بخش  نظیر این

 « بیاورم  خبری شما از آنجا  از دور دیدم، شاید برای  آتشی  من  کنید که  اینجا درنگ

  ای جذوه: پاره « ای جذوه یا»  گذشت«  نمل«  و سوره«  طه«  نیز در سوره  بخش  تفسیر این

هوا در   بر سرد بودن  آیه  . این آتش  با آن «کنید  خود را گرم  باشد که»  است  از آتش

 کند. می  داللت ÷ سفر موسی
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ندا   ایمن  وادی  از کرانه»بود   را دیده  از دور آن  که  آتشی «رسید  آتش  آن  به  چون  پس»

  راست  جانب ، یا÷ موسی  راست  از جانب  ست، یعنیا  کرانه  صفت  ایمن« شد  داده

قرار گیرد ـ ندا   آب  سیالن  در معرض  وادی  که ـ درصورتی  وادی  غرب  از ناحیه  آب

  وی، برکت با  خداوند متعال  گفتن  سخن  سبب  به  که « مبارك  جایگاه  در آن»شد   داده

 ! . آری است  نامیده  را مقدس  وادی  ، ایناز قرآن  دیگری  در جای أ. خداوند است  یافته

  من ! یموس  ای  که»بود   روییده  وادی  بر کرانه  که  درختی « درخت  از میان»شد   ندا داده

  او هستی، پروردگار جهانیان  تو مخاطب  که یعنی: کسی « خداوندم، پروردگار عالمیان

 . است

یاد  به»فرمود:   اند که کرده  روایت ودمسع  بن هللجریر از عبدا حمید و ابن عبدبن

 ... بر اهلل و لقد کلم  و از آنجا تاج)  گرفت  مأوی  آن  سوی  به ÷ موسی  که  افتادم  درختی

تا   پیمودم  روز راه شبانه  یک  درخت  دیدار آن  شوق  به  پس (شد  نهاده  عز وی  تارك

و   درخت، سبز وخرم  آن  که  دیدم  رسیدم، بناگاه  درخت  بر سر آن  صبحگاهان

  اثنا شترم  این . در فرستادم  درود و سالم صخدا   بر رسول  گاه آن  است  وجوش پرجنب

  جوید اما نتوانست برکند و  برگ  دهن  یک  کرد و از آن  درخت  بود، قصد آن  گرسنه  که

 .1« بازگشتم و  فرستادم  درود و سالم صخدا   را فرو برد، بار دیگر بر رسول  آن

 

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ  گ         ڳ  

 ڳ  ڳ  

                                                           
دیدار طور  به  افغانستانی  هموطن  ناز دانشجویا  در کشور مصر، با جمعی  خویش  طلبگی  در دوران  مترجم 1

 را  و دورادور آن  است  سبز و خرم  آن  بیخ  همچنان  را که  درخت  و این  رفتیم«  طوی«  مقدس  و وادی

 « کاترین سانتی«  نام به  کلیسایی  محوطه  در داخل  اکنون هم  درخت  . این کردیم  بودند، مشاهده  چیده  سنگ

  اند و جهانگردان طور بنا کرده  وادی  را در مدخل  آن  صلیبی  جنگهای  در دوران  انمسیحی  قرار دارد که

 شوند. کشور مصر می  راهی  قصد دیدار آن به  بسیاری



 

8080 

 گفت: ÷ موسی  به  هنگام  در این  یعنی: خداوند متعال « خود را بیفگن  و عصای»

 اژدهایی  را افگند و عصا به  عصایش ÷ موسی  پس .1 را بیفگن  عصایت

 از مار  جان: نوعی «جنبد می  جانی  مثل  دید آن  چون  پس» شد  تبدیل  وجوش پرجنب 

  جسامتش  و بزرگی  حرکت  عصا در سرعت  دید که ÷ موسی  چون  . یعنی سپید است

گرداند و   روی  پشت  به»  فرارکنان  وضعیت  این  گردید، با مشاهده  مانند اژدهایی

سو رو  این  به ! موسی  ای»شد:   داده ندا  نکرد. پس  خود نگاه  عقب  یعنی: به « برنگشت

  در سوره  طور مفصل به  جمله  تفسیر نظیر این « تو از ایمنانی  گمان و نترس، بی  کن

 . گذشت«  نمل»

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   

 ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ےے  ۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  
  به  پیراهنت  خود را از گشادگی  یعنی: دست «ببر  گریبانت  خود را به  دست»  گاه آن

  که درحالی «آید  بیرون»  مانند پیسی  از عللی  علت و بی « عیب تا سفید بی»ببر   ات سینه

از ]  رهایی  برای «و» بود  ـ گندمگون  است  آمده  شریف  در حدیث  که ـ چنان ÷ موسی

  پهلویت  به  را که  دستت یعنی: دو « کن  خود جمع  سوی را به  بازویت»مار  [ ترس

رود.  می  بیرون  مار از نهادت  کنی، ترس  چنین  وقتی  خود بچسبان، که  است، به  افتاده

  ترسد، دست می  از چیزی  وقتی  که امر کرد ÷ موسی  به أخداوند»گوید:  کثیر می ابن

رود.  می  بین از  وی  یمو ب  ترس  آن صورت،  بچسباند و در این  اش سینه  خود را به

کار را بکند و   این ÷ موسی  اقتدا به  بر سبیل  بسا اگر کسی کند: چه می  کثیر اضافه ابن

  که برود چنان  بین از  وی  وترس  بگذارد، بیم  اش سینه  خود را بر روی  دست

  از سوی  دو برهان»یعنی:عصا و ید بیضا  «دو پس، این»«.  است  گفته ك عباس ابن

  یعنی: عصا و ید بیضا دو حجت «او  قوم  و اشراف  فرعون  برای  پروردگار توست

  است  کسی  نبوت  مایشاء و درستی  پروردگار فعال  بر قدرت  واضح  و دو دلیل  درخشان

                                                           
 . گذشت«  نمل»و «  طه«  در دو سوره  و مابعد آن  آیه  تفسیر نظیر این 1
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  قومی  آنان  که»برو   آنان  سوی  به ! . آری است  داده  روی  وی  دست  به  معجزات  این  که

 هستند.  خارج خدا   و فرمان  طاعت یعنی: از «دهستن  فاسق

 

 ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
فرد   آن  منظور وی « ام را کشته  از آنان  یکی  من پروردگارا!» ÷ موسی « گفت»

 مرا  ترسم و می»رسانید   قتل  زد و او را به  وی  به  مشتی  موسی  بود که  ای قبطی

 بگیرند.  قصاص  و از من  قبطی  نبرابر آ در «بکشند

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ    ې  ې  ى  ىائ  ائ ۉ  ۉ  ې  ې   ۅ  ۅ
 ÷ موسی  گذشت، در زبان  که و چنان « است آورتر  زبان  از من  هارون  و برادرم»

 مرا تصدیق  که»  ردء: مددکار و یاور است « بفرست  او را ردء من  پس»بود   لکنتی

 با  هارون  چنانچه «مرا دروغگو بدانند  که  ترسم می  یرا منز»  رسالت  در این «کند 

کار   این  از پس  تنهایی و به  نیست  روان  حجت  در آوردن  زبانم  که  روی  نباشد، از آن  من

 . آیم برنمی  عظیم

کرد   شفاعت  برادرش  در حق  پروردگار متعال  بارگاه  به ÷ موسی  بود که  ترتیب  این  به

  اند: هیچ گفته  از سلف  برخی  جهت  برگزیند و بدین  رسالت  به  و را مانند ویتا ا

  میانجی ÷ موسی ندارد زیرا  بر هارون  موسی  بزرگتر از منت  منتی  بر برادرش  برادری

 گردید.  و رسالت  نبوت  به  وی  در امر گزینش  برادرش  و واسطه

 

ی  ی    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی

 ی  جئ   
 رسالت  را به ÷ کرد و هارون  را اجابت ÷ موسی  درخواست  خداوند متعال

کرد و   نیرومند خواهیم  برادرت  وسیله  را به  بازویت  زودی  فرمود: به»و   برانگیخت 

بر   و برهانی، یا تسلطی  یعنی: حجت «داد  قرار خواهیم  ای دو، سلطه شما هر  برای
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  حاصل  و غلبه «یابند  شما دست  توانند به ما نمی  با آیات  که»  قومشبر  و  فرعون

شوید. یا  می  آنها بازداشته  و غلبه  ما، از آزار و اذیت  معجزات  وسیله  شما به کنند. یعنی:

 کنند  از شما پیروی  که  شما و کسانی»ببرید   آنان  سوی ما را به  است: آیات  این  معنی

 . است  دلهایشان  به  نیروبخشی  و پیام إ و هارون  موسی  به  ای مژده  این «پیروزید

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ  
 جز جادوی  آورد، گفتند: این  آنان  ما را برای  روشن  معجزات  موسی  چون  پس»

وکامال   ای خود برساخته  را از پیش  آن  که  است  جادویی  یعنی: این « نیست  برساخته 

 چیزی  خود چنین  نخستین  نیاکان  و ما در میان»  خود توست  و پرداخته  ساخته

 نداده  روی اجداد ما  ای، در دوران آورده  نبوت  با خود از ادعای  یعنی: آنچه « ایم نشنیده 

  شرك  و راه  را جز بر رسم  ایم، پدرانمان را نشنیده  سحر و جادویی  . یا ما چنین است 

اند.  بوده  هم  تمدن  اجداد ما اهل  که نداریم، با آن  توحید را سراغ  آیین  و از آنان  ایم ندیده

 . نیست  بیش  تو دروغی  آیین  این  پس

 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ   ڄ  

 ڄ  ڃ  
 را آورده  او هدایت  از سوی  که  کسی  به  پروردگارم»  آنان  در پاسخ « گفت  و موسی»

 بود.  را آورده، خود وی  هدایت  که  از کسی  منظور موسی « است، داناتر است 

 هستم،  وی  از سوی  رهنمود و هدایت  آورنده  من  که  حقیقت  این  به یعنی: خدا

 «رادارد  سرای  آن  نیک  سرانجام  که  کسی»  به  داناتر است  پروردگارم «و»  داناتر است

طور  به  روی  از آن ÷ او خواهد بود. موسی  از آن  و نصرت  و آخراالمر پیروزی

آشکار   آنان  را برای  حجت  که از آن  کرد تا قبل  اشاره  معنی  این  به  و کنایی  تلویحی
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  گمان بی»  اعلم هللباشد. وا  نکرده  مطرح  آنان  را صراحتا به  گرداند، هدفش نمی

 . نیکی  خواسته  هیچ  به «شوند رستگار نمی»  یعنی: مشرکان « ستمکاران

 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ چ  ڇ  ڇ ڃ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ 

 ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
 « شناسم نمی شما خدایی   جز خود برای  من ! قوم  بزرگان  گفت: ای  و فرعون»

  را به  تا قومش  جست  بنیاد خود تمسک و بی  باطل  ادعای  به  ملعون  سان، آن بدین

 أاهلل  پروردگارش دانست  می  خوبی او خود به  که  بیندازد در حالی  و سردرگمی  مغالطه
  از کمال  که  در این  قومش  انداختن  واهمه  و به  تکبر و گردنکشی  راه  به  . سپس است

  آتش  بر گل  برایم»  وزیرم « هامان  ای  پس»و گفت:   بازگشتاقتدار برخوردار است، 

  من  برای  برجی  گاه آن»شود   آجر تبدیل  تا به  کن  پخته  من  را برای  یعنی: گل «برافروز

یعنی:  « یابم  اطالع  موسی  از خدای  شاید من» بساز  من  بلند برای  یعنی: برجی «برآور

  او را از دروغگویان اجد  و من»  را ببینم ÷ موسی  و خدای  مبلند فراز شو  برج  بر آن

  او صرفا یک  افگند که  و گمان  وهم  را در این  قومش گونه  بدین  فرعون « پندارم می

 باشد. می  حق  جویای  که  ستا  وجوگری اندیشمند جست

 

 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  
مصر   مراد از زمین، سرزمین «استکبار ورزیدند  در زمین  ناحق به  و او و لشکریانش»

از   بلکه  واستحقاق  شایستگی  داشتن  بدون  نمایی و بزرگ  طلبی . استکبار: برتری است

در   و دلیلی  حجت مستکبر بود زیرا نه  فرعون ! . آری است  کشی تجاوز و گردن  روی

را در   آن  که  داشت  ای شبهه  کند و نه  دفع  ا آنرا ب ÷ موسی  پیام  که  تاختیار داش

  بازگردانیده ما  سوی به  و پنداشتند که»قرار دهد  ÷ موسی  معجزات  مقابل

 . در کار نیست  و حشر و نشر و معادی« شوند نمی
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 ھ  ھ    ہ ہ ہ ڻڻ  ۀۀ  ہ ڻ ڻ
از   و در آن  کرده  در کفر سرکشی  که بعد از آن « را فروگرفتیم  او و لشکریانش  پس»

 بنگر که  پس»  قبال گذشت  واقعه  این  بیان « دریا افگندیم  را به  و آنان»حد گذشتند 

ـ در   آخر کار کافران  بنگر که !صمحمد  یعنی: ای «بود  چگونه  کار ستمکاران  فرجام 

 شدند.  در افگنده  هالك  دریای  به  که  گاه بود آن  ـ چگونه  از آخرت  دنیا قبل

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  
  سردمداران یعنی: «خواندند فرامی  آتش  سوی به  که  گردانیدیم  را پیشوایانی  و آنان»

را   خویش  پیروان  که  گردانیدیم  فرمانروا و مطاعی  رؤسای  کافران  کفر را در میان

  وروش رؤسایشان، راه  تقلید از این  به  خواندند زیرا پیروان فرامی  دوزخ  آتش  سوی به

  را یاری  آنان  کس هیچ یعنی: «یابند نمی  یاری  و روز قیامت»گیرند  می  آنها را پی

  که  است  سان دارد، بدین بازنمی أخداوند  را از عذاب  آنان  مانعی  دهد و هیچ نمی

 شود. می  گردنشان  آخرت، جمعا وبال  دنیا در پیوند با خواری  خواری

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
  راهشان  بدرقه»را   خویش  از رحمت  ای یعنی: طرد و دوری « دنیا لعنتی  و در همین»

  از اهل  هر کس  بگویند پس  لعنت  آنان بر  که  دادیم  خود را فرمان  یا بندگان « کردیم

 از  هم، آنان  و روز قیامت»ستد فر می  لعنت  کند، بر آنان یاد می  از آنان  که  حق

  کسی مقبوح:  قولی . به است  شده  و نفرین  داشته مقبوح: مطرود، دور «هستند  مقبوحان

 . است  شده  و زشت  مسخ، مشوه  در خلقت  که  است
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ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
 که از آن  یعنی: پس « ساختیم  را هالك  نخستین  نسلهای  که از آن  پس  راستی و به»

  فرعون  که است: بعد از آن  این  . یا معنی ساختیم  را هالك  نوح، عاد، ثمود و غیره  اقوام 

را   تورات « کتاب  موسی  به»؛  فروبردیم  را در زمین  و قارون  کرده  را هالك  و قومش

 ÷ موسی  را به  یعنی: تورات «بود  مردم  ایبر  هایی روشنگری  عنوان به  که  دادیم»
از   آن  وسیله یابند و خود را به  راه  و بدان  را دیده  حق  آن  وسیله به  تا مردم  دادیم

  مردم  برایأ خداوند   از سوی « و رحمتی  هدایت»  تورات «و»دهند   نجات  گمراهی

  را شکر و سپاس  عزوجل  خدای نعمتها را لذا  این «یاد آورند  به  باشد که»  است

  است، اجابت  در آن  خیرشان  که  آنچه  سوی را به  آورند و دعوتش  او ایمان  به  گزارده

 گویند.

 

 ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ      
 ÷ موسی با  که  گاه نیعنی: آ « رسانیدیم  انجام به  موسی  را به  امر پیامبری  که  گاه و آن»

  یعنی: ای « نبودی  غربی  تو در جانب»؛  او سپردیم  را به  و کار پیامبری  گفته  سخن

با  ÷ موسی  طور سینا نبودی، آنجا که  وادی  غربی  تو در جانب !صمحمد 

  آن  حقیقت رویداد تا به  در این « نبودی  و تو از حاضران»کرد   مناجات  پروردگارش

  است  آن  برهان امر خود  لذا این  بازگویی  را از نزد خود بدیشان  آن  و سپس  بوده  آگاه

  این  بنابراین، بیان  است  آمده  برایت  پروردگار سبحان  وحی  اخبار از طریق  این  که

 . توست  رسالت  روشن  ای، دلیل ها نبوده صحنه  خود حاضر آن  تو که  داستانها از سوی
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ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ٺ  ٺ  ٺ

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
تا  ÷ موسی  ما از زمان !صمحمد   یعنی: ای « پدید آوردیم  ما نسلهایی  ولیکن»

درازا کشید و  به   یعنی: مهلتشان «شد  طوالنی  و عمرشان»  را آفریدیم  هایی تو امت  زمان

  الهی  شریعتها و احکام  دراز بود که  زمانه  شد و در گذار این  طوالنی  روزگار بر آنان

درنتیجه، امتها  شدند و  سپرده  فراموشی به  حق  و ادیان  و تغییر گشته  تحریف  دستخوش

تو را  !صمحمد  ای  گاه نمودند آن  را فراموش  و عهد وی  کرده  را ترك أامر خداوند

 . احیاکنی او قواعد را مجدد  اصول  نو ای  افگنی  پی  بنیاد را دوباره  تا این  فرستادیم

 صمحمد   در ارتباط با رسالت  سبحان  خدای  که  بر این  است شده  استدالل  آیه  با این
  روزگاری  که  گاه اما آن  است  تعهد گرفته  و امتش ÷ از موسی  ایشان  به  و ایمان

و   کرده  فراموش عهد را  دیگر گذشت، امتها این یک  شد و قرنها از پی  سپری  طوالنی

  که چنان « نبودی  مقیم  مدین  اهل  و تو در میان»را فروگذاشتند   آن  به  کردن وفا

  و از آنان « بخوانی»  مدین  یعنی: بر اهل « ما را برآنان  تا آیات»  داشت  اقامت ÷ موسی

.  کنی  حکایت  مکه  اخبار را از نزد خود برمردم  نتیجه، آن و در  را فراگیری  اخبارشان

خود   شد: تو از جانب  گفته  است، گویی  و ابتدائی  مستأنفه  جمله، جمله  قولی: این به

  سوی یعنی: ما تو را به«  بودیم  فرستنده ما  لیکن»  خوانی نمی  خویش  ما را بر امت  آیات

اخبار   بود، تو از اینن  و اگر چنین  کردیم  اخبار را بر تو نازل  و این  فرستاده  مکه  مردم

 . نداشتی  ای آگاهی  هیچ

 

ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ    ڄ  ڄ

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
 « جانب تو در»؛  برانگیختیم  رسالت  و او را به ÷ موسی  به « ندا دردادیم  که  گاه و آن»

و   قرآن  ما این  یعنی: لیکن « گار توستپرورد  از سوی  رحمتی  ولی  طور نبودی»  کوه

  سوی خود به  از جانب  رحمتی  عنوان به  را با وی  خویش  گفتن و سخن ÷ اخبار موسی
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تا »  گردانیدیم  اخبار آگاه  و تو را از این  کردیم  را بر تو حکایت  و آن  کرده  تو وحی

مراد از  « دهی  بود، بیم  نیامده  نسویشا به  ای هشداردهنده  از تو هیچ  پیش  را که  قومی

  انقطاع  دوران  ـ یعنی  فترت  در زمان صخدا  از رسول  قبل  اند که مکه  قوم: مردم  این

  تا بعثت ÷ عیسی  بعثت  میان در عهد  فترت، یعنی  بردند و در زمان سر می ـ به  رسالت

پند   آنان  باشد که»دهد   بیم را  آنان  بود که  نیامده  میانشان  به  ای تو، هشداردهنده

 تو.  با هشدارهای «پذیرند

 . است  ایشان  بعثت  حکمت  و بیان صمحمد   بر نبوت  الهی  برهانی  آیات  این

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    گ  گ  

 ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
یعنی:  « مصیبتی»  و ظلم از کفر « کار و کردار پیشینشان  سزای به  چون  و اگر نبود که»

ما   سوی چرا به پروردگارا!»  عذاب  نزول  در هنگام «برسد، بگویند  آنان  به»  عذابی

تو »  و روشن  واضح  شده  نازل « آیاتتا از »  خویش  از جانب « نفرستادی  پیامبری

نبود )ما تو را   اگر چنین ! ؛ آری آیات  این به 1« بودیم می  و از مؤمنان  کردیم می  پیروی

  کریمه  در آیه  که  است« لوال«  جواب  جمله  (. این فرستادیم نمی  رسالت  به  مردم  سوی به

  را عذاب  آنان  از بعثتت  است: اگر ما قبل  نچنی  آیه  معنای  . پس است  محذوف

  میان  و در این درازا کشید به  مرسل  ما با پیامبران  زمانی  گفتند: فاصله کردیم، یقینا می می

.  ایم معذور بوده  خویش  را نفرستاد لذا ما در شرك  رسولی ما  سوی به أخداوند

را بر   ما حجت  پنداشتند. ولی می  خود عذری  را برای  رسالت  فترت  آنها این  گونه بدین

و   قح  آنان، بیان  سوی به  و با فرستادنت  ساختیم  را برطرف  و علت  کرده  تمام  آنان

  را نداشته  عذری  گونه  هیچ  طرح  مجال  تا دیگر آنان  رسانیدیم  اتمام  را به  حقیقت

 باشند.

                                                           
و اگر » است:  این  خرمشاهی  بهاءالدین  آقای  ال ترجمهاند. مث کرده  ترجمه  را اشتباه  آیه  اکثرا این  مترجمان 1

 گفتند ( می فرستادیم نمی  برایشان  رسید )و عذابی نمی  آنان  به  مصیبتی  خاطر کار و کردار پیشینشان به

 «. باشیم  و از مؤمنان  کنیم  تو پیروی  از آیات  که  ما نفرستادی  سوی به  پروردگارا چرا پیامبری
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  

 ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  
 داده  موسی  به  آنچه آمد، گفتند: چرا نظیر سویشان ما به  از جانب  حق  چون  پس»

ـ   مکه، حق  مردم  به أخداوند  از جانب  یعنی: چون «؟ است  نشده  او داده  به شد، 

عناد و  و  سرسختی  ـ آمد، از روی  است  شده  نازل  بر وی  که  و قرآنی صمحمد  یعنی

  ـ از جمله  و معجزات  از آیات  موسی  به  که  پیامبر نظیر آنچه  این  گفتند: چرا به  جهل

  پاسخ  را چنین  سؤالشان أ؟ خداوند است  نشده  شد، داده  ـ داده  تورات  یکباره  نزول

یعنی: کفار  «نورزیدند؟ شد، کفر  داده  موسی  به  از این  پیش  آنچه  آیا به»دهد:  می

کفر ورزیدند و  صمحمد  آیات  به  که نیز کفر ورزیدند چنان ÷ موسی  آیات  به  قریش

دو » ÷ موسی  و نبوت صمحمد  و قرآن، یا نبوت  یعنی: تورات« دو گفتند: این»

و ناروا   دیگر بر دروغ یعنی: با یک «اند کرده  دیگر پشتیبانی از یک  هستند که  جادویی

 « را منکریم  و گفتند: ما همه»اند  داده  گواهی  دیگری  نفع  از آنها به  یکی  کرده  همیاری

گوید:  . مجاهد می هر دو را منکریم  و قرآن  یا تورات صو محمد ÷ یعنی: موسی

 «.بگویند  چنین صمحمد   به  دادند که  مشورت  قریش  به  یهودیان»

و   نبوده  معجزات  بودن  ، کم‡الهی  پیامبران  کفر به  است: سبب  این  معنی  حاصل  پس

 . است  تکبر و عنادشان  حقیقی  سبب  بلکه  نیست

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    ې  ې  ې    ۆ  ۆ
  که  آنچه در «گویید می  اگر راست  بگو: پس»است:   مذکور این  شبهه  به  پاسخ  دومین

خداوند   از سوی  کتابی»اید؛  کرده  وصف  آن  دو پیامبر را به  این دو کتاب، یا  این

  پیروی  تر باشد تا از آن کننده هدایت»  رآنو ق  یعنی: از تورات« دو  این از  بیاورید که

نیز   شویم: انجیل می . یادآور ورزم تکبر نمی  وجه  هیچ  به  هدایت  از پیروی  زیرا من « کنم

 شود.  ارزیابی  توراتی  تواند جدا از شریعت شد، نمی  نازل  تورات  متمم  عنوان به  که
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ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ    ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 

 جئ    ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی
  کتاب  در مورد آوردن  تو از آنان  را که  یعنی: اگر آنچه «تو را ندادند  اگر پاسخ  پس»

  این  معنی نیاوردند. یا  ای باشد، خواسته  دو کتاب  تر از این کننده هدایت  که  ای الهی

  نگفتند و ایمان  اجابت ای، آورده  و رسالت  و کتاب  از وحی  که  است: اگر تو را در آنچه

  های از آرا و اندیشه یعنی: « و هوسهایشان  فقط از هوی  آنان  که  بدان»نیاوردند؛ 

  پیروی»  خویش  برهان و  حجت  پشتوانه  و بدون  ارزش و بی  پوچ  منحرف، گرایشهای

  کند، بدون  پیروی  خویش  فسن  از هوای  که  تر از کسی گمراه  کنند و کیست می

  کسی  از چنین تر گمراه  کس یعنی: هیچ «خداوند  از سوی»  حجتی  یعنی: بدون « هدایتی

  را هدایت»  و هوس  هوی  یعنی: پیروان «ستمکار  خداوند قوم  گمان بی»  نیست

 را ندارند.  هدایتی  خود سر چنین  که چرا «کند نمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
  برایشان را  حق  و پیام  یعنی: کالم « پیوستیم  در سخن  سخن  برایشان  و در حقیقت»

از   هر یک  که  فرستادیم  سویشان بعد از پیامبر دیگر را به  و پیامبری  کردیم  نازل  پیاپی

  همان  بر آنان  که آن  از بیم « آنان  باشد که»کردند  می  از خود را تصدیق  قبل  پیامبران  آنان

 خود آیند. و به «پند پذیرند»شد   نازل  بر پیشینیانشان  شود که  نازل  عذابی

 

 پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  
یعنی:  « آن به  ایم، آنان داده  کتاب  آنان  به»  از قرآن  یعنی: پیش « از این  پیش  که  کسانی»

  پذیرفته  راستی  را به أهللا  آسمانی  کتاب  که  کتابی  اهل ! آری «آورند می  ایمان»  قرآن  به

  که  کتاب  از اهل  کسانی و سایر  سالم  بن هللعبدا  اند ـ چون کرده  را تماما تصدیق  و آن

  پیام  میان  وجود اشتراك  ایشان آورند زیرا می  نیز ایمان  قرآن  به  اند ـ آنان آورده  اسالم
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  این  توانند کرد که نمی  این جز دیگر  را توجیهی  پیشین  آسمانی  های و کتاب  قرآن

 . است  الهی  از بارگاه  ها همه کتاب

  نازل  از کشیشانی  هفتاد تن  درباره  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  جبیر در بیان سعیدبن

  حضرت  آن  خدمت  به  فرستاد و چون ص اکرم محضر نبی  را به  ایشان  نجاشی  شد که

کردند   تالوت  آخر برایشان  را تا به«  یس«  سوره ص  حضرت  شدند، آن  مشرف ص

  آنها اسالم  همه است،  کرده  کثیر نقل ابن  که گریستند. و چنان می  حال  در این  و ایشان

 آوردند.

 

 ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
  آن  گمان آوردیم، بی  ایمان  گویند: بدان شود، می  خوانده  نبرایشا»  قرآن « و چون»

 و از  شناسیم را می  ما آن  که  است  یعنی: حقی « پروردگار ماست  و از جانب  است  حق

  قرآن  از نزول  یعنی: پیش « از آن  ما پیش»  است  شده  پروردگار ما فروفرستاده  جانب

  معترف او مقر و  یگانگی  و به  مخلص أخداوند  راییعنی: ب « ایم بوده  مسلمان»نیز 

  است، مؤمن  آورده  و رسالت  با خود از کتاب  که  آنچه  و به صمحمد   . یا به ایم بوده

را   و انجیل  درتورات  وی  بعثت  به  و بشارت  شمایل، اوصاف  که  جهت  ؛ بدان ایم بوده

  مبعوث  در آخرالزمان  زودی او به  که  دانستیم و می  باور داشتیم  حقایق  این  و به  خوانده

 گردد. می  بر او نازل  شود و قرآن می

 

 ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ  
و  «کردند صبر  که خاطر آن  به»شوند  می  داده  دوبار پاداش  کتاب  از اهل « گروه  این»

وپیامبر آخرالزمان،   یشینپ  پیامبران  به  تا آخر و ایمان  از اول  الهی  های کتاب  به  برایمان

  آن  یعنی: آنها آزارهای «کنند می  دفع  را با نیکی  بدی  که خاطر آن  و به»ورزیدند   ثبات

کنند.  می  نیکو دفع  و سخن  با بردباری اند، نیاورده  ایمان  قرآن  به  خود را که  از قوم  عده

  شان روزی  و از آنچه»کنند  می  فعرا د  معصیت طاعت،  وسیله است: آنها به  این  یا معنی

  . البته است  امر کرده  بدان  شریعت  که  در آنچه خیر و  در راه «کنند می  انفاق  ایم داده
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  همه  این  پاس  به ! شود. آری می  معنی  این  شامل  همه  نافله  و صدقات  فرض  زکات

و   بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث «شود می  دوبار داده  پاداششان»؛  نیک  اعمال

  سه»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  اشعری از ابوموسی  و غیر آنان  مسلم

 شود: می  دوبار داده  پاداششان  اند که کس

 . است  آورده  و آخر ایمان  اول  کتاب  به  که  کتاب  از اهل  ـ مردی 1

  آزادش  داده، سپس  و نیکو ادبش  آموخته  ادب را  و آن  است  کنیزی  دارای  که  ـ مردی 2

 . است  نموده  ازدواج  و با آن  کرده

  موالیش  و خیرخواه  داده  انجام  نیکویی  را به  پروردگارش  عبادت  که  مملوکی  ـ غالم 1

 «.باشد

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ  ڇ  ڇ 
 از روی «گردانند برمی  روی  بشنوند، از آن  لغوی»  کتاب  اهل  گروه  این « و چون»

  سخنان . مراد از لغو در اینجا، شرعی  از آداب  پذیری  و ادب  منشی خودنگهداری، پاکیزه 

شنوند و  می  خویش، از مشرکان  خود و دین  در حق  مؤمنان  که  است  ای بیهوده

در   فرورفته  مردم به «گویند و می» بینند می  از آنان  که  است  ریشخندها و تمسخرهایی

  کفر شما چیزی  مضرات ما از  به « شماست  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن  اعمال»لغو 

  مراد از سالم «بر شما  سالم» شود عاید نمی  ما چیزی  ایمان  شما از نفع  رسد و به نمی

است: شما از   این  آن  لذا معنای . درود وتحیت  تقدیم  نه  است  متارکه  در اینجا، اعالم

  و در این  دهیم نمی  همانند آن  ای با بدی شما را  بدی  هستید، ما پاسخ  ما ایمن  سوی

گوید:  می  . زجاج کنیم نمی  و موافقت  همپایی قرار دارید، با شما  شما بر آن  که  موضعی

یعنی:  « طلبیم را نمی  جاهالن ما»«. بود  در اسالم  جنگ از صدور دستور  قبل  حکم  این»

 . نیستیم  با نادانان  ومعاشرت  صحبت  ما جویای

  تن  بیست  کند: در مکه می  نقل  اسحاق از محمدبن  کریمه  آیه  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  قرآن  برایشان صخدا  آمدند... رسول صخدا   از نصارا نزد رسول  آن  به  یا نزدیک

  بیرون صخدا   رسول از محضر  چون  شدند. پس  مسلمان  و ایشانکردند   تالوت
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گفتند:   ایشان  گرفتند و به قرار  شان بر سر راه  از قریش  با جمعی  هشام بن رفتند، ابوجهل

  دینتان  و اهل  مردم بودید!  کاروانیانی بد  گرداند، چه  مانند شما را ناکام  خدا کاروانیانی

ببرید اما   آنان  مرد را برای  کنید و خبر این را بررسی   رستادند تا اوضاعاینجا ف  شما را به

و او را در   جدا گشته  خویش  از دین  نگرفتید که  آرام  خود نزد وی  هنوز در نشستهای

نو   گروه  ! آن شناسیم تر از شما نمی را احمق  ای قافله  ما هیچ کردید!  تصدیق  ادعایش

کار،  چه   بر شما! ما را با شما جاهالن  سالم»گفتند:   آنان  در پاسخ  تابک  از اهل  مسلمان

 ...«. کنیم نمی  هیبگومگو همرا  ما با شما در این

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  این و « کنی  هدایت  توانی نمی»  از مردم « داری  دوست  را که  تو هر کس  در حقیقت»

  خویش نیز در تفسیر  رازی  امام  که زیرا ـ چنان  و اختیار تو نیست  اراده  در حوزهامر 

را   هر کس خداوند  بلکه»باشد  و اجبار جایز نمی  با اکراه  دیگران  ـ هدایت  است  گفته

  تامه  وحجت  بالغه  حکمت  اوست  و از آن «کند می  هدایت»کند   هدایت «بخواهد  که

  سزاوار آن و مستعد و  هدایت  پذیرنده  که  کسانی  یعنی: به « شدگان ایتهد  و او به»

 «. داناتر است»هستند 

  درباره  مفسران  اجماع  ـ به  است  آمده  ومسلم  در بخاری  که ـ چنان  آیه  نزول: این  سبب

مرد، با   عبدالمطلب  سر باز زد و بر دین  اسالم  از پذیرش  که  گاه شد آن  نازل  ابوطالب

 بودند.  وی  آوردن  ایمان  مشتاق  سخت صاکرم  رسول  که آن

 

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          

 ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  
 کنیم، از  پیروی  تو از هدایت  اگر همراه»  و پیروانشان  قریش  مشرکان «و گفتند»

ما را از   تو درآییم، اعراب  دین  اگر به محمد!  یعنی: ای « شویم می  ربودهخود   سرزمین

 ما متحد  ما علیه  پیرامون  عرب  کنند و قبایل ربایند و طرد می ـ می  ـ مکه  سرزمینمان
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  سبب  بیان در  معنی  . این با آنها را نداریم  مقابله  وتوان جنگند و ما تاب و با ما می  شده

 . است  نیز آمده ك عباس از ابن  کریمه  هآی  نزول

  که چنان باشد و می  بوده  و مغرض  النفس ضعیف  اشخاص  منطق  منطق، پیوسته  این  البته

  را در قبال  خویش  گویند: اگر موضع در عصر حاضر نیز می  مایگان دون  از این  بسیاری

شوند.  می  وارد عمل ما  علیه  جهان  سازیم، دولتهای  روشن  اسالمی  و حکومت  اسالم

 !نیستند!  یکدست  ما مسلمانان  علیه  اکنون هم  جهان  کفری  دولتهای  گویی

  امنیت برخوردار از  حرمی  قریش  یعنی: آیا به « ندادیم  جای  امن  را در حرمی  آیا آنان»

  عذر و بهانه  این  سکنند؟ پ تجاوز نمی  آن  بر اهالی  از مردم  احدی  که  نداشتیم  ارزانی

  آن  معرض قرار دارند و هرگز در  تمام  زیرا آنها در امنیت  است  کامال دروغ  قریش

از   ای روزی  عنوان به  هرچیزی  ثمرات»  هک  حرمی ! را بربایند. آری آنها  مردم  نیستند که

خود   انواع  ختالفا با  گوناگون  های یعنی: فراورده «شود؟ می  رسانیده  آن  ما به  جانب

  مختلف  از سرزمینهای ـ و در عصر حاضر  مانند طایف  مکه  پیرامون  های از سرزمین

و اقرار  «دانند نمی  بیشترشان  ولی»شود  می  آید و حمل گرد می  آن  سوی ـ به  جهان

  چه  در سایه  امنیت  دانند که نمی و  است أخدا   از رزق  اینها همه  که  این  ندارند به

  آنها از فرط جهل ! . آری است  افگنده  در کجا منزل  و نگرانی  و بیم  متصور است  نظامی

 دانند. را نمی  یشخو  و هدایت  و معاد، صالح  تفکر در مال  و عدم  و غفلت

 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى  ائ  

 ائ  ەئ  ەئ  
 کرده  خوش، آنها را سرمست  زندگی  که  د ساختیمرا نابو  بسیار شهرهایی و چه»

ها  نعمت  از آنجا که  قرار داشتند پس  و سرخوشی  یعنی: در رفاه، فراوانی، راحتی «بود 

در سرخوشی،   آنان» گوید: می  آن  شدند. عطاء در معنای  کردند، نابود ساخته  را ناسپاسی

را   اما بتان  خورده را  عزوجل  یخدا  کردند و رزق می  زندگی  و گردنکشی  رفاه

  نبوده  مسکون  اندکی جز  بعد از آنان  که  است  مسکنهایشان  این  پس»« پرستیدند می

اند و   نیافته  ـ سکنی  زمانی مسکنها ـ جز کوتاه  در آن  احدی  یعنی: بعد از آنان « است
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گذرند و اجبارا روز یا  می  یشانها خانه سفر از برابر  حال در  اند که کسانی  تعداد هم  این

 «بر و ما خود میراث»  است  ویران  بیشتر آن  که کنند در حالی می  درنگ  در آن  روزی نیم

ببرد. البته   را میراث  و اموالشان  نماند تا منازل  باقی  از آنان  زیرا کسی « ایم بوده»  آنان

زیرا   است أخدا  چیز میراث  ند: آنگوی بماند، می  باقی  مالک  بدون  که  چیزی  برای

  باقی  خلقش  بعد از فنای  که  باشد و اوست می  کائنات  حقیقی  مالک  که  است  تعالی  حق

 . است

  ایمان خود را در  نعمتهایشان  رفتن  از دست  از بیم  که  مکه  اهل  بنابراین، عذرآوران

نعمتها   زوال  سبب  که  است  ایمان  عدم  نای  پندارند، باید بدانند که معذور می  نیاوردن

 . حق  به  آوردن  ایمان  گردد، نه می

 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی    ی  ی   وئ  وئ  

 ی     جئ   حئ  مئ  ىئ   
یعنی:  «آنها  در ام  که  مگر این  است  شهرها نبوده  و پروردگار تو هرگز نابودکننده»

  الزام  برای «برانگیزد  رسولی»آنها   شهرهای  بزرگترین  انونو ک  مرکز و پایتخت در

 و  بیانگر تکالیف  که  آیاتی «بخواند  ما را بر آنان  آیات  که»  معذرت  و قطع  حجت

مراد از  قولی:  . به است  نافرمانان  ما برای  های و مجازات  فرمانبرداران  ما برای  های پاداش

  که آن بعد از « ایم شهرها نبوده  و ما هرگز نابودکننده»  است  در اینجا مکه  القری ام

و با  «باشند آنها ستمگر  اهالی  که  مگر این»  ایم را فرستاده  مرکز آنها پیامبری  سوی به

 گردند.  و رسولش، سزاوار نابودی أخدا  به  و کفرشان  ظلم

 

 ٿ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  
 در  آن  به  که « است  آن  دنیا و تجمل  زندگانی  اید، بهره شده  شما داده  و هر آنچه»

  سراشیب مندیها به یا شما از بستر بهره  شوید، سپس مند می بهره  دنیایتان  زندگانی  مدت

د نز  آنچه  ولی»بندد  برمی  ها از نزد شما رخت بهره  گرایید، یا این می  و نابودی  زوال

زیرا   فانی پذیر زوال  های بهره  از این  است «بهتر»؛  و پاداش  از ثواب « خداوند است



 

8002 

نزد   آنچه «و»  شده  ها خالص آلودگی  و از شایبه  پیرایه بی  است  لذتی  الهی  پاداش

  که  ماند وماندگار است، در حالی می  ابد باقی  زیرا برای«  تر است پاینده»  است أخدا

در  «کنید نمی  آیا تعقل»  فناست و  نابودی  رهنورد راه  سرعت  دنیوی، به  های هرهب  این

 ؟. است فانی  و ماندگار بهتر از چیزهای  باقی  چیزهای  که  این

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

 ڄ  
در   که  و آنچه  بهشت  یعنی: او را به « یما داده  وعده  نیک  وعده  او را به  که  آیا کسی»

و   ناخواه خواه « است  آن  و او دریابنده»؛  ایم داده  شمار است، وعده بی  از نعمتهای  آن

کند،  نمی  را خالف  خویش  وعده أخداوند  چرا که  و تردیدی  شک  گونه  هیچ  بدون

و  « ایم مند گردانیده دنیا بهره  زندگی  او را از کاالی  که  است  مانند کسی»  کس  آیا این

  زودی  خود به  که ؟ با آن ایم داده  است  دنیا خواسته  های از بهره  را که  از آنچه  او برخی  به

از   او روز قیامت  گاه آن»؟  گیریم می  باز پس  ها را از وی بهره  شود، یا آن می  هالك

دو   آیا این  باشد پس می  دوزخ  سوی به  یو  ؟ و بازگشت در دوزخ « است  احضارشدگان

  دوکس  این  و خردمند باید میان  دوراندیش لذا انسان  برابرند؟ هرگز!  باهم  شخص

 نماید.  و مقایسه  مقارنه

  درباره و ابوجهل، یا صخدا   رسول  درباره  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  و ابوجهل  حمزه

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ           چ  چ  
ندا »را   یعنی: کفار و مشرکان «را  آنان»  سبحان  خدای « را که  روزی»یاد آور   به «و»

  که «کجایند پنداشتید می  که  من  شریکان  آن»  کنان توبیخ  آنان  به «گوید می  دهد پس می

 کنند؟.  شما شفاعت  دهند و برای  شما را یاری
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ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک          ک       ڇ

 ک  گ  
شده،   ثابت  بر آنان  عذاب  حکم  که  یعنی: کسانی « شده  ثابت  برآنان  قول  که  کسانی»

  پروردگاری به أرا جز خداوند  آنان  کافران  که  ای گمراهی  اند از: رؤسای عبارت  که

ما   هستند که  کسانی»ما   پیروان  یعنی: این « اینان گویند: پروردگارا! می»اند؛  گرفته

را اغوا   آنان»  کردیم  دعوتشان  و شرك  گمراهی  سوی یعنی: به « کردیم  اغوایشان

  خود گمراه  که چنان  کردیم  یعنی: گمراهشان « خود در اغوا بودیم  که  همچنان  کردیم

  مان  گمراهی  که چنان  است  بوده  خودشان  اختیار و انتخاب به  نشا گمراهی  و این  بودیم

  بلکه  مجبور نساخت  گمراهی را به  ما آنان  تالش  پس  است  بوده  اختیار خودمان به

  . یعنی از آنان « جوییم می  تو تبری  سوی به»اختیار بودند   امر صاحب  در این  خودشان

ما را »  واقع در « آنان»جویند  می  بیزاری  ز پیروانشانا  گمراهی، یا شیاطین  رؤسای

 پرستیدند. می را  خودشان  های خواهش  بلکه «پرستیدند نمی

 

 گ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ     ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں          ڻ  ڻ  
  که را  خدایانتان یعنی: «را بخوانید  شریکانتان»آدم:  از بنی  مشرکان  به «شود می  و گفته»

دهند و از شما   یاریتان فراخوانید تا  یاری پرستیدید، به در دنیا می  یگانه  خدای  جای به

را   آنان»شود  می  گفته  آنان  به  سخن  این  که  در هنگامی « گاه آن»کنند   دفاع

  سودی  آنان  به  از وجوه  وجهی  و به «دهند نمی  پاسخشان  آنان  خوانند ولی فرامی

یعنی:  «نگرند می را  و عذاب»عاجزند   رساندن  و یاری  دادن  سانند زیرا از پاسخر نمی

  آنان  و به  خود گرفته  را زیر پوشش  آنان  را ـ که  همگی، عذاب  و فرمانروایان  پیروان

  شده  هدایت  یعنی: اگر آنان «بودند می  رهیافته ! کاش  ای»نگرند  ـ می  است  نموده  روی

شدند. یا  رو نمی روبه  ابعذ  داد و به می  امر نجاتشان  این  گمان بودند، بی می  تهو رهیاف

  یافتگان از راه ! کاش  ای  کنند که بینند، آرزو می می را  عذاب  است: وقتی  این  معنی

 ماندند. می  سالمت  به  روز سختی، از عذاب  بودند تا در چنین می



 

8090 

 ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
  رسوالن  فرماید: به دهد و می ندا می»را   یعنی: مشرکان «را  خداوند آنان  که  زیو رو»

گوید:  می کثیر کردند؟ ابن  شما ابالغ  ما را به  پیامهای  که  گاه آن «دادید  پاسخی  ما چه

 «. است  رسالت  درباره  سؤال  توحید بود و این  درباره  اول  سؤال»

 

 ے  ے  ۓ  ہ  ھ  ھ      ھ      ھ  
  آنان حجتها بر  یعنی: در روز قیامت «گردد  پوشیده  آنان روز، اخبار بر  در آن  پس»

  شوند وکسی نمی  رهنمون  راه  به  گردند که می  مانند نابینایانی  ماند تا بدانجا که می  پنهان

  پاسخی  گفتن  هبرساند و ب  نجات  محل  کند، یا به  را راهنمایی  آنان  یابند که را نیز نمی

  که  ای وحیرانی  دهشت  یعنی: از نهایت «پرسند دیگر نمی از یک  آنان  پس»ارشاد نماید 

  آورند و نه  زبان را بر  توانند حجتی می  پرسند، نه دیگر نمی  از بعض  دارند، بعضی

  آنان  بهرا   عذر و حجت در دنیا  آورند زیرا خداوند متعال  پیش  پاسخی  چه  دانند که می

آنها در   شود و همه می  سلب  از آنان  در روز قیامت  عذر و حجت  نمایاند بنابراین، این

 برابرند.  با هم  عجز و درماندگی  این

 

 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
 صالح  و عمل  آورده  و ایمان»  و گناهان  از شرك  است « کرده  توبه  که  و اما کسی»

  به  یافتگان دست و « از رستگاران»  در روز قیامت « بسا که چه  پس»در دنیا  « داده  امانج 

 «.باشد»خود   های خواسته

 

 ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
  را که  هر چه «گزیند آفریند و برمی می»بیافریند  «را بخواهد  و پروردگار تو هر چه»

.  است  عزوجل  خدای  اختیار از آن  بلکه « نیست  آنان  برای  اختیاری»بخواهد برگزیند 

و   بر شکل  نه  است  خود خواسته، آفریده  که  صورتی  را بر همان  آنان  تعالی  یعنی: حق
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  خودخواسته، برگزیده  را که  کسی هر  هم ‡اند و از پیامبران خود خواسته  که  صورتی

  های را با بهانه  پیامبرش چرا  پس  داناتر است  خویش  افعال  کمتراز و ح  لذا او به  است

کند،   عهبا او مناز  ای کننده نزاع که   از این «خداوند  است  پاك» کنند؟! می  تکذیب  ناروایی

یعنی:  « آورند، برتر است می  شرك  و از آنچه»نماید   با او مشارکت  ای کننده یا شرکت

از   دهند. یا برتر است قرار می  او شریک  برای  که  از کسانی  برتر است  تعالی  حق

 . آوردنشان شرك

  مردی بر  قرآن  گفتند: )چرا این  که  است  مشرکان  سخن  این  پاسخ  آیه  قولی: این به

  دیگر: این  قولی به«.11/ زخرف»؟(  است نشده  نازل«  و طایف  مکه»دو شهر   از آن  بزرگ

  غیراز جبرئیل صبرمحمد   شده فرستاده  گفتند: اگر فرشته  که  یهود است  به  پاسخی  آیه

 . آوردیم می  ایمان  وی  بود، قطعا ما به

  آمده  در آن  که  کنیم می  را نقل ابوبکر  روایت  به  شریف  حدیث  آیه  این  مناسبت  به

ليريخاللهمودند: فرم را داشتند، می  کاری  قصد انجام  چون صخدا   رسول»است: 

  به  شریف  درحدیث  همچنین«.  و برگزین  اختیار کن  من  تو خود برای : خدایا!واخترلي

  قصد انجام  چون ! انس ای»او فرمودند:   به صخدا  رسول  که  است  دهآم  انس  روایت

  سوی به  خیر( کن، سپس  )طلب  بار استخاره هفت  در آن  را داشتی، از پروردگارت  کاری

  نماز استخاره«.  است  شو زیرا خیر در آن  گیرد، متوجه می  سبقت  آن  به  قلبت  که  آنچه

  گاه وضو سازد آن  شخص  که  است  گونه بدین  و آن  است  شده  جا مشروع نیز از همین

و در «  کافرون«  سوره«  فاتحه«  بعد از سوره  اول  نماز بگزارد، در رکعت  دو رکعت

 را بخواند.«  اخالص»  بعد از فاتحه، سوره  دوم  کعتر

  رسول» فرمود:  که  است  آمده هللعبدا  جابربن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

  را به  قرآن از  ای سوره  که دادند چنان می  ما تعلیم  را به  امور استخاره  در تمام صخدا 

دارد، باید غیر از  را  کاری  از شما قصد انجام  یکی  فرمودند: چون دادند، می می  ما تعلیم

وَأَسْتَقْدِرُكَ»بگوید:   گاه نماز بگزارد آن  فرض، دو رکعت بِعِلْمِكَ أَسْتَخِيرُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ

أَعْ وَال وَتَعْلَمُ أَقْدِرُ وَال تَقْدِرُ فَإِنَّكَ الْعَظِيمِ، فَضْلِكَ مِنْ وَأَسْأَلُكَ عَالمُبِقُدْرَتِكَ وَأَنْتَ لَمُ

لِيفِيدِينِيوَدُنْيَايَوَمَعَاشِيووَعَاقِبَةِأَمْرِيهَذَااألَمْرَ،خَيْرٌأنَّالْغُيُوبِ،اللَّهُمَّإِنْكُنْتَتَعْلَمُ
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ااألَمْرَشَرٌّلِيفيدِينِيكُنْتَتَعْلَمُأنَّهَذَإنَإِنْبَارِكْلِيفِيهِ،اللَّهُمَّثُمَّفَاقْدُرْهُلِيوَيَسِّرْهُلِي

 .«فَاصْرِفْهُعَنِّيوَاصْرِفْنِيعَنْهُوَاقْدُرْلِيَالْخَيْرَحَيْثُكَانَثُمَّأَرْضِنِيبِهِوَمَعَاشِيوَعَاقِبَةِأَمْرِي

  قدرتت  به  کنم تقدیر می  و از تو طلب  علمت به  کنم اختیار می  از تو طلب  من ارخدایا!ب

و تو   نیستم  و من  زیرا تو توانا هستی  خواهم می  عظیمت  و بخشش  و از فضلو از ت

کار در   این  که  دانی اگر تو می ها. بارخدایا! غیب  دانای  و تویی  دانم نمی  و من  دانی می

مقدر   را برایم  آن  پس  است  خیر من  به  کارم  و سرانجام  و زندگانی  و دنیا و معاش  دین

  این  که  دانی و اگر تو می بگذار. بارخدایا!  برکت  در آن  من  برای  گردان، سپس  نو آسا

را از   و من  را از من  آن  پس  شر است  کارم  و سرانجام  و دنیا و معاش  در دین  کار برایم

  یراض  آن  مرا به  گاه آن  مقدر گردان  هست، برایم  که  و خیر را در هر جایی  برگردان  آن

خود را یاد   دعا، نیاز و حاجت  این  گفت: و در میان هللعبدا  جابربن «. و خشنود کن

 کند.

  فارغ  و وساوس  خطورات  را از تمام  دلش  کننده استخاره  اند: باید شخص علما گفته

ـ  هللشاءا کند زیرا خیر ـ ان  عمل  آن  گیرد، به می  سبقت  بر دلش  هر چه  گاه آن  گردانیده

 . است  در آن

 

 وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
با   از شرك، یا از دشمنی «دارد می  نهان  هایشان را سینه  داند آنچه می  و پروردگارت»

 امور.  از این «کنند را آشکار می  و آنچه» صخدا   رسول

 

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ    یی  ی   ی  جئ  حئ    مئىئ  يئ  جب   حب  خب  مب   
یعنی:  « در اول  اوراست  نیست، ستایش  معبودی  جز او هیچ  که  خدایی  و اوست»

  بندگان  در میان  پس « اوراست  و حکم»  آخرت  یعنی: در سرای «و در آخر»دردنیا 

  بازگردانده او  سوی و به»  شریکی  هیچ  مشارکت  کند، بدون می  بخواهد حکم  خود آنچه

و   نیکوکاریش  نیکوکار را در قبال  گاه ؛ آن گاز مر  پس  شدن  با برانگیخته «شوید می

 دهد. و جزا می  پاداش  اش برابر بدکاری بدکار را در
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ   
شما  بر  را تا روز قیامت  اگر خدا شب»خبر دهید   من  یعنی: به «اید بگو آیا نگریسته»

تا روز   تان زندگی  زمان  که  طوری بگرداند، به  و همیشگی  یعنی: پیوسته «بگرداند  ایندهپ

  در آن  که  است  طبیعی کند و  طلوع  روزی  بعد از آن  که آن  باشد، بی  شب  پیوسته  قیامت

و   داده  نیاز خود را ازدست مورد  اشیای  و تکاپو در یافتن  تحرك  صورت، شما امکان

ـ مانند غذا،   حیات  ضروریات  آوردن  دست به  دشواری  نظر به  تان زندگانی  خهچر

معبود جز خداوند   کدامین»صورت:   ماند، در آن می  ... ـ معطل نوشیدنی، پوشیدنی

آنها را   که  از معبودانی  معبودی یعنی: آیا «آورد؟ می  میان  به  ای روشنی  برایتان

  آن  را جانشین  و نوری  شما برداشته را از  همیشگی  تاریکی  ا اینت  پرستید، قادر است می

  آن، اشیای  بپردازید و در روشنایی  خویش کار و بار  تکاپوی  در پرتو آن، به  گرداند که

و   آمده  صالح به  با آن  هایتان میوه  که  ای انرژی مورد نیاز خود را ببینید، نور و

  به «شنوید آیا نمی»بخرامند؟   در آن  چهارپایانتان کند و رشد  در آن  کشتزارهایتان

 بردارید؟.  از لجاجت  و تدبر وتفکر تا دست  و قبول  فهم  شنیدن

 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  

 ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  
 روز را بر شما تا روزاگر خداوند »خبر دهید   من  یعنی: به «اید بگو: آیا نگریسته»

طور  کنید، به می  زندگی  شما در آن  را که  زمانی  یعنی: اگر تمام «گرداند  پاینده  قیامت

شما   معبود برای  جز خداوند کدامین»روز گرداند   و مستمر تا روز قیامت  همیشگی

از  بیاسایید و  کار روزانه  و خستگی  از رنج «گیرید  آرام  در آن  آورد که  در میان  شبی

  را به  بزرگ  منفعت  این «بینید آیا نمی»شوید؟   بال و فارغ  وکار راحت کسب  تکاپوی

 بازگردید و بازایستید؟ أغیرخدا  تا از پرستش  و هشیارانه  پندآموزانه  دیده
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با   که  مناسبتی  سبب ( را به )افال تسمعون أخداوند  شود که می  مالحظه  آیه  در این

  شنوایی  گرفتن کار شب، به  و تاریکی  زیرا در آرامش  ساخت  پیوسته  آن  ارد، بهد  شب

  پیوسته  آن  به با روز دارد،  که  مناسبتی  سبب ( را به و )افال تبصرون  کاراتر و مفیدتر است

 . است مؤثرتر و کاراتر  بینایی  کارگرفتن روز به  زیرا در روشنایی  ساخت

 

 ڈ     ژ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ  ڌ ڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
  شب یعنی: در « آفرید تا در آن  و روز را برایتان  شب»  که  شماست  به « و از رحمتش»

  پدیده دو  در روز. یعنی: آفرینش «بجویید  خویش  او روزی  بیارامید و تا از فضل»

  میان و  کار و تالش  میان  کردن  کرد تا جمع  شما جمع  و روز را برای  شب  عظیم

گیرد   سروسامان  زندگیتان  ترتیب  این  گرداند و به  ممکن  را برایتان  و آرامش  استراحت

  انواع  دادن با انجام را بر خود، أخداوند  های نعمت «بگزارید  سپاس  و تا باشد که»

 و روز.  ها در شب عبادت

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک                 گ   گ  
 پنداشتید، شما می  که  من  شریکان  ندا دردهد و بگوید: آن  آنان  به  که  و روزی»

 بار  ندا برای  از تأکید و تکرار این  برهانند؟ هدف  مخمصه  تا شما را از این «کجایند

 خشم  کننده جلب  چیز مانند شرك  هیچ  که  امر است  این بر  بندگان  نمودن  دوم، آگاه

 باشد. نمی  وی  رضای  کننده  چیز مانند توحید، جلب  هیچ  که چنان  نیست  سبحان  خدای 

 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     

 ۀ  ۀ  
  گواهی  امت  آن  در حق  روز قیامت  که « کشیم می  بیرون  گواهی  هر امتی  و از میان»

اند  هر امت  دادگران و  عادالن  واهانگ  قولی: این گواهان، پیامبران: اند. به  دهد. و این می

با   که  را بر این  دلیلتان و  یعنی: حجت «آورید  را در میان  گوییم: برهانتان می  گاه آن»

  حقیقت  آنها به  که  است  هنگام  آورید. در این  اند، در میان وجود داشته  شریکانی  من
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  حق  دریابند که  گاه آن»شوند  می  الل و  و برهان، گنگ  حجت  و از ارائه  کرده  اعتراف

از  «بستند برمی  و آنچه»باشد  می  الشریک  و او یگانه  در الوهیت « خداوند است  آن از

و ناپدید   غایب  یعنی: از دید آنان «شود می  گم  از آنان»ناروا   به  دروغین  شرکای

 آید. نمی  کارشان  به  گردد و هیچ می

 

ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ې  
یصهر  فرزند  اند: قارون کرده  و غیر آنها نقل  و قتاده  نخعی «بود  موسی  از قوم  قارون»

د فرزن  فرزند عمران ÷ و موسی  است ÷ فرزند یعقوب  فرزند الوی  فرزند قاهث

  بودند. نقل دیگر یک  دو، پسرعموی  آن  . پس÷ فرزند یعقوب  فرزند الوی  قاهث

شد   منور نامیده  جهت  خواند، از این می  خوش  صدایی  را به  تورات  قارون  که  است

  بغاوت  برآنان  پس»گرایید   نفاق  به  سامری  که کرد چنان  پیشه  نفاق  از آن  پس  ولی

  از فرمان خود از حد گذشت،  و تکبر بر قوم  در گردنکشی  ونیعنی: قار «کرد

  گنج: مال «گنجها او از  و ما به»کافر شد   عزوجل  خدای  سرپیچید و به ÷ موسی

  اموال  گنجهای  یعنی:کلیدهای «او  کلیدهای  که  بخشیدیم  ای اندازه به»  است  شده  ذخیره

  یعنی: پشت «کرد می  رومند سنگینینی  بر گروهی»او   شده قفل  و صندوقهای

  وقتی  کنند. پس  را حمل خواستند آنها می  کرد؛ وقتی می  را خم  از مردان  ای مجموعه

مقدار و   گنجها چه  خود این  مقدار بود، تصور کنید که  او این  اموال  گنجهای  کلیدهای

و   دیگر بوده  بعضی  یبانپشت  بعضی  اند که  گروهی«  عصبه»بود؟ مراد از   اندازه  چه

گوید:  می  عباس هستند. ابن  ید واحده  آنان  کنند، گویی می  همدیگر را یاری

او   به  قومش  که  گاه آن»« کردند می  مرد نیرومند حمل  او را چهل  گنجهای  کلیدهای»

 دنیا؛ سرمستی، سبکسری، تکبر و  مال  بسیاری  سبب  یعنی: به « نکن  گفتند: شادی

  یعنی: متکبران «ندارد  دوست را  زدگان خداوند شادی  گمان بی»  نکن  گردنکشی

شکر   هایش را در برابر نعمت او  ندارد که  را دوست  و ناسپاسی  مغرور و گردنکش

قرار و   بدان  که  است  شادمان دنیا  به  فقط کسی  گویند. پس نمی  گزارند و سپاس نمی
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  پایدار آن  های نعمت  سوی  به  رویکردش و  آخرت  سوی  به  قلبش  که  کسی یابد اما  آرام

 خواهد کرد.  دنیا را ترك  زودی  به  داند که می شود زیرا نمی  دنیا شادمان  است، به

 

ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ى  ى 

 ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
  آخرت  سرای»  و ثروت  از توانگری « است  تو داده  خداوند به  در آنچه»  قارون  ای «و»

تجاوز و  در  نه  کن  پسندد، انفاق می أخدا  که  را در آنچه  اموال  لذا این « را بجوی

یعنی: در  « نکن  فراموش  را از دنیا هم  ات بهره»  حال درعین «و»  و ستم  گردنکشی

آشامیدن، پوشیدن،  ـ مانند خوردن،  آن  کسب  اپو در جهتو تک  از حالل  برداری بهره

  پروردگارت  که  گونه  همان زیرا  ده  خرج را به  آن  متناسب  ـ نیز تالش  و ازدواج  مسکن

او   را به  حقی  هر صاحب  حق  پس  است  را نیز بر تو حقی  است، نفست  را بر تو حقی

  کانک  الخرتک  ابدا، و اعمل تعیش  کانک  كلدنیا  اعمل»گوید:  می كعمر . ابن بده

  و برای  هستی  زنده  طورهمیشه به  گویی  که  کار کن  چنان  دنیایت  غدا: برای  تموت

 «. میری فردا می  گویی  که  کار کن  چنان  آخرتت

 از  که با آنچه « است  کرده  تو نیکی  خدا به  که همچنان» أخدا  با بندگان « کن  و نیکی»

  به  یعنی: در آن«  فساد مجوی  و در زمین»  است  داشته  تو ارزانی  دنیا به  نعمتهای

  دوست را»  زمین  در روی « خداوند فسادپیشگان  که»  نکن  عمل أخداوند  معاصی

 . است  وی  و عادت  سنت  دارد و این می  را دشمن  آنان  بلکه «دارد نمی

 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  

 ٹ        ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
  من نزد  که  خاطر علمی به»  و ثروت  مال « همانا این»  قومش  پاسخ در  قارون « گفت»

  ازانواع  وی  و شناخت  از آگاهی  علم، عبارت  و آن « است شده  داده  من  است، به

ها  گنجهاو دفینه  وی، شناخت  قولی: دانش بود. به  اندوزی مال  های ر راهتجارتها و سای
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  من  که  دانست می داد زیرا  من  را به  مال  این أاست: خداوند  این  معنی  قولی بود. به

  را ارج  من  فضیلت أخداوند  پس  باشم نعمتها می  این  و شایسته  هستم  فضل  اهل

را   قول  کثیر این کرد. ابن  ارزانی  ام شایستگی  اساس بر  من  را به  مال  همه و این  گذاشته

آیا »پندارد.  می  گردانید، ضعیف می  را طال و نقره  و روی  کیمیاگر بود و مس  قارون  که

از او   را که  کسانی»  گذشته  از امتهای یعنی: «از او از قرنها  خداوند پیش  که  ندانست

یا نیرومندی، بر   اگر مال  پس «؟ است  ندوزتر بودند، نابود کردها نیرومندتر و مال

از   و مجرمان»کرد  نمی  هالکشان أخداوند کرد، هرگز می  داللت  کسی  فضیلت

را جویا   مجرمان  قیامت  در فردای  فرشتگان یعنی: «شوند نمی  پرسیده  گناهانشان

  شناخته  از سیمایشان  مجرمان  که  جهت کنند، بدان نمی وجو شوند و از آنها پرس نمی

 گردند. محشور می  سیاه  با روی  شوند چرا که می

 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    

 ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  
 و آرایشی  با تجمل  یعنی: قارون «شد  بیرون  خویش  در زینت  بر قومش  پس»

  به  و حشم  از خدم  وبرق پر زرق  و در موکبی  آراسته  ای هو کوکب  و نمایش  کننده خیره 

 شد، می  زده دیدید، شگفت را می  صحنه  آن  هر کس  شد که  بیرون  قومش  میان

 ما  کاش  بودند، ای»  آن  و زینت «دنیا  زندگانی  خواهان  که  گفتند کسانی»  که طوری به

 از دنیا « بزرگی  ای بهره  او دارای  راستی شتیم، بهشده، دا  داده  قارون  به  نیز مانند آنچه

  آن  مؤمنان از  قولی: آنان نظر وجود دارد؛ به اختالف  سخن  این  گویندگان  درباره « است»

 بودند.  زمان  دیگر: از کفار آن قولی و به  زمان
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ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  

 گ    ڳ  
 پرهیزکار  دانشمندان  ایشان «بودند گفتند  شده  داده  واقعی  دانش  که  و کسانی»

 « بهتر است  الهی  ثواب بر شما!  وای»دنیا گفتند:   آرزومندان  به  بودند که  اسرائیل بنی

را   آن  آرزوی اکنون  شما هم  که  است  چیزی  بهتر از آن  در آخرت  الهی  یعنی: پاداش

  که  آنچه  در ضمن «دهد  انجام  صالح  آورد و عمل  ایمان  که  یکس  برای»کنید  می

  آن  وجز صابران»  است  بسیار ـ بخشیده  و چه  اندك  ـ چه  از مال  وی  به  خداوند متعال

  کسی  فقط در قلب گفتند،  اسرائیل بنی  دانشمندان  که  سخنی  یعنی: این «را فرانگیرند

  شکیبا بوده أخدا  طاعت بر  گرداند که می  خود عامل  و به  را گرویده  نشیند و کسی می

 دارد. می  نگه  شهوات  و خود را از ارتکاب

در زمین،   و فسادافروزی  طلبی  بسیاراندوزی، برتری  قصد و انگیزه  به ! مؤمنان  لذا ای

  آمده  سیقد  شریف  در حدیث  که نانرا تمنا نکنید. چ  دوام بی  پذیر دنیای زوال  بهره

  ندیده  چشمی  هیچ  را که  خود آنچه  شایسته  بندگان  فرماید: برای می أخداوند»است: 

  گاه . آن ام کرده است، آماده  خطور نکرده  بشری  هیچ  و بر قلب  نشنیده  گوشی  و هیچ

  کسی داند هیچ نمی را بخوانید: )پس  آیه  خواهید این فرمودند: اگر می صخدا   رسول

  کار و کردار پیشینشان  جزای  که  است  نهفته  چشمها برایشان  روشنی  بسیار مایه  چه  که

 ««.17/   سجده( » است

 

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  

 ہ  
بر   زاییج  عنوان  به « فرو بردیم  زمین  به  اش با خانه»را   یعنی: قارون «او را  گاه آن»

  امتهای از  مردی  که  در اثنایی»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان  وی  گردنکشی

دو   آن  آمد و در میان  بیرون  خرامان  پوشیده  قیمت  سبز گران  از شما دو جامه  پیش

خود فرو برد  او را در  داد که  را فرمان  زمین  سبحان  کرد، خدای فخر و تبختر می  جامه

  نداشت  گروهی  هیچ  پس»«. جنبد می  در زمین  فرورفتن  در حال  او تا روز قیامت  پس
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  از آنان  که  نداشت  گروهی  هیچ  یعنی: قارون «رسانند  برابر خداوند یاری او را در  که

 «نبود  یافتگان  نصرت از»نیز  «و خود»کنند   دفع  را از وی  الهی  بجوید تا عذاب  یاری

  را از عذاب  سرمایه، خویشتن  همه آن  داشتن  رغم تا به  نداشت  قدرت  خود همیعنی: 

 بازدارد.  در زمین  و از فرورفتن  داده  نجات  الهی

 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  

 ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   ۉ   ې  ې  ې  
  رسیدن  آرزوی  یعنی: به «کردند و را آرزو میا  دیروز منزلت  که  کسانی  و همان»

را   خداوند روزی  که  این  گفتند: وای، مثل می  صبح»بودند   قارون  و جایگاه  مقام به

  پشیمان  یعنی: آنان «گرداند می  و تنگ  بخواهد گشاده  که  از بندگانش  هر کس  برای

 از  اکنون تا هم  آشکار شد که  ا حقیقتیم  برای  کردند گفتند: اینک قبال آرزو می  از آنچه

  است، بر هرکس أخدا  دست که: کار به  است  این  حقیقت  بود، آن  ما پنهان  دیده

  تنگ را  بخواهد آن  گرداند و بر هر کس می  را گشاده  وثروت مال  بخواهد، دایره

  شریف  حدیث در  که ن. چنا است  بندگان  و ابتالی  آزمایش  برای  همه  گرداند و این می

وأكماقسمخالقكمأبينكمقسماهللنإ»است:   آمده يحبمنالماليعطياهللنأرزاقكم،

شما   شما را در میان  اخالق  عزوجل  : خدایيحبمنلالإيماناإلواليعطياليحبومن

  را به  خداوند مال  گمان و بی  تاس  کرده  شما را تقسیم  ارزاق  که چنان  است  کرده  تقسیم

  که  کسانی  را جز به  دهد اما ایمان دارد می نمی  دارد و دوستشان می  دوستشان  که  کسانی

 «.دهد دارد نمی می  دوستشان

گفتند:   ادامه بودند در  برده  پی  خویش  خطای  به  قارون  مال  در آرزوی  که  کسانی  گاه آن

بود از   نداده  و ما را پناه  خویش  با رحمت «بود  ننهاده  منت و اگر خداوند بر ما»

  آن  سبب  به  که بود  بود و اگر چنان  بر آن  قارون  که  ای و ستمگری  سرکشی، سرمستی

را در   قارون  که چنان «برد ما را نیز فرومی»  گرفت مورد، ما را فرو می و بی  خام  آرزوی

از   ای خواسته  هیچ  به «شوند نمی رستگار  کافران  وای، گویی»فرو برد   زمین

 خود.  های خواسته
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 ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ې  ى      ى   ائ   ائ
  آن» فرماید: می  داده  ما تعلیم  را به  خویش  های از سنت  سنتی  عزوجل  خدای  سپس

  سرای  سوی به  رهرا. اشا  بهشت  های و بهره  و مقام  یعنی: عزت «را  آخرت  سرای

  در مقابل  آن و جایگاه  شأن  و تجلیل  قصد بزرگداشت ، به« تلک»با لفظ   بهشت  جاویدان

  بهشت  این ! اند.آری شده  از دنیا داده  وی  و امثال  قارون  که  است  هایی  تحقیر بهره

  در روی  که  کنیم مقرر می  کسانی  برای»اید  را شنیده  آن  شما اوصاف  که  جاودانی

  خواهند بر مؤمنان نمی  که  یعنی: کسانی «و فساد نیستند  خواستار برتری  زمین

  خدای  معاصی  ارتکاب فساد کنند با  ورزند و در زمین  تمجویی، تکبر و س برتری

 . سبحان

و   است آشکار  باشد ـ امری  که  ای فساد ـ هر فساد و تبهکاری  اند: حرمت علما گفته

  است  این  آن  ؛ ممنوع دارد و مجازی  ممنوعی  جویی برتری  ولی  جایز نیست  از آن  چیزی

در امر   که  است  این  باشد اما مجاز آن  بر مردم  و تطاول  درایی تکبر و دیده  شیوه  به  که

  خوب، سواری  لباس به  که  آن  باشد، نه  برمردم  دینی  و پیشوایی  ریاست  و در طلب  حق

  به  خاطر عشق  به  که  کسی  شود. ولی  جویی  برتری  بر دیگران  خوب  و منزل  وبخ

  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  نیست  دارد، بر او باکی  چیزها را دوست  زیبایی، این

  شود. مردی وارد نمی  بهشت  باشد، به از کبر  ای ذره  هموزن  در قلبش  که  کسی»است: 

باشد،   و قشنگ  خوب  وی  و کفش  جامه  دارد که  دوست  شخصی !هللا گفت: یا رسول

و   از کبر نیست، خداوند زیباست  این ! فرمودند: نه؟  است  جویی از کبر و برتری  آیا این

  شمردن  و کوچک  حق  علیه  از: سرکشی  است  دارد، کبر عبارت  را دوست  زیبایی

  که: فروتنی  است  شده  وحی  من  همانا به»است:   آمده  شریف  درحدیث  همچنین«.  مردم

 «.برنشورد  بر کسی  کسی فخر نورزد و  بر کسی  اختیار کنید تا کسی
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     یی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب          

 ىب  يب   
  برایش یعنی: « است  او بهتر از آن  برای»  در روز قیامت «آورد  میان  به  نیکی  هر کس»

و »دهد  می  وی  به  آن برابر برابر تا هفتصد از ده أخداوند  که  است  بهتر از آن  پاداشی

 آنچه  اند، جز سزای بدیها شده  مرتکب  که  آورد، کسانی  میان  به  بدی  هر کس

  لخداوند متعا  هم  شود. گاهی  افزوده  بر عذابشان  که آن  بی «یابند اند، نمی کرده 

 آمرزد. را می  گذرد و آنان در می  از گنهکاران  خویش  و فضل  رحمت  و به  عفوکرده

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  
را   قرآن  که  یعنی: خدایی «کرد  را بر تو فرض  قرآن  این  که  کسی  درحقیقت، همان»

  سوی به یقینا تو را»گردانید   را بر تو فرض  آن  احکام  به  کردن  کرد و عمل  بر تو نازل

 و ظفرمند وپیروز.  فاتح «گرداند باز می»  مکه  بازگشتگاه  سوی یعنی: به «معاد

  آمده  از غار ثور بیرون صخدا  رسول  چون  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

در   مکه  رسیدند، اشتیاق  جحفه  گرفتند و به  شرا در پی  مدینه  سوی به  هجرت  و راه

 فرمود.  را نازل  آیه  این أخداوند  گاه کشید. آن  شعله  جانشان

را  ص حضرت  پیامبرش، وفا کرد و آن  خود به  وعده  این  به  تعالی  حق  که  راستی به

  لشکریان مند،را عزت  ایشان  بازگردانید که  مکه  به  درحالی  سال  هشت  بعد از مدت

پ  پ   + مجاهد در تفسیر  بود. ولی  گردانیده  را غالب  اسالم  را پیروز و دین  خویش

بگو: » «. است  روز قیامت  سوی تو به  بازگرداننده أخداوند»گوید:  می  _پ

  وچه»  هستم  من  کس  آن  که « آورده  پیش  هدایت  کسی  داند چه بهتر می  پروردگارم

خواهید   زودی  به  هستید. پس  شما مشرکان  آنان  که « است  آشکاری  راهیدر گم  کسی

  کفار مکه  به  است  پاسخی  خواهد بود. و این  کسی  چه  از آن  نیک  سرانجام  که  دانست

 . قرار داری  گفتند: تو در گمراهی صخدا  رسول  به  که  گاه آن
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ    ٹ  ٹ
 به أخداوند  که از آن  یعنی: قبل «القا شود  بر تو کتاب  که  و تو امیدوار نبودی»

  رسالت  به  بندگان  سوی به  که  را نداشتی  برگزیند، تو امید و انتظار آن  و رسالتت  نبوت 

 «بود  ارتپروردگ  از جانب  رحمتی  این  بلکه»شود   نازل  و بر تو قرآن  شوی  برانگیخته

  بود، نه  پروردگارت  از سوی  و فضلی  بر تو، رحمت  قرآن  فرودآوردن  یعنی: لیکن

  پیامبرش  خداوند متعال جهت،  بدین  داشتی  که  خاطر استحقاقی به  و نه  خاطر عملت به

 گردانید:  مکلف  دستور ذیل  پنج  را به

  دوستی پیوند  دا با مجامله، برقرارکردنیعنی: مبا « مباش  کافران  هرگز پشتیبان  پس»ـ  1

  باشی  آنان  ـ کمک  آن  قاطعانه  و اعالم  دعوت  تبلیغ  حساب  ـ به  با آنان  کردن و مدارا

 برخیز.  مخالفت  به  با آنان او صراحت  را طرد کن  کافران  بلکه

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 بر تو  که از آن  پس»  قرآن  به  یعنی: از عمل « الهی  نباید تو را از آیات  لبتهو ا»ـ  2

  کتاب  تالوت  کافران، مانع  و آزارهای  دروغ  و نباید سخنان «است، بازدارند  شده  نازل

 تو شود.  از سوی  آن  به  و عمل أخدا

 ، یگانگیأخداوند  ویس را به  یعنی: مردم « کن  دعوت  پروردگارت  سوی و به»ـ  1

 . فراخوان  و پرهیز از معاصی  فرایض  به  وی، عمل 

به   گویی دستور کنایه  در عمل، یا در اعتقاد. این « مباش  از مشرکان و زنهار!»ـ  4

 خطاب:  این  ـ همچنین  است صـ بجز پیامبر   دیگران 

 

     ڱ     ں  ں  ڻ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ
  یعنی: فقط حق « جز او نیست  را نخوان، خدایی  و با خدا معبود دیگری»ـ  5

 تو زیانی  توانند به می  نه  وی و غیر  چیز تواناست بر همه  که  است  ای یگانه  خدای تعالی

جز  دیگر  بانـ مخاط  گفتیم  که اخیر ـ چنان  دو خطاب  . مراد از این منفعتی  برسانند و نه 

 «او  است، جز وجه  شونده  هالك»باشد   که  هر چه «چیز همه»هستند  صپیامبر 
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  حدیث . در است  پاینده  زنده  که  است  تعالی  فقط حق  این  او پس  یعنی: جز ذات

  اال کل است:  سخن  این  لبید شاعر گفته  را که  سخنی  ترین راست»است:   آمده  شریف

 «. است و نابود  چیز جز خداوند، فانی همه  باشید که  باطل: آگاه  اهلل ء ما خال شی

هر   به نافذ است،  که  است  تعالی  حق  و قضای  یعنی: فقط فرمان « اوست  آن از  حکم»

در  «شوید می  او بازگردانیده  سوی و به»راند  می  کند و فرمان می  بخواهد حکم  چه

و   نیکوکاریش  قبال تا نیکوکار را در  غیر وی  سوی به  ، نهرستاخیز و حشر و نشر  هنگام

 جزا دهد.  اش برابر بدکاری بدکار را در
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 ﴾ عنکبوت  سوره ﴿
 . است  ( آیه93)  و دارای  است  کیم

 

را   پرستان بت أخداوند  شد که  نامیده«  عنکبوت«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 کنند. بنیاد بنا می بی و  سست  خود خانه  برای  که  است  کرده  تشبیه  عنکبوتی  به  در آن

نوح،   و داستانهای  است  راستین  ایمان  تکالیف  عنکبوت، بیان  سوره  محور اساسی

  سوره  که  طوری شود. و همان می  مطرح  سیاق  نیز در همین ‡ابراهیم، لوط و شعیب

شود،  می  بحث  منافقان و  از متقیان، کافران  آن  مهو در مقد  است  آغاز شده«  الم»با   بقره

گوید؛  می  سخن  و منافقان  و از مؤمنان، کافران  آغاز شده«  الم»نیز با   عنکبوت  سوره

 . است«  بقره«  سوره  مقدمه  تفصیل  سوره  این  گویی

 

 ڻ  ڻ  
«  بقره«  سوره ر آغازمقطعه، د  حروف  درباره  و سخن « الف، الم، میم»شود:  می  خوانده

 . گذشت

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  
 قرار  شوند و مورد آزمایش آوردیم، رها می  تا گفتند ایمان  اند که پنداشته  آیا مردم»

البد  بلکه   اند نیست پنداشته  آنان  که چنان  قضیه ! ؟ نه و جانهایشان  در اموال «گیرند نمی

  مصایب از انواع   جانی، یا غیر این  و زیان  جهاد، یا فقر، یا آفت  یلهوس  را به  آنان

  کاذب  انسان از  صادق  و انسان  منافق  از انسان  و مخلص  وارسته  تا انسان  آزماییم می

  حقیقتی  بلکه شود  گفته  زبان  به  که  نیست  ای فقط کلمه  متمایز گردد بنابراین، ایمان

  که  است  و جهادی ها ها و مسئولیت با دشواری  همراه  است  الیف، امانتیتک  دارای  است

بپندارد.   این  خالف  که  سزاوار نیست  کسی  نیاز دارد و برای  فراوان  صبر و تحمل  به

  انبیا هستند، سپس در ابتال  مردم  ترین سخت»است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان
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مورد   خویش  دین  بر حسب  لذا انسان  مراتبشان  حسب به ها بهترین  و سپس  صالحان

 «.شود می  افزوده  ابتالیش بود، در  صالبتی  اگر در دینش  گیرد پس قرار می  آزمایش

شد   نازل  جمعی  درباره  آیه  کند: این می  نقل  حاتم ابی از ابن  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  نوشتند که  آنان  به  در مدینه صمحمد  بودند اما یاران  دهآور  بودند و اسالم  در مکه  که

را در   مدینه  سوی به  هجرت  راه  ایشان  نکنند پس  شود تا هجرت نمی  پذیرفته  اسالمشان

 بازگردانیدند.  را از راه  ایشان  مشرکان  گرفتند ولی  پیش

  او در راه شد زیرا  نازل یاسر بنعمار  درباره  آیه  این  که  است  کرده  سعد روایت اما ابن

 . گرفت قرار می  مورد شکنجه أخدا

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
در  ما  سنت  یعنی: این « آزمودیم»نیز  «بودند  از اینان  پیش  را که  یقین، کسانی و به»

  از آنان  پیش  امتهای  که چنان  آزماییم را نیز می  امت  این  لذا ما مؤمنان  ماست  بندگان  میان

شد  می  نهاده  سرشان  بر فرق  اره  بودند که  کسانی  و از آنان  دادیم قرار  را مورد آزمایش

در   کریم  قرآن  که چنان گشتند بر نمی  خویش  شدند اما از دین می  دو نیم  و از میان

  را بیان  حقیقت  شدند، این  انو پیروانش  ایشان  که  و آزمایشهایی ‡انبیا  داستانهای

  که: ایمان  سخنشان  این در «اند گفته  راست  را که  خداوند آنان  البته»  است  کرده

  و به «دارد می  نیز معلوم» را  ایمان  مدعی « دارد و دروغگویان می  معلوم»  ایم آورده

 کند. آنها تمییز ایجاد می  میان  امتحان  وسیله

و   راستگویان  تعالی، متمایز کردن  حق  از سوی«  داشتن  معلوم«  ( یعنی لنعلمال أمراد از )

  جدید چرا که  معلومات  آوردن  دست به  است، نه  عینیت  در عرصه  دروغگویان

  را که  خواهد بود و آنچه  در آینده  را که  و آنچه  بوده  در گذشته  را که  آنچه أخداوند

  وجود خواهد آمد، همه  به  چگونه وجود آید  عرصه  به  باشد که وجود ندارد و اگر قرار

 . است  مورد اتفاق  سنت  اهل  ائمه  میان در  که  است  اجماعی  امری  داند. و این را می

آشکار و از   وی  در علم  را که  آزمایش، آنچه  وسیله  خواهد تا به می  تعالی  بنابراین، حق

  ـ و نه  عملشان را در برابر  سازد تا مردم  نیز نمایان  واقع  عالم است، در  بشر غایب  علم
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  جهت  اگر از یک  آزمایش  قرار دهد و این  ـ مورد محاسبه  خویش  مجرد علم  فقط به

سوم،   و از جهت  اوست  دیگر نمایانگر عدل  است، از جهتی  تعالی  حق  از جانب  فضلی

  از مفسران  و غیر وی  عباس ابن  روی  . ازاین است  ناننهاد آ  برای  و ویرایشی  تربیت

و   جمله  اند: این گفته  ( و نظایر آن خداوند متعال: )االلنعلم  فرموده  سلف، در تفسیر این

  به  (. زیرا رؤیت ببینیم  که  این  )مگر برای است:  معنی  این  به  کریم  در قرآن  نظایر آن

دو  هر  موجود و معدوم  به  تر بوده عام  رؤیت از  علم  که  حالیگیرد در  می  موجود تعلق

 گیرد. می  تعلق

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  
 أخداوند  و نافرمانی  معصیت  و از ارتکاب« شوند بدیها می  مرتکب  که  آیا کسانی»

گریزند و ما را ـ  می ما یعنی: از نزد «گیرند می  بر ما پیشی  پندارند که می»ندارند؛   باکی

گردانند؟  ـ عاجز می  قرار دهیم  مؤاخذه مورد  برابر اعمالشان را در  آنان  که از آن  قبل

  قدرت  از حیطه  پندار آنها که و  اندیشه  این  بد است  یعنی: چه «کنند می  بد داوری  چه»

 آید. می  آنان  سراغ به  ناخواه ماخواه  نه، هرگز! مجازات روند!  توانند بیرون ما می

 ؛ ولید آیه  ها در این بدی  از مرتکبان  گوید: مراد الهی می  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

معیط،  ابی بن عقبه عقبه، هشام، شیبه، عقبه، ولیدبن بن مغیره، ابوجهل، أسود، عاصی  بن

و هر   است  عام  کریمه  هآی  اند ولی قریش  از سردمداران  و همانندانشان  وائل  بن  حنظله

 گیرد. و کافر ـ دربر می  از مسلمان  باشد ـ اعم  وصف  این  به  را که  کسی

 

 ى  ى         ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ       ۆئ  ۈئ        ۈئ  
 « است  فرارسنده  مقرر الهی  اجل»  باید بداند که «خدا امید دارد  لقای  به  که  کسی»

باید   پس  است  آمدنی  ناخواه و جزا خواه  روز رستاخیز و پاداش  برای  نیعنی: میعاد معی

و او »شود   شرفیاب  تعالی  حق  مالقات  به  صالح  کند تا با عمل  روز عمل  این  برای

کنند لذا هرگز  آشکار می و  پنهان  که  آنچه  به « داناست»را   بندگانش  سخنان « شنواست

 گرداند. نمی  را ضایع  آنان  تهشایس  از اعمال  چیزی
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 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئ  حئ   
 یعنی: «کند جهاد می  خودش  فقط برای  که  نیست  جهاد کند، جز این  و هر کس»

  طاعات بر  صبر و پایداری  خود جهاد کند؛ از راه  با کفار جهاد کند، یا با نفس  که  کسی

  خودش سود به  گمان بی  پس  وی  های وسوسه  کردن دفعجهاد کند؛ با   شیطان  و علیه

  و چیزی  دیگران به  گیرد نه می  تعلق  خودش  به  جهاد وی  پاداش  است، یعنی  جهاد کرده

نیاز  بی  از عالمیان خداوند  گمان بی»گردد  برنمی  سبحان  خدای  به  جهاد وی  از منافع

و   گناهان  که  طوری ندارد، همان  نیازی  چهی  و عباداتشان  طاعات  به  پس « است

و   و ضرر طاعات  ، نفع روی سازد. از این او وارد نمی  به  زیانی  نیز هیچ  هایشان نافرمانی

  انسان  این  جز رشد و کمال  چیزی أخدا  گردد و برنامه برمی  خود انسان  معاصی، به

 . نیست

 

 ڀ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ      
  آنان را از  اند، قطعا گناهانشان داده  انجام  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که  و کسانی»

با   از آنان را  اند، گناهان داده  انجام  که  ای شایسته  کارهای  آن  سبب لنکفرن: به«  زداییم می

و »  کنیم دور می را  و عذاب  خشم ؛ مانند گناه  به  آثار متعلق  و از آنان  پوشانیم می  مغفرت

  حسب  را به  پاداششان یعنی: « دهیم می  کردند، پاداش می  را که  آنچه  نیکوترین  آنان  به

بیشتر و   آنان  است: به  این  معنی  قولی  . به داریم مقرر می  در اسالم  اعمالشان  نیکوترین

  ای نیکی  فرماید: )هر کس می  که چنان  مدهی می  اند پاداش کرده  عمل  که  بهتر از آنچه

 «.191انعام/( » است پاداش  برابر همانند آن  او ده  آورد، برای  پیش

 

ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  

 ڄ  ڄ     ڦ  ڄ  ڄ   
  رفتاری  با آنان و «کند  نیکی  پدر و مادرش  به  نسبت  که  کردیم  سفارش  انسان  و به»

گیرد و   پیش شود، در می  خوش  آن  به  پسندند و دلها و خاطرهایشان را می  آن  نیکو که

  پدر و مادر سبب آنها زیرا  عواطف  آنها و رعایت  به  کردن  جز با نیکی  میسر نیست  این
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  رفتاری  ینچن  شایسته  اند پس کرده  فرزندانشان  را به  نیکی  وجود انسانند و نهایت

  امر کردیم  انسان  یعنی: به است،« امر«  معنی  به  کریمه  در آیه«  وصیت: سفارش»هستند. 

  را که  درکوشند تا چیزی تو و اگر آنها با»کند.   نیکی  پدر و مادرش  به  نسبت  که

ر و یعنی: اگر پد « نکن  دو اطاعت  پس، از آن  گردانی  شریک  نداری، با من  علم  بدان

  که  گردانی  را شریک  معبودی با من  که  کردند بر این  از تو خواستند و الزامت  مادرت

از   طاعتی  زیرا هیچ  نکن  اطاعت  آنان  خواسته  از این  پس  نداری  علمی  آن  خدا بودن  به

و   سایر معاصی  آنها به  دادن فرمان . نیست  پذیرفته  خالق  در نافرمانی  مخلوق

شود.  می  آنها ملحق  از سوی  شرك  درخواست  نیز، به  سبحان  خدای  های فرمانینا

بگیرند لذا  قرار  اطاعتی  مورد هیچ  سبحان  خدای  بنابراین، نباید پدر و مادر در معصیت

فقط   نبر بلکه  دهند، از آنها فرمان می  فرمان  است  حرام  که  آنچه  اگر پدر و مادر تو را به

با   رفتاری معصیت، نباید تو را از نیک  آنها به  دادن  فرمان  ببر اما این  فرمان  أاز خدا

  من  سوی شما به  بازگشت»اند.  کرده  توصیه  چنین صخدا  رسول  که آنها بازدارد. چنان

  یعنی: شما را از اعمال « سازم می  کردید، آگاهتان می  آنچه  حقیقت به  گاه آن  است

است، جزا   سزاوار آن  که  آنچه  را به  یک و هر  کنم می  آگاه  تان اشایستن و  شایسته

 . دهم می

فرمود:   کند که می  روایت  وقاص ابی از سعدبن  کریمه  آیه  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

؟  است داده  فرمان  با والدین  نیکی  خدا تو را به  که  است  این  گفت: مگر نه  من  به  مادرم»

 ! یا کافر شوی  بمیرم تا  نوشم می  ای نوشابه  و نه  خورم می  غذایی  نه  خدا سوگند که به

در   گاه آن  رفت  سایه  به از آفتاب   چیز نخورد و نیاشامید و نه  روز هیچ شبانه  یک  سپس

  نشد. در ای  رمق بی  و سخت  رفت  از حال  کرد تا بدانجا که  و روز بعد نیز چنین  شب

جانها   و آن  باشی داشته   اگر تو صد جان ! جان آمد و گفت: مادر  نزد وی هنگام، سعد به

  خواهی اگر می  را فروگذارم، حال  دینم  که  نیستم  کسی  روند، من  بیرون  از تنت  یکایک

  شد، اعتصاب  مأیوس  مادر سعد از کفر وی چون   نخور. پس  خواهی بخور و اگر می

  آیه  گوید: این . سعد می سر گرفت را از  نوش و خورد و  را شکست  یشخو  غذای

 «.شد  من نازل  درباره
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 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  
 صالحان  را در زمره  آنان  اند، البته کرده  صالح  و کارهای  آورده  ایمان  که و کسانی»

 اند. گردیده  قدم راسخ  تگیو شایس  در صالح  که  کسانی  یعنی: در زمره « آوریم درمی 

 ‡پیامبران  آرزوی  و محل  است  مؤمنان  صفات  ترین از برازنده  صالح  که  باید دانست
 . است  بوده

 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ  ک  ک        ک  

 ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  
 در  چون  پس  ایم آورده  خدا ایمان  گویند: به می  هستند که  کسانی  مردم  و از میان»

 آزار بینند  وی  خاطر دین و به أخداوند  در راه  یعنی: چون «خداوند آزار بینند

 پیش در  روشی  چنین  طاعات  با اهل  معاصی  و اهل  ایمان  کفر با اهل  اهل  که چنان

آزار و  را مورد  و مطیعان  اوامرش، مؤمنان  به  و عمل أخدا  به  خاطر ایمان و به  گرفته 

  مردم  فتنه»  هنگام  آزار ببینند، در این أخداوند  در راه  چون ! دهند. آری قرار می  اذیت

برگردانند   آنها را از دینشان سازند تا وارد می  بر آنان  مردم  را که  یعنی: آزار و اذیتی «را

  بیقراری  آنان  از سوی  اذیت آزار و  یعنی: از دیدن «دهند رار میخدا ق  مانند عذاب»

  الهی  خود مانند عذاب  شدت و  را در بزرگی  ورزند و آن نمی  شکیبایی  کرده، بر آن

کنند.  می  اطاعت از خدا  که کنند می  اطاعت  چنان  پندارند و از آزاردهندگان می

  آزار قرار بگیرند، از دین مورد خدا در راه  چون  کهقولی: مراد از اینان، منافقانند  به

در   بر آزار و اذیت  که  است  این  مؤمن  شأن شایسته  شوند. پس و کافر می  بازگشته  حق

  و در نیمه  برنگشته  آزارواذیتها از حق  خاطر این به و  نموده  صبر و پایداری خدا  راه

اگر   سر بگذارد. البته  بایستد و آنها را پشت  موانع  این  رویاروی  سقوط نکند بلکه  راه

ظاهرا بر   که  نیست  از آن  مانع  وی  و ثبات  پایداری  این فشار کفار قرار داشت،  تحت

 . است  مطمئن  بر ایمان  قلبش  که  نماید در حالی  تقیه، با کفار موافقت  سبیل

 یابند؛  و غنیمتی  و غلبه  مؤمنان  هب «رسد  ای پیروزی  پروردگارت  و اگر از جانب»

  بوده شما  یعنی: در دین « ما با شما بودیم»  راه  در نیمه  سقوط کنندگان  آن «گویند می»
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و   کرده  تکذیب را  آنان  عزوجل  خدای  . پس یار و همکار بودیم  دشمنان  و با شما علیه

 «؟ داناتر نیست» از خیر و شر « ستا  جهانیان  در دلهای  آنچه  آیا خدا به»فرماید:  می

 آورند؟ می  میان  را به  دروغین  ادعای  این  چگونه  پس

کفار آزار  از  چون  که طوری بود، به  ضعف  در ایمانشان  که  است  ناظر بر گروهی  آیه  این

شد و  می  نمایان  اسالم  قوت  کردند و چون می  و موافقت  همراهی  دیدند، با آنان می

داد،  می  سنگرها نصرت از  و در سنگری  از مواضع  را در موضعی  مؤمنان  عزوجل  دایخ

 . بودیم  گفتند: ما با شما همراه می

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
یعنی:  «دارد می  را نیز معلوم  منافقان ادارد و یقین می  را معلوم  خدا مؤمنان او قطع»

جدا و  دیگر ها از یک در سختی  آزمایش  وسیله  به را  و منافق  مؤمن  دو گروه أخداوند

  مخلص گرداند پس را آشکار می  منافقان  و نفاق  مخلصان  و اخالص  متمایز گردانیده

باید صبر   که چنان خدا  شود و در راه نمی  بیند، متزلزل می  که  از آزارهایی  که  است  کسی

او   اگر به  شود پس می  متمایل  و راست  چپ  به  که  است  کسی  ورزد و منافق می  و ثبات

  خدای  و به  کرده  تبعیت و  و همراهی  موافقت  رسید، با آنان  آزاری  کافران  از جانب

  آن  خورشید پیروزی  شده برفراز  آن  و قوت  اسالم  شود و اگر پرچم کافر می  عزوجل

پندارد  گردد و می بازمی  اسالم  سوی هب گردد،  نمایان  و نصرت  فتح  های بدرخشد و نشانه

 . است  از مسلمانان  که

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ

 ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
  دین  ما باشید، به  و روش  رهرو راه «کنید  ما پیروی  گفتند: از راه  مؤمنان  به  و کافران»

یعنی: اگر  « گیریم می  گردن  را به  ناهانتانو ما گ»باز گردید   خویش  ما درآیید و از دین

گویید  می  که رستاخیز ـ چنان  در هنگامه  آن  سبب شما به  باشد که  ما گناهی  از راه  پیروی
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  که  ما باشیم  تا این  گیریم می  گردن  به را  ما گناهانتان  گیرید پس قرار می  مؤاخذه ـ مورد

 شما.  نه  گیریم قرار می  و بازپرسی  مؤاخذه مورد  آن  به

  عوام میان  امخصوص« ! من  گردن  به  و گناهت  کار را بکن  تو این»جمله:   که  با تأسف

 . است  یافته  و رونق  بسیار رواج  اسالمی  در جوامع  مردم

 را بردارنده  از گناهانشان  و چیزی»فرماید:  می  آنان  در تکذیب  عزوجل  خدای  پس

  بردارنده اند، متعهد شده  آن  برداشتن  به  را که  چیز از گناهانی  نی: آنها هیچیع «نیستند 

  گردن  رابه  ما گناهانتان»که:   خویش  سخن  در این «دروغگویند  آنان اقطع»نیستند 

 گیرد. نمی  گردن را به  دیگری  گناه  کس زیرا هیچ«  گیریم می

 شد.  نازل  کفار قریش  درباره  کریمه  گوید: آیه می  نزول  سبب  مجاهد در بیان

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   ې  
یعنی:  «را خود  سنگین  بارهای»کفر   سوی  دعوتگر به  گروه  این «دارند و قطعا برمی»

  یعنی: بی «خود  را با بارهای  دیگری  و بارهای»اند  شده  خود مرتکب  را که  گناهانی

خود نیز   را با گناهان  دیگری  شود، گناهان  کم  چیزی  گناه  خود مرتکبان  اهاناز گن  که آن

  سوی به  و از هدایت  کرده  گمراه را آنها  که  است  کسانی  دارند. و آن، گناهان برمی

یعنی: از « بستند افترا می  آنچه از  روز قیامت  راستی و به»اند  در برده  به  ضاللت

با   همراه «گیرند قرار می  پرسش مورد»آوردند؛  می  میان  ر دنیا بهد  که  دروغهایی

فراخواند،   هدایت  سوی به  هر کس» است:  آمده  شریف  . در حدیث و سرزنش  سرکوب

  پیروی  تا روز قیامت  از وی  که  است  کسانی  همانند مزدهای  از مزد و پاداش  برایش

  سوی  به  شود. و هر کس  کاسته  چیزی  خودشان  از پاداشهای  که آن  اند، بی کرده

  تا روز قیامت  از وی  که  است  کسانی  گناهان همانند  فراخواند، بر او از گناه  ای گمراهی

 «.شود  کاسته  خود آنان  گناهان از  چیزی  که آن  اند، بی کرده  پیروی

 شود: می  ارائه  کفر و ایمان  از رویارویی  عینی  مثالی  اینک
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ

 ېئ  ېئ   
 منهای  آنها هزار سال  در میان  پس  فرستادیم  قومش  سوی را به  نوح  راستی و به»

  رسالت به  که  داشت  سال  چهل  نوح»گوید:  می كعباس ابن «کرد  درنگ  سال  پنجاه 

بود و   مصروف  قومش  در میان هللا الی  دعوت  به  هم  سال  شد، نهصد و پنجاه  مبعوث

در «. نهاد  فزونی بشر بار دیگر رو به  کرد تا نسل  زندگی  سال  نیز شصت  بعد از طوفان

 «.بود ÷ شد، نوح  فرستاده  که  نبیی  اولین»است:   آمده  شریف  حدیث

  ای طوالنی عمر  ینچن  داشتن  اکنون هم»گوید:  می«  القرآن ظالل فی»تفسیر   صاحب

  هستی  عرصه در  منبع  ترین خبر را از صادق  ما این  رسد ولی نظر می  به  غیرطبیعی

را   آن  بخواهیم اگر اما  است  آن  درستی  روشن  خود برهان  این  کنیم، که می  دریافت

  اند پس دهمحدود بو و  تعداد بشر اندك  زمان  بگوییم: در آن  توانیم تفسیر کنیم، نیز می

  عمر بیشتری  ها طول نسل  این  تعداد، به  کثرت  جای به  سبحان  خدای  که  بعید نیست

  نسل  امتداد پیدا کند و چون  شود و حیات  آبادان  زمین  که  این  باشد؛ برای  کرده  عنایت

  مرها باقیع  ساختن  طوالنی  برای  شد، دیگر سببی  آبادان  نهاد و زمین  فزونی  بشر روبه

و   است  مالحظه  نیز قابل  از جانداران دیگر  ؛ در عمر بسیاری گفتیم  که  سنت  نماند. این

 اها بعض کرکس  بینیم می  که شود چنان می  شود، عمر طوالنی  تعداد کم  هر مقدار که  به

 «.کند عمر نمی  از دو هفته  بیش  مگس  یک که   کنند در حالی عمر می  تا صدها سال

  گفته  ایشان  به  خطاب  است، گویی  دعوت  در راه صپیامبر   پایدار سازنده  آیه  این

جز   فراخواند و از آنان  حق  سوی را به  قومش  سال  نهصدوپنجاه ÷ شود: نوح می

  بر این که   هستی  آن  تو سزاوارتر به !صمحمد   ای  نیاوردند پس  ایمان  اندك  تعدادی

و در   ای مانده  خویش  قوم  در میان  که  است  مدتی  زیرا اندك  ورزی  باتصبر و ث  راه

 . است ÷ نوح  بسیار بیشتر از شمار پیروان  و پیروانت  زمان، شمار امت  اندك  همین

  است  مذکور. طوفان: چیزی  مدت  شدن  بعد از تمام « را فرو گرفت  آنان  طوفان  پس»

 اما در تاریکی، یا تندباد.  از سیل  کند، اعم  احاطه  یز دیگریبر چ  و غلبه  با کثرت  که

  از زمین  شد و هم  نازل  آنان بر  از آسمان  هم  که  است  فراگیری  اینجا مراد از آن، سیل
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  خویش یعنی: با کفر «ستمکار بودند  که حالی در»کرد   را غرق  برجوشید تا همگی

  که نبخشید، با آن  سود و اثری  هیچ  در آنان ÷ نوح  ایبودند و اندرزه  ستم  دهنده ادامه

 داد. می را پندواندرز و هشدار  آنان  مدت  این  طول  در تمام ÷ نوح

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  
  را که  در کشتی  و همراهانش  یعنی: نوح«  دادیم  را نجات  نشینان او و کشتی  پس»

ـ   ـ بر چند قول  شمار ایشان  . درباره دادیم  د، نجاتبودن  و پیروانش  فرزندان  شامل

 « گردانیدیم  عالمیان  برای  آیتی»را   یعنی: کشتی «را  و آن»نظر وجود دارد   اختالف

«  جودی«  مدید برکوه  مدتی  کشتی  زیرا این  گردانیدیم  آنان  برای  بزرگ  یعنی: عبرتی

  شدن غرق  یا مجازات را،  نجات  بال را، یا آن  واقعه  ناست: آ  این  معنی  قولی بود. به  باقی

 . گردانیدیم  جهانیان  برای  عبرتی  را، مایه

  نوح  کشتی  که  است  از آن  ها در عصر ما حاکی از نشانه  ؛ بسیاری ذکر است  شایان

  اند از محل هتوانست ها و ماهواره  است  باقی«  آرارات«  های از کوه  ای نیز در منطقه  تاکنون

  خود کشتی  توانستند به  ارمنستان  از ساکنان  نیز برخی  از آن  کنند. قبل  برداری عکس  آن

  که  بودم  در زندان  من»گوید:  می « األساس»در تفسیر   سعید حوی  شیخ  که برسند. چنان

  این  شنیدن  تاریخ  نبود که  فراهم  برایم و شرایط  شنیدم  اسرائیل  خبر را از رادیوی  این

 «. کنم  خبر را ثبت

 

 ٿ  ٹ   ٿ ٿ ٺ  ٿ ٺ ڀ  ٺٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
 گفت: خدا را  قومش  به  که  گاه آن»را  ÷ ابراهیم  یعنی: یاد کن «را  و ابراهیم»

 قرار  و مخصوص  یگانه  پرستش  را به أیعنی: خداوند «بپرستید و از او پروا کنید

 « بهتر است شما  برای  این»گردانید، پروا دارید   ا او شریکرا ب  چیزی  که  دهید و از این

. و هرچند در  است بهتر  شما از شرك  برای  از وی  داشتن و پروا أخدا  یعنی: پرستش

قرار   مورد خطاب  اعتقادشان  را برحسب  آنان  تعالی  حق  ولی  نیست  خیری  هیچ  شرك
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  دانید به را. یا می  از علم  چیزی «دانید می اگر» » شما بهتر است  برای  این»داد و فرمود: 

 خیر وشر تمییز دهید.  میان  آن  وسیله به  که  دانستنی  چنان

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 ڍ  ڌ   ڇ  ڇڇ  ڍ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
را   خداوند اوثانی  یجا شما به  که  نیست  جز این»افزود:   قومش  به  خطاب ÷ ابراهیم

بینند.  می  شنوند و نه می  رسانند، نه می  زیانی  بخشند و نه می  سودی  نه  که «پرستید می

  ساخته  سرب یا  از طال یا نقره  که  است  قولی: صنم، بتی . به است  از بتان  اوثان: عبارت

 «سازید برمی  بهتانی و»شود  می  ساخته  یا سنگ  از گچ  که  است  شود و وثن: بتی می

  در این  سازید پس برمی آنها را خود  پرستید که را می  شما بتانی  که  نیست  یعنی: جز این

را   کسانی  گمان بی»گویید   هستند، دروغ  پرستش  قابل  اینها خدایانی  که  خویش  سخن

: قادر نیستند یعنی «نیستند  ای روزی  شما مالک  پرستید، برای خداوند می  جای به  که

 «را نزد خداوند بجویید  روزی  پس»شما ببخشند   را به  از روزی  چیزی  که  بر این

کنید زیرا فقط   مطرح  عزوجل  خدای را فقط نزد  در ارزاق  خویش  و تمایل  یعنی: طلب

کنید و فقط او را   از او درخواست  باشد پس، ازفضلش نزد او می  همه  رزق  که  اوست

  به  که  بر آنچه «و او را شکر گزارید»  یگانگی به «و او را بپرستید»بخوانید   گانگیی  به

لذا شما را   در روز قیامت «شوید می  بازگردانیده او  سوی  به  که»  است  نموده  شما انعام

 دهد. جزا می  در برابر اعمالتان

 

   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ
تکذیب   از شما هم  پیش  امتهای اقطع»را   من  رسالت «انگارید می  و اگر دروغ»

  از سخن  قولی: این  )علیهماالسالم( را. به  و ادریس  مانند نوح  پیامبرانی «کردند 

  چنین  معنی  صورت  در این  که  است  سبحان  خدای  دیگر: از کالم  قولی وبه ÷ ابراهیم

  کفار با پیامبران  زیرا شیوه  نیست  کنید، عجیب  یبرا تکذ صمد شود: اگر مح می
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  همه  که  پیداست  چنین  آیات  از سیاق»گوید:  کثیر می . ابن است  بوده  چنین این نیز  پیشین

 معاد حجت  قومش، بر اثبات  آنها برای  با بیان  که  است ÷ ابراهیم  سخنان  اینهاحکایت

ٱ  ٻ  +فرماید:  ( می24  در )آیه  آیات  این  بعد از همه أندکرد زیرا خداو  اقامه 

 آشکار  پیامبر جز ابالغ  و بر عهده»...«.  وی  قوم  نبود جواب  پس»:  _...ٻ  ٻ

  دعوت  حق  سوی را به  مردم  که  است  پیامبر فقط این  یعنی: مأموریت « نیست  ای وظیفه

باشد لذا  نمی او  توان  کار در گستره  زیرا این  بر عهده او نیست  آنان  هدایت  کند پس

 رسانید. می  زیان  خودتان  به  رسانید بلکه او نمی  به  زیانی  هیچ  تکذیب  با این  بدانید که

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 ادهرا اع  آن  کند سپس را آغاز می  آفرینش  خداوند چگونه  اند که آیا ندیده»

  شکل را ابتدائا به  آنان أخداوند  چگونه  اند که و ندانسته  یعنی: آیا نیندیشیده «کند؟ می 

  بعد از این  گاه آن آورد می  دنیا بیرونشان  سوی مادر به  از رحم  آفریند، سپس می  ای نطفه

و   در آفرینش نباتات، و سایر  سایر حیوانات  اند که آیا ندیده  میراند. همچنین را می  آنان

  چون  کنند؟ پس می  طی را  دقیقی  و نهایت  پیچیده  از عملیه  معینی  خود چرخه  مرگ

او بر   دانستند، باید بدانند که و ایجاد دیدند و  را بر آغازگری  سبحان  خدای  قدرت

  یکسان  وی  قدرت  در پیشگاه و هر دو امر  آنها نیز قادر است  خلقت  تکرار و اعاده

آیا »است، یعنی: « اند  یعلموا: ندانسته»  معنی  در اینجا به« اند یرو: ندیده»باشد.  می

  آن  به«  لم»از   برآمده  نفی  و چون  است  و نفی انکار  برای  استفهام  . همزه«اند؟ ندانسته

  لماست: )ا  اند. و مانند آن دانسته  آنان ایعنی: قطع گردد، می  شود، مفید اثبات  پیوست

 « این  گمان بی».  یعنی: کردیم «1/34»؟(  نکردیم  منشرح را باز و  ات ...: آیا سینه نشرح

گوید:  او می  کند، به  را اراده  امری  زیرا او چون « است  آسان بر خداوند»  خلقت  اعاده

 شود. موجود می  درنگ بی  پس«. شو موجود :  کن»
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ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ 

 ۇ  ۇ  ۆ  
از   حکایت  نیز در سیاق  آیه  اگر این  . ولی رسالت  کنندگان تکذیب  پیامبر به  ای «بگو»

  قومت  به  که  کردیم  وحی ÷ ابراهیم  است: و به  این  باشد، معنی ÷ ابراهیم  سخنان

آغاز »شما را   پیشینیان « آفرینش  سفر کنید و بنگرید: خداوند چگونه  در زمین»بگو: 

بر   و آثار پیشینیان آنها؟  و زبانهای  رنگها، طبایع  و اختالف  با وجود کثرت « است  کرده

  نهایت و بی  پرگستره  قدرت  آثار به  در این  از مطالعه  کند پس می  وجود آنها داللت

 برید. می  پی أهللا

از   ای معجزه  خداوند متعال  فرموده  این»گوید:  می«  األساس»در تفسیر   سعید حوی  شیخ

زمانها و مکانها را   همه  قرآن  این  که  است  بر آن  باشد و دلیل می  کریم  قرآن  معجزات

  آغاز آفرینش، به  کیفیت در  و نگرش  دستور سیر و سفر در زمین  که گنجد. چنان می

  شناسی باستان  و علم  زمین  طبقات در  و کاوش  شناسی زیست  در علم  پژوهش  ضرورت

  در زمین  که  تا کسی  است  رابطه  در این  هایی ایجاد موزه  مستلزم  دارد و خود این  اشاره

 «.و اندرز بگیرد  آنها درس  دیدن کند، از می  گردش  گرفتن  قصد عبرت  به

رستاخیز.   در هنگام  بار دوم  برای «آورد را پدید می  آخرت  نشأت  خداوند آن  سپس»

  که  است  آن بر  تعبیر، دلیل  . این است  در روز قیامت  خلق  کردن  آخرت: زنده  نشأت

 نو و بیرون  اختراعی از آنها ایجاد و  و هر یک  است  آفرینش، دو نشأت  آغاز و اعاده

  آخرت  که  است  این هست، در  که  باشد، تفاوتی وجود می  سوی  به  از عدم  آوردن 

.  نیست  در دنیا چنین  اولیه ایجاد  که  مانند دارد در حالی  که  بعد از ایجادی  است  ایجادی

  آغاز و تکرار آفرینش  جمله ـ از  کاری  و هیچ « تواناست  خداوند بر هرکاری  گمان بی»

 گرداند. ـ او را عاجز نمی

 

 ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
  رحمت بخواهد  هرکه  و به»کفار و عاصیانند   و آنان «کند می  هد عذابرا بخوا  هرکه»

  به  کنندگان عمل پروردگار بزرگ،  به  مؤمنان  آنان  . که وی  نمودن  با هدایت «آورد می
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  او بازگردانده  سوی به و»باشند  می ‡پیامبران  کنندگان و تصدیق  وی  اوامر و نواهی

 . غیر وی  سوی به  یش، نهخو  بعد از مرگ «شوید می

 

 ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   ۈئ  ېئ  
را و   خویش پروردگار «نیستید  عاجزکننده»  الهی  رسالتهای  انگاران دروغ  ای« و شما»

  اهل  نه  پس « آسمان در  و نه  در زمین  نه»بگریزید   وی  و قضای  توانید از حکم نمی

ـ اگر   در آسمان  آسمان  اهل  توانند کرد و نه عاجز می  را در زمین  سبحان  خدای  مینز

  رسالتهای  انگاران است: شما دروغ  این  آیه  معنای»گوید:  می  کنند. قطرب  او را نافرمانی

  در آیه  ذکر آسمان«. باشید  در آن  چنانچه خدا نیستید،  نیز عاجزکننده  الهی، در آسمان

سفر   راهی  زودی  به  انسان  دارد که  از آن  زیرانشان  است  بزرگی  قرآنی  کریمه، معجزه

  و همیاری  با شما دوستی  که « نیست  شما ولیی  و جز خدا برای»خواهد شد.   آسمان

شما را   و نه»بازدارد  أخداوند  شما را از درگرفت امور شما گردد و  و متولی  نموده

 کند.  را از شما دفع أخداوند  و عذاب  داده  یاریتان  که « است  یا دهنده نصرت

 

 ېئ  ېئ        ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
در  «او  لقای  و به»آنها   دوی یا هر «خداوند»  یا تکوینی  تنزیلی « آیات  به  که  و کسانی»

  شدند و به  و مابعد آن  از مرگ  پس  شدن  یعنی: منکر برانگیخته «کفر ورزیدند»  آخرت

نومید   من  رحمت از  گروه  آن»نکردند؛   اند عمل خبر داده  آنان  به ‡پیامبران  که  آنچه

از   من  پیامبران  که  آنچه  و نه  تأثیر گذاشت  در آنان  من  کتابهای  در دنیا زیرا نه «اند شده

شوند  می  ـ مأیوس  است  بهشت  ـ که  من  نیز از رحمت  اند و در روز قیامت خبر داده  آن

 . آخرت در دنیا و « است  دردناك  را عذابی  گروه  و آن»
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ     ٹ  
  سوی به را  او آنان  که بعد از آن ÷ ابراهیم  قوم  یعنی: جواب « قومش  جواب  پس»

  نبود که  جز این»  پند و اندرز گفت  آنان  به  همه  فراخواند و این أخدا  یگانگی

  حجت  میدان در  که بعد از آن «او را بکشید یا بسوزانید»دیگر   بعضی  به  بعضی «گفتند

  چند آیه  ـ بعد از بیان  آیه  شدند. این  همداستان  وی  از پا درآمدند، نهایتا بر سوزاندن

  آیات  . یا کل است ÷ ابراهیم  داستان  به  ـ بازگشتی صبا محمد   ابدر خط  معترضه

.  است  آن  و در سیاق ÷ ابراهیم  از سخنان  گوید، حکایت کثیر می ابن  که چنان  فوق

  بخش سرد و سالمتی ÷ ابراهیم را بر  و آتش «داد  نجات  خداوند او را از آتش  پس»

آورند،  می  ایمان  که  قومی  برای» ÷ ابراهیم  ادند  نجات « در این  شک بی»گردانید 

  عظیم  آتش  آنها این  ، از آنجا کهأخداوند  بر وجود و یگانگی  قاطع « است  هایی نشانه

نکرد.   تأثیر سوئی  بر او هیچ  آتش  افگندند اما آن  را در آن ÷ را برافروختند و ابراهیم

  فقط آنان  که  است  گردانید این  مخصوص  یادآوری  هب را  مؤمنان  تعالی  حق  که این  دلیل

 . کافران  نه برند، ها سود می نشانه  از این

  آتش  را برای  و جسمش  رحمان  خدای  را برای  روحش ÷ ابراهیم»گوید:  کثیر می ابن

 «.اند کرده  اجتماع  وی  بر محبت  ادیان  اهل  همه  که  است  روی  این کرد و از  بذل  سوزان

 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ڍ  
  پرستش  را به  خدا بتانی  جای به  که  نیست  جز این»  قومش  به ÷ ابراهیم « و گفت»

  ا براییعنی: شم « دنیاست  شما در زندگی  میان  دوستی  برای  هم  آن  اید که گرفته

 پرستش  اید زیرا حول روآورده  بتان  پرستش  خود، به  میان  و همبستگی  و محبت  الفت

  ومودت  کنید، دوستی  آنها را ترك  اگر پرستش  دارید که  بیم  آیید و از آن می  آنها گردهم 
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  بتان  پرستش شما را بر  که  است  عاملی  فیمابین  حفظ دوستی  برود پس  شما از بین  میان

دیگر  بعضی  از شمابه  بعضی  روز قیامت  سپس»  است  آورده  و گردهم  گردانیده  جمع

کامال بر   وضع  در آخرت  کنید. یعنی می  و همدیگر را رد و تخطئه «ورزید کفر می

  پایان شده، به  گذاری اساس  بر بنیاد باطل  که  و مودتی  دوستی  شود و این می  عکس

  از پرستشگران  و بتان از آنها  بتان  پرستشگران  است: در آخرت  این  معنی  ولیق آید. به می

یعنی: هر  «فرستد می  دیگر لعنت برخی  از شما به  و برخی»جویند  می  بیزاری  خویش

  دوزخ  آتش  جایگاهتان و»دهد  قرار می  و نفرین  و طعن  را مورد لعن  دیگری  گروهی

و »  در آنجاست  همه  فرمانده و پیرو و  شده  رستشگر و پرستشپ  یعنی: جایگاه « است

  دوزخ  شما را از عذاب  خویش  یاری و  با نصرت  که « نیست  شما یاورانی  برای

 برهانند.

 

 ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ  
  تمام آورد و او را در  ایمان ÷ ابراهیم  یعنی: لوط به «آورد  او ایمان  لوط به  پس»

 ÷ ابراهیم  برادرزاده ÷کرد. لوط  بود، تصدیق  آورده  حق  با خود از پیامهای  که  آنچه
و »شد   مبعوث  نبوت  به  شهر سدوم  اهالی  سوی به ÷ ابراهیم  بعدا در حیات  بود که

از دیار   نم یعنی:«  کنم می  پروردگار خود هجرت  سوی به  من» ÷ ابراهیم « گفت

  بود که  . همان کنم  را پرستش  پروردگارم  در آن  بتوانم  که  کنم می  هجرت  جایی  به  قومم

  از آنجا به  و سپس«  حران»  سوی به  است  در عراق  در سواد کوفه  ای قریه  که«  کوثی»از 

  همراه  وی نیز با  ساره  همسرش لوط و  اش برادرزاده  که  کرد در حالی  هجرت  شام

مرا   که  است  و نیرومندی  او غالب یعنی: « است  عزیز حکیم  تعالی  حق  گمان بی»بودند 

  است  حکمت  مقتضای  به  همه  وی  کارهای  که  است  دارد، حکیمی باز می  از دشمنانم

 دهد. نمی  خیر فرمان  بنابراین، مرا جز به
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ڻڻ  ڻ  ڻ    گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

 ۀ  ۀ  ہ      ہ  
 « دادیم قرار  و کتاب  نبوت  اش و در ذریه  او بخشیدیم  را به  و یعقوب  و اسحاق»

  فرزند وی  اولین  پس  گذاشت  منت ÷ فرزندان، بر ابراهیم  با بخشیدن  خداوند متعال

در   که را  فرزند اسحاق  و یعقوب  بعد از او اسحاق  تعالی  بود و حق ÷ اسماعیل

را   وکتاب  پیامبری  وی  او بخشید و در نسل  متولد شد به ‡ابراهیم  جدش  حیات

مراد از  . وی  را نفرستاد جز از پشت  پیامبری  هیچ ÷ قرار داد زیرا بعد از ابراهیم

و در »شود.  می  همه  و زبور و قرآن  و انجیل  تورات  شامل  که  است  کتاب  کتاب: جنس

  در ایشان  نبوت  که  او خبر دادیم  و به  فرزندان  با بخشیدن « او دادیم  را به  دنیا پاداشش

ادعا   همه  که  طوری گردانیدیم، به  ها را دوستدار وی آیین  همه  یابد و پیروان استمرار می

نیکو   و عاقبت  شایسته  او عمل  دنیا به در  . همچنین ماست  از آن ÷ ابراهیم  کنند که می

از نعمتها   فرستند و با غیر این درود می  وی بر  مؤمنان  تا قیامت  که طوری  به  ا کردیمعط

یعنی:  « است  از صالحان  و قطعا او در آخرت»  دادیم  او پاداش  ها در دنیا به و موهبت

  از سوی  فراوان  و عطای  پاداش  مستحقان و از  و شایستگی  در صالح  از کامالن

 . است  حانپروردگار سب

 

ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ڭ  ۇ   
  فاحشه  گفت: شما مرتکب  قومش  به  که  گاه آن»  فرستادیم  رسالت  به «و لوط را نیز»

لواط   فعل از  در اینجا عبارت  زشتی، که  در نهایت  است  فاحشه: خصلتی «شوید می

  لواط از آن یعنی: « است  نگرفته  بر شما پیشی  در آن  یاناز جهان  یک  هیچ  که»باشد  می

و نژادی،   گروه  از هیچ  از مردم  از شما احدی  قبل  که  است  زشت  غایت  به  عملی  روی

 . است  نگرفته  پیشی  آن  در ارتکاب
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ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ

 ۇئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ         ې  ې  
را   راه و»شوید  لواط می  عمل  مرتکب  یعنی: با آنان «آمیزید آیا شما با مردها درمی»

  لواط را انجام  گذشتند، عمل می  از شهرشان  که  با مسافرانی  قولی: آنان  به «کنید می  قطع

را   راه  رهگذران بر  دیگر: آنان  قولی کردند. به می  را قطع  راه  سبب  این  دادند و به می

توالد و   راه  کردن  قطع دیگر: مراد  قولی پرداختند. به می  آنان  کشتار و چپاول  و به  بسته

را با   مردم  قولی: آنان به «شوید منکر می  خود مرتکب  و در محافل».  است  تناسل

  خالی  باد شکم  خویش  و در مجالس  کرده  احترامی ها بی غریبه  و به  زده  سنگریزه

  دادند و اعمالی می  انجام لواط را  عمل  دیگر با مردان یک  برابر دیدگان کردند و در می

 . است  شده  دیگر جز اینها نیز نقل

  خدا را برای  گفتند: اگر از راستگویانی، عذاب  که  جز این  قومش  نبود پاسخ  پس»

و   بر تکذیب  استمرارشان  نهپاسخ، نشا  این  دیگر ندادند، که  پاسخی  و جز این «بیاور ما

  چنین  آنان  علیه  عزوجل  از خدای ÷جهت، لوط پیامبر خدا  و عناد بود بدین  لجاجت

 خواست:  یاری

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ   
با فرود آوردن  « بخش  فسادکار نصرت  مرا بر قوم پروردگارا!» ÷لوط « گفت»

  ایشان فرستاد و به   آنان  تعذیب  را برای  شفرشتگان  عزوجل  خدای  . پس بر آنان  عذاب 

او را  بروند و ÷ د ابراهیم، نز÷لوط  بر قوم  عذاب  کردن  از نازل  قبل  داد که  فرمان

 فرمود:  جهت  دهند بدین  مژده  برایش  تولد فرزندی  به
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٺ   
  وی فرزند  دنیا آمدن  به  یعنی: مژده« آوردند  مژده  ابراهیم  ما برای  انفرستادگ  و چون»

  کننده را هالك  قریه  این  گفتند: ما اهل»را  ÷ یعقوب  و فرزند فرزند وی ÷ اسحاق

  قوم  که  است  گفتند. مراد از قریه: شهر سدوم ÷ ابراهیم  را به  سخن  یعنی: این « هستیم

  انواع  کفر و ارتکاب  سبب  به «ستمگر بودند  آن  زیرا اهل»کردند  می  زندگی  لوط در آن

« حجر»و « هود«  های سوره در  طور مفصل به  داستان  این  که  شویم . یادآور می معاصی

 . گذشت

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 ڄ  ڄ  
  آن  گناه، چگونه بی  با وجود آن  پس « تآخر لوط نیز در آنجاس» ÷ ابراهیم « گفت»

  و بدان  از خوبان «در آنجا هستند  که  کسانی  گفتند: ما به»کنید؟  شهر را نابود می

 او و  گمان بی»  در آنجاست  لوط هم  که  دانیم می  تو پس  به  نسبت « داناتریم»

 در « است  ماندگان باقی از  را که  جز زنش»  از عذاب « دهیم می  را نجات  اش خانواده

 . نیست  یافتگان ماند و جزء نجات می  باقی  شوندگان با عذاب  پس  عذاب

او   که بود  کرد، این  حکم  لوط در عذاب  زن  ماندن باقی  به  عزوجل  خدای  که  این  دلیل

  زایج  همچون  کرد لذا سزاوار جزایی می  یاری  و گناه  و گمراهی  را بر ستمگری  قومش

 شد.  آنان

 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

 ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  
حضور   علت  نزد لوط آمدند، به به»ما   یعنی: فرشتگان «ما  فرستادگان  که  و هنگامی»

را شد؛ زی  و پریشان  نگران  را دید، از دیدنشان  آنان  چون ÷لوط «شد  ناراحت  ایشان
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  صورت نیک و  زیباروی  پسرانی  صورت  آنها به  و از آنجا که  را از بشر پنداشت  ایشان

یعنی: از  «شد  دلتنگ  آنان  و برای»ترسید   بر ایشان  بدکارش  قوم  بودند، از تعرض  آمده

شد   و دلتنگ  محزون  روی این کرد، از  ناتوانی  احساس  و حمایتشان  آنان  به  کمک

  و پریشان  و نگران  نترس  یعنی: بر ما از آزار قومت « نباش  و اندوهگین  د: نترسگفتن»

 « هستیم  ات تو و خانواده  دهنده ما نجات»یابند   توانند بر ما دست نمی  زیرا آنان  نباش

  جز زنت»  است  داده  فرمان  آنان بر  آن  آوردن فرود  ما را به  سبحان  خدای  که  از عذابی

خبر  ÷لوط  به  فرشتگان  بود که  . چنین عذاب  در آتش « است  ماندگان از باقی  که

ـ هستند   ـ بجز زنش  اش خانواده و  وی  و نجات  قومش  هالك  پیک  آنان  دادند که

 خبر را دادند.  نیز این ÷ ابراهیم  به  که چنان

 

 ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     ڱ  
  آسمان از»را   سختی  یعنی: عذاب «را  شهر رجزی  این  ما بر اهل»افزودند:   رشتگانف

با   سوزاندنشان قولی: مراد . به است  کردنشان  باران سنگ  و آن « هستیم  آورنده فرود

  که ؛ چنان است  باران سنگ و  دیگر: زلزله  قولی آید. به فرود می  از آسمان  که  است  آتشی

و   فسق  سبب یعنی: به «کردند می  فسق  که آن  سبب به»  است آیه، آمده  این در غیر

 . شان نافرمانی

 

 ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ     ڻ  
  هالك یعنی: از شهر لوط بعد از « گذاشتیم  باقی  روشن  ای نشانه  از آن  راستی و به»

  گروهی  برای»  گذاشتیم  باقی  عبرتی پند و  و مایه  روشن  و داللتی  آن، نشانه  مردم  کردن

  عبرت  نشانه  آن  روشنفکر و با بصیرت، از دیدن  خردورزان  پس «ورزند خرد می  که

  که  از: آثار عذابی  است  عبارت  نشانه  کنند. این می  و اندیشه  تأمل  سخت  و در آن  گرفته

شدند و مانند   با آنها سنگباران شهر  مردم  که  است، مانند سنگهایی  مانده شهر باقی  در آن

  ای دریاچه  به  محل  آن  شدن  وتبدیل  آنان شهر بر  آن  زمین  دیار و زیروروشدن  ویرانی

 . بدبو و متعفن
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

 ڭ   ڭ  
  قوم  ای را. گفت:  عیبش»  و قومیت  در نسب « برادرشان  مدین  سوی به»  فرستادیم «و»

روز   و به»گردانید   مخصوص  پرستش  یعنی: فقط او را به «خدا را بپرستید ! من

باشید و امروز   را داشته  و انتظار روز بازپسین  یعنی: توقع «باشید  امید داشته  بازپسین

شما بازدارد  را از  تعالی  حق  عذاب  آخرت  در فردای  دهید که  را انجام  دنیا اعمالی در

بر   عالوه  آنان . زیرا فساد است  ترین عثو و عثی: سخت «فساد برنیفروزید  و در زمین»

  کاستند و راه می  پیمانه و  از وزن  کافر بودند، در معامالت  و پیامبرش أخدا  به  که  این

 زدند. می  را بر مردم

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
.  است  سخت  لرزه  رجفه: زمین « را فرو گرفت  آنان  و زلزلهکردند   او را تکذیب  پس»

  پس»برکند  را از جا  دلهایشان  فرود آمد که  آنان بر ÷ مرگبار جبرئیل  بانگ  همچنان

بر   زانوها مرده جاثم: بر «از پا درآمدند»  هایشان یعنی: در شهر و خانه « در دیارشان

 افتادند.  زمین

  تفصیل  به «اعراف، هود و شعراء«  های در سوره  مدین  اهل  داستان  که  شویم یادآور می

 . گذشت

 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  

 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
  هالك عاد و ثمود را نیز  شود: و دو قبیله می  چنین  تقدیر سخن «و عاد و ثمود را»

از »  ساختنشان  هالك  ننگین  فرجام « است  شده  روشن  برایتان  راستی و به»  ساختیم

  از برابر منطقه  شما اعراب کنید. یعنی: از برابر آنها عبور می  که  گاه آن « هایشان  مسکن

  های کنید و مسکن مرور می است، بسیار عبور و  القری وادی  نزدیک  که« حجر»
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در   از حضرموت  ای ریهق  که«  احقاف» طور از برابر  شناسید همین می  را خوب  ویرانشان

  بینید که را می  روشنی  های کنید لذا نشانه می است، بسیار عبور و مرور  یمن  سرزمین

  کارهایشان  و شیطان»کنید   در آنها تدبر و تأمل و  گرفته  عبرت  توانید از آنها درس می

را زیبا   کردارشانرا درنتیجه، کار و  أخداوند  مانند کفر ونافرمانی « آراست  آنان را بر

«  راه»  پیمودن «از»ها  دادنها و آراستن  جلوه  با این « داشت باز را  آنان  پس»دیدند  می

  بینش  صاحب  که با آن»رساند  می  و حقیقت  حق  را به  انسان  که و روشنی  مستقیم

با وجود   یبشناسند ول  را با استدالل  توانستند حق و خرد می  بینایی  و با این «بودند

  هم  بصیرتشان  داشتند اما این  خوبی  و دراکه  اندیشه  بودند و نیروی  بینش  دارای  که آن

ظواهر و   خود را فقط صرف  های ها و اندیشه بینش  نبخشید زیرا آنان  سودی  حالشان  به

 مصرف  طلاز با  حق  تکبر و عناد، در کار تمییز دادن  را از روی  و آن  دنیا کرده مظاهر

 نکردند. 

 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ڀ           ٺ   ٺ  
  طاغوت  ثروتمند متکبر، فرعون  . قارون نیز نابود کردیم «را  و هامان  و فرعون  و قارون»

با   موسی  راستی و به»بود   بر ظلم  و یاریگرش  وزیر وی  مستبد و هامان  خودکامه

 و از عبادت «استکبار ورزیدند  در زمین  آمد پس  زد آنانن  روشن  های نشانه

استکبار وگردنکشی، از   یعنی: با این «نبودند  گیرنده  و سبقت»سرپیچیدند  أخداوند 

 نبودند.  ما گریزنده  عذاب
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ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

 چ  ڇ  
  سبب یعنی: او را به « گرفتار کردیم  گناهش  را به  از آنان»  یا هر گروه « هریک  پس»

  خدای  که  است  بر آن  تعبیر دلیل  . این قرار دادیم  کفر و تکذیبش، مورد مجازات

 گیرد. فرونمی  گناه  سبب  را جز به  انسان  عزوجل

 با خود  را که  یعنی: بادی « فرستادیم  شنبادی  آنان بر  بودند که  از آنان  بعضی  پس»

 لوط بودند.  قوم  آورد. و آنان می  و سنگریزه  شن

 مدین  ثمود و مردم  آنان « مرگبار آنها را فرو گرفت  بانگ  بودند که  از آنان  و بعضی»

 بودند. 

 یارانشو   قارون  آنان  که « فرو بردیم  زمین  آنها را به  بودند که  از آنان  و بعضی»

 بودند. 

 و قومشان  و هامان  و فرعون ÷ نوح  قوم  آنان  که « کردیم  را غرق  از آنان  و بعضی»

 بودند. 

 فرود آورد زیرا  از عذاب  بر سرشان  که  با آنچه «کند  ستم  بر آنان  خدا نبود که  و این»

را   خویش  اد و کتابهایفرست  سویشان خود را به  کند، پیامبران  عذابشان  که از آن  او قبل

 با استمرار بر کفر «کردند می  بر خود ستم  بودند که  خود آنان  بلکه»کرد   نازل  برآنان

 .أخداوند  نافرمانیها و منهیات  به  و عمل ‡پیامبران  و تکذیب

 

ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  
و   ورزیده  و محبت  دوستی  با آنان  که «گرفتند  خدا سرورانی  جای به  که  کسانی  مثل»

  این  کنند، چه می  تکیه  برآنان أخداوند  جای خود به  نیازهای  برآوردن  در جهت

باشند،   حیوانات از  و چوبی، چه  سنگی  باشند؛ مانند بتان  از جمادات  دروغین  سروران
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  چون»  اینان  و مثل  فوص ! . آری از مردگان  باشند و چه  از زندگان  از فرشتگان، چه  چه

  است  مسلم « خود ساخت  برای  ای خانه»خود   دهان  با آب « که  است  عنکبوت  وصف

  در سرما، نه  در گرما، نه  آورد، نه برنمی  وی  را برای  نیازی  هیچ  عنکبوتی  خانه  این  که

  کند. پس حفظ می  را از گزند دشمنان او  خانه  این  هم  و نه  باران  بارش  در موقع

اند  گرفته  و سروری  دوستی  به أخداوند  جای به  از خدابرگشتگان  که  اند بتانی همچنین

  ـ نفعی  در آخرت  در دنیا و نه  ـ نه  وجوه از  وجهی  هیچ  به  آنان  برای  بتان  زیرا این

  ها خانه خانه  ترین سست  گمان و بی»کنند  نمی  را دفع  شر و بالیی  رسانند و از آنان نمی

  سازند، از آن خود می  برای  حشرات  که  هایی خانه از  ای خانه  هیچ  که « است  عنکبوت

  خانه  در حکم  و سرورانشان  معبودان  این  که «دانستند می اگر»  بنیادتر نیست  سست

 ردند اما ندانستند.ک نمی  را پرستش اند، هرگز آنها عنکبوت

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  
محمد   یعنی: ای « نیست  پرستند چیزی می  را غیراز وی  آنچه  داند که همانا خدا می»

پرستند  نمی  را بجز وی  کفار چیزی  داند که می أخداوند  گمان بگو: بی  کافران  به !ص

و »نیستند   چیزی  باطل  معبودان  این  حقیقت در  سانند پسبتوانند بر  یا زیانی  نفع  که

  وی  کارهای  که  است  و پیروزمندی  غالب  ذات  تعالی  یعنی: حق « عزیز حکیم  اوست

 . است  و فرزانگی  محکمی  در نهایت

 

 ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
  قرآن در  را که  از مثلهایی  و غیرآن  مثل  یعنی: این « زنیم می  مردم  مثلها را برای  و این»

  دور شده  هایشان از فهم  که  تا بیدار شوند و در نتیجه، آنچه  زنیم می  مردم  است، برای

و  أخداوند وجود  به  و دانایان « جز دانشوران  ولی»گردد   نزدیک  اذهانشان  است، به

 «یابند را درنمی آنها»  علم  رصهنگر در ع ژرف  و جز استوارگامان  وی  اسما و صفات  به

در   فقط دانایانند که  پس کنند. نمی  فهمند و در آنها اندیشه ما را نمی  های  یعنی: مثل

 کنند. کنند، تدبر و تفکر می می  مشاهده  که  شود و در آنچه می  خوانده  برایشان  آنچه
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عمرو  از  مناسبت  این  به :مداح  کند. امام می  داللت  بر عقل  علم  بر فضیلت  آیه  این

  که«.  فراگرفتم را  هزار مثل صخدا   از رسول»گفت:   کند که می  روایت عاص بن

  نزدیک  برای صخدا   رسول  که  است  آن  دهنده ؛ زیرا نشان بلیغ  است  خود درسی  این

 ند.کرد می  استفاده بسیار  مثل  زدن  مردم، از روش  اذهان  به  معانی  کردن

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
  را به  زمین خدا آسمانها و»فرماید:  می  خویش  عظیم  قدرت  در تبیین أخداوند  گاه آن

  مصالح آنها  او در آفرینش  که  و قسط آفرید در حالی  عدل  یعنی: به «آفرید  حق

  است  نکرده  و یاری  را کمکاو   کس هیچ  آفرینش  در این  پس  را مدنظر داشت  بندگانش

  بر این  روشن  است  یعنی: داللتی « است  ای نشانه  مؤمنان  برای»  آفرینش « یندر ا اقطع»

 . است  یگانه  و امر و الوهیت  در خلق  تعالی  حق  که

 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  

 ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   
  یعنی: قرآن « است  شده  تو وحی  سوی  به  که  از کتاب  آنچه» !صمحمد  ای « بخوان»

در  «برپا دار را»  فریضه «و نماز»  بخوان  آن  تفکر در معانی و  با تدبر در آیات  را همراه

فحشا:  «دارد بازمی نماز از فحشا و منکر  گمان بی»  کن  مواظبت  آن و بر  آن  اوقات

در   که  از آنچه  است  عبارت مانند زنا. منکر:  و ناپسندی  زشت  عمالاز ا  است  عبارت

 شناسد. می را ناپسند  آن  و عقل  و شرع  نیست  شده  شناخته  شریعت

نماز،  بر  که: مواظبت  است  دارد این نماز از فحشا و منکر بازمی  که  این  معنای  البته

خود را در  در نماز،  انسان  که آن  جهت هشود، ب می  گناه  از ارتکاب  خودداری  سبب

او   کند و در آیات می داند، با او راز و نیاز خود می  بیند، او را مراقب می أمحضر خدا

 نماید. تدبر می

من» فرمودند:  شریف  در حدیث أخدا  رسول  که  است  شده  روایت ك عباس از ابن

او را از   نماز وی  هر کس بعدا إالاهللددبهامنيزالفحشاءوالمنكرلمعنصالتهتنههلم
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  نیفزوده  چیز دیگری أاز خداوند  نماز جز دوری  فحشا و منکر باز نداشت، با آن

  نماز جماعت صخدا   از انصار با رسول  کند که: جوانی می  حکایت  انس«.  است

،  گذاشت پسند را فرونمینا  چیز از کارهای  و هیچ  دزدی  حال  گزارد اما درعین می

  در حدیث  خبر دادند و ایشان صخدا   رسول  او را به  حال  چگونگی أ اصحاب

  نگذشت  دیرزمانی  پس«.  او را باز خواهد داشت  زودی به  یقینا نمازش»فرمودند:   شریف

  بهآیا »فرمودند:  صخدا   رسول  گاه آمد آن  صالح به  کرد و حالش  توبه  جوان  آن  که

 «.آورد؟ خواهد  صالح  او را به  نمازش  که  شما نگفتم

زیرا   عبادتها بزرگتر است  از همه أیعنی: ذکر خدا « استذکر خدا بزرگتر  او قطع»

جز از  فحشا و منکر  ترك  دارد چراکه از فحشا و منکر بازمی  که  است أذکر خدا  این

  شک بی کند و پیدا نمی  باشد، تحقق  وی  و حاضر و ناظر داننده أذاکر خدا  که  کسی

سایر  بر  آن  برتری  و پایه  در نماز است، رکن  که  ذکر و یادآوری  از این  آنچه

 . عبادتهاست

  بازداشتن در  اثر بزرگتری  دارای أهللا  ذکر دائم  که  است  معنی  این  گویای  ظاهر نص

درمعنای:  ك عباس . اما ابن ستفقط در نماز ا  ذکر وی  به  از فحشا و منکر نسبت

را بخوانید  او  از شما ـ چون أخداوند  گوید: ذکر و یادآوری می _ەئ ائ ائ+

  شریف  حدیث در  که چنان  شما او راست  یاد آورید ـ بزرگتر از ذکر و یادآوری و به

مال   فی  مال ذکرته  فی  ذکرنی  نفسی، و من  فی  ذکرته  نفسه  فی  ذکرنی  من»است:   آمده

خود یاد   خود یاد کند، او را پیش  مرا پیش  فرمود: هر کس  عزوجل  خیر منه: خدای

  بهتر از آن  جماعتی یاد نماید، او را در محضر  مرا در محضر جماعتی  و هر کس  کنم می

 «. کنم یاد می

 و شر  خیر و در قبال  شما جزای  برابر خیر، به در  پس «کنید می  داند چه و خدا می»

 دهد. بد می  شما جزای  بدی، به
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ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
  ای شیوه جز به »یعنی: با یهود و نصارا  « کتاب  با اهل» ! مؤمنان  ای «نکنید  و مجادله»

  است  عبارت و آن   نیکوتر است  اعتبار پاداش  به  که  یعنی: جز با خصلتی « بهتر است  که

  وگو با این وگفت  جدال  زیرا مقابله  با تحمل  خشم  و مقابله  با نرمی  خشونت  از مقابله

بستر و   و این  گردانیده  متوجه أخداوند  حجتها و برهانهای  شیوه، یهود و نصارا را به

  که  گویند، در حالی  اجابت  اسالم  مر پذیرششما را در ا  آورد که امید را پدید می  این

یعنی: با  « از آنان  مگر با کسانی» ندارد.  اثر و ثمری  خشونت، چنین  شیوه  به  جدال

  رعایت  با افراط در مجادله، از جاده یعنی: «اند کرده  ستم  که»از یهود و نصارا   کسانی

از   نبخشید پس  سودی  در آنان  مالیمت و  اند و نرمی رفته  انحراف  به  با مسلمانان  ادب

و »آمیز کنید   خشونت  مجادله  و با آنان  نیست  باکی  با آنان  در جدال  و خشونت  مغالطه

 « شده  بر شما فرو فرستاده  و آنچه»  از قرآن « شده  بر ما فرو فرستاده  آنچه  بگویید: به

اند و  شده  نازل  وتعالی تبارك  از نزد خدای  ههم  که « آوردیم  ایمان»  و انجیل  از تورات

  الهی  ثابت  اسالمی، شریعت  شریعت  و نزول صمحمدی  بعثت  تا هنگام  دو کتاب  این

ما   و خدای»شود  نمی  ما داخل  تصدیق  آنها، در این  و تبدیالت  تحریفات  اند. البته بوده

و ما »  همتایی  و نه  ضدی  ست، نها  او شریکی  برای  نه « است  شما یکی  و خدای

پروردگار   فرمانبردار و مطیع صمحمد  یعنی: مخصوصا ما امت « اوییم فرمانبردار

 . هستیم

  اثنای باید در  را که  سخنی  و نحوه  نوع  ما که  برای  است  و آموزشی  آیه، تعلیم  این

 کند. می  کار گیریم، مشخص به  کتاب  با اهل  انتقادی  وگوی گفت

  زبان به را  تورات  کتاب  فرمود: اهل  اند که کرده  روایت  هریره از ابی  و نسائی  بخاری

خدا   رسول  کردند پس تفسیر می  عربی  زبان به  اسالم  اهل  را برای  و آن  خوانده  عبرانی

  بلکه  تکذیب  کنید و نه  تصدیق  را نه  کتاب  اهل»فرمودند:   شریف  در حدیث ص

  شما یکی  خدای ما و  و خدای  آوردیم  ایمان  شده  بر ما و بر شما نازل  آنچه  بگویید: به

 هللعبدا  از جابربن«  شعب»  در کتاب  بیهقی  همچنین«.  و ما فرمانبردار او هستیم  است
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  چیزی  کتاب  از اهل»فرمودند:   شریف  در حدیث صخدا   رسول  که  است کرده  روایت

  اند ـ پس شده  خود گمراه  که کنند ـ درحالی نمی  هرگز شما را هدایت  زیرا آنان نپرسید

  اید، به نموده  را تکذیب  اید و یا حقی کرده  را تصدیق  کنید؛ یا باطلی  سؤال  اگر از آنان

از   که  او روا نبود جز این  شما بود، برای  میان و در  زنده ÷ اگر موسی  خدا سوگند که

 «.کند  یرویپ  من

 . است  نشده  منسوخ«  سیف«  آیه  و به  است«  محکم«  آیه  این  که  است  این  صحیح

 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  

 ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  
و   و انجیل  تورات  کردن  یعنی: مانند نازل«  کردیم  را نازل  ما بر تو کتاب  و همچنین»

 به  که  کسانی  پس»  کردیم  را نیز بر تو نازل  ، ما قرآن‡دیگر  بر پیامبران آنها غیر

 حق  را به  پیشین  کتابهای  که  یعنی: کسانی «آورند می  ایمان  ایم، بدان داده  کتاب  آنان 

  فارسی  سالم، سلمان  بن هللآورند؛ مانند عبدا می  نیز ایمان  قرآن  اند، به و فراگرفته  خوانده 

  سوی به  اشاره قولی: . به است  مکه  مردم  سوی به  اشاره « گروه  و از این»  و همراهانشان

  و آیات»  قرآن  یعنی: به «آورند می  ایمان  آن  به  هستند که  کسانی»  است  اعراب  تمام

  فرانجز کا»از آنها   شبهه  و دور بودن  را با وجود آشکار بودن  قرآن  یعنی: آیات «ما را

. جحود:  کتاب  اهل و  اند؛ از مشرکان بر کفر خود مصمم  که  کافرانی «کنند انکار نمی

 باشد. می  ثابت  در قلب  که  است  زبان  به  انکار چیزی

 

 ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  
از   تو پیش !صمحمد   یعنی: ای » را بخوانی  کتابی  هیچ  از آن  قبل  که  و نبودی»

 و  امی  زیرا تو شخص  توانا نبودی  آن  و بر خواندن  خواندی را نمی  کتابی  هیچ  قرآن

 زیرا تو بر « نوشتی خود می  را با دست  آن  و نه»  بخوانی  توانی نمی  که  هستی  ناخوانی

یعنی: اگر تو از  «افتادند می  کش  به اقطع  اندیشان باطل  وگرنه»  نیز توانا نیستی  نوشتن

گفتند:  می بداندیش   اندیشان قادرند، قطعا باطل  و نوشتن  بر خواندن  که  بودی می  کسانی
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  که  است  یافته  یا از کتابهایی  الهی  پیشین  خواند، از کتابهای او بر ما می  را که  شاید آنچه

و   و خواندن  هستی  تو امی  . اما از آنجا کهاند شده  امتها تدوین  اخبار و تواریخ  در باره

 ماند. نمی  در آنها باقی  و شبهه  شک  برای  محلی  دانی، دیگر هرگز هیچ را نمی  نوشتن

توانستند بخوانند و  می  نه  تا آخر حیاتشان صخدا  رسول»گوید:  کثیر می ابن

 اند خود نوشته  دست  بهسطر را   یا یک  حرف  یک  حتی  توانستند بنویسند و نه می نه

 سوی به  را که  هایشان و نامه  وحی  رویشان  جلوی  داشتند که  نویسندگانی  بلکه

مورد  بعضا در  را که  ؛ حدیثی است  نوشتند. گفتنی فرستادند، می می  مختلف  سرزمینهای 

  حدیثی اند، کرده  را آموختند، روایت  خود نوشتن  از رحلت  قبل صخدا  رسول  که  این

 «.ندارد  اصلی  هیچ  که  ضعیف  است

 

 گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  داده  دانش  که  است  کسانی  های در سینه  روشن  آیاتی»  یعنی: قرآن « آن  بلکه»

  مؤمنانی حفظ کردند و نیز ص اکرم  را در عهد رسول  قرآن  که  یعنی: مؤمنانی «اند شده

  دو ویژگی  این دانایند.  آن  نمایند، به و می  را حفظ کرده  قرآن ص حضرت  بعد از آن  که

ها  در سینه  آن  : آیاتاو ثانی  است  اعجاز روشنی  دارای  آن  اوال: آیات  که  است  قرآن

  کنند و خدای را علما حفظ می  قرآن»گوید:  می  کثیر در تفسیر آن . ابن محفوظ است

  و جز ستمگران»«. گرداند می  آسان  را برایشان  و تفسیر آن  حفظ و تالوت  عزوجل

  اند، همانان از حد درگذشته  وستم  در ظلم  که  یعنی: کسانی «کنند ما را انکار نمی  آیات

 کنند. ما را انکار می  آیات تابند؛ برمی  روی  دانند اما از آن را می  حق  که

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  
 « است  نشده  نازل  معجزاتی  پروردگارش  چرا بر او از جانب»  کفار مکه «و گفتند»

 صپیامبر   ای «بگو» ÷ مسیح  و معجزات ÷ ، شتر صالح÷ موسی  مانند معجزات
  هک  از بندگانش  و او آنها را برهر کس « فقط نزد خداوند است  معجزات»  در پاسخشان

لذا   کار توانا نیست  بر این جز او  کند و کسی می  بخواهد نازل  که  بخواهد و از هرگونه



 

8020 

شما را   درخواست اقطع شوید، می  هدایت  شما با معجزات  اگر بداند که  تعالی  حق

  داند که او می  ولی  است  آسان و  بر او سهل  معجزات  کند زیرا فرودآوردن می  اجابت

ندارید،   قصد دیگری  و آزمودن  گردنکشی خویش، جز عناد و  درخواست  نشما از ای

  که « آشکارم  ای فقط هشداردهنده  و من»کند  نمی  شما را اجابت  خواسته  روی  این از

را   بایدوشاید، حقایق  که  و آنچنان  و هشدار داده  بیم خویش، شما را  مأموریت  طبق

 . نیست  و اختیار من  چیز دیگر در قدرت  هیچ  این زو ج  کنم می  شما بیان  برای

 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ې  ې  
  تو نازل شود بر می  خوانده  برآنان  را که  کتاب  ما این  که  نیست  بس  آنان  آیا برای»

هستند، آیا   حقیقت و  حق  سرعناد ندارند و طالب  اگر آنان پیامبر!  یعنی: ای « ایم کرده

  به  آن درا در مور  تو آنان  که  نیست، کتابی  کافی  برایشان  معجزه  عنوان  به  کتاب  این

  آن  آوردن از را بیاورند اما  مانند آن  ای سوره  یا حداقل  مانند آن  که  ای فراخوانده  مبارزه

  برای  را هم ‡از انبیا  وی غیر  و معجزات  موسی  اگر تو معجزات  عاجز شدند؟ پس

در   گمان بی»نیاوردند   ایمان  با قرآن  که آوردند چنان نمی  آوردی، هرگز ایمان می  آنان

  که  قومی  برای»  مکانهاست زمانها و  مستمر در همه  ای معجزه  اعجازگر که  کتاب « این

  عظیم « است  رحمتی»  ای آورده تو از نزد پروردگار خویش  که  آنچه  به «آورند می  ایمان

  حق  سوی و به  یاد آورده به  را با آن  حقایق  در دنیا؛ که « است  و پندی»  در دنیا و آخرت

 یابند. می  راه

خود  با  هایی نوشته  از مسلمین  افرادی  که  است  بیانگر آن  نزول  سبب  در بیان  روایتی

  نازل  کریمه  آیه  این  بود پس  شده  نقل  آن از یهود در  هایشان از شنیده  بعضی  آوردند که

 شد.
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ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    وئ  وئ  ۇئ ى  ائ  ائ  ەئەئ  ې  ى

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
  میان  که  آنچه  به« باشد  و شما گواه  من  دا میانخ  است  کافی» !صپیامبر   ای «بگو»

باشد   گواه  رسالتم  قانیتو ح  او بر صدق  که  است  و کافی  است  داده  و شما روی  من

  حق و کار شما و  کار من  بنابراین، به «داند می  است  در آسمانها و زمین  را که  آنچه»

  به  که  و کسانی»  نیست  امور بر او پنهان  چیز از این و هیچ  است  شما آگاه  و حق  من

 گروه،  اند، آن کفر ورزیدهخدا   اند و به آورده  ایمان»  باطل  معبودان  یعنی: به « باطل

 احتم اند و خریده  ایمان  بهای  کفر را به  خود، از آنجا که  در معامله «زیانکارانند  همان

 . خواهند یافتکار خود را در   این  جزای

 

 ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
  گویی زا و تکذیب،استه  از روی «طلبند می  شتاب  را به  از تو عذاب»  مشرکان «و»

  که «نبود در کار  معین  و اگر میعادی»  است  مسخره  از عذاب، بحثی  گفتن  سخن

  مرگ  یا وقت  میعاد؛ روز قیامت  و آن  است کرده  معین  عذابشان  را برای  آن أخداوند

  ناهانگ  سبب  به  که طور عاجل، عذابی  به «شد می  نازل  بر آنان  عذاب اقطع»  است  آنان

یعنی:  «کرد می  خبردار شوند غافلگیرشان  که آن  بی  و البته»هستند   سزاوار آن  خویش

 فلند.غا  آن  از آمدن  آورد که می  در میعاد مقرر روی  سویشان به  درحالی  عذاب  آن

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
جهنم   که آن  الطلبند و ح را می»  دنیوی « عذاب  شتاب به» !صپیامبر   ای «از تو»

  است آمدنی   ناخواه خواه  اخروی  بگو: عذاب  آنان  به  یعنی «دارد  احاطه  بر کافران اقطع 

د زیرا گیر فرامی نزدیک   شما را در زمانی  زودی به  پس  نیست  گریزی  و شما را از آن

 . است  باشد نزدیک  آمدنی  که  هرآنچه
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 ڦ  ڦ       ڄ   ڄ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
 و  جهات  یعنی: از تمام « سر آنها و از زیر پاهایشان  از باالی  عذاب  روز که  آن»

 را فروگیرد،  آنان  وصف  بر این  عذاب  چون  پس «گیرد آنها را فرومی»  جوانبشان

 از  یا بعضی  سبحان  خدای «فرماید و می»  است  کرده  احاطه  آنان  به  جهنم  گمان بی

  جزای یعنی: بچشید «کردید بچشید را می  آنچه»  تهدید و توبیخ  از روی  وی  فرشتگان

 ندارید.  ما گریزی  از عذاب  کردید و بدانید که می  از کفر و معاصی  را که  آنچه

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
تنها مرا بندگی   پس  است  فراخ  من  همانا زمین اید! آورده  ایمان  که  من  بندگان  ای»

ها  برنامه  آشکار به  خود و از عمل  ایمان  کردن  از نمایان  ر در مکهیعنی: اگ «کنید 

را  أخدا  بتوانید دین  کنید که  هجرت  جایی  به  در تنگنا قرار دارید پس  اسالم  واحکام

  پنهان را  ینتاند  خاطر پرهیز از آزار مشرکان به  بر پا دارید و اگر مجبورید که  در آن

سرزمینها   آن  به  پس  است  و فراخ  گسترده أخداوند  سرزمینهای  دارید، بدانید که

شود و بتوانید   و آسان  بر شما سهل  من  آیید تا عبادت  و فشار بیرون  بروید و از تنگی

 دهید.  و آشکار انجام  طور علنی خود را به  دین  شعایر و شرایع

عباداهلل،اهلل،والعبادالبالدبالد»است:   آمده  عوام  زبیربن  روایت  به  شریف  در حدیث

   بندگان  هم و بندگان   خداوند است  : سرزمینها، سرزمینهایفأقماًخيرصبتأفحيثما

 «. گزین  رسیدی، در آنجا اقامت  خیری  به  که  در هرجایی  خدایند پس

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ما   سوی به  است، سپس  مرگ  چشنده»  جانداری  یعنی: هر موجود و آفریده « هر نفسی»

  تلخ  روزها طعم از  در روزی  زودی از نفوس، به  یعنی: هر نفسی «شوید می  بازگردانده

و   در غربت  باشد و چه خود  و مقام  در موطن  خواهد چشید، چه  ناخواه را خواه  مرگ

  دشوار نباشد زیرا بازگشت بر شما  و اخوان  دوستان  جدایی و  اوطان  ترك  پس  هجرت
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در   آن  درنگ  ـ هرچند مدت  ای و هر موجود زنده  است أخداوند  سوی شما به  همه

 دارالقرار، قرار دارد.  سوی سفر به  شود ـ در راه  دنیا طوالنی  سرای  این

 

  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک      گ  گگ  گ

 ڳ   ڳ  ڳ  
 شایسته  و کارهای» ص و پیامبرش أخدا  به «اند آورده  ایمان  که  و کسانی»

از   هایی را در غرفه  قطعا آنان»اند  مأمور بوده  آن  انجام  شرعا به  که  کارهایی «اند کرده 

 « است  روان  آنها جویباران  از فرودست  که»  آوریم و فرود می « دهیم می  جای  بهشت

آنها   فرودست از  که طوری  دارد به قرار  بلند بهشت  ها در جایگاههای غرفه  یعنی: آن

جاودانند و   بهشت ها، یا در یعنی: در غرفه «در آنجا جاودانند»  است  جاری  جویباران

. در  و نیک  صالح  اعمال  به « کنندگان عمل  پاداش  نیکو است  چه»میرند  هرگز نمی

آنها   آنها از درون  بیرون  که  است  هایی غرفه  همانا در بهشت»است:   دهآم  شریف  حدیث

  کرده  آماده  کسانی  را برای آنها أشود، خداوند می  آنها دیده  آنها از بیرون  و درون

پایبند باشند و   و بر نماز و روزه و زیبا گردانند  را پاك  کنند و کالم  طعام  اطعام  که  است

 «.کنند  در خوابند ـ قیام  مردم  که حالی درـ   شب  به

زیر   مؤمنان به  آن  و پیام  بوده  هجرت  سوی به  مؤمنان  و برانگیزاننده  کننده  ترغیب  آیه  این

گوارا باشد   بسی شما ، باید برأخدا  در راه  دینتان با  که: گریزتان  است  فشار کفار این

 . است  شده  آماده  بزرگی  و پاداش  عوض  چنان  شما نزد پروردگارتان  زیرا برای

 

 ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
  روان  جویباران  آن  از فرودست  که  از بهشت  هایی را در غرفه « کسانی  همان» ! آری

مشرکان، بر  تکلیف، بر آزار  و بر دشواریهای «صبر کردند  که»  دهیم می  است، جای

از بالیا   وبر غیر این  خویش  دینی  و واجبات  کار مراسمآش  دادن  منظور انجام  به  هجرت

را   یعنی: امور خویش «کنند می  توکل  پروردگارشان  و به»ورزیدند   و محنتها شکیبایی
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  حق  و دنیا ـ به  از امور دین  خود ـ اعم  احوال  و در کلیه  و در هر امتناعی  در هر اقدام

 کنند. می  تفویض  تعالی

 

 ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ں  ڻ  ڻ
 که  خود شوند، خداست  روزی  توانند متحمل نمی  که  بسیار جاندارانی و چه»

  یعنی: در دنیا بسیار جاندارانی « داناست  و او شنوای  آنها و شماست  بخش روزی 

را  آن  دنکر  خود و ذخیره  روزی  برداشت  و ناتوانی، یارای  ضعف  سبب به  هستند که

دارید،  کار را  این  توان  و شما را نیز که  آنان  که  است  عزوجل  فقط خدای  ندارند بلکه

دارید،   قدرت  تان زندگی  نفقه  شما بر تأمین  که با آن  دهد پس می  روزی  خویش  از فضل

با وجود   ناتوان  جانداران  این  که  کنید، در حالی نمی  توکل  عزوجل  بر خدای  چگونه

 ندارند.  ای واهمه  خود هیچ  تأمین  شان، از ناحیه و ناتوانی  ضعف

را از   ایشان فقر،  را دارند اما بیم  قصد هجرت  که  است کسانی  عزم  تقویت  برای  آیه  این

 دارد. باز می  آن

 از صخدا   رسول  شد که  نازل  وقتی  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

ما در  گفتند: نه  کنند اما اصحاب  هجرت  مدینه  به  خواستند که  در مکه  خویش  اصحاب

  به  عزوجل  خدای  بدهد. پس  وآبی ما نان  به  را که  کسی  و نه  داریم  آنجا سرا و زمینی

  او برای  رزق  بلکه  نیست  مخصوص  معین  مکانی  او به  و روزی  رزق  خبر داد که  ایشان

  ارزاق  و حتی  است  باشند، عام  داشته قرار  که  خلقش، در هر جا و در هر مکانی  امتم

بعد از   صدر اسالم  مهاجران  که چنان  تراست بیشتر و پاکیزه  در دیار هجرت  مهاجران

 سایر بالد شدند.  کشورها وسرزمینهای  زمانی، حکام اندك

سفر  و صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا:سافروا تربحوا »است:   آمده  شریف  در حدیث

 «.یابید می  شوید و جهاد کنید؛ غنیمت می  بگیرید؛ تندرست  برید، روزه کنید؛ سود می
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 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 کسی  چه»؛  بپرسی  ر از مشرکاناگ !صپیامبر   یعنی: ای « بپرسی  و اگر از آنان»

گویند:  می ا؟ حتم است کرده  را رام  و خورشید و ماه  را آفریده  زمین آسمانها و 

 «شوند؟ می  برده  بیراهه  چگونه  پس»قادر نیستند   حقیقت  انکار این  یعنی: به «خداوند

  او الشریک  که  این و أداوندخ  یگانگی  اعتراف، از اقرار به  بعد از این  یعنی: چگونه

 شوند؟. می  ، برگردانیده است

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
هر   گرداند و برای می  را گشاده  بخواهد روزی  که  از بندگانش  خدا بر هر کس»

 و روزی، یا تنگ  رزق  ساختن  یعنی: گشاده «گرداند می  بخواهد تنگ  که  کس

را بر   آن  پس  است  روزی  ازندهس  گشایشگر و تنگ  خدای  همانا از سوی آن،  گردانیدن 

 که  آنچه  گرداند؛ برحسب می  بخواهد تنگ  که  و بر هر کس  بخواهد گشاده  که  هر کس

 یا  صالح  را که  لذا آنچه « داناست  چیزی هر  خدا به  گمان بی»اقتضا نماید   حکمتش 

 خویش  تو مصلح  حکمت  مقتضای  به  داند پس است، می  در آن  فساد بندگانش

  فرمان کنند و امر او را  بر او توکل  تعالی  حق  دارد بنابراین، باید بندگان دهد و بازمی می 

 برند.

 

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  

 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
  بدان و  فروفرستاده  آبی  از آسمان  کسی چه» !صپیامبر   ای « بپرسی  و اگر از آنان»

  این  یعنی: آنها به «هلل: اگویند می اگردانید؟ حتم  زنده  از پژمردنش  را پس  زمین

  آنها به  آوردن شرك  بطالن  و مقتضی  آنها خود مستلزم  اعتراف  این  معترفند پس  حقیقت

  که  را بر این أخداوند  گویم می  یعنی: ستایش «هللبگو: الحمد»  است  سبحان  خدای

گردانید   معترف  حقایق  این  را به  و آنان  غالب  آنان را بر  ، حجتم همراه  را با من  حق
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  اند پس شده  دچار آن  خویش  با شرك  که  در تناقضی «کنند نمی  تعقل  بیشتر آنان  بلکه»

 کنند. نمی  عمل اند، کرده  اعتراف  بدان  که  آنچه  مقتضای  جهت، به  بدین

 

 پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ
 آن  به  کودکان  که  آنچه  از جنس « نیست  و بازیچه  دنیا جز سرگرمی  زندگی  و این»

  و به ندارد  و بقایی  دوام  دنیا هیچ  کنند. یعنی: زندگی می  بازی  شوند و با آن می  سرگرم 

  سرای زیرا « است  آخرت  همانا سرای  حقیقی  زندگی  و البته»شود  می  سپری  سرعت

مرگ، یا  پذیرد و نمی  هرگز زوال  که  است  و فناناپذیری  پاینده  زندگی  آخرت، سرای

  از حقیقت  چیزی «دانستند می اگر»گرداند  نمی  و تلخ  را منغص  آن  وغمی بیماری، یا هم

  ترجیح  باقی  پایدار را بر سراینا  دانستند، هرگز دار فانی دانند زیرا اگر می نمی  را ولی

 ندارند.  وآگاهی  ظواهر دنیا علم  جز به  کافران  دانند ولی نمی

 

 ٿٿٿٹٹٹ  ٹڤ  ڤڤڤڦڦڦڦڄ  ڄ  
دارند،   که  و عنادی  شرك  یعنی: کفار با وصف «شوند سوار می  بر کشتی  چون  پس»

دارند  می  او خالص  رایرا ب  دین  که خداوند را ـ درحالی»شوند  می  سوار کشتی  وقتی

  فراز آید وکفار از غرق  بزرگ  شود و امواج  دریا توفانی  وقتی  چرا که «خوانند ـ می

  به  شود پس می  بریده  مادی  از اسباب  امیدشان  هنگام  گردند، در این  بیمناك  شدن

خوانند و در  می  یگانگی به  ریا و خالصانه را بی  و خداوند متعال  بازگشته  خویش  فطرت

  سبحان  جز خدای  دانند که می گذارند زیرا را فرومی  بتان  خواندن  یاری هنگام، به  آن

  ولی»نماید   را برطرف  آنان بر  فرودآمده  بزرگ  سختی  تواند این نمی  دیگری  نیروی  هیچ

  شرك  به ایعنی: مجدد «ورزند می  شرك  رهاند، بناگاه  خشکی  سوی را به  آنان  چون

 خوانند. را می  سبحان  و غیر خدای  برگشته

  مهالک از  پس از نجات  که  است  با اخالص  مؤمنان  شیوه  کفار برخالف  شیوه  این  البته

  ای وسیله ها را و نعمت  را شکر گزارده  بر خویشتن  عزوجل  خدای  ها نعمت و سختی
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بعد خود  ما  درنگ بی  بر تحقق  که  است  حرفی« اذا»گردانند.  می  طاعاتشان  افزونی  برای

 کند. می  داللت

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  
ها  نعمت از « ایم بخشیده  آنان  به  تا در آنچه»آورند  می  روی  شرك  مجددا به ! آری

 أخداوند  از نعمتهای «و تا برخوردار شوند»ورزند   و ناسپاسی «کنند  پیشه  کفران»
و   خویش عملکرد  این  فرجام «دانند می  زودی به  پس»پسندد  او نمی  که  ای گونه به

 خواهد آمد.  آن  در پی  را که  و عذابی  سختی

 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

 ڑ  
 از  که « ایم داده قرار  امن  حرمی»  آنان  را برای  مکه «ما  که»  کفار قریش «اند آیا ندیده»

  از پیرامونشان  مردم  که آن  و حال»باشند  می  ایمن  و چپاول  و اسارت  و قتل  هجوم

  مبتالی  دیگر اعراب  که ای زمینی  و بلیات  از آفات  حرم  یعنی: ساکنان «شوند می  ربوده

  در معرض  وقت دیگر همه قرار دارند زیرا اعراب  و عافیت  هستند، در سالمت  آن

شود،  می  غارت  توسط جنگجویان  قرار دارند، اموالشان  مهاجمان  شهایو یور  حمالت

  عرب، نوامیس  و شیطانهای  ریزندو هرزگان می  را بر زمین  خونهایشان  مهاجم  سپاهیان

 «آورند می  ایمان  باطل  آیا به»وجود   با این شمارند، می  را مباح  و ارزشهایشان  و اموال

و »  است  آشکار شده  برآنان أخداوند  حجت  که گرایند، بعد ازآن یم  شرك  یعنی: آیا به

  و به  قرار داده  آن  شکران  جای را به  نعمت  ناسپاسی« ورزند می خداوند کفر  نعمت  به

 ورزند؟! کفر می صخدا   رسول  پیام

  دیگری  علت محمد!  گفتند؛ ای  مکه  گوید: مشرکان می  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

ما را   عرب آوریم، مردم   اگر ایمان  که  این  دارد مگر بیم تو بازنمی  دین  ما را از پذیرش

بود   . همان اکثریت ما در  مونپیرا  و اعراب  قرار داریم  کنند زیرا ما در اقلیت از جا برمی

 شد.  نازل  آیه  این  که
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ڱ  ں    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ں  
  آن ستمکارتر از  یعنی: کسی «بندد  بر خدا دروغ  که  کس  ستمکارتر از آن  و کیست»

  کس  آن ستمکارتر از  دارد، یا کسی  شریکی  سبحان  پندارد: خدای می  که  نیست  کس

را   او آن  دهد که می  او نسبت  را به  و سخنی  بافته  دروغ  سبحان  بر خدای  که  نیست

و   پیامبر و کتاب  یعنی « حق  چون»  که  کس  ستمکارتر از آن  کیست «یا»  است  فتهنگ

 «؟ نیست  در دوزخ  کافران  کند؟ آیا جایگاه  را تکذیب  نزد او آید، آن»توحید 

  و جایگاه  اقامتگاه  و شبهه، دوزخ  شک . یعنی: بی است  تقریر و تثبیت  برای  استفهام

 . است  کافران

 

     ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻ   
 جهاد  و شیطان  نفس  علیه  که  یعنی: کسانی «اند ما جهاد کرده  در راه  که  و کسانی»

  رنج به  وی  خشنودی  طلب  و برای أهللا  سوی به  خود را در دعوت  اند و جانهای کرده

  به یعنی: « شویم می  خود رهنمون  راههای  را به  آنان  البته»اند؛  درافگنده  و سختی

خدا با   گمان و بی»رساند  ما می  و رضای  خشنودی  سرمنزل را به  ایشان  خیر که  راههای

و هر   آخرت در  نیک  پاداش  در دنیا و دادن  خویش  و یاری  با نصرت « است  نیکوکاران

 شود. نمی  با او باشد، هرگز خوار و ذلیل أخدا  که  کس

  به  : هر کسيعلممالمعلماهللبماعلم،ورثهعملمن»است:   مدهآ  شریف  در حدیث

«. بخشاید می  وی  داند به نمی  را که  آنچه  علم أکند، خداوند  داند عمل می  که  آنچه

  با کفار نیست  جنگیدن کریمه، فقط  مراد از جهاد در آیه»گوید:  می  دارانی  ابوسلیمان

  و در رأس  ستمگران  سرکوب اندیشان، با باطل  ، مبارزهأخدا  ندی  دادن  یاری  بلکه

 «. است  تعالی  حق  در طاعت  با نفس  از منکر و مجاهده  و نهی  معروف همه، امربه
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 ﴾روم   سوره ﴿
 . است  ( آیه91)  و دارای  است  کیم

 

 خبر  سپس و  رسیاناز فا  رومیان  شکست  با بیان  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

از   یکی  این  شد. البته  نامیده«  روم»سال،   اندی  بعد از گذشت  آنان  از پیروزی  دادن

  به  دهد که خبرمی  ای آینده  غیبی  رخدادهای  از وقوع  که  است  کریم  قرآن  معجزات

 پیوندند. می  واقعیت

 

 ھ  ھ  
«  بقره«  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  بارهدر  و سخن « الف، الم، میم»شود:  می  خوانده

 . گذشت

 

 ھ  ے  ے  
  روم  از نسل  رومیان»گوید:  کثیر می . ابن ایرانیان  از دست «خوردند  شکست  رومیان»

  مفسران «.اند بوده  نصرانیت  اند و بر دین ‡فرزند ابراهیم  فرزند اسحاق  فرزند عیص

بودند،   کتاب  اهل  که  ( بودند بر رومیان )مجوسی  ستپر آتش  که  فارسیان»کنند:  می  نقل

افتاد   اتفاق  مدینه  به صاکرم رسول  از هجرت  قبل  چند سال  واقعه  پیروز شدند و این

بودند، بر   کتاب بی  که و گفتند: کسانی  شده  شادمان  فارسیان  از پیروزی  کفار مکه  پس

  کشیدند اما مسلمانان می  مسلمانان  رخ  را به  پیروزی  سان، این پیروز شدند. بدین  کتابیان

  انجیل  آسمانی  کتاب  اهل  آنان  چراکه پیروز شوند  بر فارسیان  رومیان  داشتند که  دوست

خدا   . رسول گذاشت  میان در صخدا  رسول را با  موضوع  این ابوبکر  بودند. پس

او این خبر   گاه آن«. شوند پیروز می  فارسیان بر  زودی به  رومیان  که  بدان»فرمودند:  ص

ما   اگر سخن  بگذار پس  ما و خود میعادی  او گفتند: میان  به  داد. مشرکان  مشرکان  را به

  ما بدهید و اگر سخن  .. تعداد شتر به .. و این شد، این  مسلم  فارسیان  در مورد پیروزی

  . چنین دهیم شما می  .. تعداد شتر به .. و این پیروز شدند، این  شد و رومیان  شما محقق
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 خود و آنان  را میان  سال  میعاد پنج کردند و ابوبکر  شرط بندی با ابوبکر  بود که

 با داد و  افزایش  سال  میعاد را تا نه  این ص  اکرم دستور رسول به  داد. سپس شرط قرار 

 پیروز شدند.  بر فارسیان  نوبت  در این  رومیان  بود که  مدت  این  گذشت

قمار بود   از تحریم  قبل  با مشرکان ابوبکر  قتاده، شرط بندی  قول  به»گوید:  می  نسفی

فاسد ـ مانند عقد ربا و   عقدهای  که  است  محمد این  و امام  ابوحنیفه  امام  مذهب  ولی

بر   داستان  همین  به  ن. ایشا و کفار جایز است  مسلمانان  میان  ـ در دار حرب  غیر آن

 «.اند کرده  استدالل  عقدهایی  چنین  صحت

 

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    

 ۆئ  ۆئ   
  ه. ب اعراب سرزمین   خود به « سرزمین  در نزدیکترین»شدند؛   مغلوب  رومیان ! آری

بعد از   آنان  ولی»بود   شام  دیگر: اذرعات  قولی و به  سرزمین، الجزیره  قولی: این

  بر آنان، به فارسیان   بعد از غلبه  یعنی: رومیان «خواهند شد  غالب  زودی  به  شکستشان

  بضع: از سه « سال چند  در عرض»شد؛  پیروز خواهند  بر فارسیان  دوم  در نوبت  زودی

شام،   )شاپور( بر سرزمین  فارس  شاه  شد که  نازل  در زمانی  آیات  . این است  سال  تا ده

  هرقل  که طوری  بود به  شده  غالب  روم  نقاط سرزمین  ترین و دوردست  جزیره  سرزمین

در   قلعه  در آن  طوالنی  و او مدتی ببرد  پناه  قسطنطنیه  مجبور شد تا به  امپراطور روم

  دقیقا در سال  روم، یعنی  سوره  بعد ازنزول  سال  . اما هفت داشت شاپور قرار  محاصره

  بر سر رودخانه دجله  که« نینوا«  نام به  محلی در  فارس  بر سپاه  روم  سپاه  ( بود که م927)

  کریم  قرآن  خوردند و پیشگویی  سختی  شکست  پیروز شد، فارسیان  است  شده  واقع

 . تپیوس  تحقق به

  از آن»  و بعد از آن  پیروزی  از این  یعنی: پیش « و آینده  کار در گذشته  فرجام»

و  خویش، یکتا  و سنن  احکام  انتها و اجرای بی  در قدرت  تعالی  یعنی: حق « خداست

دوم،  در بار  رومیان  و غلبه  در بار اول  فارسیان  ؛ از غلبه تحوالت  این  و همه  است  یگانه
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  مؤمنان» شوند  غالب  رومیان  که «روز  و آن»باشد  می  وی  و حکم  سبحان  امر خدای  به

چند   عرض در  بر فارسیان  رومیان  که  یعنی: روزی « الهی  شوند از نصرت می  شادمان

شوند زیرا  می  شادمان  رومیان  برای  الهی  از یاری  روز، مؤمنان  پیروز شوند، در آن  سال

  این  که  است  پرستیدند. گفتنی می  آتش  فارسیان  که  بودند در حالی  کتاب  اهل  رومیان

هر دو   به  افتاد و مؤمنان  بدر اتفاق کند ـ در روز می  کثیر نقل ابن  که ـ چنان  پیروزی

  یاری»  خویش  دهد از بندگان  یاری  که «را بخواهد  هرکه»شدند   شادمان  پیروزی

  بندگان  به  یعنی: بسیار مهربان « رحیم» و قاهر  یعنی: غالب «عزیز  دهد و اوست می

 . خویش  مؤمن

دهد  می خبر  در آینده  وقایعی  زیرا از وقوع  است صاکرم رسول  از معجزات  آیات  این

 گردید.  شد، محقق  خبر داده  که چنان  وقایع  این  که

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ

 ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  
  رومیان  پیروزی أیعنی: خداوند «کند نمی  را خالف  اش . خدا وعده خداست  وعده»

  ولی»کند  نمی  را خالف  خویش  تردید او وعده و بی  است  داده  را وعده  بر فارسیان

از »کفارند که:   کند وآنان ینم  را خالف  اش وعده أخداوند  که «دانند نمی  بیشتر مردم

  از آرایشها و لذتهای  که را  یعنی: آنها ظاهر آنچه «دانند را می  دنیا فقط ظاهری  زندگی

کنند،  می  مشاهده  شان دنیوی  منافع  آوردن  دست به  و اسباب  دنیا و کاروبار زندگانی

 رود. امور فراتر نمی  آنها از این  شناسند و علم می

هاو  آرایش  همان  دارد، ظاهر آن  دنیا ظاهر و باطنی  آید که برمی  چنین  یهآ  از این

  این  آن  اند و باطن دلبسته  دانند و بدان را می  آن  دنیاپرست  جهال  که  است  هایی پیرایش

  و کامل  حقیقی  و زندگی  است  حقیقت  سوی  به  و گذرگاهی  دنیا پل  زندگی  که  است

  برگرفت  توشه  آخرت  برای  صالح  و عمل  باید در دنیا از طاعت  باشد پس می  در آخرت

  است  و خالص  مثال بی  و لذت  زوال بی  همانا نعمت  که « از آخرت  آنان  که آن  و حال»
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  آن  است، برای  آخرت نیاز مورد  را که  کنند و آنچه نمی  التفاتی  آن  یعنی: به «غافلند»

 ند.ساز نمی  آماده

 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          

 چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
  است فراهم   برایشان  اندیشیدن  اسباب ایعنی: قطع «اند؟ نکرده  اندیشه  آیا در خودشان»

  آنان  وجودی  سایر مخلوقات، خویشتن  به  آنها نسبت  چیز به  نزدیکترین  اول  و در قدم

  وحدانیت  باید تفکر کنند، یقینا به  که چنان  اگر در وجود خودشان  باشد پس می

  خدای  که  این دیگر: آیا در  عبارتی برند. به می  پی  پیامبرانش  و صداقت أخداوند

خداوند »اند؟  نیندیشیده اند، نبوده  چیزی  که  در حالی  است  را آفریده  خود آنان  عزوجل

  عدل، یا به  یعنی: به « حق  به جز  دو است  آن  میان  را که  و آنچه  نآسمانها و زمی

را تا   آسمانها و زمین  تعالی  حق یعنی: « معین  و تا سرآمدی  است  نیافریده»  حکمت

سر  سر آید، عمر آنها نیز به میعاد مقرر به  آن  چون  که  است  آفریده  سرآمد و میعاد معینی

  داند که می ادو امر تفکر کند، یقین  در این  کسی اگر  . پس است  قیامتروز   آید و آن می

رسند  می  پایانی  نقطه  به  هم ااند و حتم شده آفریده   حکمتی  برای  انسان و هستی

  گمان و بی»  است  آمدنی ایقین  و آخرت  است زوال   بنابراین، دنیا و مافیها در شرف

  از مرگ  پس  شدن  یعنی: منکر زنده «کافرند  پروردگارشان  لقای  به  از مردم  بسیاری

 هستند.

 

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ         ں  ں  

 ڻ  ڻ              ڻ  ڻ  ۀ  
 «بودند  از آنان  شپی  که  کسانی  عاقبت  اند تا بنگرند که سیروسفر نکرده  آیا در زمین»

  به  وتکذیبشان  کفر و انکار حق  سبب را به  آنان  سبحان  خدای  که  کفاری  از طوایف
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آمیز و   عبرت  همه آنها  آخر، سرگذشت «؟ است  بوده  چگونه»نابود کرد  ‡پیامبران

  گردش  در زمین  یعنی: آنان پند بگیرد.  از دیگران  که  است  کسی  و عاقل  پند آموز است

  یعنی: آن «بودند  نیرومندتر از آنان  آنها بسی»اند.  کرده  را مشاهده  حقایق  و این  کرده

  و امور دنیوی  وپیروانشان، در اسباب  کفار مکه  به  شده، نسبت  کفار نابودساخته

وکار  کشت  و برای  زده  را شخم  یعنی: آن «را کندوکاوکردند  و زمین»توانمندتر بودند 

منظور   را به  آنها زمین  کار گرفتند همچنین امر را به  این  و ابزارهای  و اسباب  کرده  مادهآ

  آبادش  اینان  از آنچه  و بیش»پرداختند   کاوش  به  و در آن کردند  زیروروی  آن  آبادانی

  ندنبناها و گسترا  را با ساختن  امتها، زمین  یعنی: آن «ساختند را آباد  اند آن کرده

ـ مانند عاد، ثمود و   پیشین  آباد کردند زیرا امتهای  مکه  مردم از  کشاورزی، بیش

  اسباب  آوردن دست تنومندتر و در به  تر و بدنهای طوالنی  عمرهای  ـ دارای  امثالشان

 اند. بوده  بیشتری  موفقیت  دارای  تمدنی  وسایل و  زندگانی

را در   مکان و  ابعاد زمان  آن  زیرا نص  است  کریم  قرآناز مظاهر اعجاز   مظهری  آیه  این

و   است  گذاشته  قدم  پیشین  در عصرهای  انسان  و تمدن  تاریخ  متن  و به  نوردیده

 . است  آیه  اعجاز این  روشن  در عصر حاضر، گواه  باستانشناسی  کاوشهای

  وجود، آنان  با این  ولی «آمدند  انسویش به»ها  یعنی: با معجزه « با بینات  و رسوالنشان»

 أخداوند نیاوردند و در نتیجه،  ایمان  شان توحیدی  و پیامهای ‡پیامبران  به
  آنان  بلکه»  کردنشان  با عذاب «کند  ستم  آنان خداوند بر  نبود که  پس»کرد   نابودشان

 . گناه  و ار تکاب  با کفر، تکذیب «کردند می  ستم  خویش  خود در حق

 

 ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
  عذاب بعد از  آنان  یعنی: عاقبت «شد  کردند، سوأی  بدی  که  کسانی  عاقبت  گاه آن»

قولی:  به شوند. می  ها مجازات عقوبت  ترین سخت  به  شد زیرا در آخرت  دنیا بدتر هم

  چراکه»باشد.  می  بهشت  برای  نامی(  )حسنی  که چنان  است  جهنم  برای  ( نامی )سوأی

  بر پیامبرانش  را که الهی  آیات  آنان  که  روی آن یعنی: از «کردند  خدا را تکذیب  آیات

  این  شد. یا معنی  هم دنیا بدتر  بعد از عذاب  کردند، عاقبتشان  بود تکذیب  کرده  نازل
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عملها   بدترین  مرتکب  کهبود   کسانی  و سرانجام  و تمسخر، عاقبت  است: تکذیب

  آیات  یعنی: به «آنها  و به»  است  خداوند متعال  به  ورزیدن  از شرك  عبارت  شدند؛ و آن

است،   دوزخ  آتش  که  آنان  زشت  و فرجام  عاقبت  یعنی: علت «کردند استهزا می»  الهی

 بود.  و استهزایشان  تکذیب  همین

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
  آیه، به  این است، یاد کرد، در  جهنم  که  مجرمان  از عاقبت أخداوند  قبل  در آیه  چون

مردم،   آفرینش و تجدید  اعاده  مقوله  امر که  و بر این  معاد و حشر پرداخته  حقیقت  بیان

کند:  می  دلیل  آنهاست، اقامه  ابتدایی  او بر آفرینش  و اراده  قدرت  مقوله  از همان

  و ابتدائا از کتم را اوال  خلقت  های یعنی: پدیده «کند را آغاز می  آفرینش  که  خداست»

  زنده امجدد  مرگ را بعد از  یعنی: آنان «کند را تجدید می  آن  سپس»آفریند  می  عدم

  در روز قیامت «شوید می  او بازگردانیده  سوی به  گاه آن»اند  بوده  ر اولد  که کند چنان می

برابر  را در  و بدکاران  نیکوکاریشان  را در قبال  نیکوکاران  پس  حساب  موقف  سوی به

 دهد. می  مناسب  جزایی  بدکاریشان

 

 ٴۇ  ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  
  که  گاه ـ آن  یعنی: مشرکان «گردند نومید می  برپا شود، مجرمان  قیامت  که  و روزی»

  که  است  شوند. مبلس: کسی امید می و نا  مأیوس  کنند ـ از هر خیری  را مشاهده  عذاب

  نومید گردیده  و دلیلی  حجت  به  یافتن  و از راه  شده  و رسوا و افسرده  و درمانده  ساکت

 . است

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
اند  کرده  عبادت أخداوند  جای آنها را در دنیا به  که « از شریکانشان  آنان  و برای»

  یکن: نبوده  )لم  صیغه  دهند. تعبیر به  پناهشان أخداوند  از عذاب  که « نیست  شفیعانی»

 «و خود».  خبر است  این  قطعی  تحقق  کند، گویای می  داللت  ماضی  بر زمان  ( که است
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  خدای  در دنیا شرکای آنها را  که  خدایانی  یعنی: به « شریکانشان  به»  وقت  در این

  بتان  آن  امراند که  این منکر  آنان  یعنی: در قیامت «کافرند»پنداشتند  می  سبحان

  توانند سودی می  نه  باطل  معبودان  این  دانند که می  هنگام  هستند زیرا در این  خدایانشان

 . زیانی  برسانند و نه  آنان  به

 

 ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
  بهشت  به  مؤمنان «شوند می  پراکنده  مردم روز  برپا گردد، آن  قیامت  که  و روزی»

خدا  به»گوید:  می  شوند. قتاده جدا می  از هم  گونه پیوندند و بدین می  دوزخ  به  وکافران

 «. نیست  آمدنی  هم گرد  هیچ  بعد از آن  که  است  ای جدایی  این  سوگند که

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
  در بوستانی  اند پس، آنان کرده  شایسته  و کارهای  آورده  انایم  که  اما کسانی»

  انعام و  و سرخوشی، مورد اکرام  در شادی  در بهشت  یعنی: آنان «گردند می  سرخوش

شنوند.  می  در بهشت  که  است  ساز و آوازی«  یحبرون»قولی: مراد از  گیرند. به قرار می

  را شامل  و بهجت  فرحت  هر نوع  دارد که  امع  حبره: معنایی»گوید:  کثیر می  ابن

 «.شود می

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 و لقای»  یعنی: قرآن «ما  و آیات» أخداوند  به «کفر ورزیدند  که  و اما کسانی»

  آن  کردند پس  را تکذیب»  و دوزخ  و بهشت  از مرگ  پس  شدن  یعنی: زنده « آخرت 

 شوند، بی می  گردانیده  مقیم  یعنی: در آن «شوند می  حاضر ساخته  عذابدر   گروه

 شود.  ساخته  سبک  از آنان  عذاب  که آن 
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
 «شوید می بامداد وارد  و به  شامگاه  به  که  گویید خداوند را هنگامی  تسبیح  پس»

  که  را از آنچه گویید و او  را تسبیح  عالرا دانستید، خداوند مت  حقایق  این  یعنی: چون

.  و شامگاهان  بامدادان در« هللا سبحان«  یاد کنید؛ با گفتن  پاکی  نیست، به  وی  سزاوار شأن

 . آیه، نماز است  در این  یا مراد از تسبیح

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 « نیمروزتان  هنگام ر و بهعص  و هنگام  در آسمانها و زمین  اوست  ازآن  و ستایش»

  حق  از فرموده لذا مراد  قبل، نماز است  در آیه  مراد از تسبیح»گوید:  می ك عباس ابن

( نماز  تصبحون و عشاء است، مراد از: )حین  مغرب  ( نمازهای تمسون  تعالی: )حین

ز ظهر ( نما تظهرون  و مراد از: )حین  بامداد است، مراد از: )عشیا( نماز عصر است

 گیرند. می بر نماز را در  هر پنج  مجموعه  دو آیه  . بنابراین، این است

در   که  است  جهت  تسبیح، بدان  گفتن  به  اوقات  این  ساختن  مخصوص  که  باید دانست

  محسوس دیگر  زمانی  به  دیگر و از زمانی  حال  به  از حالی  انتقال  های نشانه  اوقات  این

  گیرند. در حدیث می روز را دربر  های بخش  اوقات، تمام  این  و در واقع  است  و نمایان

را بخواند،  _ ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   +  صبح  هنگام  هر کس»است:   آمده  شریف

و   است  کرده  و جبران  دریافته است،  شده  فوت  در شبش( از اذکار)  از وی  را که  آنچه

  شده، جبران  فوت  در روزش  وی از  را که  بخواند، آنچه  را در شامگاه  آیه  این  هر کس

 . است اذکار و اوراد  شدن  مراد فوت«.  است  کرده

 

 چ   چ ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ چ ڦ ڤ
  آوردن  بیرون و  از نطفه  انسان  آوردن  مانند بیرون «آورد می  بیرون  را از مرده  زنده»

از   و بیضه  نطفه  آوردن  مانند بیرون «آورد می  بیرون  را از زنده  و مرده»  از تخم  جوجه

  کافر را از مؤمن را از کافر و  اند: مؤمن گفته  دو جمله  این  در معنای  . بعضی حیوان

ها بعد از  سبزه  رویانیدن با «کند می  زنده  از پژمردنش  را پس  و زمین»آورد.  می  بیرون
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. یعنی: ایجاد و  قبرهایتان از «شوید می  ردهآو  بیرون  گونه و بدین»آنها   شدن  خشک

اضداد آنها تواناست، برابر و  اشیا از  آوردن  بر بیرون  که  توانایی  ذات  در قدرت  اعاده

 باشد. می  یکسان

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
و   کمال بر عظمت،  تعالی  حق  درخشان  ها و دالیل یعنی: از نشانه «او  و از آیات»

 شما را از خاك  که  است  این»  مجددتان  بر برانگیختن  و از جمله  قدرتش  مطلقیت

 ! آری آفرید.  وی، از خاك  خلقت  ضمن و شما را نیز در ÷ آدم  یعنی: پدرتان «آفرید 

است،   از خون  نطفه  و آب  نطفه  از آب  وی  شد و نسل  آفریده  از خاك ÷ پدر ما آدم

انسانها   همه خلقت   پس  از خاك  ها و عناصر برآمده غذا و غذا از سبزیاز   خون

  پسیعنی: س «شدید پراکنده   در زمین  شما بشری  بناگاه  سپس»  است  از خاك  درنهایت

پدید  ÷ است، از آدم  کرده مقدر أخداوند  که  ای شیوه  و توالد، به  تناسل  از طریق

 شدید.  پراکنده  زمین  هدر گستر  آمدید تا بدانجا که

  از تمام را  آن  که  خاکی  را از مشت  آدم أهمانا خداوند»است:   آمده  شریف  در حدیث

شدند و از   آفریده(  گون گونه)  مانند زمین به  آدم  برگرفت، آفرید لذا فرزندان  زمین  روی

و   خوی نرمخوی، درشت اك،؛ و نیز پلید، پ اینها از الوان  و میان  سپید، سرخ، سیاه  آنان

 «.پدید آمد ( از طبایع)اینها   میان

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
  یعنی: از جمله «آفرید  همسرانی  برایتان  از خودتان  که  است  او این  و از آیات»

کند،  می  داللت  از مرگ  پس  ساختن  بر زنده  تعالی  حق  قدرت  به  که  ها و داللتهایی نشانه

  ازدواج  با آنان  آفرید که  شما زنانی  بشری  شما از جنس  برای  که  است  این  یکی

 ÷ آدم  پهلوی او را از  زیرا خداوند متعال  است  قولی: مراد حوا علیهاالسالم کنید. به می
 «گیرید  بدانها آرام تا»اند.  شده  ریدهآف  مردان  نیز از پشت  بعد از وی  آفرید و زنان



 

8303 

  و راحت  زیرا آرامش ورزید  تمایل  آنان  و به  گرفته  و الفت  انس  همسرانتان  یعنی: تا به

یعنی: در  «نهاد  رحمت و  شما مودت  و در میان»  است  و الفت  انس  با این  روانهایتان

  و عالقه  آن، محبت  مستحکم  قلعه  رونو در د  در پرتو پیوند نکاح  مرد و همسرش  میان

دیگر مهر و  شما با یک  که  است  نکاح  این  وسیله  به  قرار داد پس  و عشق  و شفقت

رسد   باشد، چه  و معرفتی  شما شناخت  میان  از این  قبل  که آن  کنید، بی می  مبادله  عاطفه

در   گمان بی»«. ؛ فرزند و رحمت  است  جماع ؛ مودت»گوید:  . مجاهد می مهر و محبت  به

  و حکمت  بر قدرت  و شگرف  بزرگ « است  هایی نشانه»ذکر شد   که  اموری « این

  عظمت  امور، به  در این  و با اندیشیدن «اندیشند می  که  گروهی  برای»  سبحان  خدای

 برند. می  پی  آفریدگار متعال

 

ھ   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ 

 ھ  
را   بزرگ  اجرام  این  که  زیرا ذاتی « است  آسمانها و زمین  او آفرینش  آیات  و از جمله»

  داد که قرار  هایی پدیده  خویش  آفرینش  های و شگفتی  صنع  آفرید و در آنها از عجایب

بعد از  شما را تا  متعال، قادر است  ذات  است، همین  و متفکران  وران اندیشه  عبرت  مایه

  اوست  های نشانه  نیز از جمله «و»برانگیزد.   نیز بیافریند و از قبرهایتان  مرگتان

گویید؛ از  می  سخن  با آن  که  ها و زبانهایی یعنی: گویش «شما  زبانهای  گونی گونه»

  های نشانه  نیز از جمله «و» از زبانها  این و غیر  عربی، عجمی، ترکی، رومی، التینی

در هر   حتی  و زرد بلکه  و سرخ  از سفید و سیاه «شما  رنگهای  گونی گونه»  اوست

گرداند، با  متمایز می  وی او را از غیر  وجود دارد که  از افراد شما خصوصیاتی  فردی

  باهم  واحدی  شما را نوع  همه هستید و  زن  مرد و یک  یک  شما فرزندان  همگی  که آن

  نبود، بشر با چه  گونی و گونه  تنوع  اگر این ! . آری است  یتانسان  کند که می  جمع

 « است  هایی نشانه  دانشوران  امر نیز برای  در این اقطع»شد؟  رو نمی روبه  که  مشکالتی

را بر   آیات  این  روشن  های داللت  اندکه و بصیرت  علم  و صاحبان  زیرا فقط دانشوران

 د.یابن درمی  عزوجل  وجود خدای
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ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   

 ٴۇ  ۋ  
 معاش  و روز و طلب  شما در شب  او خواب»  بزرگ  های و نشانه « آیات  و از جمله»

  برای  روید و در روز نیز گاهی می  خواب  به  در شب ! آری « اوست  شما از فضل 

  در روز وشب  ( شما. همچنین چاشت  )وقت  قیلوله  ابخوابید، مانند خو می  استراحت

  روی  در شب  در روز و هم  هم  روزی  طلبید زیرا طلب می  روزی  تعالی  حق  از فضل

  آوردن  دست ها وبه نیازمندی  رفع  برای  و تکاپو و تالش  مرگ  شبیه  خواب  دهد. البته می

  که  گروهی  برایامر   در این  گمان بی»  است  از مرگ  پس  زندگی  به  روزی، شبیه

شنوند و  می  ها را اندیشمندانه و موعظه  آیات  که  کسانی  یعنی: برای «شنوا دارند  گوش

  هایی نشانه»کنند؛  می  رستاخیز استدالل  و امکان أخداوند  ها بر عظمت نشانه  با این

 .أخداوند  بر وجود و عظمت  عظیم « است

  فرمود: به  که  است  آمده  ثابت  زیدبن  وایتر  به  شریف  خوابی: در حدیث بی  دعای

بردم،   شکایت صخدا رسول  امر به  داد و از این  دست  شب  بیدارخوابی  عارضه  من

عينينمأياقيوم،ياحيقيومحيوأنتالعيونوهدأتالنجومغارتاللهمبگو: »فرمودند: 

ليليأو   پاینده  گرفتند و تو زنده  دند و چشمها آرامکر  غروب  ستارگان : بارخدایا!هدء

 «. بخش  را آرامش و شبم   را بخوابان  ! چشمهایم پاینده  زنده  . ای هستی

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
 از  بیم «نمایاند ما میش  و امید به  بیم  را برای  برق  که  است  او این  آیات  و از جمله»

  این و سرما کشتزارها را نابود کند و امید به  یخ  که  از این  باران، بیم  ها و امید به صاعقه

  نتیجه در  که  است  ای الکتریکی  شراره  گرداند. برق  و خرم  کشتزارها را زنده  باران  که

  آبی  و ازآسمان»آید.  می وجود رعد به  شود و از آن برخورد ابرها در جو پدیدار می

  های رستنی با «گرداند می  زنده  را بعد از مرگش  زمین  آن  وسیله  به  فرستد پس فرومی
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امر   در این  گمان بی» بود  مرده  و سفتی  بر اثر خشکی  زمین  که سبز و خرم، بعد از آن

ها و  پدیده  با این  خردورزان  که « است  هایی ورزند، نشانه خرد می  که  گروهی  برای

 کنند. می  استدالل  تعالی  حق  عظیم  ها، بر قدرت نشانه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  
 و  یعنی: برپایی «او برپایند  فرمان  به  آسمانها و زمین  که  است  او این  و از آیات»

 باشند و بدون  بر آنها متکی  که  ای مرئی  ستونهای  بدون  آسمانها و زمین  برجایی

  مطلقه  و قدرت  اراده  عظیم  های نشانه  و قرار گیرند، از جمله  جای  بر آن  که  قرارگاهی 

  بیرون  فراخواند، بناگاه  شما را از زمین  صالیی  به  چون  سپس»  است  سبحان  خدای

  مطیع شده،  دعوت  شخص  که نانچ  و توقف  درنگ  بدون  از گورهایتان «آیید می

  ای  گوید: هان خواند ومی شما را فرامی  سبحان  خدای  نچو ! . آری است  دعوتگر خویش

ماند مگر  نمی  باقی  و پسینیان  از پیشینیان  کس  آیید؛ هیچ  بیرون  از گورهایتان ! مردگان

است: با   گرد. یا مراد اینن رستاخیز را می  و صحنه  از گور برخاسته  درنگ بی  که  این

 آیید. می  رها بیروندر صور از گو  اسرافیل  دمیدن

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
در  در ملک، « اوست  از آن»  مخلوقات  از تمام « است  در آسمانها و زمین  و هر که»

  همگان»  تنیس  فرمان  امور در تحت  چیز از این  را هیچ  و دیگران  و در آفرینش  تصرف

پروردگار   ـ برای  اضطرار و درماندگی  رضا یا از روی  ـ به  یعنی: همه «فرمانبردار اویند

مقر و معترفند. در   بندگی و  عبودیت  و به  مطیع  پذیری انقیاد و فرمان  طاعت  به  متعال

 «. است  طاعت  معنی  به  در قرآن  هر قنوتی»است:   آمده  شریف  حدیث

  سبحان  خدای  و وحدانیت  بر ربوبیت  کلی  دلیل  آیات، شش  در این  که  کنیم می  مالحظه

 . است  شده  بیان
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ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   

 ڇ        ڇ  ڇ  
 بعد از «نماید را تجدید می  کند و باز آن را آغاز می  آفرینش  که  کس  آن  و اوست»

 مجاهد در توضیح « کار بر او آسانتر است  و این»  همیشگی  ای زندگانی  ؛ به آن  مرگ

  ابتدایی  از آفرینش  عزوجل  و تجدید حیات، بر خدای  بازگردانیدن»گوید:  می  آن  معنی 

«. باشد می  دو بر او آسان و تجدید آن، هر  ابتدایی  آفرینش  هرچند که  تر است آسان

آسانتر از   خلق  در میان  آفرینش  تجدید و بازگردانیدن  که  است  قولی: مراد این به

  یکسان  همه این او  قدرت  زیرا در پیش  متعال  در نزد خالق  است، نه  ابتدائی  آفرینش

در »  دالیل  زبان و  خالیق  برتر و واالتر بر زبان  یعنی: هر صفت « اعلی  و مثل»  است

ڄ  ڄ  + اش: فرموده  با این  تعالی  یعنی: حق « اوست  از آن  آسمانها و زمین

در معیارها و   که شما در مورد آنچه  ( ؛ برای بر او آسانتر است  آفرینش  و اعاده):  _ڄ

ندانید و   متمثل  عین را  مثل  این  پس  است  زده  مثلی  یا دشوار است  سهل  مقیاسهایتان

  وجود دارد زیرا کل  ای و سختی  آسانی وی،  مطلقه  قدرت  در پیشگاه  نپندارید که

  اوست  برای  یگانگی  صفت  برتر؛ یعنی  و مثل  است  او یکسان  قدرت  به  نسبت  ممکنات

پیروزمند در  «عزیز  اوست و»  نیست  و مانندی  شبیه  او را در آسمانها و زمین  پس

 . خویش  و افعال  ناندر سخ  است « حکیم» شود نمی  هرگز مغلوب  که  ملکش، توانایی

  تکذیب مرا  فرماید: فرزند آدم می  خداوند متعال»است:   آمده  قدسی  شریف  در حدیث

  شأن  شایسته این  که داد درحالی  نبود و مرا دشنام  وی  شأن  شایسته  این  که کرد درحالی

مرا در ابتدا   هک  گونه است: خداوند آن  وی  سخن  مرا در این  وی  نبود؛ اما تکذیب  وی

نتر آسا  بر من  آن  از اعاده اول   آفرینش  که گرداند. درحالی بازنمی ااست، مجدد  آفریده

(  است  برگرفته  است: )خدا فرزندی وی  سخن  مرا، در این  وی  دادن  . و اما دشنام نیست

  از کسی  رد و نهفرزند آو  که: )نه  هستم، کسی نیاز بی  یگانه  من  که درحالی« 119/ بقره»

 ««.1ـ  4/   اخالص( » همتا نیست او  برای  کس و هیچ  است  شده  زاییده
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  طرح گفت: کفار از  که  است کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  از عکرمه  حاتم ابی ابن

 شد.  نازل  آیه  این  فرورفتند پس  و حیرت  مردگان، در شگفتی  کردن  زنده  مسئله

 

ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
  که  است  زده  مثلی  یعنی: چنان « است زده  مثلی  شما از خودتان  خداوند برای»

  بطالن شما بر  اذهان  چیز به  نزدیکترین  مثل  زیرا این  است  از خودتان  و برآمده  برگرفته

  آن  مالک  هایتان یمین  که  ایم، از آنچه داده  شما روزی  به  آیا در آنچه»ست: ا  شرك

 یعنی: آیا شما برای «باشید  برابر و یکسان  در آن  دارید که  شریکانی  است  شده

ایم،  داده  شما روزی  به  که  اموالی  در تصرف  و کنیزانتان  غالمان  پسندید که می  خودتان 

  هیچ  که آن  بی باشند،  داشته  با شما مشارکت  اموال  و در این  بوده  و یکسان با شما برابر

  دارید از آنها بیم  دیگر بیم شما از یک  و همانطور که»باشد؟   شما و آنان  میان  فرقی

  بیمناکید و حساب خود،  مال  از افراد آزاد شریک  که یعنی: چنان «باشید؟  داشته

  در پاسخ این  باشید؟ البد آنان  داشته را  آنان  و مالحظه  بوده  بیمناك  هم  برید، از آنان می

  میان  شرکت  چون  ! پس باشیم  یکسان  با بردگانمان  که  پسندیم نمی ! گویند: نه می  سؤال

  که  شد در حالی  هستند، باطل  آن  مالک  سروران  که  در چیزی  و سرورانشان  بردگان

  خدای  میان  همانند و همسانند، قطعا شرکت  در بشریت  با آنان  یزانو کن  غالمان

  سو خلق، همگی زیرا از یک  است  اساس و بی  نیز باطل  از مخلوقاتش  و یکی  وجلعز

و   همانندی  گونه هیچ  او و بندگانش  دیگر میان  هستند و از سوی  خداوند متعال  بندگان

پسندید  را نمی  خویش  خود و برده  میان  شما تساوی  که درحالی ! آری . نیست  مشابهتی

  و بردگان  آزادان  همه  چون بی  و مالک  االرباب رب  را برای  تساوی  این  چگونه  پس

  آیات  سان بدین»دهید؟  قرار می  شریک  وی  را برای  وی  از بندگان  و برخی پسندید می

 مثلها بیندیشند.  در این  باشد که « کنیم می  نبیا  روشنی به  خردورزان  برای خود را

  مناسک در  شرك  فرمود: اهل  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن

اللهم»گفتند:  می  تلبیه  چنین  حج لبيكلبيك، لكشريكاًالَّإلكالشريكلبيك، هو
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ملكتملكه   تو شریکی  حاضریم، برای  فرمان  م، بهحاضری  فرمان  به : بارخدایا!وما

او   که  هرآنچه  و مالک  اویی  توست، تو مالک  او خود از آن  که  شریکی  جز همان  نیست

 ._ ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  +فرمود:   نازل أخداوند  پس«.  است  آن  مالک

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 «اند کرده  پیروی  خویش  از هوسهای  علمی  هیچ بی  ستمکاران  بلکه  نیست  نه، چنین»

آنها  و در  تفکر نکرده  تعالی  حق  های و نشانه  در آیات  پس  بتان  در پرستش

  کس  آن  پس» دارند قرار  خود کامال در گمراهی  دانند که نمی  که  اند در حالی نیندیشیده

 أخداوند  یعنی: چنانچه «کند؟ می  هدایت  کسی  گذاشته، چه  هشخدا بیرا  را که
توانا باشد   وی  کردن  بر هدایت  که  نیست  کس باشد، هیچ  را مقدر نکرده  هدایت  برایش

 گردند.  و مانع  حایل  سبحان  خدای  آنها و عذاب  میان  که « نیست  یاورانی  آنان  و برای»

 

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  

 ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  
و   پایدارانه یعنی: « گرایی  بگردان، با حق»  مستقیم « دین  این  سوی را به  رویت  پس»

  . این باطل  ادیان از  آن غیر  سوی به  و التفاتی  گرایش  هیچ کن، بی  آن  به  روی  استوارانه

 « است  آفریده  را بر آن  مردم  که»  است  و سرشتی  یعنی: خلقت «دخداون  فطرت»

پدید   در آنان  عوارضی و اگر  است  آفریده  اسالم  را بر فطرت  مردم أیعنی: خداوند

  فقط دین  این  پایدارند پس خود  سرشت  کفر گرایند، آنها بر این  به  آن  سبب به  نیاید که

  در حدیث  که باشد. چنان می  هماهنگ و  منسجم  بشری  ا فطرتب  که  است  الهی  مستقیم

  بر فطرت  که  مگر این  نیست  نوزادی  هیچ» است:  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف

«. گردانند می  یا مجوسی  یا نصرانی  یهودی او را  پدر و مادرش  شود ولی متولد می

 صخدا  رسول  که  است  آمده  عیاض  روایت به  قدسی  شریف  در حدیث  همچنین
  همه  من»فرمودند:   سبحان  از خدای  نقل به  خویش  خواندند و در خطبه می  خطبه  روزی
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را از   و آنان  آنها آمده  سوی  به  شیاطین  ولی  ام آفریده گرا و حق  را حنیف  بندگانم

 «.گردانیدند  حرام  آنان ، بربودم  کرده  حالل  من  را که  ساختند وآنچه  گمراه  دینشان

و   توحیدی  عقیده  بودن  بر فطری  یاد شده، دلیل  شریف  و احادیث  کریمه  آیه  این

  القاآت محیط، افکار و  با تأثیرات  پس  است  اعتقاد در نهاد انسان  آفرینش  سالمت

  پاك  عقیده  که  است  فکر و اندیشه  دور از سلطه  باطل  و تقلیدهای  و موروثی  انحرافی

 کند. تغییر می  توحیدی

 تغییر  غیر وی  را با پرستش  الهی  یعنی: آفرینش « نیست  تبدیلی  الهی  در آفرینش»

 « است  استوار این  دین»و پایدار بمانید   و توحید باقی  اسالم  بر فطرت  ندهید بلکه

  همچون « مردم اکثر  ولی»  ستو استوار ا  مستقیم  فطرت، همانا دین  به  یعنی: پایبندی

را در   کنند و آن  عمل  آن  را تا به  حقیقت  این «دانند نمی»  آیه  نزول  در زمان  کفار مکه

  فطرت  جاهلند که  حقیقت  از این  خلق  امروز نیز، اکثریت  که کار بندند. چنان به  عینیت

  و هماهنگ  وحیدی، منسجمت  و پاك  حنیف  دین  به  جز با رویکرد و گرایش  بشری

 شود. نمی

 فرماید: می  کرده  رهنمود خود را تکمیل  این  عزوجل  خدای  گاه آن

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
آورید در   روی أاهلل  سوی به  تو و همراهانت پیامبر!  یعنی: ای «کنید  انابت  سویش به»

و از او پروا » اید کننده او رجوع  به  وی  فرامین  به  و پایبندی  عمل  با اخالص  که  حالی

در  «برپا دارید و نماز را»  وی  ها و حاضر و ناظر دانستن از نافرمانی  با اجتناب «بدارید

مأمور   آن  به  که  نمازی  آن، همان  ها و آداب فرایض، سنت  به  و با پایبندی  آن  اوقات

 آورند. می  او شریک  رایب  که «نباشید  و از مشرکان»اید  شده

 

 ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
  در دین، که «شدند  فرقه کردند و فرقه  را پراکنده  دینشان  که  از کسانی»نباشید:  ! آری

پیروان،   دیگر، یعنی  از بعضی  بدعتها و هواها و یهود و نصاری، بعضی  د اهلمانن



 

8302 

نزد   که  آنچه به  هر حزبی»کنند  می  و همراهی  مشایعت  را در باطل خود  گمراه  پیشوایان

بر بنیاد   بناشده  نزد آنها از دین  که  آنچه  به  یعنی: هر گروهی «خود دارند دلخوشند

  از حق  که  حالی اند در برحق  پندارند که و خرسنداند و می  وجود دارد، شادمان  باطل

 ندارند.  همراه  به  دستاویزی  هیچ

 از این  ناجیه  پرسیدند: فرقه صخدا   از رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

و   من امروز  باشد که  و روشی  رهرو راه  که  ای فرقه»؟ فرمودند:  است  فرقه  گروهها کدام 

 «. داریم قرار  بر آن  اصحابم

 

ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ 

 ٿ  
پروردگار  برسد،»  ای و قحطی  یعنی: سختی، بال، بیماری « ضری  مردم  به  و چون»

بال را از   آن  خوانند که می  فریادرسی  برده، او را به  او پناه  سوی و به «خوانند خود را می

او   سوی به  که  یعنی: در حالی «اند کننده  او انابت  سوی به  که  در حالی»بردارد   آنان

  و یکتاپرستی توحید  قله  این  کنند. که نمی  غیر او تکیه  کاراند و به و توبه  کننده بازگشت

و   دعایشان  کردن  اجابت با «بچشاند  آنان  به  خود رحمتی  از جانب  چون  سپس»  است

  شرك  پروردگارشان  به  از آنان  گروهی  بناگاه»  ها و بالها از آنان سختی  آن  برداشتن

دانند  می  که  گردند در حالی بازمیأ هللغیر ا  پرستش  سوی و به  در عبادت «آورند می

در   شان پرستی یگانه  . پس است نکرده  برطرف  بال را از آنان  آن أهللجز ا  کسی

از   نیازمندند و این  یگانه  خدای فقط به  آنان  که  است  بر آن  ها، خود دلیل سختی

  بشر در اصل  فطرت  که  است  حقیقت  و بر این  بشری  بر وجود فطرت  لهاد  بزرگترین

 . یعنی: عجبا! است  از احوالشان  تعجب  جمله، مفید برانگیختن  . این است  توحیدی

کنند اما  می  اعتراف  سبحان  خدای  وحدانیت ها، به سختی  فرود آمدن  در هنگام  چگونه

 گردند. باز می  شرك  به اشود، مجدد می  ساخته  برطرف  ها از آنان سختی  این  وقتی
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 ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  و ناسپاسی «ورزند  ایم، کفران آنها بخشیده  به  آنچه  تا به»گردند  باز می  شرك  به ! آری

از   اندکی «شوید برخوردار  پس»کنند  ر میرا انکا  الهی  نعمتهای  که  کنند، در حالی  پیشه

  پذیر، از عذاب زوال  مندی بهره  این  را که  آنچه «بدانید  زودا که»  خویش  و ناسپاسیکفر 

 . است  مشرکان  برای  سخت  تهدیدی  . این خواهد داشت  در پی  دردناك

 

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڃ  
  شرك  آن  به  آنچه  درباره»  تو حج  برهان آن « که  ایم کرده  نازل  برهانی  یا مگر برآنان»

  و بر این  بوده  ناطق  سبحان  خدای  به  ورزیدنشان  بر شرك «گوید؟ می  ورزند، سخن می

باشد.  انکار می  سبیل بر  استفهام  این  کند؟ که می  است، داللت  حق  کارشان  این  امر که

  به  چگونه  دارند پسن  و حجتی  برهان  هیچ  شان و گمراهی  بر شرك  یعنی: آنان

 آورند؟! می  شریک أخداوند

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

مانند  ؛ و عافیتی  یعنی: فراوانی، نعمت، گشایش « بچشانیم  رحمتی  مردم  به  و چون»

و   تیسرمس با «شوند می  شادمان  آن  به»  و غیره  مالی، سالمتی  باران، گشایش  نزول

  آنان  واگر به»  نعمت  به  با شکر و اعتراف  همراه  ای شادمانی  و کبر، نه  گردنکشی

یعنی:  «برسد  ای سیئه»  گناهانشان  شومی  یعنی: به « خاطر کار و کردار پیشینشان به

از  «شوند می نومید  بناگاه»باشد   که  و کیفیتی  هر وصف  برسد، به  و رنجی  سختی

 «11هود/«  دیگری  در آیه  . ولی است  از رحمت  شدن  . قنوط: مأیوس الهی  رحمت

  در حدیث  که چنان . است  استثنا کرده  قاعده  صابر را از این  مؤمنان  خداوند متعال

شگفتا بر کار »فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده صهیب  روایت  به  شریف

خیر   برایش  حکم  آن  که این کند مگر نمی  حکمی  او هیچ  در باره أمؤمن، خداوند

  خیر اوست  این، به  کند پس می برسد، شکر  ای و خوشحالی  او نعمت  ؛ زیرا اگر به است

 «. خیر اوست  به نیز  کند و این برسد، صبر می  او بال و رنجی  و اگر به
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 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
 از بندگانش « هر کس  را برای  روزی  که  خداست  که»اند  و ندانسته «اند هآیا ندید»

و   عدل  مقتضای  و به  و آزمایش  امتحان  از روی «گرداند می  یا تنگ  بخواهد، فراخ  که» 

 او  سوی  به  کارانه شوند و توبه ناامید می  وی  چرا از رحمت  ؟ پس خویش  حکمت

 « این در  گمان بی»کند؟   آنان  حال  را شامل  خویش  دیگر رحمتگردند تا او بار  بازنمی

و   قبض  با این  که « هاست آورند نشانه می  ایمان  که  گروهی  برای»  و بسط نعمت  قبض

 کند. می  داللت  الهی  قدرت  امور بر کمال  یابند زیرا این می  راه  حق  سوی بسط، به

 

ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ

 ھ  ھ  
  انفاق  وسیله او به  به  کردن با نیکی « را بده  قرابت، حقش  صاحب  به» ! مؤمن  ای « پس»

  که  محارمی  برای  انفاق  بر وجوب  آیه  اینبا   . احناف و غیره  و صدقه، پیوند رحم

  به»  بده «و نیز»اند  کرده  باشند، استدالل وکار نمی کسب  و قادر به  و نیازمند بوده  محتاج

  و مکنت  مال گرد بی دوره  گدای مسکین»گوید:  می ك عباس را. ابن  وی  حق « مسکین

  صدقه  وی  به  که  است  این  مسکین  حق را.  حقش«  السبیل ابن  به»  بده «و نیز»«.  است

  مال  نیاز به  که  سافریم  مانده  راه در  شخص ـ یعنی  السبیل ابن  و حق  کنی  و کمک  بدهی

  خشنودی  در طلب  که  کسانی  برای  انفاق  این»  کنی  او را مهمان  که  است  دارد ـ این

  قصد نزدیکی  که  کسانی  مستحقان، برای  این  حق  یعنی: دادن « خدا هستند، بهتر است

  هند کهگرو  و این»  است  و امساك  بخل را دارند، بهتر از  سبحان  خدای  به

یابند، از آنجا  می  دست  الهی  و رضای  بهشت در  خویش  خواسته  یعنی: به «رستگارانند

 اند. کرده  امر وی، انفاق  آوردن جا  خاطر به به و أخدا  رضای  در جهت  که

از   تعالی  حق  است، اینک  نفس  و کرامت  مظهر پاکی أخدا  در راه  انفاق  که و از آنجا

 باشد: می  کشی  حق و آز و  و مظهر بخل  قرار داشته  آن  مقابل  در نقطه  کند که ربا یاد می
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ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
  عوضی برابر خود در  که  افزایشی  طلب  برای  یعنی: از مال «دهید از ربا می  و آنچه»

  اموال شما در  یعنی: تا بهره «بردارد  سود و افزایش  مردم  در اموالتا »باشد   نداشته

یعنی:  «شود نمی  نزد خدا افزون  که»بدانید  « پس»شود و رشد کند   افزون  مردم

مراد از   بلکه  نیست  چنین  کریمه  آیه  قولی: تأویل نهد. به نمی  برکت  در آن أخداوند

است،   هدایا مرسوم  در مبادله  مردم  میان  که  است  تعاملی ادر اینجا مخصوص« ربا»

  و پاداش  هدیه  از او توقع  دهد و در مقابل می  ای هدیه  دوستش  به  شخص  که  سان بدین

  دادن  اگر هدیه  و بداند که  نداشته  قصدی  چنین  دهنده  باید هدیه  را دارد. پس  افزونتری

نزد   عوض  آن  آورد ولی  دنبال به  هم را  مردم  افزونتر از مال  عوضی  وی، برایش

. بنابراین،  نیست  الهی  سزاوار پاداش  آن  در قبال  کند و صاحبش رشد نمی أخداوند

را   دهد تا بیشتر از آن می  دیگران  به  انسان  که  است  چیزهایی  آن  ربا در اینجا شامل

  خویش  در دنیای  کند تا از آن می  سیک  به  انسان  که  است  بستاند، یا خدمتی  عوض

 أگیرد، در نزد خداوند می  او تعلق  به  خدمت  آن  در قبال  که  مند گردد لذا نفعی بهره
 کند. رشد نمی

آن،  بهتر و افزونتر از  و عوضی  هدیه  به  قصد رسیدن به  دادن  هدیه  که  ذکر است  شایان

 صحضرت  آن  به  خطاب  خداوند متعالبود زیرا   حرام صخدا  مخصوصا بر رسول

(.  کنی  را طلب بزرگتر از آن  پاداش  که  نکن  و بخشش):  ژۈ  ٴۇ  ۋ  ژ فرماید:  می

 . است  مباح  ایشان  کار بر امت  اما این

  است  آن  حالل  ؛ ربای حرام  و ربای  حالل  است، ربای  ربا، بر دو گونه»گوید:  می  عکرمه

  که دارد ـ چنان  افزونتر را توقع  و عوضی  هدیه  آن  دهد و در قبال یم  هدیه  شخص  که

و   است  قرض  و ربای دادوستد  از ربای  حرام، عبارت  ـ اما ربای  است  آمده  آیه  در این

  که  در عقد است  شرطی با  همراه  آن  در قبال  بدلی  و گرفتن  چیزی  از دادن  عبارت  آن

  خشنودی  ـ در طلب  زکات دهید ـ از می  و آنچه»«. ندارد  روعیتمش  آن  شرط کردن

  و رضای  جز پاداش  آن  قبال در  که  و صدقاتی  دهید از زکات می  یعنی: آنچه «خداوند
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  فزونی  همان  اینان  پس» انتظار ندارید؛  را از کسی  و پاداشی  عوض  الهی، هیچ

گیرد.  می  تعلق  آنها پاداش  برابر تا هفتصدبرابر به دهبرابر هر حسنه، از  در  که «یافتگانند

  را صدقه  خرمایی  پیمانه  ای پاکیزه وکار  از کسب  کسی»است:   آمده  شریف  در حدیث

  صاحبش  و برای  گرفته  خویش  راست  را با دست  خداوند آن  که  دهد مگر این نمی

  آن  دهد تا بدانجا که می  خود را پرورش  اسب  کره از شما  یکی  که دهد چنان می  پرورش

 «.شود می احد بزرگتر  خرما، از کوه  پیمانه

 

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  
و »را   و مشرکتان  از مؤمن  اعم «شما را آفرید  که  است  کسی  خدا، همان» ! مردم  ای

 «میراند شما را می  سپس»  وفاتتان  تولد تا وقت  از هنگام «بخشید  یشما روز  به  سپس

  تعالی  فقط حق و جزا. پس   حساب  برای  در آخرت «کند می  تان باز زنده»در آخر عمر 

  قابل  انسان  برای  همه  که  است  کارهایی  و این  است  مخصوص  صفات  این  به  که  است

  کارها را انجام  از این  چیزی  که  هست  کسی  شریکانتانآیا از »باشد  می  مشاهده

آنها   که  است  واضح گرداند؟  دهد، بمیراند و باز زنده  یعنی: بیافریند، روزی «دهد

دهد، در   کارها را انجام از این   چیزی  که  نیست  ما کسی  معبودان  در میان ! گویند: نه می

  از آنچه  و واالتر است  ومنزه  او پاك»شود  برپا می  نبر آنا  حجت  که  است  هنگام  این

را از  أشدند، باید خداوند معترف   عجز خویش  به  یعنی: چون «آورند می  شرك

 امور، برتر و واالتر بدانند.  یاد کنند و او را از این  پاکی  هایشان به آوری شرك

 

 يب  جت  حت  خت      جب  حب   خب       مب  ىب    ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ
کنار  در  که  است  مراد از بحر، شهرها و روستاهایی «فساد در بر و بحر آشکار شد»

  هایی قریه آنها قرار دارند و مراد از بر، شهرها و  دریاها یا کرانه  ها و در میان رودخانه

و بحر در بر   فساد و تباهی ! ها و دریاها قرار ندارند. آری بر سر رودخانه  که  است
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و   شرك  . پس مردم و معاصی   شرك  سبب  یعنی: به « عملکرد مردم  سبب به»آشکار شد 

 . است  ظهور فساد در جهان  سبب  معاصی

خشکسالی، کمبود  و  در اشیا؛ مانند بروز قحطی  از: بروز خلل  است  ظهور فساد عبارت

  درآمدها، زدن  ها، قلت نرخ و هراس، کساد  خوف  مورد نیاز عامه، کثرت  و اشیای  ارزاق

و   کار زمین  و رونق  صالح  البته اینها. ستم، نابرابری، قتل، ترور و غیر  راهها، شیوع

  گمان بی»است:   آمده  شریف  درحدیث  جهت  بدین  است  تعالی  حق  با طاعت  آسمان

  روز باراندن  لاز چه  زمین  اهل  برای در زمین،  تعالی  از حدود حق  حدی  برپاداشتن

شود، از این  بسیار می  برپا شد، خیر و برکت  عدالت  هرگاه ! آری«.  مفیدتر است  باران

 ص خدا  رسول  که  است  آمده  و مسلم بخاری   روایت  به  شریف  در حدیث  روی 
  از شر وی  همه  و چهارپایان  درختان بمیرد، عباد و بالد و  فاجر چون»د: فرمودن

و   است  ظهور فساد در عالم  سبب  و معاصی  شرك ! آری«. کنند می  راحتی  احساس

  تا خداوند برخی»است:   این  و معاصی  ظهور فساد به بروز شرك  کردن  وابسته  فلسفه

را   از کار و کردارشان  بخشی  یعنی: تا سزای «بچشاند  آنان  ، بهاند کرده  را که  از آنچه

  مجازات  در آخرت  کار و کردارشان  برابر تمام در  که از آن شاند، قبلبچ  آنان  در دنیا به

 أخداوند  سوی قرار دارند و به  در آن  که  از گناهانی «بازگردند  آنان  باشد که»شوند 
 کنند.  توبه

آن،   سبب دهد، می  روی  زمین  در روی  هر فسادی  که  فهمیم می  چنین  کریمه  پس، از آیه

را   آن  خداوند متعال  که  است  و فساد عذابی  و کفر است  و شرك أاز امر خدا  انحراف

  راه  و به  شده  متوجه  در خط سیر زندگیش  خویش  اشتباه  به  کند تا انسان می  نازل

  نیاز انسان  بشناسد، به  درستی  فسادبار امروز را به  دنیای  هر کس  بازآید. پس  صالح

 برد. می  آن، بیشتر پی  و رحمت  ماسال  عصر حاضر به

 

 پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ     ٺ   ٺ  ٺ   پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ
و   یعنی: در اطراف «سیر کنید  در زمین»  رسالتت  کنندگان تکذیب  به پیامبر!  ای «بگو»

و بنگرید » کنید  است، تأمل  داده  روی  در زمین  که  بگردید و در آنچه  زمین  اکناف
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  پیشین  امتهای  آثار برجا مانده « است بوده  بودند چگونه  از این  پیش  که  یکسان  عاقبت

  کنید تا بدانید که  کفار ـ را مشاهده  از طوایف  عاد و ثمود و مانند آنان  قبایل  ـ چون

و   است  سکنه  و بدون  خالی  زیرا منازلشان  است  بوده  چگونه  آنان  سرانجام

و  «بودند  مشرك  بیشترشان»  است  شده  تبدیل  وحشتناکی  یابانهایب  به  سرزمینهایشان

 کشانید.  گاه ورطه  این  را به  سرانجام، کارشان  که  بود سببی  همین

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
  روشن برایت   چون !صمحمد   یعنی: ای « استوار بگردان  دین  سوی را به  رویت  پس»

  دین  سوی را به  رویکردت  پس  است  یاد شده  علت  بشر، معلول  فساد و تباهی  شد که

، دستور ص  اکرم رسول  دستور به  . البته است، بگردان  همانا اسالم  که  استوار و درست

  رایشب  که»  روزقیامت یعنی: «فرا رسد  روزی  که از آن  پیش»باشد  نیز می  شان امت  به

از   و جلوگرفتن  بازگردانیدن  سوی به  یعنی: راهی « خداوند نیست  از سوی  بازگشتی

بر  أجز خداوند  کس  زیرا هیچ وجود ندارد  میعاد آن  فرارسیدن  در هنگام  آن  وقوع

« شوند می  روز، متفرق  در آن» گرداند را برنمی  آن  که  و او هم  کار قادر نیست  این

  به  شوند، بهشتیان می  دسته  و دسته  دیگر جدا و متفرق از یک  در روز قیامت  یعنی: مردم

 . دوزخ  به  پیوندند و دوزخیان می  بهشت

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
  آتش همانا  که  و کیفر کفرش  یعنی: فرجام « اوست  زیان  به  کفر ورزد، کفرش  هر که»

 برای  کنند پس  پیشه  کردار شایسته  که  و کسانی»  است، دامنگیر اوست  دوزخ

  آماده  شایسته  را با کارهای  بهشت  خودشان  یعنی: برای «کنند می  سازی آماده  خودشان 

 سازند. می
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 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
 یعنی: «اند جزا دهد کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  را که  تا خدا کسانی»

را   مؤمنان أشوند تا خداوند می  ساخته جدا  از هم  در روز قیامت  و دوزخیان  بهشتیان

خود و بر   بخشش یعنی: از عطا و «خود  از فضل»دهد   سزاوار آنند، پاداش  که  آنچه  به

  را جز خدای  آن  اندازه  بیفزاید که  و مراتبی  درجات  اند، به مستحق  که  هم  مقداری

  نفرت  پس «دارد نمی  را دوست  او کافران  گمان بی»داند  دیگر نمی  کسی  عزوجل

 دارد.  دنبال را به  عقوبتش  وی  و خشم  است  وی  خشم  از کافران، موجب أخداوند

اول،   درجه در  روز قیامت  پدید آوردن  حکمت  کند که می  داللت  حقیقت  بر این  آیه  این

 . است  عمل با  مؤمنان  دادن  همانا پاداش

 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ   ڱ  ڱ  
 آور را  بشارت  بادهای  که  است  آن  وی»  و وحدانیت  قدرت « های و از نشانه»

  رحمت  آور بارانند؛ زیرا بادهای  بشارت  را که  خیر و رحمت  یعنی: بادهای «فرستد می

شمال، صبا و   بادها عبارتند از: بادهای  این  قرار دارند، که  رحمت  باران  در مقدمه

اللهم»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است  اما باد دبور، باد عذاب  جنوب

«. (عذاب)باد   ( بگردان، نه )رحمت  باد را بادهای : خدایا!والتجعلهاريحاًاجعلهارياحاً

همانا   که «خود بچشاند  شما از رحمت  و تا به»فرستد  را می  رحمت  بادهای ! آری

  ها به و تا کشتی»  هاست از نعمت و غیر آن   روح  باران، فراوانی، سرسبزی، شادمانی

 «او بجویید  ضلو تا از ف»بادها   این وزیدن   هنگام در دریا به «گردند  روان  وی  فرمان

و تا شکر »کنید   روزی  هستند، طلب  آن  کننده لها حم کشتی  که  تجارتی  وسیله  یعنی: به

و   بپرستید و طاعت  یگانگی  را به  عزوجل  خدای نعمتها را و در نتیجه،  این «گزارید

 دهید.  بسیار انجام  عبادت
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

 ے   ے   ۓ  
 « فرستادیم قومشان   سوی را به  پیامبرانی» !صمحمد   ای «از تو  پیش  که  تحقیق و به»

  و حجتهای  یعنی: معجزات « بینات  پس»  فرستادیم  و امتت  قوم  سوی تو را به  که چنان

  از کسانی  پس»کفر ورزیدند  ‡پیامبران  این  اما آنها به «آوردند  برایشان»روشنگر را 

  گرفتن  انتقام  . البته است  کفر وگناهان  اجرام: ارتکاب « گرفتیم  کردند انتقام  اجرام  که

ما  یعنی: بر «بر ما  است  و حق» در دنیا بود  ساختنشان  از آنان، با هالك  تعالی  حق

را بر   وعده  این  و کرم  فضل  روی ما از  که « مؤمنان  دادن  نصرت»  است  و الزم  ثابت

 . کنیم نمی  را خالف  و آن  ادقیمص  خویش  وعده  و ما به  ایم گردانیده  خود الزم

 برادر  از آبروی  که  نیست  مسلمانی  شخص  هیچ»است:   آمده  شریف  در حدیث

 را  جهنم  از او آتش  که  است  حق أبر خداوند  که  کند مگر این  دفاع  مسلمانش

 «. _ھ  ھ  ھ  ے   ے+کردند:   را تالوت  آیه  این  گاه برگرداند. آن

 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۓ  ڭ  ڭ  

 ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
دریاها   از بخار آب «انگیزد برمی  فرستد و ابری بادها را می  که  است  ذاتی  خدا همان»

  گاهی «گستراند می بخواهد  هرگونه  در آسمان»یعنی: ابر را  «را  آن  پس»و غیر آنها 

و   پراکنده  فراگیر و گاهی و  پیوسته  ایستاده، گاهی  گرداند و گاهی ابرها را سیار می  این

و »  نزدیک  در مسافتی  و گاهی دهد می  دور قرارشان  در مسافتی  از زمین  تکه، گاهی تکه

  تکه  لکهگیرند ب جو را فرانمی  تمام  که  پراکنده  های قطعه  به «گرداند می  پاره را پاره  آن

 «آید می  بیرون  آن  از البالی  که را  ودق  بینی می  پس»یا سرگردانند   ثابت  ابرهایی

بخواهد   که  بندگانش  آن  به»را   یعنی: باران «را  آن  و چون»  است  باران  ودق: قطرات

  به  آنجا کهاز  «کنند می  شادمانی  آنان  بناگاه»آنها   سرزمینها و اراضی  یعنی: به «برساند

 . آنهاست  وخرمی  گشایش  نشانه  باران  نیاز دارند و این  باران  این
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 ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
آنها  یعنی: «نومید بودند  شود، سخت  فرو فرستاده  بر آنان  که از آن  پیش  شک و بی»

  ر نومید یا سرخوردهوکار و باران، بسیا از کشت  باران، یا پیش  از نزول  پیش

 . تأکید است  بودند. تکرار برای  حال وپریشان

 

ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت         

 مت  ىت  يت   
از   ناشی  که  ها و کشتزارهایی ها، میوه از سبزی  اعم «خداوند  آثار رحمت  سوی به  پس»

  با مشاهده تا «بنگر»اند  و وفور نعمت  و فراوانی  یو نمایانگر خرم  باران  فروفرستادن

بنگر  ! . آری یابی و راه  ببری  آسا پی شگفت  صنع  در این  تعالی  حق  آثار، بر یگانگی  این

  این  کیفیت  سوی به یعنی: بنگر «گرداند می  ندهز  از مردنش  را پس  زمین  چگونه  که»

ها پدید  رستنی  انواع  رویانیدن با  که  زمین  برای  بدیع  تحول  و این  عجیب  گردانیدن زنده

  یعنی: البته « است  مردگان  کننده زنده» ذکر شد  که  اشیائی  مخترع « این  گمان بی»آید  می

را   مرده  زمین  که چنان  تواناست  مجددشان  و برانگیختن  در آخرت  کردنشان  او بر زنده

  قدرتی  دارای  تعالی  یعنی: حق « تواناست  و او بر هر چیزی»گردانید   زنده  با باران

باشد و  و برابر می  یکسان  ممکنات  تمام بر  و قدرتش  بوده  حدومرزی و بی  عظیم

 . اوست  مقدورات  از جمله  رستاخیز هم

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
یا  ها میوه  خود، به  بودن  سوزان  سبب  زا باشد و به  آفت  که « بفرستیم  و اگر بادی»

زرد » خود را  کشتزار، یا بار و بر و میوه  یعنی: آن «را  آن  پس»برساند   کشتزارها زیان

  فرستاده  آن، بر آن  شدن از سبز  پس  عزوجل  خدای  که  بادی  از اثر سردی «ببینند  شده

نمایند.  می را انکار  عمتهایشو ن أخداوند  به «کنند می  کفران  از آن  پس اقطع»  است
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  و ضعف  صبر وشکیبایی  احوال، عدم  دگرگونی  بر سرعت  نعمت، دلیل  کفران  این

 . نیست  ایمان  اهل  حال  اینچنین، البته  و حالی  است  دلهایشان

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
  . پس فراخوانی را  آنان  چون « وانیبشن  سخن  مردگان  به  توانی تو نمی  در حقیقت  پس»

  فهمند، راه را نمی  حقایق  زیرا اینان  بشنوانی  سخن  توانی نیز نمی  گروه  این  طور به  همین

  را بپذیرند. این  دعوتت  که  امید نباش  این  دلند لذا به  شناسند و مرده را نمی  ثواب

  ایشان  کفار از دعوت  ورویگردانی  در برابر اعراض صخدا   رسول  برای  ای دلجویی

  و به  فراخوانده  حق  سوی را به  آنان « که  گاه ـ آن  کران  را به  دعوت  و این»  است

  کنان پشت»  فرادادن  گوش  جای به  و آنان  پند و اندرز دهی  الهی  ها و اندرزهای موعظه

  هرحال  ناشنوا به  که: شخص  گفت  اگر کسی « بشنوانی  توانی بگردانند ـ نمی  روی

  تخصیص  این  فایده  نماید پس  پشت  وی  به  روکند و چه  انسان  به  شنود، چه نمی

را   سخن  باشد با رمز و اشاره  داشته  انسان  به  گوییم: اگر ناشنوا روی ؟ می چیست

 فهمد. و رمز می  با اشاره  و نه شنود می  باشد، نه  کرده  اگر پشت  فهمد ولی می

  تعارض کند، در تأکید می  مردگان  شنیدن  بر امکان  که  نبوی  با سنت  آیه  مفاد این  البته

و   تدبر و فهم  آیه، شنیدن  در این  مردگان  به  شنوانیدن  قرار ندارد زیرا مقصود از عدم

  رسول  که  است آمده عمر  بن هللعبدا  روایت  به  شریف  . در حدیث است  پندگرفتنشان

را   و آنان  قرار داده  خطاب بودند، مورد  بدر افگنده  در چاه  را که  کشتگانی صخدا 

  که  قومی  قرار دادن  از مخاطب!هللا گفت: یا رسول عمر  کردند تا بدانجا که  سرزنش

  جانم  که  ذاتی  سوگند به»فرمودند:  صخدا   سود؟ رسول  است، چه گندیده  اجسادشان

  جواب  شنوند ولی شنواتر نیستید، آنها می  گویم می  آنچه  به  اوست، شما از آناندر ید 

  در حدیث صخدا   رسول  که  است  شده  روایت ك عباس ابن از«. توانند نمی  داده

  است  شناخته او را در دنیا می  که  بر قبر برادر مسلمانش  کس هیچ»فرمودند:   شریف

گرداند  برمی  وی  را به  وی  خداوند روح  که  دهد، جز این نمی  سالم  گذرد و بر وی نمی

 ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. او را بدهد  سالم  تا جواب
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 دستور دادند تا  خویش  امت  در گورهایند، به  که  بر کسانی  دادن  سالم  کیفیت  در تعلیم

الديارمنهلأعليكمالسالم»و بگویند:   داده قرار  طابمورد خ  را مانند زندگان  مردگان

إوالمؤمنين اهللنإنا يرحمبكمشاء ومنكمالمستقدميناهللالحقون، والمستأخرين،منا

  ما نیز اگر خدا بخواهد به ! دیار از مؤمنان  اهل  بر شما ای  : سالمةالعافيلناولكماهللنسأل

کند،   ما رحم  آیندگان ما و شما و بر دنبال  وست، خداوند بر جلورفتگانپی  شما خواهیم

صالح،   سلف  که  ذکر است  شایان«.  طلبیم می  شما عافیت  خود و برای  از خداوند برای

 دارند.  اجماع  حکم  بر این

 

 ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
کوردالن،  و  معنوی  زیرا نابینایان « نیستی  شان از گمراهی  نابینایان  آورنده راه  و تو به»

  ما ایمان  آیات  به  که  کسانی  جز به  توانی نمی»اند  بهره بی  و بصیرت  از بینش

 آثار  سوی به  بردن  تفکر و تدبر و راه  اهل  مؤمنانند که  زیرا این « آورند، بشنوانی می

  تسلیم  اهل  یعنی: فقط آنان «اند مسلم  آنان  پس»باشند  ود مؤثر میوج  به  بردن  پی  برای

 باشند. می  و پیرو آن  حق  و انقیاد برای

 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  

 ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   گ   
زند و  می  دیگری  یش، مثلخو  قدرت  بر کمال  منظور استدالل  به  خداوند متعال  سپس

  خداوند ذاتی» است:  مختلف  طور و مرحله بر چندین  انسان  آفرینش  به  استدالل  آن

  شما را از نطفه  که  است  ( این ضعف  معنای: )من «آفرید  شما را ابتدا ضعیف  که  است

ناتوانی،   عد از آنب  گاه آن»  است  انسان  و خردسالی  طفولیت  قولی: مراد حالت آفرید. به

  است  جوانی  هنگام زیرا به  است  جوانی  و نیرومندی  توانایی  آن  که «پدید آورد  توانایی

  گردد تا به استوار می  وجود وی  ساختمان و  و خلقت  یافته  استحکام  انسان  نیروی  که

 «قرار داد  و پیری  ناتوانی  از توانایی  باز پس» رسد می  خویش  رشد و نیرومندی  کمال
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  هر چه»  است  موی  و شیب: سپید شدن  ناتوانی  . شیبه: نهایت بزرگسالی  در هنگام

در   و ضعف  قوت  آفرینش  است  جمله  از آن اشیاء و  از تمام «آفریند بخواهد می

  اراده  که  آنچه  بر آفرینش «توانا»و   تدبیر خویش به «دانا  و اوست» ÷آدم  فرزندان

  آفریدگار دانای  بر وجود آن  دلیل  احوال، آشکارترین  کردن  دگرگون  این  د. کهکن

 . تواناست

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  
  ساعت  روی  را از آن  قولی: قیامت  به «برپا شود»  یعنی: قیامت « ساعت  که  و روزی»

  مجرمان»  گاه آن ! شود. آری می  دنیا برپا ساخته  از ساعات  ساعت  در آخرین  نامیدند که

  مدت  پس  در دنیا یا درگورهایشان «اند نکرده  درنگ  جز ساعتی  خورند که سوگند می

  روز قیامت  سخت  و هراس  هول  سبب  پندارند و ـ به می  را در دنیا بسیار کم  درنگشان

خورند.  می  سوگند هم  بر آن  که شود ر میو استوا  محکم  چنان  پندار در اذهانشان  ـ این

در   از آن  قبل  که گفتند چنان  دروغ  هم  وقت  این  در بیان  که  است  دیگر: مراد این  قولی به

  در دنیا از راه  شیاطین  وسیله به «شدند می  برگردانیده  گونه  این»گفتند  می  دنیا دروغ

  دروغ  سوگندشان  که  است  بر آن  وخود این، دلیل.  دروغگویی  به  راستی  و از راه  حق

 . است  بوده

 

ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ

 ڭ  ڭ  ۇ     ڭ  ڭ
 فرشتگانند.  قولی: مراد از اینان به «اند شده  داده  و ایمان  علم  که  و گفتند کسانی»

در   اقوال  همه  امتند. نسفی  این  دیگر و مؤمنان  یامتها  قولی: علمای قولی: پیامبرانند. به به

 «.مؤمنانند و  و فرشتگان  پیامبران  آنان»گوید:  و می  کرده  را جمع  رابطه  این

  با هم، پدیدآورنده  و ایمان  علم  که  فهمیم می  چنین  آیه  در این  شده کار گرفته از تعبیر به

را بر   راه  هم  علم  بدون  و ایمان  نداشته  ارزشی  یچه  ایمان  بدون  علم  پس  است  کمال

  که  کسانی ! باشند.آری  را مد نظر داشته  درس  باید این  بندد و مربیان نمی  نفس  گمراهی
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و در   تان در زندگی «اید کرده  شما درنگ اقطع»گویند:  اند، می شده  داده  و ایمان  علم

محفوظ   در لوح  که أخداوند   علم  موجب  نی: بهیع «دخداون  در کتاب»  گورهایتان

  بوده  در دنیا اندك  تان درنگ  پندارید؛ مدت می  که  چنان  نه «تا روز رستاخیز»  است  ثبت

  ولی  روز رستاخیز است»اید، همانا  قرار گرفته  در آن  اکنون  که  وقتی«  این  پس»  است

و تمسخر، در دنیا   تکذیب  را از روی  آن  بلکه  است  حق روز  این  که «دانستید شما نمی

 طلبیدید. می  شتاب  به

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
یعنی:  «بخشد نمی سود  شان عذرخواهی  ستمکاران  به  که»  است  روزی «روز  آن  پس»

از آنان،   و نه»ارد ند  حالشان  به  ای فایده  است، هیچ  برپا شده  قیامت  که  این  به  شان علم

  سوی به  یعنی: آنان «شود می  خداوند خواسته  خشنودی  کسب  سوی به  بازگشت

  که شوند چنان نمی  واطاعت، فراخوانده  توبه  وسیله  به  از خودشان  وضع  این  دورکردن

.  است  خشنودی  استعتاب: استرضا و طلب شدند. می  امر فراخوانده  این  سوی در دنیا به

: از فاعتبنياستعتبته»گویی:  باشی، می  شده  جنایتی  مرتکب  کسی  علیه  که  و درصورتی

 «.شد  راضی  من پس، از  طلبیدم  او رضایت

 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
  به را  آنان  که  از امثالی « ایم زده  مثلی  از هرگونه  مردم  برای  قرآن  در این  راستی و به»

  حجتی  کند و هرگونه می  راهنمایی  پیامبرانمان  ما و راستگویی  توحید و یگانگی  سوی

  این  که چنان  ایم آورده  کند، برایشان می  داللت  شرك  بودن و ناروا  بر بطالن  را که

  و به  گوناگون  و امثال  ا ادلهو ب  مختلف  های گونه  به  کریمه  سوره  ها را در این حجت

  این  به  که  قرآن  از آیات « بیاوری  آیتی  آنان  واگر برای»  ایم کرده  متعدد ارائه  اشکال

  یعنی: ای «نیستید  اندیش گویند: شما جز باطل می  قطعا کافران»  است  ها ناطق حقیقت
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  از سحر و چیزهای  تید کهنیس  گویی بیهوده  اندیشان جز باطل  تو و یارانت محمد!

 کنید. می  هستند، پیروی  آن  شبیه  در بطالن  که  دیگری

 

 ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
  آن  وسیله به  که  سودمندی  علم  به «دانند نمی  که  کسانی  گونه، خداوند بر دلهای  این»

  خدای  که  همانان «نهد مهر می»یابند؛   نجات  و از باطل  گردیده  رهیاب  حق  سوی به

  یعنی: این کنند. می  را انتخاب  گمراهی  که  است  دانسته  خویش  ازلی  علم  به  عزوجل

پندارند، در  می  ای، باطل آورده  برایشان  را که  از آیات  و آنچه  سخنت  که  ادعایشان

  مهر زدنی  چنان  هب  بر دلهایشان أخداوند  زدن مهر  منشأ آن  که  است  تکذیبی  حقیقت

  گردن  برابر آن در ورزند و عناد می  و با آن  کرده  معارضه  با حق  اثر آن بر  که  است

 نهند. نمی

 

     جئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت
  برابر افعال و در  شنوی می  از آنان  که  ای آزاردهنده  بر سخنان « کن  پیشه  شکیبایی  پس»

  که  بدان یعنی: « است  خداوند حق  وعده  گمان بی»  بینی می  از آنان  که  کفرآمیزی

  وعده  دعوتت  کردن  و غالب  حجتت  ساختن و برتر  آنان بر  پیروزی  تو را به أخداوند

  اش وعده احتم  پس  نیست  خالفی  گونه هیچ  در آن  که  است  او حقی  و وعده  است  داده

، أخداوند  های وعده  به «ندارند  یقین  که  نهار تا کسانیز و»کند  پیدا می  تحقق

  سبکی  تو را به»  آخرت  آورند به نمی  را و ایمان  ها و پیامبرانش کنند کتاب نمی  تصدیق

  کثیر نقل در نبرند. ابن داری، به قرار  آن بر  که  و حقی  دینت  و تو را از راه «وا ندارند

  از خوارج  مردی  نماز بامداد بود که  خواندن در حال  طالب ابی ابن علی»کند:  می

اگر ):  ژۇ ۇۆۆۈۈ  ٴۇژرا خواند:   آیه  این  وی  به  خطاب

  علی«. 95زمر/»بود(  خواهی  رود و از زیانکاران هدر می عملت  گمان آوری، بی  شرك

يئجب  حب  جئ  حئ    مئ  ىئ  +داد:   پاسخ  او چنین  بود، به  خویش در نماز  که درحالی
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و   است  خداوند حق  وعده  گمان کن، بی  پیشه  شکیبایی):   _خب  مب  ىب  يب

 وا ندارند(.  سبکی  ندارند، تو را به  یقین  که  کسانی

  اشاره  ایمان  سوی به  بر دعوت ص  اکرم و استمرار رسول  مواظبت  وجوب  به  آیه  این

 دارد.
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 ﴾لقمان   سوره ﴿
 . است  آیه (14)  و دارای  است  کیم

 

  نام به است،  حکیم  لقمان  داستان  دربرگیرنده  که آن  سبب  به  سوره  : اینتسمیه  وجه

  وی، امر به  ، با عبادتأخداوند  وحدانیت  با شناخت  که  شد، لقمانی  نامیده«  لقمان»

 . را دریافت  و رذایل، جوهر حکمت  از منکرات  و نهی  فضایل

  لقمان  در مورد داستان صخدا   از رسول  است: قریش  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  سوره  این  کردند پس  سؤال  با فرزندش

 

 ٱ  ٻ  
  حروف ها با از سوره  ای پاره  کردن قولی: افتتاح  به « الف، الم، میم»شود:  می  خوانده

از   مرکب  قرآن  این  یعنی: بدانید که.  است  کریم  اعجاز قرآن  به  دادن  توجه  هجاء، برای

  آن  مانند آیات  آیاتی توانند آیا می  کنند پس می  تکلم  بدان  اعراب  که  است  حروفی  همان

 را بیاورند؟.

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  کتاب  قرآن  سوره، آیات  در این  ذکرشده  یعنی: آیات « است  حکیم  کتاب  آیات  این»

خداوند   کتاب  که برخوردار نباشد درحالی  از حکمت  قرآن  چگونه و  آموز است  حکمت

  که  هایی حل راه در  است  خود، حکیم  در احکام  است  حکیم  قرآن  . پس است  حکیم

در   است  کند، حکیم می  ارائه  انسانی  جامعه  و اجتماعی  فردی  بیماریهای  درمان  برای

  خود. حکمت: نهادن  معانی در الفاظ و  است  حکیم خود و  های و سوره  آیات  ترتیب

 . است  آن  مناسب  چیز در جایگاه  یک
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 پ  پ   ڀ  ڀ  
  است  ها، یا کسی نیکی  به  کننده محسن: عمل«  است  محسنان  برای  و رحمتی  هدایت»

  شریف  حدیث در  که بیند. چنان او را می  گویی  کند که می  عبادت  را چنان أخدا  که

فرمودند: « ؟ چیست  احسان«  پرسید که صخدا   از رسول ÷ است: جبرئیل  آمده

زیرا   بینی او را می  گویی  که  کنی  عبادت  را چنان  عزوجل  خدای  که  است  آن  احسان»

را حاضر و   خداوند متعال  زیرا هر کس«. بیند بینی، قطعا او تو را می اگر تو او را نمی

است،   آگاه  عملش  در حین بر او  تعالی  حق  که  داشت  امر یقین  این  و به  ناظر دانست

و   آن  اوقات  را در بهترین  شایسته  کند و اعمال می  را نیکو عبادت أخدا  کسی  چنین

  دهد پس می  اند، انجام شده  رهنمون  او را بدان صخدا   رسول  که  کیفیتی  در بهترین

 درپی پی  سبب  هدایت  و فزونی  وی  هدایت  فزونی  کردنش، سبب  و نیکو عمل  احسان

 باشد. می  وی بر  تعالی  حق  رحمتهای  آمدن 

 کند: می  معرفی  را چنین  محسنان أخداوند  سپس

 

 ڀ          ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 آخرت  به  د کهایشانن  پردازند و هم می  دارند و زکات نماز برپا می  که  کسانی  همان»

  یادآوری ارا مخصوص  آخرت  به  و یقین  نماز، زکات  اصل  سه  تعالی  حق «دارند  یقین 

نماز   را به  آخرت  به  اند و یقین عبادات  اساسی  و استوانه  گاه اصل، تکیه  سه  کرد زیرا این

و   الهی  تقوای  هرا ب  خویش صاحب   که  است  آخرت  به  کرد زیرا ایمان  ضمیمه  و زکات

 دارد. میوا  از هدایتش  پیروی

 . نیست در کار  آخرت، احسانی  به  و یقین  نماز و زکات  بدون  آید که برمی  آیه  از این

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
 در «رستگارانند  هستند و اینانند که  بر هدایتی  پروردگارشان  از جانب  اینانند که»

 . گذشت«  بقره«  سوره  آیه، در اول  . تفسیر نظیر این دنیا و آخرت
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  سوره محور»گوید:  می«  األساس»در تفسیر  :سعید حوی  مناسبت، شیخ  همین  به

  و مقدمه  لقمان  سوره  مقدمه  توانید میان و شما می  است  بقره  سوره  اول  لقمان، آیات

 «.را ببینید  بقره، پیوند کاملی  سوره

 

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦ   

 ڇ  ڍ  ڍ  
 است  چیزی لهوالحدیث: هر «لهوند  خریدار سخنان  هستند که  کسانی  و از مردمان»

 و  گویی کنند؛ مانند آوازخوانی، موسیقی، افسانه می  سرگرم  آن  خود را به  مردم  که 

را   بیهوده  های سرگرمی  یعنی: این «سازند  گمراه خدا  را از راه  تا مردم»  سرایی  داستان

  گمراه  حق  و روش  و برنامه  هدایت  را از راه  کنند تا دیگران می  پیروی  هدف  با این

  که  آنچه  به  که آن  لهوند، حال  خریدار سخنان  یعنی: اینان « علمی  هیچ  بی»سازند 

  جهت  نیستند بدین آور است، دانا سودآور یا زیان  که  تجارتی  خرند دانا نیستند، یا به می

ها  سرگرمی  این  سوی را به  اند لذا مردم خواسته  بدل  شر محض  خیر را به  که  است

  با این  که  کسانی  گمان بی  تدبر نکنند پس  را نشنوند و در آن  قرآن  خوانند تا آنان می

ریشخند   را به  وآن»اند  اوار نکوهشباشند، سز  کننده سرگرم  خریدار سخنان  هدف

  و کتاب  کرده  گمراه أخدا  را از راه  شوند تا مردم لهو می  یعنی: خریدار سخنان «گیرند

 « است  مهین  عذابی  آنان  برای  گروه  این»ریشخند گیرند   کنند و به  را مسخره أخدا

 ! شود. آری می  ، خوار و ذلیلدرافتد  آن  به  هر کس  که  است  سختی  مهین: عذاب  عذاب

  با عذاب  کردند، در آخرت  اهانت  وی  و آیات أخداوند  راه  دنیا بهدر   که چنان

 گیرند. قرار می  مورد اهانت  همیشگی

  آیه  این فرمود:  که  است کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان ك عباس از ابن  جریر طبری ابن

  را خریداری  آوازخوان  کنیزکی  شد که  نازل  حارث نضربن  امن به  از قریش  مردی  درباره

آواز   کنیزك  دارد، آن را  اسالم  قصد ورود به  شنید کسی می  که  مجرد این بود و به  کرده

.  آواز بخوان  و برایش  بده  آب او غذا و  گفت: برای می  وی  برد و به را نزد او می  خوان
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ـ از   آن  سوی تو را به ص محمد  که  است  چیزی  بهتر از آن  ینگفت: ا مرد می  آن  و به

 خواند. و جهاد ـ فرامی  نماز و روزه

  به  منظور تجارت  به  شد که  نازل  حارث  نضربن  درباره  آیه  این»گوید:  می  مقاتل

  برای خرید و آنها را را می  اعجمیان  ، از آنجا کتابهای پس  رفت می  فارس  سرزمین

ثمود  عاد و  داستانهای  شنیدن  گفت: محمد شما را به کرد و می می  روایت  قریش

  امپراتوران و اسفندیار و اخبار  رستم  داستانهای  شنیدن  شما را به  خواند و من فرامی

را فرو   قرآن  به  دادن  و گوش  دانسته  و نمکین  او را گرم  داستانهای  مشرکان  . پس فارس

 تند.گذاش می

آواز  دو»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

  شیطانی  و صدای  نی  کنم: صدای می  از آنها نهی  دورند و من  و از حق  شده  نفرین

  نزول  هنگام در  که  خواند و صدایی آواز می  و شادی  نغمه  هنگام  به  که ( آوازخوانی)

 «. است  کردن  چاك  و گریبان  زدن  و صورت بر سرو   مصیبت

  را بر حرام نفسها  که  است  )غنا( حرام، همانا غنایی  نزد فقها، آوازخوانی  که  باید دانست

  سخنان  که  هایی تشبیب و  غزلیات  برانگیزد. خواندن  و هوس  بجنباند و آنها را بر هوی

  باشد، نیز به  دیگر در آن  محرمات و  و ذکر شراب  زنان  آور، ذکر اوصاف و شرم  بیهوده

  مباح، غنایی  . اما غنای جایز نیست  آن  در قبال  مزد هم  و گرفتن  است  فقها حرام  اتفاق

ـ مانند   شادی  در اوقات  آن  بنابراین، مقدار اندك باشد  ذکر شد سالم  از آنچه  که  است

دشوار، جایز   اعمال  دادن  بر انجام  نشاط و انگیزه ایجاد قصد  و عید ـ و نیز به  عروسی

مدینه،   پیرامون  حفر خندق  ایجاد نشاط در هنگام  برای صخدا   رسول  که چنان  است

  اند ـ مانند سماع پدیدآورده  نمایان  صوفی  امروزه  که  هایی کردند. اما بدعت را تجویز  آن

 . است  ـ حرام  موسیقی  آالت با

  و دشمن آورد می  هیجان  را به  سپاهیان  زیرا روحیه  نیست  حرام  در جنگ  طبل  زدن  البته

  مدینه، استقبال  به ص اکرم رسول  آوری در روز تشریف  که سازد چنان می  را مرعوب

  تا از آن  خواست زدند و ابوبکر  طبل ص  حضرت  آن  روی  در جلوی  کنندگان
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  بزنند تا یهودیان  بگذار طبل ابابکر!  ای»فرمودند:  ص  تحضر  کند اما آن  جلوگیری

  .(1)«  است  و آسان  ما فراخ  دین  بدانند که

غنا   بودن  مکروه  به  اهلل قول رحمهم  حنبل و احمدبن  از ابوحنیفه، شافعی  که  است  گفتنی

  باکی  وعروسی  احنک  ( در مجالس )دایره  دف  از زدن  . ولی است  شده  ( نقل )آوازخوانی

 . ستنی

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ   
 شخص  بر این  قرآن  آیات  یعنی: چون «شود  ما خوانده  بر او آیات  و چون»

  آیات یعنی: از «گرداند بر می  روی  مستکبرانه»شود؛   و خریدار لهو خوانده  استهزاکننده 

پندارد  می  و خود را برتر از آن  تکبر است  غرق  سخت  که کند درحالی می  ضاعرا  قرآن

  را شنیده  آن  که با آن « است  را نشنیده  آن  گویی  که چنان»فرادهد   گوش  آن  آیات  به  که

او   پس»  است  یا ناشنوایی  وقر: سنگینی « است  وقری  وی  در دو گوش  گویی»  است

                                                           

گام رویارویی با دشمنان با قلوبشان رو به درگاه الهی ه مسلمانان است که هنشایست -1

آورند و از او درخواست یاری وپیروزی کنند و شکی نیست که قلب با این کار آرامش و 

  ىچ  ٹ ٹآنچنانکه خداوند در سوره ی انفال می فرماید :  ،قوت کامل می گیرد

  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ

. در ضمن برپا کردن طبل و موسیقی هنگام نبرد وجنگ سنت مشرکین 45األنفال:  چ   ۈئ

است وهیچ جایگاهی در اسالم ندارد. وبر مسلمین واجب است که از مشرکین تقلید نکنند 

بلکه باید بر اساس دستورات خداوند حکیم و  ،وآنها را سرمشق والگوی خود قرار ندهند 

 رسولش انجام وظیفه کنند.

ثانیا: مساله ی استقبال اهل مدینه از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم با خواندن شعر طلع البدر 

علینا از لحاظ اسنادی ثابت نیست. امام بیهقی در کتاب دالئل النبوه با سندی معضل 

با وجود اینکه در این روایت به زدن دف وخواندن اناشید هیچ اشاره  ،روایت کرده است

حافظ ابن حجر نیز این حدیث را در فتح الباری تضعیف کرده است.  ای نشده است.

 )مصحح(
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  سخت  عذابی  در روز قیامت  که  او خبر بده  یعنی: به « بده  مژده  ردناكد  عذابی  را به

 دارد.  در پیش  دردناك

 

 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
 و»  و روز آخرت  و پیامبرانش أخدا  به «اند آورده  ایمان  که  کسانی  گمان بی»

 پر  باغهای  آنان  برای»اند  ر شدهمأمو  بدان  که  کارهایی  همان «اند کرده  شایسته  کارهای

 از  ؛ اعم بخش شادی  لذتهای  در آنها از انواع  در آخرت، که « است  نعمت و ناز

  که  نعمتهایی  و غیره  سواری  ها، وسایل ها، مسکن ها، پوشیدنی ها، آشامیدنی خوردنی

 شوند. می  مند و متنعم است، بهره  خطور نکرده  هم  هرگز در اذهانشان

 

 ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
  آورده  بیرون  هرگز از آن  گردند و نه فنا می  هرگز در آن  نه «اند جاودانه  در آن  که»

  و وعده  است  را داده  وعده  این أیعنی: خداوند « است  خداوند حق  وعده»شوند  می

  غالب  هیچ  که «یزعز  و اوست»  نیست  در آن  خالفی  و هیچ  است  و راست  او حق

 . کارها و سخنانش  تمام در  است  و فرزانه « حکیم»کند  نمی  غلبه  بر وی  ای شونده

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈٴۇ  ۋ   ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  
کرد   برداشت  چنین  توان تعبیر می  ایناز  «ببینید، آفرید  که  ستونهایی  آسمانها را بدون»

  رؤیت  قابل ما  و برای  بینیم ستونها را نمی  هستند اما ما این  ستونهایی  آسمانها دارای  که

  مرئی  ؛ نه نیست  ستونی  باشد: آسمانها دارای  چنین  معنی  که  جایز است  . همچنین نیست

  به  است، اشاره  و عکرمه عباس، مجاهد  سیر ابنتف  که  . بنا بر تفسیر اول غیر مرئی  و نه

  در عصر جدید مظاهر آن  که  است  جاذبه  قانون  به  اشاره  غیرمرئی، همان  ستونهای

و   راسخ  رواسی: کوههای «بیفگند استوار  کوههای  و در زمین».  است  شده  شناخته
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افگند و  پی  بر زمین  که  وههاییبا ک  تعالی  حق یعنی: «تا شما را نجنباند»  استوار است

  آن  گردانید تا حرکت  را مستقر و ثابت  زمین استوار گردانید،  زمین  را بر پشت آنها

  کند. این  و استقرار را از شما سلب  آرامش  که نباشد  همراه  و تکان  با جنبش  ای گونه به

  است  کرده  را روشن  آن  تردهگس  در عصر ما، معنای  علمی  پیشرفتهای  که  است  حقیقتی

و   جنبندگان  از انواع  یعنی: از هر نوعی «پراکند  ای جنبنده  از هرگونه  و در آن»

  توانای  شمار آنها را جز آفریننده بی  و الوان  اشکال  که طوری آفرید به  در زمین  جانوران

یعنی: از  « کریمی  از هر زوج  در آن  گاه آن  کردیم  نازل  آبی  و ازآسمان»داند  آنها نمی

  زیبایی  سبب را به  متنوع  و درختان  گیاهان  تعالی  حق « رویانیدیم»  و صنفی  نوع  هرگونه

«  کریم«  صفت  آنهاست، به  از مظاهر حکمت  مظهری  آنها که  منافع  و بسیاری  رنگ

 کرد.  وصف

 

 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
 از «غیر از اویند  که  دهید، کسانی  نشان  من  به  پس  خداوند است  این، آفرینش»

دهید  نشان   من  به ! آری «اند؟ آفریده  چه»کنید  می  شما پرستش  که  و معبودانی  خدایان

کند،   رازیطهمأ خدا  با آفرینش  اند که آفریده  چیزی  شما چه  ادعایی  معبودان  این  که

  بلکه»گشتند؟   پرستش نزد شما سزاوار  آن  سبب  به  باشد، که  نزدیک  آن  به  قلیا حدا

  اوال ستمگری  خداوند متعال  پس «آشکارند  در گمراهی»  یعنی: مشرکان « ستمکاران

 را.  شان کرد و ثانیا گمراهی  را تثبیت  آنان

  باحکمتی  ذات  از بارگاه  محکی  قرآن  کرد که  اعالم  عزوجل  خدای  که بعد از آن  اینک

از   حکمت  فراگیری آید تا ادب  می  داستان  این ! شود. آری آغاز می  لقمان  است، داستان

 ما بیاموزد:  را به أخداوند
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ                ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ  
باعورا،  فرزند  لقمان»گوید:  می  بیضاوی « بخشیدیم  تحکم  لقمان  ما به  راستی  و به»

  طوالنی  مدتی  مصر بود که  نوبه  وی، از سیاهان  یا پسرخاله ÷ ایوب  خواهرزاده

بر   علم  اهل و اکثر  آموخت  علم  و از وی  را دریافت ÷داوود  کرد تا بدانجا که  زندگی

بود از:   عبارت بود،  او بخشیده  به  ند متعالخداو  که  . و حکمتی او پیامبر نیست  آنند که

  حبشی  برده  لقمان» گوید: کثیر می ابن«.  صواب  و سخنان  گویی دانش، خرد، درست

  . و چون کن  ما ذبح  گوسفند را برای  گفت: این  وی  به  موالیش  بود، روزی  نجاری

  بیرون  را از تنش  گوشتش  پاره دو  پاکترین  گفت: اینک  کرد، موالیش  را ذبح  آن  لقمان

امر کرد   وی  به  و باز موالیش  گذشت  آورد. مدتی  را بیرون  آن  و قلب  زبان  لقمان آور!

  پلیدترین  گفت: اکنون  وی  کرد، به  را ذبح  آن  کند و چون  ذبح  را برایش  تا گوسفندی

  آورد. موالیش  را بیرون  نآ  و دل  زبان  باز هم  آور! لقمان  بیرون  را از آن  گوشت  دو پاره

آور، تو   بیرون  را از آن  گوشت  دو پاره  پاکترین  که  دستور دادم تو  به  گفت: وقتی  وی  به

  دو پاره  پلیدترین  آوردن  بیرون  تو را به  که  هم  و اکنون  آوردی  بیرون را  آن  و زبان  دل

 کار  این  آوردی، دلیل  را بیرون  آن  و زبان  دل  ز همدستور دادم، با  آن  بدن از  گوشت

پلید  و اگر  از آنها پاکتر نیست  باشند، چیزی  دو پاك  گفت: زیرا اگر این  ؟ لقمان چیست

خویش، از   شکرگزاری  سبب به  لقمان  البته«.  نیست  از آنها پلیدتر هم  گشتند، چیزی

 برخوردار شد.  حکمت

 و  زیرا فایده « است  شکر گزارده  سود خویش رد، همانا بهشکر گزا  و هر کس»

  نعمت  هم  انسان  که  با شکر است  گردد، چه برمی  خود وی  به  شکرگزاری  این  حاصل

  خدای  از جانب  بنده  که  شکر است  سبب  به  کند و هم دارد و حفظ می می  را پاس

 «ورزد  کفران  و هر کس»کند  می  جلب  خویش  سوی را به  تری افزون  نعمتهای  سبحان

در   سبحان  خدای  بزرگ  و منت  نعمتها و انکار فضل  و ناسپاسی  کفران  یعنی: هر کس

از  « است نیاز خداوند بی  در حقیقت»شکر گرداند؛   آنها را، جانشین  بخشیدن
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  خویش  خلق  از سوی  سزاوار حمد و ستایش  است، یعنی «و حمید»  وی  شکرگزاری

 نگوید.  و ستایش  او را سپاس  است، هرچند کسی

 

 ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
داد ـ  او را پند می  که ـ درحالی  پسر خویش  به  لقمان  را که  هنگامی»  یاد کن «و»

قرار   ابمورد خط  و اندرزهایی  را با نصایح  فرزندش  لقمان  که  یعنی: در حالی « گفت

  ای» او گفت:  باز دارد، به  و از شرك  بر توحید، ترغیب  پایداری  او را به  داد که می

شرك   بلکه « بزرگ  است  ستمی  شرك  نیاور چرا که  خداوند شرك  به ! فرزندم

در امر   و حق  است  آن  از اهل  حق  ستم، برگرداندن  زیرا حقیقت  ستمهاست  بزرگترین 

  تعالی  حق غیر شود زیرا  قرار داده  یگانه  خدای  تنها برای  عبادت  که  است  نای  عبادت

  برگشت  پس  اوست اویند و امر نیز امر  آفریده  همه  خلق  چرا که  نیست  سزاوار پرستش

  و این  است  آن  جایگاه غیر در  حق  غیر وی، نهادن  سوی به أخداوند  از پرستش

او   نیاز ندارد بلکه  کسی  عبادت  به  خداوند متعال  . هر چند که است  ستم  بزرگترین

 باشد. می  نیاز و ستوده بی

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   

 ڌ  ڎ  ڎ  
 أخداوند  که  حقیقت  این « کردیم  سفارش  پدر و مادرش  در باره  انسان  و به»

 از خود  شکرگزاری  به  ز پدر و مادر را با سفارشا  و شکرگزاری  نیکی  به  سفارش

بر   حقوق  پدر و مادر از بزرگترین  حق  دارد که  بر آن  گردانید، داللت  و همراه  مقرون

 حقوق  و محکمترین  از بزرگترین  حق  نیز، این  و از نظر وجوب  فرزند است  عهده

 او را در  یعنی: مادرش « ضعفی  الیبر با  او باردار شد با ضعفی  به  مادرش»باشد  می 

.  گشت رو روبه  روزافزون  او با ضعف  خاطر حمل به  که  شد در حالی  آبستن  شکمش

دیگر   ضعفی بارداری، او را با  و باز این  است  خلقتا ضعیف  است: زن  این  معنی  قولی به
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فصال: باز  « است  دو سالدر   و از شیر بازگرفتنش»کند.  رو می روبه  ضعف  آن  بر باالی

 . از شیر است  طفل  گرفتن

  مدت  حداقل اند که استنباط کرده  چنین« 15/ احقاف»و « 211بقره/«  علما از دو آیه

  شیرخوارگی  مدت  که  است  این :ابوحنیفه  امام  . رأی است  ماه  بارداری، شش

 دانند. می  سال را دو  فقها آنباشد اما سایر  می  ماه  ( سی رضاعی  )حرمت  کننده حرام

 مضمون  این « شکر گزار باش  و پدر و مادرت  من  برای  که  کردیم  او سفارش  به»

  تعالی  حق را ذکر کرد.  آن  در آغاز آیه  که  پدر و مادر است  در حق أخداوند  سفارش 

  فاصله  فارشس  مضمون  کشد، در میان می  فرزندش  مادر برای  که  هایی با ذکر مشقت

از پدر و مادر   آورد و نیز شکرگذاری  یاد فرزندان  مادر را به  ویژه  بزرگ  قرار داد تا حق

و »دهد   آنها توجه  واالی  حق  تا به  ساخت  مقرون  از خودش  را با شکر گزاری

را   سفارشم  راستی به آیا  بنگر که  پس  غیر من  سوی به  نه « است  من  سوی به  بازگشت

 یا خیر؟  ای جا آورده به

  دوران  و سختی، یعنی  از مشقت  پیاپی  مرحله  سه  مادر در معرض  و از آنجا که

و   وی  فرزند برای  نیکی  چهارم قرار دارد لذا سه  حمل  و وضع  شیردهی  بارداری، دوران

 آمده  شریف  ثدر حدی  که چنان  است  شده  پدر قرار داده  برای  مانده باقی  چهارم یک

؟  است تر حق ذی  بر من  نیکی  به  کسی پرسید: چه که  مردی  به صخدا   است: رسول 

؟  تر است حق ذی  کسی چه  مرد پرسید: بعد از وی  بار دیگر آن«.  مادرت»فرمودند: 

  وی  را در پاسخ  جمله  این  تا بار چهارم صحضرت  آن  گونه همین«.  مادرت»فرمودند: 

 «. پدرت»فرمودند:  بار ؟ این کسی چه  کردند و باز پرسید: بعد از ویتکرار 

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  
  به تو را وادارند  که»خود   و توان  تالش  با تمام  پدر و مادرت «کردند  و اگر کوشش»

 که  این  به  نداری  یعنی: علم « نداری  علم  بدان  که  گردانی  من  را شریک  چیزی  که  این

  کوشش  امر و این  در این « نکن  اطاعت  پس، از آنان»  است  من  شریک  حق چیز به  آن 
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  همین  زندارد بهآنها در دنیا با  به  کار، تو را از نیکی این  باز هم  ولی  گردان  را ناکام  آنان

  شیوه  گرفتن  با در پیش « کن  مصاحبت  نیکی  در دنیا به  و با آنان»فرمود:   جهت

  کن  پیروی  کسی  و از راه»وادارند   شرك  ؛ هرچند بکوشند تا تو را به آنان  به  احسان

.  من  و شایسته  صالح  از بندگان « است  بازگشته»  و اخالص  با توبه « من  سوی به  که

شما   بازگشت  سپس»  پدر و مادرت  باطل  از راه  کن، نه  پیروی  مؤمنان  از راه  یعنی

شما در   یعنی: به « سازم می  شما را آگاه  پس»  غیر من  سوی به  نه « است  من  سوی به

هر   از خیر و شر پس «کردید می  از آنچه»  دهم خبر می  من  سوی به  بازگشتتان  هنگام

 . دهم جزا می  را در برابر عملش  ای کننده عمل

  باشد که می  سبحان  خدای  از کالم  دو آیه  که: این  است  این  مختار در نزد مفسران  قول

 . است  آمده  پسرش  به  لقمان  سفارشهای  در میان  ای معترضه  سخن  عنوان به

و   پرداخته  وی  به  دادن در پند  دشفرزن  برای  لقمان  سخنان  بقیه  به  خداوند متعال  سپس

 فرماید: می

 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

 ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 «باشد  خردلی  دانه  همسنگ»تو   یا عمل  هیعنی: اگر گنا « اگر آن  که  بدان ! فرزندم  ای»

را   ترازویی شود و نمی  دریافته  با حس  آن  سنگینی  که طوری  به  هاست دانه  ریزترین  که

و   ترین پنهان در  یعنی: عملت «باشد  سنگی تخته  در دل  گاه آن»دارد  وا نمی  تکان  به

یعنی: یا در  «باشد  یا در آسمانها یا در زمین»باشد   قرار گرفته  مکانی  محفوظترین

را   یعنی: آن «آورد را می خداوند آن»باشد   تهقرار داش  آسمانها و زمین  از اماکن  هرجایی

  گمان بی»دهد  قرار می  محاسبه مورد  را برابر آن  آن  دهنده گرداند و انجام حاضر می

  علم  ماند بلکه نمی  بر او پنهان  ای نهانی کار  هیچ  پس  بین و باریک « است  خداوند لطیف

  چیز از معرض  هرچیز لذا هیچ  به  است «خبیر و»رسد  می  ای هر امر نهانی  به  وی

 شود. ناپدید نمی  وی  آگاهی
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را   آن  نه  که  سخت  سنگی  صخره  از شما در دل  اگر یکی»است:   آمده  شریف  در حدیث

  باشد ـ برای  ـ هر چه  وی  عمل  گمان دهد، بی  انجام  ای، عملی روزنه  و نه  است  دری

 «.شود می  آورده  بیرون  مردم

 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ       ې  ې

 ېئ  
  به  که  و بر آنچه  کن  امر و از منکر نهی  معروف  نماز را برپا دار و به ! فرزندم  ای»

 ها ، یا دیگر محنتاز منکر  و نهی  معروف  در برابر امر به  از آزار و اذیت «تو رسد

 و  عبادات  اینها اساس  که  است  طاعتها این  این  ساختن  خصوصم  دلیل « صبر کن»

 « است  شده  از امور عزم»  شده ذکر  طاعات « این  گمان بی»باشند  خیر می  گاههای تکیه

  قرار داده  واجب و  عزیمت  آنها را بر بندگانش  عزوجل  خدای  که  است  یعنی: از اموری

  اخالق  و برتر اهل  سترگ  ها از اعمال خصلت  باشد: این  نمراد ای  است  . یا محتمل است

 پیمایند. را می  نجات  راه  مصممانه  که  است  استوارقدمی  بندگان  محوری  و کارهای

 اند. ها مأمور بوده طاعت  این  دیگر نیز به  های امت  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 

 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی
  نخوت و  فرازی  تکبر و گردن  بر سبیل  یعنی: از مردم « برمگردان  را از مردم  و رویت»

  را به  ات گونه شد،  در نزد تو برده  کسی  نام  که  گاه است: آن  این  . یا معنی برمتاب  رخ

  و فروتنی  تواضع به  و با مردم  رمگردانشماری، ب می  او را حقیر و کوچک  که  این  نشانه

  تا سخنش  فراده  گوش او  گوید، به می  با تو سخن  کس  اگر کمترترین  و حتی  رفتار کن

  راه  خرامان  و در زمین» کردند. می  چنین ص  اکرم رسول  که آخر برساند. چنان  را به

بر تو   الهی  خشم  سبب  این  که مرو،  راه  کشانه و گردن  بانهآیعنی: خودبینانه، فخرم «مرو

 . است  از تکبر و گردنکشی  شود. هدف، نهی می

  که  است  شده  روایت عمر از ابن  گانه شش  صحاح  روایت  به  شریف  در حدیث

ثوبهمن»فرمودند:  صخدا   رسول اهللجر ينظر ال  : هر کسمةالقيايومليهإخيالء
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  قیامت در روز أساخت، خداوند  و کشیده  و تکبر کشال  خودبینی  را از روی  اش جامه 

را   فخوری  مختال  خداوند هیچ  گمان بی»«. کند نمی  نگاه ( نظر رحمت  به)او   سوی به

  به  بر مردم  که  است  . فخور: کسی است  اختیال: تکبر و خودبرتربینی «دارد نمی  دوست

  خدای  های از نعمت  گفتن  سخن  فروشد. البته ، فخر میدارد  که  مال، یا شرف، یا نیرویی

ڻ  ڻ      ژ فرماید:  می  زیرا خداوند متعال  نیست  فخرفروشی  بر خود، از باب  عزوجل

 (. بگوی  سخن  پروردگارت  اما از نعمت):  ژڻ  ڻ   

 

 ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  يث    حج   
و   روی شتاب  در میان  روشی  رفتن  یعنی: در راه « کن  روی میانه خود  رفتن  و در راه»

برو   راه  زنند، خزنده می  مردگی  خود را به  که  مانند کسانی  لذا نه  اختیار کن  روی آهسته

  وار راه مرده  را دید که  مردی که: عمر  است  . نقل برجه  از زمین  مانند شیطان  و نه

  خویش  خواهد تا بر تواضع می  کند، گویی تظاهر می  رمقی و بی  الیح بی  رود و به می

ما را بر ما نمیران، خدا تو   اهلل: دین  علینا دیننا اماتک  ال تمت»او گفت:   به  بیفزاید پس

و   را فروانداخته  سرش  را دید که  مردی که: عمر  است  نقل  همچنین«. را بمیراند

االسالمنفإرأسكارفع»گفت:   وی  به  دهد پس می  نشان و خاکسار  رمق خود را بی

و   یعنی: بانشاط، نیرومند، سرحال«.  بیمار نیست  را بردار زیرا اسالم  : سرتبمريضليس

  شتاب  رفتند، به می  راه  چون ص خدا  رسول  که  است  شده  ثابت  . در سنت باش  سرزنده

و متکبر   خرامان  رفتنت  است: در راه  این   _يب  جتىب  +  معنای  رفتند. پس می  راه

را   آن «بدار  را آهسته  و صدایت»«. برو  راه  باوقار و سکینه  یعنی» گوید: . عطاء می مباش

را   بیشتر از حد نیاز، شنونده  صدا به  زیرا بلندکردن  بلند نکن  فرود آور و باتکلف

و   ترین یعنی: ناخوش « است  زگوشاندرا  همانا انکر آوازها، بانگ» آزارد می

انکر و   بس  بانگی  عرعر و آخر آن  آن  زیرا اول  است  آوازها، آواز خران  ترین زشت

 را شنیدید، از  خروس  بانگ  چون»است:   آمده  شریف  . در حدیث است  خراش گوش
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  پناه  شیطان خداوند از  خر را شنیدید، به  بانگ  را بخواهید و چون  وی  خداوند فضل

 «. است  را دیده  ببرید زیرا او شیطانی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  
است، مسخر   در زمین  را که  در آسمانها و آنچه  را که  خدا آنچه  اید که آیا ندیده»

 قدرت  از: دادن  است  آدمیان، عبارت  آنها برای  مسخر گردانیدن «دگردانی شما

  فرزندان  منافع  در جهت  که  ای آسمانی  و از مخلوقات  آنان  ها به پدیده  از این  گیری بهره 

اینها و نیز  و مانند  اند، عبارتند از: خورشید، ماه، ستارگان شده  مسخر ساخته  آدم

  آدم  فرزندان  نگهبانان  سبحان  خدای  فرمان  به  راند زیرا ایشانقطا  در این  فرشتگان

عبارتند از: سنگ،  اند،  شده  ساخته  بشر رام  برای  که  ای زمینی  هستند. و از مخلوقات

کند و غیراینها....  می  برداری بهره از آنها  انسان  که  ها، حیواناتی خاك، کشتزارها، میوه

در   شده  ساخته  رام  پدیده  دادن قرار بشر،  آنها برای  کردن  رام مراد از تسخیر و  پس

  و تحت  انسان  فرمان  به  پدیده  آن  چه کند،  برداری بهره  از آن  انسان  که  است  موقعیتی

 نباشد.  باشد چه  وی  تصرف

  تمام مارا بر ش  آشکار و پنهانش  نعمتهای» أخداوند  اید که و ندانسته  آیا ندیده «و»

  از: نعمتهایی اند آشکار عبارت  رسانید. نعمتهای  و اکمال  اتمام  پایه  یعنی: آنها را به «کرد

آنها را  آنها باشد،  شناخت  در پی  شوند و هرکه می  دریافته  یا حس  عقل  به  که

و   اتطاع  دادن  انجام و  در آفرینش، مال، جاه، جمال  و کمال  شناسد؛ مانند سالمتی می

از   در نهاد خویش  شخص  که  و آنچه  عبارتند از: معرفت، عقل  پنهانی  . نعمتهای عبادات

  که  آفاتی  یابد و نیز آن او می  به  نیکو نسبت  و ظن أوجود خداوند  به  و یقین  علم

پنهان، ستر   و نعمت  است  آشکار اسالم  قولی: نعمت کند. به می  دفع  از بنده أخداوند

 ص خدا رسول  که  است  آمده  شریف  . درحدیث بر بنده  پروردگار متعال  پوشی پرده و
  نعمتهای»پرسید، فرمودند:   آیه  این  به  راجع  از ایشان  که ك عباس ابن  سؤال  در پاسخ
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پنهان،   و نعمتهای  زیباست  که  و آفرینشت  از خلقت  و آنچه  است  آشکار اسالم

 «. است  بر تو پوشانیده  بدت  خداوند از اعمال  که  است  چیزهایی

  مجادله»  وی  یعنی: در توحید و صفات «خداوند  درباره  هستند که  کسانی  و از مردم»

بر   حجت و  آشکار گشته  برایشان  حق  که و عناد، بعد از آن  مکابره  از روی« کنند می

و   در مکه  شرك  از سردمداران  وی  مثالو ا  حارث  ؛ مانند نضربن است  شده  اقامه  آنان

زیرا   یا نقلی  عقلی  از علوم  است « علمی  هیچ  بدون»خداوند:   درباره  شان مجادله  این

  این  گاه تجلی و أخداوند  انسان، فریادگر وجود و یگانگی  تجربی  و علم  عقل

  حقیقت  بیشتر این  کردن  روشن  نیز برای  الهی  و رسالتهای  آسمانی  اند و کتابهای حقیقت

آن،   وسیله بتواند به  انسان که  است « هدایتی  هیچ  بدون»  شان مجادله  نیز این «و»اند.  آمده

  است « روشنگری  کتاب  هیچ بی»  شان مجادله  نیز این «و»شود   رهنمون  صواب  راه  به

، صرفا أخداوند  در حق  شان جادلهم  این  باشد. پس  کرده  را نازل  آن  سبحان  خدای  که

از   گاهی تکیه  باشد و هیچ می  عناد محض و کامال بر بنیاد  و گردنکشی  لجاجت  از روی

 ندارد.  و هدایت  عقل، علم، معرفت، کتاب

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
  یگانگی و عناد در امر توحید و  جدال  اهل  پرستان بت  این  هیعنی: ب « آنان  به  و چون»

 «کنید  پیروی»  از کتاب  بر پیامبرش « کرده  خدا نازل  شود: از آنچه  گفته»  تعالی  حق

را   پدرانمان  که  از چیزی  بلکه ! گویند: نه می»و   ورزیده  تمسک  تقلید محض  آنها به

و در   پرستیم اند، می پرستیده آنها می  را که  بتانی  پس « کنیم می  پیروی  ایم یافته  بر آن

  سوی را به  آنان  شیطان  اگر هم  حتی»  رویم اند، می بوده  روان  آنها بر آن  که  راهی

  پیروی  در شرك  گوید: آیا از پدرانشان می  تعالی  حق  گویی «فراخواند؟  سوزان  عذاب

نهایت،  باشد و در  آراسته  پدرانشان  را برای  فاسد شرك  یدهعق  اگر شیطان  کنند، حتی می

 در  باشد؟ پس  کرده  سوزان  وارد جهنم  گونه و بدین  درافگنده  شرك  را به  آنان
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دارد؟   توجیهی  و چه  معنی  چه  پدران از  باشد، پیروی  چنین این  و وضع  حال  که صورتی

 . است  عقیده  لاز تقلید در اصو  صریحی  منع  و این

 

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڳ  
را   امور خویش  یعنی: هر کس «کند  متوجه هللا  سوی خود را به  روی  و هرکه»

  سوی به وجود  گرداند و با تمام  او خالص  را برای  خویش  و عبادت  سپرده أخداوند به

  باشد، چنین نیکوکار  خویش  یعنی: در اعمال «باشد  نمحس  که درحالی»آورد   او روی

  عهدو پیمانی  یعنی: به « است  زده  چنگ  محکم  آویزی دست  به  که  راستی به»  کسی

  در حدیث  که چنان . احسان: است  آویخته  آن  و خود را به  زده  چنگ  استوار و محکم

او را   گویی  که  کنی  عبادت  ا را چنانخد»که:  از این  است  شده، عبارت  تعریف  شریف

 «.بیند می بینی، قطعا او تو را زیرا اگر تو او را نمی  بینی می

  تمثیل  شخصی  حال  سپرد، به می أخداوند  را به  امور خویش  که  کسی  حال  آیه  این

صعود   دراین  باال رود پس  ای کشیده فلک بلند و سربه  کوهی  خواهد به می  کند که می

  است  شده  فروآویخته  کوه  در آن  که  متین  و ریسمانی  محکم  آویزی دست  خویش، به

 رسد. می  آن  قله  به رود تا باال می  کوه  آن  آویز، به دست  مدد آن  زند و به می  چنگ

 را از او  هایتان و پاداش  وی غیر  سوی به  نه « است هللا  سوی کارها به  و بازگشت»

او   رضای  اوجگاه  عمل، به  و صالبت  ایمان  با نیروی  پس  از غیر وی  کنید نه می  افتدری

 صعود کنید.

 

 ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ     ڱ  ڱ 
 تو زیانی  به  زیرا کفر وی «کند  تو را اندوهگین  کافر شد، نباید کفر وی  و هرکه»

 « کنیم می  اند آگاه کرده  را از آنچه  و آنان  ماست  سوی به  بازگشتشان»رساند  نمی 

  کنیم می  مجازاتشان  برابر آن و در  دهیم خبر می  و ننگینشان  زشت  را از اعمال  آنان یعنی:

 ماند نمی  رازها بر او پنهان  چیز از این  و هیچ « راز دلها داناست  خدا به  در حقیقت»
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  آنان با  تعالی  بنابراین، حق  مانند امور علنی، آشکار است أزیرا رازها در نزد خداوند

 کند. رفتار می  شان درباره  خویش  علم  حسب  به

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
  دهیم می  مجال  اندکی  یعنی: کفار را در دنیا مدت « سازیم برخوردار می  را اندکی  آنان»

  اندك  باز هم هرچند بسیار باشد،  مندی بهره  این  مند شوند پس برخوردار و بهره  تا از آن

  تر از کمترین کم و  نیست  قیاس  قابل  همیشگی  پذیر با نعمت زوال  زیرا نعمت  است

  را با بیچارگی  و آنان « سازیم ناگزیر می  سخت  عذابی  سوی را به  آنان  سپس»  است

 . رانیم می  دوزخ  عذاب  سوی به

 

 ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 گویند: ؟ قطعا می است  را آفریده  آسمانها و زمین  کسی بپرسی: چه  و اگر از آنان»

از  غیر  و جوابی  آنهاست  آفریننده أخداوند  که  این  کنند به می  یعنی: اعتراف «خداوند

 باز أخداوند غیر  سوی به  ینشآفر  دادن  آنها را از نسبت  که  ندارند زیرا دالیلی  این

محمد   ای «بگو»اند  کرده اقرار  آن  ناگزیر به  که  است  آشکار و نمایان  نحوی دارد، به می

اعتراف،   بعد از این  شما پس  رافاعت  بر این  خداست  از آن  ستایش « الحمدهلل» !ص

دهید؟  قرار می  شریک  یو  برای را  باطل  پرستید و معبودان او را می غیر  دیگر چگونه

  فقط آفریننده  کنند تا بدانند که نمی نگرند و تدبر یعنی: نمی «دانند نمی  اکثرشان  بلکه»

 . وی غیر  باشد، نه می  سزاوار پرستش  که  چیزهاست  این

 

 ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
  وی غیر  پس  و در آفرینش  در ملک « خداست  از آن  است  در آسمانها و زمین  آنچه»

 از غیر « است نیاز بی»  ذات « درحقیقت، خدا همان»  نیست  سزاوار پرستش  وجه  هیچ به

حمد او   کسی  هم ؛ هرچند است  حمد و ستایش سزاوار  است، یعنی «حمید»و   خویش

 را نگوید.
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 خب   مب  ىب   جب  حب 
 مدد  آن  دیگر به  دریای  و هفت  شوند و دریا مرکب  قلم  زمین  درختان  و اگر همه»

 قلم  همه  در دنیاست  که  یعنی: اگر درختانی «نرسد  پایان  به  الهی  برساند، کلمات

 چون  که أخداوند  کلمات  گاه گردد آن  جوهر و مرکب  دریا همگی  شوند و آب 

  وی و امر أخداوند  از علم  عبارت  کلمات  این  گوید ـ که می  آنها سخنبخواهد با  

  که  رسد درحالی می  پایان دریا به  شود، قطعا آب  قلمها و مرکبها نوشته  هستند ـ با آن

دیگر   دریایی  دریا هفت  سر آن  است، هرچند در پشت  نرسیده  پایان به أخدا  کلمات

  مبالغه  بر وجه  هفت باشد. ذکر عدد  دریا آمده  آن  یاری  و به  اندهمدد رس  آن  به  باشد که

تعبیر از   و هفتاد وهفتصد برای  عدد هفت  عرب  حصر زیرا در کالم  بر وجه  نه  است

؛ زیرا  است  غالب « است  با حکمت  خداوند غالب  گمان بی»روند  کار می به  کثرت

  هیچ  امور پس  و تمام  امر، شرع در خلق،  است  کیمتواند کرد، ح او را عاجز نمی  چیزی

 . نیست  بیرون  و علمش  حکمت  از دایره  از مخلوقاتش  فردی

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ   آیه  است: چون  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

گفتند:   آنان شد،  یهود نازل  درباره« 85اسراء/» ژۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

  کالم  در آن  که را  تورات أخداوند  که  در حالی  شده  داده  از علم  ما اندکی  به  گونهچ

 شد.  نازل  آیه  این  ؟ پس است  ما داده  به  است  وی  و احکام

 

 يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتجث  مث  ىث  يث  حج  مج   
 یعنی: « ستنی  تن  یک  و برانگیختن  شما، جز مانند آفریدن  و برانگیختن  آفریدن»

  در روز قیامت، همانند قدرت  خلق  همه  و برانگیختن  بر آفرینش أخداوند  قدرت

باشد،  می  یکسان  وی  قدرت  و بسیار در پیشگاه  اندك  پس  است  تن  یک  بر آفرینش  وی

 « خداوند شنواست  گمان بی»  چیز قادر و تواناست بر همه  خداوند متعال  که  روی  آن از

 . است  دیدنی  که  هرآنچه  به « بیناست»  است  شنیدنی  که  آنچه هر  برای
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از  دیگر  و جمعی  خلف بن ابی  درباره  کریمه  اند: آیه گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 طور و  ما را در چندین أگفتند: خداوند ص خدا  رسول  به  شد که  نازل  مشرکان

 گاه ایم، آن گشته  بسته  خون  ایم، سپس بوده  تدا نطفهاست، اب  آفریده  مرحله  چندین

ما   که  گویی می تو  وقت است، آن  آفریده  گوشت، استخوان  بر آن  ای، سپس پاره  گوشت 

را   آیه  این أخداوند ؟ پس، شویم می  برانگیخته  نوینی  آفرینش  به  ساعت  در یک  همه

 فرمود.  نازل

 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ               ٺ  ٿ     ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
آورد و روز را نیز در  را در روز درمی  خدا شب  که» ! مخاطب  ای « ای آیا ندیده»

از دیگری   که  افزاید؛ با آنچه و روز می  از شب  هریک  یعنی: به «آورد؟ درمی شب 

دو   آن یعنی: «گردانید  را رام  خورشید و ماه» أخداوند  که  ای دیدهآیا ن «و»کاهد  می 

میعادها و  و  اوقات  گیری اندازه  برای  گردانید که  خویش  پذیر حکم را منقاد و فرمان

تا   یک هر» کنند می  و افول  طلوع  وی  فرمان  منافع، به  رسانیدن  انجام و به  دادن  سامان

  دیگر: وقت  قولی وبه  است  روز قیامت  معین  مدت  قولی: این به « است  روان  معین  مدتی

  و هیچ « است  آگاه کنید می  آنچه  خداوند به  که  و آیا ندیدی»  آنهاست  و افول  طلوع

امور   و تدبیر همچون  دادن  بر سامان  که  ماند؟ زیرا ذاتی نمی  پنهان  بر وی  ای امر پنهانی

 . کنید تواناست می  از آنچه  شدن  آگاه  به  اولی  طریق  اشد، بهتوانا ب  بزرگی

 

 ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  چ  
و   قدرت  الهی، فراگیری  علم  بودن  کرانه و بی  ذکر شد؛ از وسیع  که  اوصافی « این»

  همه  تعالی  حق یعنی: « است  خود حق هللا  هک  است  آن  سبب به»  وی  صنع  های شگفتی

  پرستند، باطل می او  جای به  و آنچه»  است  او حق  ها را آفرید تا بدانید که پدیده  این

  خدای  به  آنهایند که یا غیر  از بتان  و دیگر معبودانی  شیطان  باطل  معبودهای  این « است
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 « است  بزرگ»و   جالل و  با قدرت « ندمرتبهبل  و خدا همان»آورند  می  شریک  سبحان

 باشد. می  کبریا و بزرگی  مطلقش، صاحب  و سلطه  در ربوبیت  که

 

چ  چ          ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   

 ک        ک  
بر   وی  و فضل  و رحمت  لطف  یعنی: به «خداوند  نعمت  ها به کشتی  که  ای آیا ندیده»

  برای  تان دریایی  دهند تا در سفرهای می  شما امکان  و به« گردند می  در دریا روان»شما 

  یبرخ» ! مخاطبان  ای« تا»کنید؟   حرکت  و راحتی  نرمی  روزی، به  و طلب  معاش  کسب

  ستند کهه  وی  قدرت از آثار  ها عبارت نشانه «شما بنمایاند؟  خود را به  های از نشانه

  گمان بی»دهد  از دریا می شما  به  که  است  شما قرار دارند و ارزاقی  مشاهده  در معرض

 یعنی: هر « است  هایی نشانه  سپاسگزاری  هر صبرکننده  برای»  نمایی قدرت « در این

  این  بسیار باشد؛ با مشاهده  ای وسپاسگزاری  بلیغ  ای صبر و شکیبایی  دارای  که  کسی

را شکر   وی  های کند و نعمت صبر می أخداوند  های و نافرمانی  ها، از گناهان شانهن

  از آن  ؛ نیمی است  دو نیم  است  آمده  شریف  حدیث در  که چنان  گزارد زیرا ایمان می

 . دیگر شکر است  صبر و نیمی

 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

 ہ  ہ        ہ         ڻ        ۀ  ۀ
  بزرگی  سبب را به  موج أخداوند «فراگیرد  بان را همانند سایه  آنان  موجی  و چون»

 ! کرد. آری  یا ابر یا غیر اینها ـ تشبیه  افگند ـ مانند کوه می  سایه  بر انسان  که  چیزی  به  آن

  خود را برای  دین  هک خوانند در حالی خداوند را می»شوند   موج  درگیر هجوم  چون

 أغیر خداوند دریا بر  خود از امواج  دادن در امر نجات  پس «اند گردانیده  او خالص
  و زیانی  نفع تعالی،  جز حق  دیگری  نیروی  هیچ  دانند که کنند زیرا می نمی  تکیه

  حالت  در این آنها را  خوانند بلکه را نمی  خویش  بتان  روی این تواند برساند، از نمی
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دو   به  که  آنجاست در «برهاند  خشکی  سوی را به  آنان  چون  پس»کنند  می  فراموش

  همانا راه  که  میانه  راه یعنی: بر «رو هستند  میانه  از آنان  برخی»شوند:  می  تقسیم  گروه

  خدای در دریا با  که  عهدی کنند لذا به نمی  انحراف  آن غیر  پایدارند و به  توحید است

دیگر   کنند اما برخی وفا می اند، بسته  وی  برای  دین  ساختن  در مورد خالص  عزوجل

و »افگنند.  پا می اند، پشت داده أخدا  در دریا به  را که  عهدی  رواند و آن کافر و کج

  شکن ختار: بسیار پیمان «کند نمی انکار  ناسپاسی  ما را جز هر عهدشکننده  آیات

 باشد. عهد می  وفا به  و عدم  شکنی غدر و پیمان  انواع  ترین زشت . ختر: است

 

ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے

 ٴۇ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  
و » وی   از نواهی  اوامر و اجتناب  با امتثال «پروا بدارید  از پروردگارتان ! مردم  ای»

 «نکند کفایت   پسرش  جای به  پدری  هیچ  که»  روز قیامت  چون « بترسید از روزی

  رساند، بدان نمی  نفعی  وی  به  وجه  هیچ رسد و به نمی  داد فرزندش  به  دریپ  یعنی: هیچ

پدر خود   جای نیز به  فرزندی  و هیچ»  است  خود مشغول  او تماما به  که  جهت

نرسد، غیر  داد پدر  داد فرزند و فرزند به  پدر به  وقتی  پس «نباشد  چیزی  کننده کفایت

.  بیگانگان  رسد به دیگر نیستند، چه یک  دادرسی  قادر به  اولی  طریق آنها از نزدیکان، به

کنند.  نمی  بندند و بر غیر تو تکیه غیر تو امید نمی  به  که  قرار ده ما را از کسانی  بارخدایا!

  بدان  از خیر که  آنچه  پس نیست   در آن  خالفی  و هیچ « است  اهلل حق  عدهو  گمان بی»

و   است  است، یقینا آمدنی  برحذر داشته  از آن  از شر که  و آنچه  است داده   وعده

  کافر خود در آخرت  پدران  بتوانند به  که  را از این  مؤمنان  آیه، طمع  ندارد. این  برگشتی

شما را »  آن  و آرایشها و پیرایشهای «دنیا  زندگانی  پس»کند  می  د، قطعبرسانن  نفعی

خداوند   به  و غرور، شما را نسبت»  وگذراست  رفتنی دنیا ازبین  زیرا زندگانی «نفریبد

را   خلق  که  است  شیطان  زیرا این  است  شیطان مراد از غرور: در اینجا «ندهد  فریب

  غافلشان  پروراند و از آخرت می  در نهادشان را  اساس بی  و آرزوهای  داده  فریب

 گرداند. می
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  گناه در  شخص  که  است  آن أخداوند  به  شدن  فریفته»گوید:  می جبیر سعیدبن

 «.را ببندد  آمرزش  آرزوی أحال، بر خداوند عین و در  نموده  درازدستی

 

ىئ  یی     ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

     ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب
  اوست فقط نزد  آن  وقت  و آگاهی  یعنی: علم « نزد خداوند است  قیامت  علم  گمان بی»

 فرود  برای  که در اوقاتی «فرستد را فرومی  و باران»داند  را نمی  آن  وقت  و جز او احدی

و مادگی،   نری از «داند می  در رحمهاست  را که  و آنچه»  است  کرده  معین  آن  آوردن

و   اگر بشر نری  که در حالی  و ابزار و آزمایشی  وسیله  اینها، بدون و فساد و غیر  صالح

از  « نفسی  داند هیچ نمی و»  است  تجربه  و اعمال  داند، با ابزار و آزمایش را می  مادگی

  از کسب «کند می  کسب  فردا چه  که»  و انس  و جن  و پیامبران  فرشتگان  و حتی  نفوس

  در کدامین  داند که نمی  کسی هیچ و»خیر یا شر   آوردن  دست دنیا و از به  یا کسب  دین

 ستاند؟ را می  جانش  مکان  در کدامین  تعالی  و حق «میرد می  سرزمین

  که اند کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  از مجاهد در بیان  حاتم ابی جریر و ابن ابن

  پس  است باردار  آمد و گفت: زنم صخدا   نزد رسول  از صحرانشینان  مردی»گفت: 

  که  خبر بده  من  لذا به  است  ما خشکسالی  زاید؟ در سرزمین می  چه  که  کن  مرا آگاه

  چه  که  دهخبر ب من  اما تو به  تولد خود آگاهم  آید؟ و از تاریخ فرود می  باران  وقت چه

 ._...ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  +فرمود:   نازل  عزوجل  خدای  بود که  ؟ همان میرم می  وقت

 صخدا  رسول  که  است  عنهما آمدههلل ا عمر رضی  ابن  روایت  به  شریف  در حدیث
 و ال متی  غدا اال اهلل  ما فی  اال اهلل، ال یعلم  ال یعلمهن  خمس  الغیب  مفاتیح»فرمودند: 

  تدری الغیث، اال اهلل، و ما  ینزل  االرحام، اال اهلل، و ال متی الساعه، اال اهلل، وال ما فی  تقوم 

جز   کس هیچ آنها را  که  چیز است  پنج  غیب  تموت، اال اهلل: کلیدهای  ارض  بای  نفس

جز  داند، نمی  کس دهد، جز خداوند هیچ می  فردا روی  را که  داند: آنچه خداوند نمی

  داند که نمی  خداوند کسی شود، جز برپا می  وقت  چه  قیامت  داند که نمی  خداوند کسی

آید و  فرود می  باران  وقت چه  داند که نمی  هاست، جز خداوند کسی در رحم  چیزی  چه
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از   امروزه  که  اما آنچه«. میرد می  سرزمین  در کدام  داند که نمی  کس جز خداوند هیچ

و   بینیم، اینها بر وسایل می  آن و غیر  ها در امور هواشناسی ها و سنجش پیشبینی

  باد ـ متکی  و سرعت  رطوبت  نسبت  شناخت  های دستگاه  ـ از جمله  ای ویژه  ابزارهای

  که  است  و حدسی  و تجربه  تخمین  بلکه شود نمی  شناخته  غیب  هرگز علم  است، که

  آگاه»  امور غیب  به « خداوند داناست  گمان بی» دهد. یم  روی  آن  عکس  هم  گاهی

 بود. و خواهد  بوده  که  آنچه  به « است
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 ﴾سجده   سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  کیم

  

خداوند   برای  که  است  مؤمنانی  وصف  در آن  که  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

«  سجده»گویند،  می  او تسبیح  عظیم، برای  قرآن  استماع  امکنند و در هنگ می  سجده  متعال

 شد.  نامیده

  رسول فرمود:  که  است  آمده  از ابوهریره  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

را «  انسان»  ( و سوره تنزیل  )الم  سجده  در نماز بامداد روز جمعه، سوره صخدا 

 هللعبدا  جابربن احمد از  امام  روایت  به  شریف  ر حدیثد  کردند. همچنین می  تالوت

الذيتبارك»( و سوره:  تنزیل )الم  تا سوره: سجده صخدا  فرمود: رسول  که  است  آمده

 خوابیدند. خواندند، نمی را نمی «الملكبيده

 

 ٱ  ٻ  
«  بقره«  سوره غازمقطعه، در آ  حروف  درباره  و سخن « الف، الم، میم»شود:  می  خوانده

 . گذشت

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  
  که  نیست  در آن  شکی  یعنی: هیچ « نیست  در آن  شکی  کتاب، هیچ  این  فروفرستادن»

  است، نه  دروغ  نه  پس « است  پروردگار عالمیان  از سوی»  فرو فرستاده  کتاب  این

و   بشر است  اعجازگر برای  کتابی  زیرا قرآن  پیشینیان  های افسانه  و نه  بینی فال  جادو، نه

 . است  شکی  چنین  چیز از معرض  بشر باشد، دورترین  خود عاجز کننده  که  کتابی
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ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ڦ  
نزد  را از  قرآن صگویند: محمد  می  آیا مشرکان « است  را بربافته  گویند: آن آیا می»

انکار   بعدی، یعنی  سخن  سوی به  سابق  از سخن  انتقال  برای«:  ام»؟  است  خود بربافته

از »  یقینی و  و ثابت « است  حق  آن  بلکه  نیست  نه، چنین».  است  آنان  پندار یادشده

  برای«:  بل» کنند. ادعا میو عناد   جهل  آنها از روی  که  چنان  نه «پروردگار تو  سوی

 آید. می  بعد از آن  که  است  سخنی  و اثبات  قولشان  و نفی  اضراب

را   مردمی تا»فرماید:  می  کرده  را بیان  قرآن  فرو فرستادن  حکمت  عزوجل  خدای  سپس

  امتی  عرب  قوم « است، هشدار دهی  نیامده  آنان  برای  ای از تو هشداردهنده  پیش  که

  باشد که» بود  نیامده  سویشان به  پیامبری ص  اکرم از رسول  قبل  بودند که  و ناخوان  امی

 آیند.  راه  تو به  شوند و با هشدارهای  هدایت  که  خاطر این یعنی: به «شوند  هدایت

 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  
  حق  اینک بود،  آن  انزال  حکمت  و بیان  از قرآن  شک  نفی  درباره  سوره  مقدمه  که درحالی

آسمانها و   که  است  خداوند ذاتی»دهد:  می  توجه  حقایق  این  به  دیگری  با روش  تعالی

  که  این  و او خود به «روز آفرید  در شش  دو است  آن  میان  را که  و آنچه  زمین

  آن در تفسیر  سخن  بهترین  این  . که مقدار بود، داناتر است  روزها چه  این  ازیدر

 عباس ابن نظر دارند.  اختالف«  گانه شش  روزهای»در تفسیر   باشد زیرا مفسران می

گوید:  می  بصری  حسن «.دنیا بود  از سالهای  مقدار هزار سال هر روز به  اندازه»گوید:  می

  خواست  آفرید ولی می  زدن  هم  به  چشم  آنها را در یک  خواست می  وجلعز  اگر خدای»

 ستقرارا  بر عرش  گاه آن»«. بیاموزد  خویش  بندگان  در امور را به  کردن  و درنگ  تا تأنی

طور  و در اینجا به  گذشت  قبل  های در سوره  و شافی  کافی  با بیانی  تفسیر آن « یافت

  ذات  سزاوار آن  که  است  استیالیی _چ  چ  چ+مراد از باید گفت:   خالصه
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شما ».  آن  برای  و معینی  مخصوص  جهت  کیفیت، یا تعیین  بیان  است، بدون  ذوالجالل

  رضای  یعنی: اگر از حدود و مقتضای « نیست  و شفاعتگری  سرپرست  را جز او هیچ

  سرور و یاوری  خود هیچ  او، برای  برابر عذاب بجز او، یا در تجاوز کنید،  تعالی  حق

  را از شما بگرداند و نه  وی  و عذاب  نموده  و یاوری  سروری شما را  یابید که نمی

متذکر   آیا باز هم»نماید   شفاعت  شما نزد وی  برای  که یابید را می  شفاعتگری

و   فهم  شنیدن  دها را بهپن  باشد و آیا این  تدبر و تفکر همراه با  که  تذکری  به «شوید نمی

 مند شوید؟. آنها بهره شنوید تا از نمی  تعقل

 

 ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
را   اش فرمانروایی کار  تعالی  یعنی: حق «کند تدبیر می  تا زمین  گرفته  امر را از آسمان»

و سفلی، استوار و   علوی  در هر دو عالم  تا زمین  گرفته  آسمان از  با قضا و قدر خویش

  ای آسمانی  دنیا را با اسباب است: او کار و بار  این  معنی  قولی کند. به می  اداره  محکم

و آثار   احکام  فروآورنده  که  حالی کند در می  دهی تدبیر و سامان  و غیره  مانند فرشتگان

شما   ـ از آنچه  اش اندازه  که  در روزی  سپس»  است  زمین  سوی  به  خویش

  و گزارش  نتیجه  سپس یعنی: «رود او باال می  سوی است، به  شمارید ـ هزار سال می

هزار   آن  اندازه  که  آنها در روزی  رود تا درباره باال می  سبحان  خدای  سوی به اکار تمام

روز   نآ  اندازه  . بودن است  روز، روز قیامت  کند و آن  دنیاست، حکم  از روزهای  سال

اما   کفار است  برای  آن  وهراسها و دشواریهای  هول  خاطر شدت مقدار هزار سال، به  به

نماز   یک  سبکتر از وقت  ـ بر مؤمن  است  آمده  شریف  در حدیث  که روز ـ چنان  آن

ذکر   هزار سال را پنجاه  وز قیامتمقدار ر أخداوند  1دیگری  . در آیه در دنیاست  فرض

  خداوند متعال  که  است  مراد این»گوید:  می كعباس از ابن  نقل  به . قرطبی است  کرده

  که چنان  است  قرار داده  هزار سال  پنجاه  بر کفار همچون  آن  در دشواری را  روز قیامت

«. کنند می  وصف  کوتاهی  بهرا   خوشحالی  و ایام  درازی  را به  ناخوش  ایام  اعراب

  حق  سوی  به را  و اعمالشان  اخبار بندگان  که: فرشتگان  است  مراد این دیگر  قولی به
                                                           

 «.4/   معارج»نگاه،  1
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فراز  بر  و دفتر خویش  دیوان  سوی به  اعمال»گوید:  کثیر می برند. ابن می باال  تعالی

 «. است  راه  پانصد سال  لهتا زمین، فاص  آن  میان  شوند و مسافت می  باال برده دنیا  آسمان

  به  فرشته  آمدن فرود»اند:  گفته  کند که می  نقل  کثیر از مجاهد و ضحاك ابن  همچنین

  ولی  است  مقدار راه  نیز همین  و صعود وی  راه  پانصد سال  فاصله  به  در مسیری  زمین

 . اعلم هللوا«. کند می  طی  زدنی  هم  به  را در چشم  آن  فرشته

 

 ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   ڻ  
 « است  و مهربان  و آشکار است، غالب  پنهان  دانای»همانا   تدبیرکننده  آفریننده « این»

  در عین سازد اما نمی  مغلوب  چیزی  او را هیچ  که  است  و قاهری  قوی  یعنی: او ذات

 . است  وسیع  بندگانش  به  وی  حال، رحمت

 

 ھ  ھ     ھ  ے  ے        ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ
 را با  یعنی: مخلوقاتش « است  آفریده، نیکو آفریده  را که  چیزی هر  که  کسی  همان»

  نیکویی در ظاهر منظر  از مخلوقات  . و هرچند برخی آفریده  تمام  و استحکام  استواری

را   انسان  ینشآفر و»اند  شده  آفریده  و محکم  خود متقن  آفرینش  اساس ندارند اما در

 نیکو و زیبا آفرید.  و شکلی  بدیع  صورتی به  را از گل ÷ یعنی: آدم «آغاز کرد  از گل

 

 ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
وحقیر  «مقدار بی  آبی  از سالله»او را   و اخالف  یعنی: فرزندان «او را  نسل  سپس»

جدا و   خویش  شد زیرا از اصل  نامیده«  سالله». نسل،  است  منی  آب  که «پدید آورد»

 شود. می  کشیده  بیرون

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  
  وی  آفرینش  ( را که÷ )آدم  اولیه  یعنی: انسان «گردانید  سامان او را برابر و به  گاه آن»

  اعضا و اندامهای  بر و میانرا برا  وی  و شکل  بود، استوار گردانیده  آغاز شده  از گل
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  برای  خداوند متعال «دمید  خویش  و در او از روح»پدید آورد   تناسب  وجودش

  به  آیه  را در این  منزلتش، آن و  شرف  دادن  و نشان  از روح  و تجلیل  داشت گرامی

  ا و بهم  به  مخصوص  که  دمیدیم  از چیزی  فرمود: و در آدم  داد، گویی  نسبت  خودش

  این  به  تعالی  حق  سوی  به  روح  یافتن  نسبت  . پس است  چیز روح  ما است، آن  علم

واال و برتر   نسبتی  او از چنین زیرا  است  از وجود وی  جزئی  روح  که  نیست  معنی

را بر شما   خویش  نعمت تا «و دلها قرار داد  و دیدگان  شما گوش  و برای».  است

را   عظیم  نعمتهای  این  همه برساند و  سامان و به  کمال  را به  و آفرینشتان  تهساخ  کامل

را ببینید و هر   ای هر دیدنی را بشنوید،  ای شما گرد آورد تا بدانها هر شنیدنی  برای

 «گزارید شکر می  اندك  چه» شما:  کنید و بفهمید، لیکن  و تعقل  را درك  ای دریافتنی

  که  است  و شکر آنها این ! است کرده  شما ارزانی  به  عزوجل  خدای  را که  نیروهایی  این

  اما شما بسیار اندك  وی  معصیت در  شوند نه  کار گرفته  هب  عزوجل  خدای  در طاعت

 کنید. می  گونه  این

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  
  به  وقتی یعنی: « ناپدید شدیم  در زمین  آیا وقتی»نکار معاد ا  در مقام  کافران «و گفتند»

  و اجزای  وگور شدیم  و ناپدید و گم  رفته، از چشمها غایب  زمین  تیره  خاك  اندرون

یعنی:  « یافت  خواهیم  نوینی  آیا باز آفرینش»شد   تبدیل  خاك  و به  متالشی  وجودمان

امر   این ! . آری است بعید از تصور  بسی  شد؟ این  هیمخوا  و زنده  آیا مجددا برانگیخته

  که  یمتعال  ذات  قدرت  به نسبت   بعید است، نه  قاصر آنان  های توانایی  ظرفیت  به  نسبت

  پروردگارشان  لقای  به  آنان  بلکه»فرمود:   جهت  آفرید و بدین  عدم  را از کتم  آنان

 هستند.  تعالی  حق و عناد، منکر دیدار  برهمکا  از روی  یعنی: آنان «کافرند

 

 ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   
  که  مرگ  یعنی: فرشته « الموت ملک»دارند:   روی  پیش  که  آنچه  حقیقت  در بیان «بگو»

بر   گیرد که می شما را  روح»دارد   و گماشتگانی  و او همکاران  است ÷ همانا عزرائیل
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 سر  به  در هنگام  ارواحتان  بر گرفتن ÷ یعنی: عزرائیل « است  شده  ماردهشما گ

  سوی به» با رستاخیز و حشرونشر « گاه آن»  است  شده  گمارده  هایتان اجل  رسیدن

  اعمالتان برابر شما را در  پس  غیر وی  سوی به  نه «شوید می  بازگردانده  پروردگارتان

  همکاران  که  است  آمده  شریف  . در حدیث الهی  لقای  معنای  است  دهد. و این جزا می

  به  روح  چون  که کشند تا آن می  بیرون  بدن  را از سایر قسمتهای  ، ارواحملک الموت

  تحت  مانند طشتی  زمین»گوید:  گیرد. مجاهد می را می  آن  رسید، خود عزرائیل  حلقوم

بخواهد، هر   هرگاهی  که  طوری است، به  شده  دهقرار دا  ملک الموت  و احاطه  اشراف

است:   آمده  عطیه ابن از  نقل  به  شریف  در حدیث  همچنین«. گیرد می  را از آن  روحی

  تعالی  حق  گویی«.  مرگ  فرشته  ستاند، نه را می  حیوانات  خود ارواح  سبحان  خدای»

آدم، با  بنی  ستانی کار جان  است  مچنینکند و ه نابود می  ای واسطه  هیچ را بی  حیاتشان

 . است  جان  گرفتن  واسطه و  وکیل  مرگ  فرشته  آدم در بنی  که  تفاوت  این

گردانید، او   جانها موکل  گرفتن  را به  الموت ملک أخداوند  چون  که  است  شده  روایت

یاد   بدی  به  از من پیوسته   خاطر آن به  که  ای سپرده  مأموریتی  من  به پروردگارا!»گفت: 

و   علل  مرگ  برای فرمود: من   دهند. خداوند متعال می  مرا دشنام  آدم شود و بنی می

  دهند و کسی  آنها نسبت  را به  مرگ  آدم بنی  که  دهم قرار می  و آفات  از امراض  اسبابی

 «.خیر یاد نکند  تو را جز به

 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
  کافرانی  یعنی « مجرمان  را که  هنگامی»!  انسان  یا ای !صمحمد   ای « و اگر بنگری»

  پیش»شد؛  خواهیم   ناپدید شدیم، مجددا زنده  در زمین  گفتند: آیا چون  که

  که  آنچه بر  و پشیمانی  از شرمندگی «باشند  زیر افگنده را به  هایشانسر  پروردگارشان

  را در هنگام صحنه   اگر این ! اند. آری گردیده  مرتکب  وی  و نافرمانی  در دنیا از شرك

گویند:  می که   گاه . آن ای را دیده  آوری شگفت  ببینی، قطعا صحنه  آنان  محاسبه

و »  مانگاشتی می  ودروغ  کردیم می  قبال تکذیب  را که  آنچه  اکنون هم « پروردگارا! دیدیم»
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  هشدارت  راستی است: به  این  معنی  قولی  . به بودیم  در دنیا منکرش  را که  آنچه « شنیدیم

  و شنیدن  دیدن  دیدند و شنیدند که  . اما هنگامی را شنیدیم  پیامبرانت  و تصدیق  را دیدیم

  اعمال « کنیم  تا عمل»دنیا   سوی به « بازگردان ما را  پس»ندارد.   سودی  هیچ  حالشان  به

  آنچه  به  اکنون هم « ایم کرده  یقین  گمان ما بی»  ای داده ما دستور  به  که را؛ چنان « شایسته»

 بود.  آورده  حق  از دعوت صمحمد   که

امید   کنند، به می  وصف  یقین  از اهل  بودن  به  خود را در همچو زمانی  که  است  چنین

  امکان  این  که  شود در حالی  دنیا برآورده  سوی به  زگردانیدندر با  شان خواسته  که  این

ها  اندیشه  همان شوند، مجددا به  دنیا بازگردانیده  به  شود و اگر هم نمی  داده  آنان  هرگز به

دنیا   اگر به  ادعا که در این  ابودند و قطع  شده  نهی  از آن  گردند که بازمی  و کارهایی

  امر در آیات  این  بیان  که خواهند کرد، دروغگویند ـ چنان  عمل  ند خوبشو  بازگردانیده

 . است  آمده  دیگری

 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ         ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

 ڦ  ڄ   
را  مردم   در دنیا لذا تمام « دادیم را می  هدایتش  هر کسی  به احتم  خواستیم و اگر می»

از   قول  این  لیکن»شد  کافر نمی  از آنان  احدی  که طوری کردیم، به می  هدایت ابرج

  و قضا و فیصله  گرفته  امر پیشی  بر این  من  یعنی: حکم « است شده   ثابت  من  جانب

پر   و انس  جن  را از همه  جهنم  هرآینه  که»؛   است  یافته  و تحقق  صادر شده  من

 و بر  شده  و ثابت  واجب  من  از جانب  که  است  حکمی و  قول  همان  این « سازم می

 علم  به  گردد زیرا من نافذ می  بر آن  من  و قضا و فیصله  است  شده  محقق  من  بندگان

را در   انکار و تکذیب  و اختیار خود، راه  اراده  به  دوزخیان  این  که  ام دانسته  خویش  ازلی 

 گردند. می  تشقاو  و از اهل  گرفته  پیش
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ڇ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڄ  ڄ

 ڍ  
 یعنی: عذاب «کردید، بچشید  را فراموش  روزتان  دیدار این  که آن  سزای به  پس»

ما » بودیم، بچشید  داده  فرمان  شما را بدان  که  آنچه  ترك  سبب را به  روزتان  دیدار این 

  که  کسی  فرونهادن  سان فرونهادیم، به  شما را در عذابیعنی:  « کردیم  نیز فراموشتان

  به  که  دانست . باید کنیم می  معامله  با شما مانند فراموشکاران  باشد پس  کرده  فراموش

  است، وگرنه«  مقابله»  ادبی  صنعت  (، از باب کردیم  تعبیر: )ما نیز فراموشتان  کار گرفتن

یعنی:  «کردید می  عمل  آنچه  سزای و به»کند.  نمی  وشچیز را فرام  هیچ  تعالی  حق

 «.را بچشید  جاودان  عذاب»  کفر و عصیان  در باتالق  کار و کردار پیشینتان  سبب به

 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

 گ  گ  
مند  بهره و از آنها  کرده  یعنی: آنها را تصدیق «آورند می  ما ایمان  آیات  به  تنها کسانی»

 روی  به  کنان کنند، سجده  یادآوری  ایشان  را به  آیات  آن  چون  که»شوند  می

شوند  می  بیمناك  سبحان  و شکر. یعنی: از خدای  و خشوع  تواضع  از روی «افتند درمی 

  وی  یبرا و عذابش،  از هیبت  و بیم  وی  آیات  بزرگداشت  انگیزه  و به  پاخاسته به  پس

  پاکی  او به و پروردگار را با ستایش»گزارند  می  نماز نافله  قولی و به  گانه پنج  نمازهای

کنند و او  می  نیست، تنزیه  وی  سزاوار شأن  که  را از هرآنچه  تعالی  یعنی: حق «یاد کنند

است، حمد   ایمان  سوی به  یابی آنها راه  و کاملترین  از بزرگترین  که  را در برابر نعمتهایش

  سبحان»یا: «  و بحمده  اهلل سبحان»گویند:  خود می  در سجده  گویند. یعنی می  و ستایش

کنند و حمد  می  سجده  حالی یعنی: در «ورزند کبر نمی  و آنان»«.  و بحمده  االعلی  ربی

 اند. و فروتن  خاکسار و متواضع أخدا  برای  گویند که می  و تسبیح

 . است  تالوت  سجده  محل  آیه  این  که  شویم یادآور می
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 ں   ڱ   ں ڱ ڱ ڳ  ڱ ڳ ڳ  ڳ گ گ
  این  معنی  قولی گیرد. به نمی  آرام  و بر آن« گردد از خوابگاهها جدا می  پهلوهایشان»

مراد از » گوید: می  آن  کثیر در معنی  خوابند. اما ابن است: تا نماز عشا را نخوانند، نمی

«. خیزند برمی  از بستر خواب  نماز شب  خواندن  برای  هستند که  زارانیآنان، تهجدگ

و »  رحمتش و امید به  از عذابش  بیم «خوانند و امید می  بیم  را از روی  پروردگارشان»

  آن: ادای . مراد ازأخداوند  در طاعت «کنند می  انفاق  ایم داده  روزیشان  از آنچه

  روایت  به  شریف  . در حدیث است  نفل  صدقه  مراد دادن قولی: . به است  فرض  زکات

تو را از   خواهی اگرمی»فرمودند:   وی  به صخدا  رسول  که  است آمده  جبل  معاذبن

 :( چیز است  خیر سه  درهای)  که  ؛ بدان گردانم  خیر آگاه  درهای

 .( شهوات  به  از آلودگی)  سپر است  ـ روزه 1

 کند. را نابود می  گناه  ـ صدقه 2

 «. نماز و اظهار نیاز است  برای  شب  در دل  شخص  پاخاستن به (در سوم)ـ  1

  که  است  عنها آمده هللا  رضی یزید  اسماءبنت  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

 را گرد آورد،  و آخرین  اولین  خداوند متعال  که  گاه آن»فرمودند:  صخدا   رسول

الجمعهلأسيعلمگوید:  شنوند، می را می  آن  خالیق  همه  که  آید و با صدایی می  منادیی

  داشت گرامی  به  کسی  چه  که  محشر خواهند دانست  : امروز اهلبالكرموليأمناليوم

از بسترها جدا   پهلوهایشان  که  دهد: کسانی گردد و ندا می بازمی  ؟ سپس سزاوارتر است

  گاه خیزند. آن می پا اند ـ به اندك جمعی   که ـ درحالی  ایشان  پس خیزند! پا شد، به می

و   در خوشی  ـ هم  حال را در همه  عزوجل  خدای  که  دهد: کسانی گردد و ندا می بازمی

اند  اندك  جمعی  ایشان  که ـ درحالی  پس پا خیزند! گفتند، به می  ـ ستایش  در ناخوشی  هم

  سایر مردم  سپس شوند. می  داده  سوق  بهشت  سوی به  همگی  گاه آن خیزند پا می ـ به

 «.گیرند قرار می  مورد محاسبه
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 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  
ها  چشم  روشنی  مایه  از آنچه  داند که نمی»  کس  هیچ  از نفوس، یعنی « نفسی  پس»

  که داند نمی  کس یعنی: هیچ « است  شده  داشته  پنهان  نانآ  برای  چیزی  است، چه

آور و  حیرت  نعمتهای  گذشت، چه  ذکرشان  قبل  در آیه  که  گروهی  برای أخداوند

  آنچه  پاداش به»گیرد  می  آرام  بدان  دلهایشان  که  است  داشته  پنهان  را در آخرت  عظیمی

و   بخاری  روایت  به  قدسی  شریف  ا. در حدیثدر دنی  شایسته  از اعمال «کردند می

فرمود:   خداوند متعال» فرمودند: صخدا   رسول  که  است  آمده  هریره از ابی  مسلم

  : برایبشرقلبخطرعليوالسمعتوالأذنرأتالعينماالصالحينلعباديعددتأ

و   نشنیده  گوشی  ندیده، هیچ  چشمی  یچه  که  ام کرده  آماده  خود چیزهایی  صالح  بندگان

  کرد: اگر خواستید آیه  اضافه ابوهریره «. است  خطور کرده  بشری  هیچ  بر قلب  نه

 بخوانید. را      _ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ+

 

 ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
  درباره  آیه  کند: این می  لنق  از عطاء و سدی  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

 فخر  شد زیرا ولید بر علی  معیط نازل ابی بن عقبه  و ولیدبن  طالب ابی بن علی

  باش  ساکت»گفت:   وی  در پاسخ  علی  پس  برتر دانست  و خود را از وی  فروخت

 «. نیستی  بیش  تو فاسقی  که

همانند   یعنی: مؤمن «؟ است  اسقف  که  است  است، همانند کسی  مؤمن  که  آیا کسی»

کفر   ظلمت با  و ایمان  و نور طاعت  آنها بسیار آشکار است  میان  زیرا تفاوت  کافر نیست

 از کفر عامتر است،  فسق  البته «هرگز برابر نیستند» ! . آری هرگز برابر نیست  و عصیان

 باشد. کفر می  مترادف  فسق  هرچند گاهی

برابر  در  مؤمن  قصاص  و کافر، نفی  مؤمن  میان  برابری  بر نفی  هجمهور فقها برآنند ک

گویند:  می  . اما احناف شرط است  شود زیرا در قصاص، مساوات می  کافر نیز مترتب

و کافر در   مؤمن  میان  مساوات  شود زیرا مراد از نفی می  قصاص  برابر ذمی در  مسلمان

آنها در دنیا در امر   میان  برابری  و نفی  آخرت  نها در ثوابآ  میان  برابری  کریمه، نفی  آیه
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آنها در امر   میان  مساوات  نفی مراد  شود. پس نمی  شمرده  کافر عادل  است، یعنی  عدالت

 . نیست  قصاص

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
  است  آنان  برای  اند پس دهکر  شایسته  اند و کارهای آورده  ایمان  که  اما کسانی»

 « است  نزلی»  آنهاست  حقیقی  جایگاه  . لذا بهشت است  مأوی: جایگاه « المأوی  جنت

  آن  به  آمدنشان فرود  در هنگام  بهشتیان  برای  که  است  و کرامتی  یعنی: بهشت، ضیافت

 . شایسته  از اعمال «کردند می  خاطر آنچه به»  است  شده  آماده

 

ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ې

 ىئ  ىئ  ی    ېئ  ىئ
و بر  أاند بر خداوند و تمرد کرده  یعنی: سرپیچی «اند ورزیده  فسق  که  و اما کسانی»

یعنی:  « است  آتش  مأوایشان  پس»اند  رفته  بیرون  طاعت  و از دایره ‡پیامبرانش

  هر بار که»  است  دوزخ  یابند، همانا آتش گیرند و استقرار می یم  جای  در آن  که  سرایی

شود:  می  گفته  آنان  شوند و به می  بازگردانیده  آن بیایند، در  بیرون  بخواهند از آن

  سخن: فرشتگان  این  گویندگان «انگاشتید بچشید می  را دروغ  آن  را که  آتشی  عذاب

 . است  عزوجل  خدای  اند. یا گوینده  جهنم  نگهبان

 . است «کافر»آیات،   در سیاق«  فاسق»مراد از   که  کند بر این می  داللت  جمله  این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
خواهند   درگیر آن او حتم  است  آخرت  عذاب  که «بزرگتر  عذاب  از آن غیر  یقین و به»

کمتر( همانا  )عذاب   أدنی  مراد از عذاب « مچشانی می  آنان  نیز به  ادنی  از عذاب»شد 

قولی: مراد  . به آن  امثال و  ؛ از مصایب، آفات، امراض، نگرانی، اضطراب دنیاست  ذابع

  عذابی  سبب به «آنها  باشد که»  شمشیر در روز بدر است  به  شدن  أدنی، کشته  از عذاب
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  ایمان  سوی  هستند به  در آن  که  هانیوگنا  از شرك «بازگردند»آید  فرود می  آنان بر  که

 کنند.  قرار دارند، توبه  در آن  که  در نتیجه، از آنچه  و اطاعت

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  
از   گاه شود و آن  پند داده  پروردگارش  آیات  به  که  کس  ستمکارتر از آن  و کیست»

 کسی  زیرا چنین  نیست  کسی  ستمکارتر از چنین  کس  عنی: هیچی «بگرداند؟  روی  آن

  شنیده طلبند، را می  و طاعت  ایمان  به  آوردن رو  که أهللا  های و نشانه  را از آیات  آنچه 

  است، گویی  افگنده  را پیش  و اعراض  گردانی اطاعت، روی  جای اما به  است  و دیده

  که  و کسانی « ایم کشنده  انتقام  ما از مجرمان  گمان بی»سد شنا را نمی  الهی  اصال آیات

 اند. مجرم  طور قطع اند، به گردانیده  ما روی  از آیات

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
  کتب از  نیز یکی  بنابراین، قرآن « دادیم»را   تورات « کتاب  موسی  ما به  راستی و به»

 باشد. نوظهور نمی  ای و پدیده  است  آسمانی

در   رسالت توحید، معاد و  گانه سه  اصول  بعد از بیان أخداوند  که  کنیم می  مالحظه

گردد و  بازمی  رسالت  بیان  سوم، یعنی  اصل  بار دیگر به یک  در آخر آن  آغاز سوره، اینک

  نزدیک صمحمد   به  وی  ترسال  دوران  که  این  سبب  را ـ به ÷ موسی  میان  در این

  وی  نبوت  زیرا یهود به برد نمی  نام ÷ کند و از عیسی می  انتخاب  یادآوری ـ به  است

 بودند.  نیز معترف ÷ موسی  نبوت  نبودند اما نصارا به  معترف

را   کتاب ما  از سوی ÷ موسی  که  یعنی: از این «او  از لقای»! صمحمد   ای « پس»

نیست، در   شکی  هیچ  قرآن  در نزول  که چنان  پس « و تردید نباش  شکدر »  دریافت

  شکی  است، نیز هیچ  کرده  دریافت  را از پروردگارش  تورات ÷ موسی  که  حقیقت  این

  که  است  (، این تردید نباش و  او در شک  )از لقای  دیگر: مراد از جمله  قولی . به نیست

از رحلت، با   قبل  دهد که می  وعده صمحمد  تحضر  پیامبرش  به أخداوند

 ص  حضرت  نیز شد زیرا آن  محقق  وعده  این  که خواهد کرد. چنان  مالقات ÷ موسی
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  مالقات  کردند و این  مالقات  و معراج در سفر اسراء ÷ آیه، با موسی  این  بعد از نزول

را در  ÷ موسی»است:   آمده  شریف  حدیث بود. در  المقدس و یا در بیت  یا در آسمان

  مجعد، گویی  با موهای  بود درازقامت  او مردی بردند، دیدم،  سیر شبانه  مرا به  که  شبی

  از لقای !صمحمد   است: ای  این  آیه  دیگر معنای  قولی به «. است  شنوده  قبیله  از مردان

  کرد. ولی  خواهی  القاتم  او را در قیامت ازیرا قطع  نباش  در شک  در قیامت ÷ موسی

 « گردانیدیم  هدایتی  اسرائیل بنی  را برای  و آن».  نزدیکتر است  سوره سیاق   به  اول  قول

را   قرآن  که چنان  قرار دادیم  هدایتی  یهرهنمود و ما  اسرائیل بنی  را برای  یعنی: تورات

 .صمحمد   امت  برای

 

  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
 صبر و  سبب به  اسرائیل  از بنی  یعنی: از برخی «صبر ورزیدند  چون  و از آنان»

 « آیات  به»  که  این  سبب  به «و»  مردم  و هدایت  تکلیف  بر دشواریهای  پایداریشان

  ما حق  آیات  دانستند که کردند و می و در آنها بسیار تدبر می «داشتند  ما یقین»  تنزیلی

  و پیشوایانی  یعنی: رهبران « قرار دادیم  ای ائمه»از آنها   دو سبب  این  به ! آری  است

  این  معنی  قولی  کنند. به آنها اقتدا می  به  خویش  در امور دین  اسرائیل بنی  که  قراردادیم

و   برابر لذایذ دنیا، آنها را ائمه در  اسرائیل از بنی  برخی  ر صبر و شکیباییخاط  است: به

و   با احکام  پیشوایان  یعنی: آن« کنند می  ما هدایت  فرمان  به  که»  قراردادیم  پیشوایانی

  هدایت  سوی را به  کنند، آنان القا می  بر مردم  ما از تورات  فرمان  به  که  مواعظی

  جهنتی  این  به  آیه  از این»گوید:  می از علما  از یکی  نقل  کثیر به  خوانند. ابن فرامی

 «. یافت  دست  در دین  امامت  با صبر و یقین، به  توان می  که  رسیم می

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  
 و کفار، یا میان  مؤمنان  یعنی: میان « میانشان  پروردگار تو روز قیامت  گمان بی»

 اختالف  آن  بارهدیگر در  با یک  کند، در آنچه می  داوری»  هایشان و امت ‡پیامبران 

 گرداند. متمایز می  را از مبطل  روز، محق  در آن  پس «کردند می 
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گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

 ۀ   ہ  
بسیار   از آنها چه  پیش  که  است  نشده  روشن»  کفار مکه  یعنی: برای « آنان  آیا برای»

 در  اینان  که»عاد، ثمود و مانند آنها را؟   مانند قبایل « مرا نابود کردی  نسلهایی

  ویرانشان  از برابر سراهای  خویش  در سفرهای  یعنی: اینان «روند می  راه  مسکنهایشان

انگیز و   عبرت  های در آنها از صحنه  را که  کنند و آنچه می  گذرند و آنها را مشاهده می

گیرند  نمی  عبرت  ها درس صحنه  این  د اما از مشاهدهنگرن می  مشهود است  آثار عذاب

آیا »آموز  و عبرت  بزرگ بسیار « است  هایی نشانه»ذکر شد   که  امری « در این  گمان بی»

 را تا از آنها پند پذیرند؟.  آیات  این «شنوند نمی

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

 ۆ  ۆ   
بایر   زمین  سوی یعنی: به « رانیم جرز می  زمین  سوی را به  ما آب  اند که دیدهآیا ن»

  آب « بدان  پس»شود  آن، سبز نمی  سوی به  آب  کردن  جز با گسیل  که  گیاهی وبی

 یعنی: «خورند؟ می  از آن  چهارپایانشان  که  آوریم می  را بیرون  کشتزاری»

  مردم  را که  و مانند آنها از چیزهایی  و برگ  و دانه  اهکشتزار، ک  از آن  چهارپایانشان

ازکشتزار   آمده  بیرون  های نیز دانه  یعنی: خودشان « و خودشان»خورند  خورند، می نمی

  و سپاس نعمتها را تا شکر  این «بینند آیا نمی»خورند  سازند و می خود می  را خوراك

 بخوانند؟  یگانگی  و او را به  را گزارده  منعم

مصر   زمین مثال»گوید:  می _ھ  ھ  ھ   ھ  ے+بر تفسیر:   کثیر در تعلیقی ابن

را   آن  ساختمانهای ببارد،  باران  اگر بر آن  که طوری است، به  و شکننده  و سست  نرم

  از بارانهای  حاصله  آبهای از مازاد  باران  در عوض  خداوند متعال  کند پس می  ویران

  فرستد بنابراین، مصریان می  آن  سوی ها به خوشگوار از دوردست  بشه، آبیح  سرزمین

  باریده  از سرزمینشان غیر  سرزمینی در کشور و  دارند که  گوارا و تازه  آبی  سال هر
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  سرزمینشان  را نیز با خود به  شان سرزمین غیر از  جدیدی  رس  خاك  که  آبی  است، چنان

 «. ستوده  همیشه  فرزانه  بخشاینده  دایخ  است  آورد. پاك می

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ   
 گویندگان «خواهد بود  کی  فتح  گویید، این می  اگر راست»  مؤمنان  به «گویند و می»

ما   به را  آن  که  . یعنی: فتحی طور خاص اند به طور عام، یا کفار مکه کفارند به  سخن  این 

شد زیرا   نامیده  روز فتح  ؟ روز قیامت است  وقت ـ چه  روز قیامت  عنیدهید ـ ی می  وعده

مراد از فتح: روز بدر،  دیگر  قولی کند. به می  داوری  بندگانش  میان  در آن  عزوجل  خدای

 . است  مکه  یا روز فتح

تند: گف می کفار  به ص خدا  رسول  است: اصحاب شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  از قتاده

.  گیریم قرار می  اکرام و  و مورد انعام  آساییم می  در آن  رسد که ما فرامی  برای  قطعا روزی

  وقت  گویید، چه می  راست گفتند: اگر  و عناد و ناباوری  تکذیب  از روی  مشرکان  پس

 شد.  نازل  آیه  این  شما خواهد رسید؟ که  برای  فتح  این

 

 ائ     ائ       ەئ  ەئ       وئ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
و » آورند؛  ایمان  یعنی: چنانچه «بخشد سود نمی  را ایمانشان  بگو: روز فتح، کافران»

  را به  آن نباید  شود پس می  تأخیر افگنده  به  از آنان  و عذاب «شوند نمی  داده  مهلت  آنان

 گیرند. ریشخند

 

     وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ
  که  آنچه و جز  برتاب  روی  و تکذیبشان  یعنی: از حماقت « بگردان  یرو  پس، از آنان»

 «در انتظارند آنها نیز  و منتظر باش، که»  نده  آنان  دیگر به  ای، پاسخی مأمور شده  بدان

تو   نیز در حق  آنان  نده، که  اهمیت  آنان  تکذیب  و به  را انتظار بکش  یعنی: روز فتح

  شدنت  شکست، یا کشته کشند؛ مانند مرگ، یا را می  زمان  خدادهایو ر  انتظار حوادث
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از   آیه، قبل  این  نزول  که  شویم می شوند. یادآور  تو راحت  پندار خود از دست تا به

 صدور دستور جهاد بود.
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 ﴾احزاب   سوره ﴿
 . است  ( آیه71)  و دارای  است  دنیم

 

و   احزاب  و هجوم  خندق  واقعه  دربرگیرنده  که آن  جهت به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  احزاب»است،   مدینه  به  مشرکان  طوایف

  جامعه  و اخالقیات  آداب  و بیان  زندگی  و رسم  راه  ، تعیین« احزاب«  محور سوره

نیز   رهنمودهایی و ص  اکرم  رسول  به  مستقیمی  رهنمودهای  در آن  است، که  اسالمی

و   کار بسته را به  توجیهات  این  باید همه  نبوت  وارثان  . البته است  صادر شده  مؤمنان  به

 . است ص  اکرم  رسول  شخص  به  خاص  که  باشند مگر آنچه  را مدنظر داشته  آن

  سوره  این در  که  است  مالحظه  قابل»گوید:  می«  األساس»؛ در تفسیر  سعید حوی  شیخ

 «. است  تکرار شده  تناوب  آمنوا( به  الذین ( و )یا أیها )یا أیها النبیدو ندای: 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
  تقوی  و بر این  کن  مداومت أاز اهلل  یعنی: بر تقوا و ترس « از خدا بترس پیامبر!  ای»

از   نوری  وسیله  به  که  است  قوا اینت»گوید:  می  حبیب بن از طلق  نقل  کثیر به . ابن بیفزای

  و به  کنی  عمل  طاعتش  وی، به  پاداش  امید دریافت  و به  با توست  که  تعالی  حق  جانب

  اطاعت  از کافران و»«.  را فروگذاری  وی  عذابش، نافرمانی  نور و از بیم  همین  وسیله

  از آنان  یعنی»گوید:  می  آن  کثیر در معنی  آنانند. ابن  و همانندان  مکه  مراد مردم « نکن

  که  یعنی: از کسانی « منافقان از»  نکن  اطاعت «و نیز»«.  نکن  مشورت  نشنو و با آنان

او   پس « است  حکیم  خداوند دانای  گمان بی»دارند  می  را آشکار و کفر را پنهان  اسالم

 قرارگیرد.  و پیروی  مورد اطاعت  که  است  آن  سزاوارتر به

از   امان  با درخواست  احد، ابوسفیان  است: بعد از غزوه  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

هلل عبدا  آمد و در منزل  مدینه  با ایشان، به  مذاکره  منظور انجام  و به صخدا   رسول

 ز دشناما  پیشنهاد دادند که صخدا   رسول  به  وی  از طریق  . مشرکان گرفت جا  ابی ابن

  مورد شفاعت خود  معبودان  آنها از سوی  امر را که  بردارند و این  دست  بتانشان  دادن 
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  اموال  امر، نصف  این  پذیرفتن  در قبال  دادند که  گیرند، بپذیرند. آنها وعده قرار می

  این  را بر قبول صخدا   نیز رسول  مدینه  دهند. منافقان می صپیامبر   را به  خویش

رد کردند و   قاطعانه را  پیشنهادشان  این صخدا   پیشنهاد زیر فشار گذاشتند. اما رسول

  پیشنهاد مشرکان، نرمش برابر هرگز در  دستور داد که  ایشان  شد و به  نیز نازل  کریمه  آیه

از   مشرکان  نمایندگان  اخراج  دستور به صخدا   رسول  گاه ندهند. آن  نشان  و انعطاف

 شدند.  اخراج  آنها از مدینه  آن  در پی  دادند، که  ینهمد

  ، بهص اکرم  رسول  به  ...( خطاب نکن  اطاعت  و از کافران  تعبیر: )از خدا بترس  البته

تعبیر، در   این  اند بلکه  داشته  مورد نقصی  در این ص  حضرت  آن  که  نیست  این  معنای

اگر »گوید:  می  فرزندش  به  از آنان  . مثال یکی است  اییو آشن  تعبیر مألوف  اعراب  میان

  نفی  چیز برای  یک  نمودن  فرض  که چنان«.  باش  شجاع  پس  فرزند منی  راستی تو به

 . است  مألوف  ، نیز در نزد اعراب آن  وقوع  احتمال

  نه شانندای  مراد، امت  اند ولی ص  اکرم  رسول  که: مخاطب  است  دیگر این  تأویل

  را به  فردی  که  است  رایج  آنان  و در میان  شده  نازل  اعراب  زبان  به  زیرا قرآن  خودشان

اياك»گویند:  می  که دارند چنان  غیر او را اراده  که  گردانند، در حالی می  مخاطب  چیزی

اسمعياعني جاريو   شیوه  نیز این  در فارسی«. تو بشنو ! اما دخترك  تویی  : هدفمةيا

گویم، دیوار؛ تو  تو می در به »گوید:  می  که  است  المثلی  و ضرب  است  رایج  سخن

 «.بشنو

دیگران، در   داشتن  و اراده ص اکرم رسول  ساختن  مخاطب  شیوه  که  ذکر است  شایان

 نیز دارد.  نظایر دیگری  قرآن

 

 ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ 
  پیروی»  و سنت  از قرآن «شود می  تو وحی  به  پروردگارت  از جانب  را که  و آنچه»

 ـ مانند  جز وحی  و از چیزی  کن  پیروی  از وحی  امور خویش  یعنی: در تمام « کن

  کنید، آگاه می  همانا خداوند از آنچه»  نکن  ـ پیروی  و منافقان  کافران  های مشورت

 ماند. نمی  شما بر او پنهان  آشکار و نهان  از اعمال  یزیو چ « است
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 ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 عنوان  و خدا به»او بسپار   را به  امور خویش  یعنی: تمام « کن  و بر خدا توکل»

  به  باشد و یقینا او متوکالن  او حافظ و نگهبانت  که  است  کافی « است  کارساز کافی 

 د.کن خود را حفظ می

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  

 ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 آیه  نزول  سبب  در بیان « است  ننهاده  در درونش  دو قلب  مردی  هیچ  خداوند برای»

  کاری مرا به  قلبی؛  دارم  دو قلب  گفت: من می  از منافقان  یکی  که  است  شده  نقل  کریمه 

  اشخاص  پنداشتند که می  اعراب  دیگر. همچنان  کاری  دیگر به  دهد و قلبی دستور می

  بود که  معروف  میانشان  روی  این دارند، از  باال، دو قلب  و فراست  هوش  دارای

  ایدار  گفت: من ومی  داشت  نیرومندی  دارد زیرا او حافظه  دو قلب  معمرفهری بن جمیل

روز بدر   چون  . پس اندیشم می محمد  آنها بهتر از عقل  با هرکدام  که  هستم  دو قلب

  بود ـ شکست  آنان  اردوی در  کنندگان او نیز از شرکت  ـ که  فرارسید و مشرکان

  گریزد. در این می  دیگر در دست  در پا و لنگه  کفش  لنگه  یک  خوردند، او را دیدند که

؟ گفت:  در پا داری  و یکی  دست در  کفش  لنگ  پرسیدند: چرا یکاز او   حال

  او دو قلب  دانستند که  روز مشرکان  در آن  ! پس! دو تا را در پا دارم هر  که  پنداشتم می

 ندارد.

و در   است  قلب  یک  فقط دارای  انسان  کرد که  روشن  آیه  در این  عزوجل  خدای ! آری

  که  نیست  گونه و این  باشد، یا کفر، یا نفاق  وجود داشته  تواند اسالم قلب، یا می  یک  آن

 داد.  جای  قلب  در یک  اینها را با هم  همه  بتوان

  چنان یعنی: « است  نگردانیده  دهید، مادرانتان ظهار قرار می مورد  را که  زنانتان  و آن»

قرار  «ظهار»مورد   را که  یطور، زنان نیست، همین  دو قلب  دارای  شخص  یک  که

اید  برگرفته  پسری  به  که «را  پسرخواندگانتان»  گونه همین «و»نیستند   دهید، مادرانتان می
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یا   متبنی  پسران ادعیاء: « است  شما نگردانیده»  حقیقی « پسران»اید  و پسر، خوانده

 باشند. می  فرزندخوانده

 . یعنی: هستی  مادرم  مانند پشت  د: تو بر منبگوی  زنش  مرد به  که  است  ظهار این

کار  به  که  ذکر است  . شایان هستی  حرام  است، تو نیز بر من  حرام  بر من  مادرم  که چنان

 أخداوند  بود پس  طالق  های از صیغه  ای در جاهلیت، صیغه  تعبیری  چنین  بردن
ناپسند و  و  زشت  خن، سخنیس  و این  نیست  همسر انسان، مادر وی  کرد که  روشن

 .1شود می  واجب  کفاره  آن  و بر گوینده  است  و گناه  دروغ

  نازل  حارثه  زیدبن  درباره  کریمه  از آیه  بخش  این است:  آمده  نزول  سبب  در بیان

خدا   رسول  به  از اسالم  بود ـ قبل  اش برده  عنها او را ـ که هللا  رضی  خدیجه  شد که

  عالقه  ایشان  داشتند و او نیز به  دوست  او را سخت ص  حضرت  بخشید. آن ص

کردند از  می  زندگی  در شام  که  اش خانواده  اعضای  وقتی  که  طوری داشت، به  مفرطی

 صخدا   نزد رسول شدند و  آگاه  در بند بردگی  داشتنش و قرار  در مکه  وجودش
  بروید با خود او سخن فرمودند:  آنان  به صخدا   ولآمدند تا او را بازخرید کنند، رس

شما باشد. پدر و   از آن  بهایی  هیچ طور بی کرد، همین  بگویید، اگر او شما را انتخاب

از او   نزد زید رفتند و وقتی  و با خوشحالی  شده  شادمان  پیشنهاد سخت  از این  عمویش

  رهاکننده  که  نیستم  کسی  گفت: من ود، زیدبر  خویش  وطن  به  تقاضا کردند تا با آنان

 و قرار  را بر آزادی صمحمد   فرمان زیر  ترتیب، او بردگی  ینا  به ! مرد باشم  این

او را  صخدا   رسول  بود که  هنگام  این داد. در  ترجیح  اش خانواده  در آغوش  داشتن

است،   زید فرزند من  باشید که  گواه»فرمودند:  خواندند و  آزاد کردند و فرزند خویشش

  خوانده صمحمد   او زیدبن  وقت  پس، از آن«.  وی از  برد و من می  میراث  او از من

و   احکام  جاهلیت  در دوران  را که  فرزندخواندگی  و حکم شد  نازل  آیه  شد. لذا این می

 کرد.  شد، منسوخ می  مترتب  برآن  آثاری

  زبانهایتان  شما به  سخن»  از ذکر ظهار و فرزندخواندگی  تگذش  یعنی: آنچه « این»

 در بر  تأثیری  و هیچ  نیست  زبانهایتان، چیز دیگری  به  گفتن  جز سخن  یعنی: این « است

                                                           
 «. مجادله«  سوره  اول  کنید به  نگاه 1
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با   فرزند دیگران  گردد و نه می  با ظهار مادر وی  انسان  زن  نه  ندارد پس  واقعیت  گردان

  دیو فرزن  مادری چیز از احکام   بر اینها هیچ اشود و قطع یم  انسان  ادعا فرزند حقیقی

  در ظاهر و باطن اذات گوید، او می  که  آنچه «گوید را می  و خداوند حق»  نیست  مترتب

دهید و   آنها نسبت  حقیقی پدران   همان  را به  باید فرزندان  پس  باطل  نه  است  خود حق

  دایته  راه  به  که  و اوست»بگذارید   سزاوار است، گردن  از آن  پیروی  که  حقی  این  به

  گردد، آن می  است، راهنمون  حق  سوی به  رساننده  که  راهی  به  تعالی  یعنی: حق «کند می

 که:  است  این  راه

  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

 ۇ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
  نسبت  آنان  صلبی  پدران  را به  یعنی: پسرخواندگان «دهید  نسبت  پدرانشان  را به  آنان»

  ما تا قبل» فرمود:  که  است  شده  عنهما روایتهلل ا عمر رضی . از ابن آنان غیر  به  دهید نه

  نازل  آیه  این  و چون  خواندیم می صمحمد   را زیدبن  حارثه  آیه، زیدبن  این  از نزول

مجوز   دستور، ناسخ  گوید: این کثیر می  ابن«.  خواندیم  پدرش  نام او را به  پس  شد، از آن

  عزوجل  خدای  ولی جایز بود  اسالم  در ابتدای  که  است  فرزند دیگران  پسر خواندن

و فرمود: نزدیکتر خواند   قسط و عدل  شان، به حقیقی  پدران  را به  آنان  نسبت  برگرداندن

  از این « تر است خداوند عادالنه نزد»آنها   حقیقی  پدران  آنها بسوی  دادن  نسبت « این»

و اگر »  نیست  وی  فرزندحقیقی  که  در حالی  است  فرزند فالن  فالن  که  سخنتان

 «شمایند  کردگان آزاد و  دینی  برادران  صورت  شناسید، در آن را نمی  پدرانشان

  ! چرا که فرزند فالن  ! ونگویید: ای ام آزاد کرده  ای ! برادرم  آنها بگویید: ای  ، بهبنابراین

 . آزاد شده  بردگان  موالی: یعنی شناسید. را نمی  آنان  حقیقی  پدران

عمد   از روی  خطا و نه  به  که  یعنی: در آنچه «اید شده  آن  اشتباها مرتکب  و در آنچه»

  آمده  شریف  در حدیث  که چنان « نیست  بر شما گناهی»  است  سر زدهاز شما   باره دراین

 واداشته  بدان  اکراه  به  را که  و آنچه  خطا و فراموشی  از امتم  برایم  خداوند متعال»است: 

را   قصد آن  دلهایتان  که  است  چیزی  آن»در   گناه « ولی»«.  است  اند، درگذشته شده 
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  این  به  که  در حالی  شان حقیقی  غیرپدران  به  پسران  عمدی  دادن  بتاز نس « است  کرده

 اید. داشته  هم  است، علم  کسی  پسر چه  او در واقع  که  حقیقت

  هستی باور  بر این  که  در حالی  بخوانی  غیر پدرش  نام را به  اگر مردی»گوید:  می  قتاده

نباشد اما اگر   پدر وی  نیست، هرچند او درواقع  است، بر تو باکی  او واقعا پدر وی  که

وغيرابيهاليادعيمن»است:   آمده  شریف  در حدیث«.  کار هستی باشد، گنه  این  خالف

خواند در  می  غیرپدرش  نام خود را به  که  : کسیحرامعليهةفالجنغيرابيهانههويعلم

  در تفسیر خویش  نسفی«.  است  حرام  بر وی  شتنیست، به  داند او پدرش می  که  حالی

  فرزندخوانده  آن  شود: چنانچه می  مالحظه را فرزند خواند،  دیگری  اگر کسی»گوید:  می

کوچکتر   از نظر سنی  است  خوانده  فرزند خویش او را  که  و از شخصی  النسب  مجهول

شود  بود، آزاد می  وی  برده  خواندهفرزند   و اگر آن شود می  از او ثابت  وی  بود، نسب

  که  کسی :نزد ابوحنیفه  ولی«. شود نمی  از او ثابت  نسبش بزرگتر بود،  اما اگر از وی

  او را فرزند خویش  که  شخصی  برای  است، با فرزندخواندگی  شده  شناخته  وی  نسب

و خداوند »شود.  د میبود، آزا  وی  شود اما اگر برده نمی  اثبات  است، نسبش  خوانده

  مرتکب  او توبه  که کند چنان خطا می  که  کسی  در حق « است  مهربان  آمرزنده  همواره

 پذیرد. می را  گناه  عمدی

  نیز بیان را  دیگری  احکام  سیاق  در همین  عزوجل  حکم، خدای  این  بیان  مناسبت  و به

 دارد: می

 

ې  ې   ې  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
از   مؤمنان  به ص  حضرت  یعنی: آن « سزاوارتر است  از خودشان  مؤمنان  پیامبر به»

  از غیرشان  که  این  رسد به  و دنیا سزاوارترند، چه  امور دین  در تمام  خودشان

بیشتر وبهتر   تا از پیامبر خویش  است  واجب  بر مؤمنان  سزاوارتر نباشند پس  خودشان به

  های وخواسته  نفسانی  را بر تمایالت  وی  کنند و طاعت  خودشان، اطاعت  از خواسته
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باشد،  می«  بعضهم» کریمه،  ( در آیه نفسهمأقولی: مراد از ) بدارند. به  خود مقدم  شخصی

  دیگرشان بر یک  ازخودشان  مؤمنان  ر بهاست: پیامب  این  معنی  صورت  در این  که

 صپیامبر   و داوری  قضاوت  حکم به  مخصوص  آیه  دیگر: این  قولی . به سزاوارتر است
کند، از  می  حکم  مؤمنان  میان  که  در آنچه صاست: پیامبر   این  باشد لذا معنی می

در   سزاوارتر است  آنان  بر بهاست: پیام  این  . یا معنی سزاوارتر است  ایشان  به  خودشان

  نمایند. و همه  قربانی  وی  را در مقدم  خویش  جهاد کنند و جان  پیشاپیش وی  که  این

 . است  صحیح  معانی  این

خدا   رسول  که  است آمده  از ابوهریره  و دیگران  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

من»فرمودند:  ص أالوإمؤمنما واآلفيبهالناسوليأنا اقرأواةخرالدنيا : شئتمنإ.

ترككانوا،فانمنعصبتهماالفلترثهتركيمامؤمنفأ _ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ+

  در دنیا و آخرت  من  که  مگر این  نیست  مؤمنی  : هیچفليأتني،فأناموالهوضياعاًأدينا

از   مؤمنان  )پیامبر به را بخوانید:  آیه  ناو هستم، اگر خواستید ای  به  مردم  سزاوارترین

  از آن  وی  است، میراث گذاشته جا را به  مالی  که  (. لذا هر مؤمنی سزاوارتر است  خودشان

  تکفل  وامی، یا افراد تحت  چنانچه هستند ـ اما  ـ هر که  است  ( وی )عصبه  نزدیکان

  موالی  بیاید زیرا من  یا نیازمند نزد من طلبکار  جا گذاشت، باید آن از خود به  نیازمندی

 . کنم می  را برآورده  وی نیاز  آن  یعنی: من«.  هستم  مؤمن  آن

  وی  به را  حقیقت  شد تا این  نازل  حارثه زیدبن  و دلجویی  تسلیت  در مقام  کریمه  آیه

  مسلمانان  مامت  معنوی  پدری  به  وی  خاصه  از پدری صخدا   رسول  گوشزد نماید که

 ى ې ژاست:   آمده  دیگری  اند زیرا در آیه کرده  ـ ارتقا و انتقال  آنان  نسبی  پدری  ـ نه

 «.41 احزاب/( » نیست شما  از مردان  یک محمد پدر هیچ):  ژ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

با   ازدواج  حرمت  در حکم صپیامبر   یعنی: همسران «ایشانند  مادران  و همسرانش»

  ومنزلت  و احترام، جایگاه  تعظیم  هستند لذا در استحقاق  مؤمنان  مادران ایشان،

  ازدواج  تا با مادر خویش  جایز نیست  احدی  برای  که همچنان  را دارند پس  مادرانشان

از   یکی با ص  حضرت  آن  تا بعد از درگذشت  جایز نیست  وی  برای  هم  کند، این

هستند. اما در   مؤمن  و زنان  مردان  همه  مادران  آنان  ماید، چهن  ازدواج  المؤمنین امهات
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  به  که  معنی  این  به اند، بیگانه  مؤمنان  به  نسبت  مادری، ایشان  و احترام  غیر امر ازدواج

  برای صپیامبر   همسران  شود همچنین نمی  گفته«  مؤمنان  خواهران»ایشان،   دختران

نیز،   در غیر اینها از احکام و  جایز نیست  سویشان به  کردن  و نگاه نیستند  محرم  مؤمنان

  همسران  که  حالی  در عین»گوید:  می کثیر  . ابن نیست  حقیقی  مادران  حکم  ایشان  حکم

«.  جایز نیست  با آنان  نامحرم  مردان  کردن  خلوت  هستند ولی  مؤمنان  مادران صپیامبر 

  تسری  و خواهرانشان  دختران  به اآنان، اجماع با  ازدواج  تحریم  که  ذکر است  شایان

 یابد. نمی

  میراث  الهی، یا در سهم  و فیصله  یعنی: در حکم «خدا  در کتاب  و اولواالرحام»

  خارج « مهاجران و»  مؤمنان  به  یعنی: نسبت « دیگر از مؤمنان  برخی  به  از آنان  برخی»

  در میانشان  هرچند که روند، شمار می به  بیگانه  آنان  به  نسبت  ا کهآنه  قرابت  از حوزه

االرحام،  مراد از اولی «سزاوارترند» باشد  هم  ای و برادرخواندگی  یا دوستی  پیمان

  در ارث  مانند، چه می  باقی  وی  از مرگ  پس  هستند که  شخص  و خویشاوندان  نزدیکان

  از خویشاوندان  از عصبه، چه  ـ باشند، چه  سهم  صاحب  ـ یعنی  فرایض  از اصحاب

«  االرحام ذوی»اصطالحا   دارند ـ که  ای نزدیکی  متوفی با  زنان  از جهت  که  نزدیکی

  نزدیکی  ا متوفیب  که  دیگری  مؤمنان  به  اینها، نسبت  مجموعه ! شوند. آری می  نامیده

قراردارند. تفسیر   در اولویت  میراث  مر استحقاقندارند، در ا  خویشاوندی و پیوند  نسبی

  است  حکمی  ناسخ  آیه  این  . البته نیز گذشت«  انفال«  در آخر سوره  شریفه  آیه  نظیر این

 یا  دوستی  )پیمان  و مواالت  هجرت  از طریق  بردن  در مورد میراث  در صدر اسالم  که

 ( نافذ بود. برادرخواندگی

  که مگر آن»سزاوارترند   از وی  بردن  ارث  به  شخص  و سببی  نسبی  نزدیکان ! آری

  احسانی»ندارند   ای یا خویشاوندی  با شما پیوند نسبی  که « دوستانتان  بخواهید در حق

  که  در صورتی  پس  ایشان  خود به  مال از  بخشی  کردن  صدقه، یا وصیت  از دادن «بکنید

  گاه زیرا آن  جایز است  وصیت  بیشتر نشود، آن  شخص  روتث  کل  سوم  از یک  وصیت

  را منسوخ  و هجرت  دوستی  پیمان  وسیله  دیگر به از یک  بردن  میراث أخداوند  که
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از   اگر کسی  گردانید پس  مباح  حیات  دیگر را در دوران یک  در حق  کرد، وصیت

 . کار جایز است  این کند،  وصیت  خویش  دوست  برای  خویش  مال  سوم یک

و   توارث و عقد  پیمانی هجرت، هم  از طریق  بردن  ارث  کردن  یعنی: منسوخ « این»

محفوظ،   یعنی: در لوح « در کتاب»  و سببی  نسبی  نزدیکان  به  میراث  بازگردانیدن امقابلت

است، هرچند   واجب بر شما  آن  به  بنابراین، عمل  پس « است  شده  نوشته»  ر قرآنیا د

  این  موقتی، خالف  مصلحت و  بالغه  حکمت  جهت دیگر به  در زمانی  خداوند متعال  که

 باشد.  کرده  را مشروع  حکم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ   
و   بزرگ  مأموریت أخداوند  مؤمنان، اینک  در میان صپیامبر   جایگاه  بعد از بیان

  آور وقتی بیاد و»دارد:  می  را بیان  و رسالت  شریعت  تبلیغ  در حوزه  بلند ایشان  منزلت

ما   عبادت  سوی کنند، به  ما را عبادت  که  این بر « را گرفتیم  میثاقشان  از پیامبران  را که

  خویش  های امت  خیرخواه نمایند و  دیگر را تصدیق  از آنها برخی  نمایند، برخی  دعوت

 « پسر مریم  و عیسی  موسی و  و ابراهیم  از تو و از نوح»  گرفتیم  پیمان «و نیز»باشند 

  وی  العزم اولی  پیامبران  کرد زیرا ایشان  یادآوری ارا مخصوص  تن  پنج  این  تعالی  حق

و   زمانشان، تشریف  با وجود مؤخر بودن صذکر پیامبر ما   ساختن  هستند. و در مقدم

غلیظ   میثاقی  و از آنان»بود.   نتوان  مخفی  که  است  ایشان  برای  عظیم  رگداشتیبز

امانتی   آن  به  که  بر این  استوار گرفتیم  و پیمانی  محکم  عهدی  آنان  یعنی: از همه « گرفتیم

  را بدان  ایشان  عزوجل  خدای  که را  اند وفا کنند و مأموریتی گرفته  بر دوش  که

 سر رسانند.  است، به  اشتهبرگم

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  
  آنان  را از راستی  تا راستگویان»گرفت:   محکم  میثاقی  از پیامبران أخداوند ! آری

  تبلیغ  درباره  جمله  و از آن  میثاق  این  به  در مورد وفایشان ‡یعنی: از پیامبران «بپرسد
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  مورد پرسش امر  از این ‡پیامبران  هرگاه  نماید. پس  سؤال  هایشان  امت  به  رسالت

  کافران  و برای» ؟ قرار نخواهند گرفت  مورد پرسش  چگونه  گیرند، دیگران قرار می

سرد   نیز از پاسخ ها را امت  کافران  تعالی  یعنی: حق « است  کرده  آماده  دردناك  عذابی

  عذابی  آنان  دهدو برای قرار می  د، مورد بازپرسیان داده  پیامبرانشان  به  که  ای و منفی

 . است  کرده  آماده  دردناك

 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

 ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
شما   سوی به  لشکرهایی  که  گاه یاد آرید آن  خدا را بر خود به  نعمت ! مؤمنان  ای»

ودر   شده  پیمان هم صخدا   رسول  علیه  اند که و طوایفی  قبایل  مراد لشکرهای «آمدند

  خویش  را در محاصره  آمدند و مدینه صپیامبر   جنگ  به  هجری  پنجم  سال  شوال  ماه

  . این است  شده  نامیده«  احزاب  غزوه»یا «  خندق  غزوه«  نام به  غزوه  این  گرفتند، که

  به  لشکر غطفان حرب، بن ابوسفیان  رهبری  به  بودند از لشکر قریش  لشکرها مرکب

  زعامت  لشکر بنوعامر به طلیحه،  رهبری  اسد به فزاری، لشکر بنی  حصن بن عیینه  رهبری

  از یهود به  قریظه ابواالعورسلمی، لشکر بنی  فرماندهی  به  سلم طفیل، لشکر بنی  عامربن

  این  مجموع  . که اخطب بن حیی  ستریا به اسد و لشکر نضیر از یهود بن کعب  ریاست

را   تندبادی  سر آنان بر  پس»شدند.  می  بالغ هزار نفر  یا دوازده  حدود ده  به  احزاب

  را واژگون  هایشان و خیمه  برکند و فروانداخت را  دیگهایشان  تا بدانجا که « فرستادیم

را.   فرشتگان  یعنی: لشکرهای «دیدید آنها را نمی  که  لشکرهایی»  نیز فرستادیم «و»کرد 

را   هایشان خیمه  میخهای  فرستاد پس  را بر سر آنان  فرشتگان  عزوجل  خدای ! آری

را   ساختند، دیگهایشان  را خاموش  ا را بریدند، آتشهایشانه خیمه  و طنابهای  کشیده

  . از سویشوریدند  هم و در  کرده  همدیگر جوالن  به  هایشان اسب کردند و  واژگون

  آنان بر  عزوجل  خدای  حال  فرو پاشاند و در عین  چیز را بر سر آنان همه دیگر تندباد

فرار   پا به  مشرکان  بود که  آن  هنگامه  این  کرد. نتیجه  را مستولی  وحشت و  رعب

 شدند.  متواری  مدینه  از اطراف و  گذاشته
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 بینا» صپیامبر   بر یاری  و پایداری  از حفر خندق «کردید می  آنچه  و خداوند به»

کردند ـ  می  مشرکان  آنچه  به أاست: خداوند  این  ( معنی )یعملون  قرائت  و بنا به «.بود

 ـ بینا بود.  مسلمین  علیه  شدن  و همداستان  بر مدینه  از هجوم

 فرماید: رویداد می  این  تفصیلی  در بیان  عزوجل  خدای  گاه آن

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک   گ    ڌ  ڎ ڎ  ڈ

 گ  گ  گ  
 قرار  منوره  مدینه  شرقی  در سمت  که  ای وادی  یعنی: از بلندای « از فرازتان  که  هنگامی»

 «و»بودند   غطفان بنی  آمدند، قبیله  سمت  از این  که  و کسانی «شما آمدند  سراغ به»دارد 

  از سمت  وادی  فرودین  ناحیه یعنی: از « ودتاناز فر»شما آمدند   سراغ  به  که  هنگامی

از فراز آمدند،   که  بودند. یا کسانی  قریش  آمدند، قبیله  سمت  از این  که  . کسانی مغرب

  قریظه بنی  از فرود آمدند، یهودیان  که  دیگر وکسانی  و احزاب  قریش، غطفان  لشکرهای

و   و از فرط هول  دهشت  شد؛ از روی  وخیره « چشمها برگشت  که  گاه و آن»بودند 

و   و هراس  یعنی: دلها از فرط خوف «رسید ها گلوگاه  و دلها به»  و حیرت  هراس

و   بوده  و مبالغه  مثل  از باب  گلوگاهها رسید. این به  باال آمده  خویش  قراری، از جای بی

 دهد. می  انرا نش  اکثر مسلمانان  زایدالوصف  قراری و بی  و هراس  خوف

  به  فرمود: در روز خندق  که  است آمده ابوسعید  روایت  به  شریف  در حدیث

زیرا  گیریم  آرام تا  بخوانیم  که  هست  آیا چیزی !صهللا گفتیم: یا رسول صهللا رسول

فرمودند:  صخدا   ؟ رسول است  ها رسیده گلوگاه  به (و وحشت  از اضطراب)  دلهایمان

و   ما را بپوشان  روعاتنا :خدایا! عیوب  استر عوراتنا و آمن  د: اللهمبگویی ! آری»

از شما   یبرخ «بردید می  خداوند گمانهایی  و به»«.  بخش  ما را آرامش  قراریهای بی

را   این  خالف  هم  و ظفر بودید وبرخی  امید کامیابی  بردید و به را می  پیروزی  گمان

 بودند.  دالن و سست  ، منافقانآنان  بردید ـ که می  گمان

ما را   احزاب  فرمود: در شب  کند که می  روایت  نزول  سبب  در بیان  از حذیفه  بیهقی

ما و  بر فراز  وی  همراه  و لشکریان  بودیم، ابوسفیان  نشسته  کشیده صف  که  دیدی می



 

8359 

  یورش ما  و زنان  ر اطفالب  که  داشتیم  بیم  داشتند و از آن ما قرار  در زیر پای  قریظه

  در آن  منافقان . است  بر ما نیامده  و تندبادتر از آن  شب  آن  تاریکی  به  آورند، هرگز شبی

روند و   بیرون  معرکه  از صف  خواستند که می  اجازه صخدا   از رسول  آشفته  وضع

از   کس هیچ  پسحفاظ نبود  بی  که  در حالی  حفاظ است ما بی  های گفتند: خانه می

دادند و آنها  می  اجازه  وی  به صخدا   رسول  که  مگر این  خواست نمی  اذن  منافقان

  ما روی  به صخدا   رسول که  اثنا دیدیم  رفتند. در این در می به  تاریکی  از میان  پنهانی

گفتند: برو   من  هرسیدند و ب  من  به  که  ما را ورانداز کردند تا این  تک تک  آوردند، ایشان

  خوردن  هم به  صدای  خدا سوگند که  وبه  کردم  حرکت  پس بیاور!  را برایم  و خبر قوم

  هولناك  عجب  و تندبادی  سخت  طوفانی دم،شنی می  احزاب  سنگها را در اردوگاه

  های!  الرحیل ! گفتند: الرحیل می  حال  زد ودر این می  بود و سنگها را برآنان  برخاسته

از   وجب  بود و یک  اردوگاهشان  تندباد فقط محدود به کنید! این  کوچ  کنید! هان  کوچ

  هنگام  . در این آوردم صخدا   رسول  را بهو خبر آنها   آمدم کرد. پس  تجاوز نمی  آنان

 ._...ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  +شد:  نازل  آیه  این  بود که

دبور  و عاد با باد  شدم  داده  باد صبا نصرت  وسیله  به»است:   آمده  شریف  در حدیث

 «.شد  ساخته  هالك

 

 ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
  محاصره و  و گرسنگی  و جنگ  و هراس  با ترس «شدند  آزموده  مؤمنان  آنجا بود که»

  متزلزل  یسخت به و»متمایز گردد   از منافق  و آزمون  عمل  در صحنه  تا مؤمن  و یورش

در   از آنان  خوردند؛ بعضی  تکان  و سخت  شده  مضطرب  سختی به  یعنی: مؤمنان «شدند

 بودند.  درافتاده  تزلزل  به  خویش  در دین  هم  بودند و بعضی  مضطرب  خویش  اندرون

 

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
 و  شک  بیماردالن، اهل «گفتند می  یماردالنو ب»  خالص « منافقان  که  و هنگامی»

  گرفته قرار  منافقان  کننده مسموم  و جوسازیهای  تأثیر تبلیغات  تحت  بودند که  اضطراب
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خدا و » گفتند: می  دو گروه  این  بود، آری  را نپوشانیده  دلهایشان  همه  بودند اما نفاق

ندارد، یا   حقیقتی  که  و کامیابی  وزیپیر  اساس بی  یعنی: جز وعده «جز غرور  رسولش

 «.اند نداده  ما وعده  به»  جز فریب

  جنگ در صخدا   اند: رسول کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  و بیهقی  حاتم ابی ابن

  بودند که  آن حفر  مشغول  مسلمانان  را خط انداختند پس  مدینه  پیرامون  احزاب، خندق

 صخدا   آورد، رسول  سفید و مدور را بیرون  ای صخره  خندق  از درون  عزوجل  خدای
از   پرید و برقی  از آن  ای قطعه ضربه،  زدند، بر اثر آن  ای ضربه  و بر آن  را گرفته  کلنگ

نیز   تکبیر گفتند و مسلمین  گاه آن کرد  را روشن  مدینه  سوی هر دو  میان  درخشید که  آن

زدند و   ای ضربه  سنگ  بر آن  دوم بار ص  حضرت  آن  ستکبیر سر دادند. سپ  ندای

را   مدینه  سوی هر دو  میان  درخشید که  از آن  برقی  پرید پس  دیگر از آن  ای قطعه

تکبیر سر   نیز بانگ  گفتند و مسلمین تکبیر صخدا   بار نیز رسول کرد. این  روشن

درخشید   از آن  را شکستند و برقی  بار آن این زدند،  ضربه  بر آن  بار سوم  گاه دادند. آن

در  صخدا   از رسول  اصحاب  کرد. سپس را روشن  مدینه  سوی هر دو  میان  که

زدم،   را که  اول  ضربه»فرمودند:   در پاسخ  ایشان کردند،  سؤال  کارشان  مورد این

  من  امت  بر داد کهخ  من  به  شد و جبرئیل  روشن  برایم  کسری  و مداین  حیره  قصرهای

از   سرخ  قصرهای  هنگام  و در این  را زدم  دوم  ضربه  گاه شوند. آن پیروز می  آنان بر

پیروز   آنان بر  امتم  خبر داد که  من  به  و جبرئیل شد  روشن  بر من  روم  سرزمین

شد و   نروش  صنعاء برایم  قصرهای  بر اثر آن  که را زدم،  سوم  ضربه  شوند. سپس می

  سنگ  از آن  وقتی  که  است  نقل«. شوند پیروز می  آنان بر  امتم  خبر داد که  من  به  جبرئیل

  آنها دید. البته  قصرها را در روشنایی  خود آن  چشم  به  سلمان درخشید، برقها می  این

  امت  ا بهها ر سرزمین  این  از قبل، فتح  که  است ص  اکرم رسول  برای  ای معجزه  این

  با شما کاری  که  گاه را فرو گذارید و تا آن  حبشه»فرمودند:   گاه دادند و آن  مژده  خویش

 «.کنند می  شما را ترك  که  گاه کنید تا آن  را ترك  ترك  نشوید و قوم  آنان  متعرض ندارند،

  ملک ما  بهگفتند: محمد   از منافقان  اخبار را دادند، بعضی  این صخدا   رسول  چون

  حاجت  قضای  به  ترسد که از ما می  یکی  که  دهد در حالی می  و قیصر را وعده  کسری
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ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   +شد:   نازل  بود که  ! همانرود!  بیرون  خویش

 ..._. 

 

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 ې   ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې 
بیشتر از  و  تن  طایفه: بر یک «گفتند»  یعنی: از منافقان « از آنان  ای طایفه  که  گاه و آن»

در  « نیست درنگ   ! دیگر شما را جای یثرب  اهل  ای»گفتند:  ! شود. آری می  اطالق  آن

 « ناز آنا  وگروهی»  خود در مدینه  منازل  سوی به «برگردید  پس»  سپاه  اینجا در میان

روایتی،   بنا به  آنان «خواستند می از پیامبر اجازه»  ایمانان  از سست  دیگری  یعنی: گروه

  هایمان یعنی: خانه « حفاظ است بی  هایمان گویند: خانه می»بودند   ثهحار بنی  طایفه

  مان و خانواده  خانه  آنها وارد شود و به  به  دشمن  که  ترسیم نیست، می  و مصون  محکم

 «حفاظ نبود آنها بی  که آن  حال»  نیستیم  ایمن بر آنها  برساند پس، از گزند دشمن  آسیب

آنها را در   سبحان  سان، خدای . بدین خللی  هیچ  و نه  وجود داشت  ای در آنها رخنه  نه

فقط   پس «ندارند  جز گریز قصدی»نبود، دروغگو کرد.   بیش  ای بهانه  که  سخنشان  این

 بهانه، از جهاد بگریزند.  این  کشیدن  اهند با پیشخو می

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  
  مدینه  از اطراف  شرك  یعنی: اگر لشکریان «شوند  درآورده  آن  از اطراف  و اگر برآنان»

وارد شوند؛   آن  به  مدینه  و جوانب  شوند، یا از اطراف  درآورده  منافقان  آن  های خانه  به

کنند   خیانت  مؤمنان به  بخواهند که  منافقان  یعنی: از آن «کنند  فتنه  طلب  از آنان  سپس»

  برای  فتنه، جنگیدن  این قولی: مراد از باز نمایند. به  دشمن  را برای  و مرتد گردند و راه

را   مشرکان  خواسته  این ایعنی: قطع «دهند می  را انجام  آن  یقین به»  است  عصبیت

  گفتن  یعنی: در اجابت « و در این»شوند  می  خیانت  این  سازند و مرتکب می  برآورده

  را اجابت  مشرکان  شتابان  بلکه « کردند جز اندکی نمی  درنگ»  مشرکان  خواسته
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  للتع  گفتنشان  در اجابت حفاظ است، بی  هایمان خانه  که  بهانه  این  گفتند و به می

  است، دیگر جای  رسیده  پایه  این  به  در دلهایشان  ایمان  ضعف  وقتی  کردند. پس نمی

 روند.  بیرون  سپاه  صف از  و پنهانی  خود را کنار کشیده  ندارد اگر از معرکه  تعجب

 

 ېئ  ېئ           ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
 «نکنند  پشت  بودند که  بسته  با خدا پیمان  از این  پیش  بودند که  همینان  راستی و به»

  به  خداوند متعال  را که  ای و پیروزی  کرامت اکردند و بعد  بدر غیبت  از غزوه  که  گاه آن

دیگر حاضر   جنگی بار در ما را این أ، گفتند: اگر خداوندکرد دیدند  بدر عنایت  اهل

بودند   سلمه و بنی  حارثه بنی  دو طایفه  قولی: آنان . به جنگیم می  تن  و همه  دریغ کرد، بی

  آن  به  در وفا کردن  پیمان  آن  یعنی: صاحب « است  شدنی  خداوند درخواست  و پیمان»

 گردد. می  مجازات  آن  وفا به  ترك گیرد و بر قرار می  مطالبه و مورد  شده  بازخواست

  که  گاه ـ آن  وی  با رسول  آورد که می  یادشان هرا ب  عهدی  آیه، آن  در این أخداوند

  حمایت  و از وی دهند  او را یاری  که  بر این  بودند، مبنی  کرد ـ بسته  هجرت  سویشان به

 کنند.

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
  گاه بخشد و آن نمی  دیسو  بگریزید، هرگز برایتان  شدن یا کشته  بگو: اگر از مرگ»

 فرارسیده  هایتان اجل  چنانچه  یعنی»گوید:  می  نسفی «شوید مند نمی بهره  اندکی جز

  هم گرداند و اگر نمی  را طوالنی  و عمرهایتان  نبخشیده  شما سودی  حال  باشد، فرار به 

یا   ای برخورداری ك اند  در دنیا جز به اباشد و فرار کنید، یقین  سر نرسیده به  هایتان اجل

 «. است  باشد، نزدیک  آمدنی که   هم  شوید و هرآنچه برخوردار نمی  اندکی  زمان  مدت  به
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

 ڃ   ڃ  چ  
 حمایت  برابر وی ا را درو شم «دارد می  برابر خداوند نگاه شما را در  کسی بگو چه»

و   در اموال  یا نقصی  یعنی: اگر هالکتی «بخواهد  ای شما بدی  اگر او درباره»کند؟  می 

و   پیروزی سالی،  از فراخ «باشد  خواسته  شما رحمتی  یا در حق»شما بیاورد؟   ارزاق

  از آنان  که «ندیاب نمی  خود ولیی  و جز خدا برای»عمر؟   با طول  همراه  عافیت  بخشیدن

برهاند و   وی  عذاب را از  آنان  که « ای دهنده  نصرت  و نه»کند   و دفاع  پشتیبانی

 کند.  شان یاوری

 

 چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  دادن  را از یاری  مردم  که  یعنی: کسانی «از شما را  خداوند بازدارندگان  درحقیقت»

 از  گروهی  آنان «شناسد می»کردند  می  داشتند و کارشکنی باز می صخدا   سولر

 ساختند و به می  سست  را از جنگ صخدا   رسول  و حامیان  یاران  بودند که  منافقان

ةكلأ»  تعبیر آنان  نیستند و به  بیش  اندك  مشتی  گفتند: محمد و اصحابش می  ایشان 

بر   و حزبش  تردید ابوسفیان بی  کند پس سیر می  کله  را یک  نشا همه  اند، یعنی «رأس

  را که  کسانی  آن»شناسد  می  تعالی  حق «و نیز»خواهند شد   غالب  اندك  جماعت  این

 «بیایید گفتند: نزد ما می»از انصار   و وابستگانشان  نزدیکان  یعنی: به « برادرانشان  به

و جز » ما بپیوندید  بردارید و به  دست  اصحابشو  صخدا   رسول  یعنی: از یاری

کنند و  نمی  شرکت  در جنگ  مرگ، جز اندکی  یعنی: از بیم «آیند کارزار نمی  به  اندکی

از   بلکه  نیست  الهی  رضای  و کسب  قصد قربت شوند، به حاضر می  که  هم  در جنگ

 . ریاء است  روی
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
از  «بخیالنند بر شما»کند:  ذکر می  آنان  را برای  دیگری  اوصاف  خداوند متعال  سپس

در   اموال  کردن  هزینه و  در انفاق  کنند، نه می  یاری  شما را در حفر خندق  نه  روی این

  چون  پس»دربر دارد   منفعتی  مؤمنان  برای  که  از اموری  آن در غیر  و نه أخدا  اهر

  که  نگرند در حالی می تو  سوی به  که  بینیشان می»  دشمن  از سوی «آید  میان در  ترس

  انسان  و وضع  حال  است  . این و چپ  راست  سوی به «چرخد می  در حدقه  چشمانشان

  مرگ  از سختی  که  مانند کسی» کند  را مشاهده  چیز ترسناکی  که  گاه آن  ترسو و جبون

بر او فرود آمده، در   مرگ  که  کسی مانند چشمان  یعنی: چشمانشان «شود می  بیهوش

و   را فرو بسته  پلکهایش  گاه نگرد آن می  خیره  خیره  کسی  چرخد زیرا چنین می  حدقه

تندوتیز   شود، بر شما با زبانهای  برطرف  رست  و چون»زند  نمی  دیگر پلک

زنند  می  نیش  زهرآلودشان  زبانهای شما را با  امنیت  یعنی: در حال «کنند می  درازی زبان

و   ترین بخیل  و امنیت  صلح  هنگام به  آنان  کنند پس می  و تندزبانی  و بدزبانی

یعنی: بر  «بر خیر»آنانند   ترین و جبون  ترسوترین جنگ،  هنگام  و به  مردم  درازترین زبان

گویند:  و می  ورزیده  بخل  غنایم  تقسیم  در هنگام  مسلمانان لذا بر «اند  بخیل»  غنیمت

و جنگ،   بنابراین، در سختی ! ایم شما جنگیده  است، ما دوشادوش  از این  ما بیش  بهره

  است: بر مال  این  معنی  قولی  بهاند.  و بخیل  غنیمت، حریص  و در هنگام و ذلیل   جبون

 در «اند نیاورده  ایمان  گروه  این»اند  کنند ـ بخیل  انفاق أخدا  اهرا در ر  آن  که  ـ از این

کرد   را تباه  و جهادشان «را نابود گردانید  اعمالشان هللا  پس»اند  منافق  امر بلکه  حقیقت

 « است  بر خداوند آسان  کار همواره  و این»  است  نبوده  همراه  با ایمان  زیرا جهادشان

  هیچ  نزد وی  و اعمالشان  است  آسان أخداوند بر  همواره  یعنی: هدر دادن اعمالشان

 ندارد.  قدر و قیمتی
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ڭ  ڭ      ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  

 ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
  بس از  منافق  گروه  یعنی: این «اند نرفته  دشمن  های دسته  که پندارند می  چنین  اینان»

هستند و   هایشان کفار هنوز در اردوگاه  لشکرهای  پندارند که و ترسو هستند، می  جبون

اند و دیگر  خورده  اند و شکست آنها رفته  که اند، با وجود آن نکرده  کوچ  دیار خویش  به

کنند:  آرزو می»  این بار دیگر بعد از یک «ها بازآیند دسته  و اگر آن»گردند  هرگز برنمی

یعنی: از  «کردند می  بودند و از اخبار شما سؤال  نشین بادیه  اعراب  میان  کاش  ای

نیتهایشان، آرزو   وضعف  و از فرط جبن  است  کرده  غلبه  آنان بر  و هراس  بیم  که  بس

از   جنگ  بودند و دور از همهمه  صحرانشینان  میان  از مدینه  در بیرون  کاش  کنند که می

  آمد، از آنچه صحرا می  به  از مدینه  که  کردند و از هر شخصی وجو می اخبار شما پرس

  و جنگی «شما بودند  و اگر در میان» یافتند می  آگاهی  است  افتاده  شما اتفاق  برای

دار   و ننگ  عار و از سر حمیت  از بیم  مه آن «کردند پیکار نمی  جز اندکی»داد  می  روی

 و دیار.

 

 ی  ی  ی          جئ    ىئ  ىئ  ی     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ     ۇئ  ۆئ   وئ  ۇئ
و   و افعال  سخنان  بدانید که « نیکوست  خدا سرمشقی  شما در رسول  برای اقطع»

خدا   رسول  است، از آنجا که  نیکو و شایسته  شما الگویی  ، برایص  حضرت  آن  احوال

  دادن  یاری  برای و  فرستاده  پیش  جنگ  میدان  را به  شان گرامی  جان  رگرانهخود ایثا ص

  سهم  خود درحفر خندق  کارزار رفتند و حتی  صف  به  در کنار خندق أخدا  دین

یاد  یارامید دارد و خدا را بس  خدا و روز آخرت  به  که  کس  آن  برای»گرفتند 

او   رحمت و  ، یا دیدار روز قیامتأخداوند  و پاداش  ثواب  که  مؤمنانی ! آری «کند می

  آمدنی  ناخواه خواه روز  این  که  و این  روز قیامت  وقوع  روز امیدوارند و به  را در آن

در   کنند، چه بسیار یاد می را  عزوجل  خدای  که  کسانی  دارند همچنین  باور راسخ  است

در   و چه  در شب  آسانی، چه در  و چه  در سختی  امید، چه  در حال  و چه  خوف  حال

  اقتدا و تأسی ص  حضرت  آن  به و امور خود  احوال، اعمال  در تمام  روز؛ باید اینان
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  از ایشان  گرفتن  و سرمشق صخدا   رسول  اقتدا به  که  است  اوصاف  کنند زیرا با این

 دد.گر میسر می

 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      

 ىث  يث   
با   شان رویارویی  هنگام را به  مؤمنان  منافقان، حال  حال  بعد از بیان أخداوند  سپس

  دیدند، گفتند: این کفار را  لشکرهای  مؤمنان  و چون»فرماید:  می  ساخته  روشن  دشمن

را از سر   سخن  این  مؤمنان «بودند  داده  ما وعده  به  رسولشخدا و   آنچه  است

 ص  وپیامبرش أخداوند  وعده  لشکرها، مظهر تحقق  آن  گفتند زیرا هجوم  شادمانی
 بود.  ایشان  سوی به تعالی  حق  و نصرت  پیروزی  آمدن فرود  آن  دنبال و به  باره این در

  جنگ از  قبل صخدا   رسول  که  است آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

کفار   لشکرهای دیگر،  شب  یا ده  در آخر نه  گمان بی»فرمودند:   اصحابشان  به  احزاب

لشکرها، کار بر شما   آمدن با گرد»فرمودند:   همچنین«. هستند  شما آمدنی  سوی به

او   و رسول هللو ا»«.  ستآنها  زیان  سود شما و به شود اما سرانجام، کار به می  سخت

در   و این»او آشکار شد   رسول و أخبر خدا  و درستی  یعنی: راستی «گفتند  راست

جز   دشمن، بر مؤمنان  لشکرهای  یعنی: دیدن «را نیفزود  و تسلیم  جز ایمان  آنان  حق

 نیفزود.  برابر امر وی در  نهادن  و گردن أخدا  به  ایمان

 شود. می  زیاد و کم  ایمان  که  مورد است  جمهور علما در این  رأیبر   دلیل  آیه  این

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  
 بودند، صادقانه  بسته  پیمان  با خدا بر آن  آنچه  به  هستند که  مردانی  مؤمنان  از میان»

  رسول با  آنچه  به  قراردارند که  از مؤمنان  یمنافقان، گروه  یعنی: در مقابل «وفا کردند 

  پیمان، ثبات  مفاد این  از جمله  بودند، وفا کردند، که  بسته  پیمان  عقبه  در شب صخدا 

  بود، برخالف  وی  جوی ستیزه  و نبرد با دشمنان ص  پیامبر اکرم  در رکاب  و پایداری
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کردند   خیانت  وی  خدا و رسول  تند و بهگف  خود دروغ  در عهد و پیمان  که  منافقانی

در روز بدر   مؤمنان «رسانید  انجام  قرار داد خود را به  که  هست  کسی  پس، از آنان»

  یا کشته  که بجنگند  روبرو شوند، آنچنان  با دشمن  اگر در آینده  بودند که نذر کرده

احد،   غزوه آنها در  اید پسنم  عنایت  و گشایش  فتح  آنان بر أخداوند  شوند، یا که

  ساخته  برآورده را  رسیدند و نیاز خویش  خویش  آرزوی  این  به  و دیگر غزوات  احزاب

نضر،  بن حمزه، أنس ـ مانند  مؤمنان  از پاکترین  وفا کردند و شماری  نذر خویش  و به

  هست  کسی  نو از آنا» رسیدند  شهادت  به  غزوات  ـ در آن أ ایشان  و امثال  مصعب

 هللا  رضی  و طلحه  أنس قرارداد خود را و ـ مانند  سر رسانیدن به «کشد انتظار می  که

و بر سر   نبرد استمرار داده و  پایداری  به  اینان  پس  است  شهادت  راه  به  عنهما ـ چشم

و   شدن  را با کشته  خویش  بشویند و آرزوی  از جان  هستند تا دست  خویش  پیمان

در  «اند نیاورده  تغییر و تبدیلی  گونه و هیچ»آورند   فراچنگ  شهادت  فضیلت  دریافت

رسیدند   شهادت  فیض  به  که  انیکس نه ! بودند. آری  بسته  وی  با خدا و رسول  که  پیمانی

 و  و آرمان  از آنها در عقیده  یک  هیچ برند، سر می به  در انتظار شهادت  که  کسانی  و نه

  را دگرگون  عهد خویش  که  منافقان  برخالف اند، نیاورده  خود تغییر و تبدیلی  پیمان

 ساختند.

بدر   غزوه از  شد که  نازل نضر بن انس  در شأن  آیه  است: این  آمده  نزول  سبب  در بیان

ذا بجنگد ل  مردانه  دیگری  در غزوه  که  عهد بست أبا خداوند  از آن  بود و پس  غایب

شمشیر و   ضربه ـ از   وی  رسید و در بدن  شهادت  جنگید تا به  احد چنان  در غزوه

 یافتند.  زخم  خنجر و تیر ـ هشتاد و اندی

 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  

 ڃ  ڃ  
  لیعنی: خداوند متعا «دهد  پاداش  شان برابر راستی را در  تا خدا راستگویان»

  آزماید تا پاك می  با دشمنان  و رودررو کردن  و هراس  را با بیم  بندگانش  جهت بدین

 ـ از تغییر  از سویشان  که  بدانچه «کند  را عذاب  و منافقان»جدا گرداند   وپلید را از هم
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  نفاق بر  که را، در صورتی  کردنشان عذاب «اگر بخواهد»  است  داده  ـ روی  و تبدیل

اگر  « آنان بر بازگردد  رحمت  یا به»نکنند   توبه  و از آن  را فرونگذاشته  ند و آنبمان

  کنند و از نفاق  توبه  که  کسانی  برای « است  مهربان  خداوند آمرزنده  گمان بی»بخواهد 

 کشند.  دست

 

 ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
  بی برگردانید،  غیظ و حسرت  به»را   مشرکان  یعنی: لشکرهای «را  و خداوند کافران»

  اندوه  و در کمال  و غضب  خشم  را در اوج  یعنی: آنان «باشند  رسیده  خیری  به  که  آن

شد   شفایاب  خشم  از شراره  هایشان سینه  نه  که  برگردانید، در حالی  و حسرت، از مدینه

  باشد، دست  مسلمین بر  پیروزی  همانا کسب  که  خیر و منفعتی  بهباور خود ـ   ـ به  و نه

  هایشان، هیچ سازی هزینه  سفر و تاوان  بازگشتند و جز رنج  زیانکار و بازنده  یافتند بلکه

  با فرستادن «کرد  کفایت را در کار جنگ  و خداوند مؤمنان»نشد   شان نصیب  عایدی

و توانا بر  « است  قوی و خداوند»  مشرکان  سوی  هب  از فرشتگان  تندباد و لشکری

در   ای ستیزنده  هیچ  که است  و قاهری  یعنی: غالب «و عزیز»کند   اراده  که  هرآنچه

  آمده  شریف  در حدیث  که تواند کرد. چنان نمی  با او معارضه  و سلطنتش  فرمانروایی

فالوحدهحزابألاوهزمعزجندهأوعبدهونصروعدهوحده،صدقالاهللإلهإال»است: 

را   اش کرد، بنده  را راست  خویش  است، وعده  نیست، یگانه هللجز ا  : خداییبعدهءشي

و تار و مار کرد   منهزم  یگانگی  بخشید و لشکرهارا به  را عزت  داد، لشکرش  نصرت

  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث در  همچنین«.  نیست  بعد از او چیزی  پس

اللهم»کردند:   نفرین  ( را چنین مشرك  )لشکریان  احزاب صخدا  رسول  که  است  آمده

سريعمنزل اللهماهزمالحساب،الكتاب،   ای : بارخدایا!وزلزلهماهزمهماالحزاب،

را   یا! آنان. بارخدا بده  را شکست  احزاب ! حساب  شمارنده زود  و ای  بکتا  فرودآورنده

خدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  گردان  ومتزلزل  ده  شکست

نخواهند آورد   هرگز بر شما یورش  ( قریش احزاب  )غزوه  بعد از این»فرمودند:  ص
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خدا   رسول  شد که  و چنان«. برید می  هجوم  آنان بر  پس  ناز ای  شما هستید که این   بلکه

 گشود.  را بر مسلمین  مکه  عزوجل  خدای  که  مودند تا آنفر ص

 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

 ڳ  ڱ  ڱ  
 و « هایشان بودند، از قلعه  کرده  پشتیبانی  از مشرکان  را که  کتاب  از اهل و کسانی»

  رعب  در دلهایشانفرود آورد و »بود   مستحکم  سخت  که  باروهایشان و  دژها و برج

  وفرزندان  شدن  کشته  خود را به  افگند تا بدانجا که  سخت  و هراسی  یعنی: هول «افگند

را   گروهی کشتید و را می  گروهی»  که طوری  کردند به  تسلیم  اسارت  را به  و زنانشان

 بودند.  دانشانوفرزن  زنان  دوم  و گروه  مردانشان  اول  گروه  که «گرفتید می  اسارت  به

بود،  صخدا  آنها و رسول  میان  را که  پیمانی  احزاب  در غزوه  قریظه یهود بنی ! آری

  کردند و با احزاب  و پشتیبانی  یاری صخدا   رسول  را علیه  شرك  شکستند و لشکریان

  تند، خدایگریخ معرکه   و از میدان  گشته  ناکام  احزاب  شدند و چون  همپشت  شرك

  به  مضمون  را بدین  الهی  فرستاد و او وحی  خویش  را نزد رسول ÷ جبرئیل  زوجلع

پا   به  قریظه بنی  سوی به  دهد که می  تو فرمان  به  عزوجل  خدای»کرد:   ابالغ  ایشان

 «. خیزی

 دادند.  فرمان  قریظه بر بنی  یورش  را به  و مردم  پاخاسته به  در دم صخدا   رسول

  پس بعد از نماز ظهر صادر شد  فرمان  بود و این  مدینه  مایلی در چند  قریظه بنی  برجهای

 «.نخواند  قریظه از شما نماز عصر را جز در بنی  هرگز کسی»فرمودند:  صخدا   رسول

 و بر مدینه  نموده  حرکت  آنان  خود از پی صخدا   کردند و رسول  حرکت  مردم

  قریظه بنی سپردند.  علی  را به  سپاه  ساختند و پرچم  خویش  را جانشین  مکتوم ام ابن 

دشوار   حالت  این  بودند و چون ص  حضرت  آن  در محاصره  شب  وپنج بیست  مدت به

در   که«  اوس»  قبیله  رئیس معاذ  سعدبن  داوری  درازا کشید، ناگزیر به  به  آنان بر

 .در دادند  بود، تن  پیمانشان هم  جاهلیت
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 پا به  برابر سرورتان در»فرمودند:   ‡اصحاب  به صخدا   آمد و رسول سعد

 پا خاستند تا به  وی  والیت  سعد در محل  و بزرگداشت  احترام  به  مسلمانان«. خیزید

 وی  به ص خدا سعد نشست، رسول  در مورد یهود نافذتر باشد. چون  وی  حکم

اند  در داده  تو تن  داوری  کردند ـ به  اشاره  قریظه یبن  سوی ـ و به  گروه  این»فرمودند:  

  و بر اهل  برآنان  من  گفت: آیا حکم سعد«.  کن  حکم  آنان بر  خواهی  هر چه  به  پس

از   جایی  به سعد  گاه آن«. ! آری»فرمودند:  صخدا   ؟ رسول نیز نافذ است  خیمه  این

و   احترام  به  که حالی در بودند و  نشسته  ندر آ صخدا   رسول  کرد که  شارها  خیمه

در اینجا نیز   که  و بر کسانی بود، گفت:  برگردانیده  را از ایشان  خویش  روی  ایشان  اکرام

  من»گفت:   گاه آن ! فرمودند: آری صخدا   ؟ رسول نافذ است  من  اند، حکم نشسته

  و فرزندانشان  شوند و زنان  کشته  شان ندهجنگ  مردان  که  کنم می  حکم  چنین  نآنا  درباره

  حقا که»فرمودند:  صخدا  رسول«. شود  گرفته  غنیمت  به  درآیند و اموالشان  اسارت  به

 «. کردی  حکم  آسمان  هفت از فراز أخدا  حکم  به

ند زد  بودند ـ گردن  هفتصد تا هشتصد تن  میان  را ـ که  دادند تا مردانشان  فرمان  گاه آن

 اسیر ساختند.  بودند، با زنانشان  نشده  هنوز بالغ  را که  و کودکانی

 

 ہ  ھ   ہ ہ ۀ  ہ ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ ں ں ڱ ڱ
منازل، برجها  یعنی: «را  و دیارشان»را   و نخلستانهایشان  یعنی: امالك «را  و زمینشان»

چهارپایان، اسلحه،  از زیورات، اثاثیه،  عبارت  که «را  و مالهایشان»را   هایشان و قلعه

  بودید، به  نگذارده آنجا  هنوز پا به  را که  و نیز زمینی»بود   ها و دینارهایشان درهم

را   آن  هنوز مسلمانان  وقت  و در آن  خیبر است  مراد از آن، زمین  که «داد  شما میراث

  که  اد از زمینیقولی: مر به داد.  وعده  ایشان  را به  آن أبودند و خداوند  نکرده  فتح

  دست  به  تا روز قیامت  که  است  بودند، هر سرزمینی  آنجا نگذاشته  هنوز پا به  مسلمانان

 «. تواناست  و خدا بر هر چیزی»شود  می  فتح  مسلمانان
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ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ

 ۆ  ۆ  ۈ  
 سرزمین صخدا   رسول  اند: چون گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  حضرت  آن  گرفتند، زنان  غنیمت  را به  نفیسی  اموال  کردند و از آنان  را فتح  قریظه بنی 

زر و   و قیصر غرق  کسری  دختران !هللا یا رسول»نشستند و گفتند:   ایشان  پیرامون ص

دشوار از فقر و  و  نگت  وضعیت  دارند و ما در این  و حشم  و خدم  نزیورند و کنیزا

  خواستند تا بر هزینه ص  حضرت  پس، از آن«. ! بریم سر می بینید به می  که  فاقه

بر   و برخی  داشته  و همچشمی  آنها با همدیگر چشم  بیفزایند. همچنین  شان زندگی

  کردند. بدین می  را اذیت صخدا   رسول  ونهگ ورزیدند و بدین می  دیگر رشک برخی 

  را که  آیه  این  عزوجل  خدای  گاه ایالء کردند آن  ماه  یک  از آنان صخدا  ، رسول جهت

  بگو: اگر خواهان  همسرانت  به پیامبر! ای»کرد:   شود، نازل می  نامیده« تخییر«  آیه  نام به

دنیا را   و تنعم  و رفاهیت  خرمی و  ی: اگر گشایشیعن «آنید  دنیا و زینت  زندگانی

از لباس، یا   عبارت  که  است  طالق  متعه  و آن « دهم  بیایید تا شما را متعه»هید خوا می

شوهر ـ   مالی  و توان  حال  حسب ـ به  زن  نمودن  خوشحال  برای  که  است  هدیه، یا مالی

  یعنی: بی « کنم  رهایتان  نیک  کردنی رها  به»  از آن  پس «و»شود  می  پرداخته  وی  به

هر   من  از خانه  تا بیرون  دهم  ـ طالقتان   سنت  ببینید ـ مطابق  من  از سوی  زیانی  که آن

 آورید.  دست به باشید،  خواسته  دنیا که  از تجمل  چه

 

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ائ        ۈ  ٴۇ  
 را  آن  و نعمتهای  و بهشت «هستید  آخرت  و سرای  وی  خواستار خدا و رسول و اگر»

  از شما که  کسانی  یعنی: برای «شما  نیکوکاران  خدا برای  گمان بی  پس»خواهید  می

 «. است  کرده  را آماده  بزرگی  پاداش»دهند  می  انجام  شایسته  عمل

را   آیه دو  را فراخواندند و این  خویش  زنان صخدا   دو آیه، رسول  این  بعد از نزول

را  صپیامبر   در زندگی  ـ ماندن  اتفاق  ـ به  همه  زنانشان  خواندند. ولی  آنان  بر یکایک

  در میان)ما را  صخدا   رسول» فرماید: عنها می هللا رضی  دادند. عائشه  ترجیح  بر طالق
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  این  پس  را اختیار کردیم  ایشان مخیر ساختند و ما (خود  در نکاح  و ماندن  طالق

  تن  نه صپیامبر   هنگام، زنان  در این  که  شویم یادآور می«. نشمردند  قرا طال (رخداد)

 صخدا   رسول  همسران  . ولی آنان از غیر  و چهار تن  از قریش  تن  بودند؛ پنج
اند، در  درآمده  ایشان  همسری  به ص  حضرت  آن  حیات  در طول  ( که المؤمنین )امهات

سیدتنا   ـ یعنی  دختر باکره  آنها فقط یک  همه  میان در  بودند، که  تن  دوازده  مجموع

پیامبر   ازدواج  بودند که  بیوه  زنانی  همه  و بقیه  داشت عنها ـ وجود هللا  رضی  عائشه

 بود.  اسالمی  خاطر نشر دعوت دلها و به  دادن  الفت  با آنان، برای ص

 زیم:پردا می صپیامبر   مختصر همسران  معرفی  به  اینک

  آن  بود که صخدا   همسر رسول  عنها: اولین هللا  دختر خویلد رضی  ـ خدیجه 1

  حضرت  با آن  سال  نیز هفت  کردند و بعد از نبوت  ازدواج  در مکه  با وی ص  حضرت

  زن  هیچ وی، با  در حیات صخدا   . رسول درگذشت  کرد و بعد از آن  زندگی ص

  حضرت  آن  فرزندان  آورد و تمام  ایمان  بود که  زنی  اولین نکردند و او  ازدواج  دیگری

 اند. دنیا آمده  ـ از او به  ـ بجز ابراهیم ص

  عروسی  با وی  در مکه صخدا   عنها: رسول هللا  رضی  عامری  دختر زمعه  ـ سوده 2

 . درگذشت  کردند و در مدینه

  که  است  ای محدثه  انشمند فقیهعنهما: د هللا  رضی  دختر ابوبکر صدیق  ـ عائشه 1

  سالگی  در نه صخدا   . رسول است کرده  روایت صخدا   را از رسول  بسیاری  احادیث

  رسول  که  هنگامی کرد و  زندگی  با ایشان  سال  کردند و نه  با او عروسی  در مدینه  وی

 . داشت  سال  کردند، او هژده  رحلت صخدا 

  با وی صخدا  رسول بود و  عنهما: قریشی هللا  رضی  الخطاب  دختر عمربن  ـ حفصه 4

 ص  حضرت  آن  و به فرود آمد ÷ جبرئیل  دادند پس  طالقش  کردند سپس  ازدواج
دار و  زیرا او بسیار روزه  کنی  رجوع  حفصه  به  دهد که می  تو فرمان  خداوند به»گفت: 

 کردند.  رجوع او  به مجددا صخدا   رسول  سپس«  بسیار نمازگزار است

.  است  مخزومی  امیه و او دختر ابی  هند است  وی  عنها: اسم هللا  رضی  سلمه  ـ ام 5

 کردند.  خواستگاری  سلمه  او را از پسرش صخدا   رسول
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  هفتم  در سال صخدا   عنهما: رسول هللا  رضی سفیان دختر ابی  رمله  حبیبه  ـ ام 9

  ازدواجش در  وی  کردند و وکیل  ازدواج  در حبشه، با وی  شوهرش  بعد از مرگ  هجری

 صخدا   رسول  چهارصد دینار از جای  مبلغ  بود و نجاشی  ضمری  امیه  عمروبن
 مهر داد.  وی  به

  از سوی وی  دادن  بعد از طالق ص  حضرت  عنها: آن هللا  رضی  دختر جحش  ـ زینب 7

از   فرزندخواندگی  کردند تا عادت  ازدواج  با وی الهی  فرمان  به  حارثه زیدبن  شوهرش

 نامیدند.  زینب او را صخدا   بود و رسول  بره  وی  گردد. اسم  برود و ابطال  میان

  با وی صخدا  رسول  که  بعد از آن  ماه  عنها: هشت هللا  رضی  دختر خزیمه  ـ زینب 8

را   مساکین نامیدند زیرا می  المساکین ام  . او را در جاهلیت کردند، درگذشت  ازدواج

 کرد. می  بسیار اطعام

خیبر بود و   عنها: از اسرای هللا  رضی  هارونی  دختر حیی، فرزند اخطب  ـ صفیه 3

  آن  است  نقل نمودند.  ازدواج  او را آزاد کردند، با وی  که بعد از آن صخدا   رسول

 بودند.  کرده  خریداری  کلبی  از دحیه«  اروس«  او را با هفت ص  حضرت

  وی با  هجری  هشتم  در سال صخدا   عنها: رسول هللا  دختر زید رضی  ـ ریحانه 11

 شده  کشته  در جنگ  وی  کرد. شوهر اول  رحلت  الوداع از حجه  کردند و پس  ازدواج

 بود. 

  بره  وی  نام و  مصطلق بنی  عنها: از اسرای هللا  رضی  مصطلقی  دختر حارث  ـ جویریه 11

  او را جویریه کردند و  ازدواج  با وی  هجری  ششم  سال  در شعبان صخدا   بود. رسول

 نامیدند.

با  صخدا  رسول  بود که  زنی  عنها: آخرین هللا  رضی  هاللی  دختر حارث  ـ میمونه 12

 کردند.  ازدواج  وی

  فرزندشان مادر  که  قبطی  ریهما  نامهای دو کنیز داشتند، به صخدا   رسول  همچنان

 . ریحانه  بود و دیگری  ابراهیم
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 ىئ  ی   
  حق گیرند تا می قرار  مورد خطاب  ، همسرانشانصخدا   رسول  مستقیم  بعد از خطاب

 گردد:  بلند تقوا رهنمون  مقام  را به  ایشان  تعالی

 یعنی: گناه «آورد  عمل  به  آشکاری  یاز شما بدکار  هر کس پیامبر!  رانهمس  ای»

 باشد؛ مانند  واضح  آن  و ناشایستی  آشکار و بدی  آن  زشتی  شود که  مرتکب  بزرگی 

مراد »گوید:  می  عباس  . ابن ناشایست  اخالق  گرفتن  شوهر و درپیش  نافرمانی

اینجا  مراد در»گوید:  می  دهلوی هللا ولی  شاه«.  تدو کار اس  آشکار، همین  ازبدکاری

و   است شرط  جمله  این»گوید:  کثیر می ابن«.  است  درازی زبان  به صپیامبر   ایذای

  این را از  پیامبرش  همسران  عزوجل  زیرا خدای  نیست  آن  وقوع  شرط مقتضی

  ابوحیان «. است  و بیزار گردانیده  پاك  را از آن  و ایشان  قرار داده  معصوم  ناشایستگی

  زیرا رسول  زناست  آیه، عمل  ( در این مراد از )فاحشه  شود که  نباید پنداشته»گوید:  می

خداوند   که  این  دلیل اند وبه معصوم  عمل  از این  ایشان  خانواده  پاك  و حریم صخدا 

است،  آشکار( مقید کرده  )فاحشه  ( یعنی )مبینه  وصف  ( را در اینجا به )فاحشه  متعال

  کاری مخفی  آن  در ارتکاب و  گرفته  انجام  پنهانی  که  است  زنا از اموری  که  درحالی

آورد   عمل  به  آشکاری  پیامبر بدکاری  از شما زنان  هر کس ! آری«. گیرد می  صورت

  آنان غیر  عذاب  انآنها دوچند  زیرا عذاب  در دنیا و آخرت «شود می  دوچندان  عذابش»

  رسول  جایگاه  سبب به  گردند و این  آنان  مانند عمل  عملی  مرتکب  که  است  از زنانی

 . است  همسرانشان  مرتبه  و بلندی ص  اکرم

 در  واقع ص  حضرت  آن  در منازل صخدا   رسول  همسران»گوید:  کثیر می ابن

 منازل  نزدیکترین  ( که )وسیله  در مقام  یقخال  همه  بر فراز منازل  بهشت  علیین اعلی

آنها   و پاداش  ثواب  که چنان  گیرند. پس می  است، جای  رحمان  عرش  سوی به  بهشت 

  افزایش  به  عذاب  افزایش  کند که اقتضا می أخداوند  بعد(، عدل  )آیه  است  دوچندان

است،   عالم  که  کاری گنه  شخص  نکوهش  که  است  جهت  باشد. بدین  پیوسته  ثواب
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و   است تر زشت  عالم  از سوی  باشد زیرا معصیت می  کار جاهل گنه  تر از نکوهش سخت

 «.شود نمی  دارد و کافر رجم  فزونی  حد آزاد بر حد برده  که  است  دلیل  همین  به

را   آن پس « است  بر خداوند آسان»  آنان  عذاب  کردن  یعنی: دو چندان «امر  و این»

هستند،  صپیامبر   زنان  ایشان  که  و این  دشوار نیست  شمارد و بر وی نمی  بزرگ

  عمل  به  آشکاری  بدکاری  دارد؛ هرگاه باز نمی  عذابشان  کردن پروردگار را از دوبرابر

 آورند.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٺ  
یعنی:  «کند  باشد و کار شایسته  ا و پیامبر او قانتخد  برای  از شما که  و هر کس»

 خدا و  کامل، برای  پذیری و فرمان  با اطاعت  که صپیامبر   از شما همسران  کس هر

  بار به را دو  پاداشش»کند   پیشه  صالح  و عمل  و تسلیم  نهد و فروتنی  گردن  رسولش

  آن سزاوار  طاعت  این  دادن  با انجام  ناز زنا  غیر وی  که  آنچه  دوچندان « دهیم او می

  ایشان  که برابر این در  بار هم آنها و یک  از سوی  طاعت  برابر انجام بار در هستند؛ یک

مقتدا و  صپیامبر   زنان  که  جهت  از آن  هستند. همچنین صپیامبر   خشنودی  طالب

و   امامت  پاداش دیگر؛  پاداشو   آنهاست  عمل  ؛ پاداش پاداش  یک  باشند پس الگو می

همانا   که « کنیم می  فراهم»و بسیار ارجمند  « نیک  ای روزی  و برایش»آنها   پیشوایی

 . است  برین  بهشت

 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
  زنان از  گروهی  و هیچ «دیگر نیستید  ز زنانا  یک  شما مانند هیچ پیامبر!  همسران  ای»

  دارید پس اگر سر تقوا»توانند کرد  نمی  و برابری  همطرازی  تان با شما در فضیلت  امت

  گویید، تن می  سخن  نامحرم  با مردان  که  یعنی: هنگامی «نکنید  مالیمت  گفتن در سخن
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  برانگیز چنین فتنه انزن  که نگویید چنان  سخن  و مالیم  نیاورید و نرم  را پایین  صدایتان

  بدکار یا منافق  که  یعنی: کسی « است  بیماری  در دلش  که  کسی  گاه آن  که»کنند  می

و   ؛ سنجیده شرع  سنتهای  نزد مردم، طبق «گویید  ورزد. و نیکو سخن می  طمع»  است

  یرشرعیو غ  ناشایست را  از آن  چیزی  شنونده  که  طوری برانگیزی، به  دور از شک به

 نکند.  تلقی

  همسران  برای  فقط هنگامی  فضیلت  این  کند که می  روشن  آیه  در این  عزوجل  خدای

 صپیامبر  با  که  این  صرف  به  پایبند باشند، نه  تقوی  به  که  است  مسلم صپیامبر 
پیامبر   حیات در  ـ هم صپیامبر   از زنان  را که  عزوجل  خدای  پیوند دارند. ستایش

و   راه  در پی  صادقانه  و حرکت  راستین  ـ جز تقوا و ایمان  بعد از رحلتشان  و هم ص

 نداد.  روی  دیگری  ایشان، عمل  روش

 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
پیامبر   زنان . یعنی: شما است  بوده«  اقررن«: » رنق«  اصل «قرار گیرید  هایتان و در خانه»

  ـ جز برای  از آن  نشدن  و بیرون  خویش  های در خانه  گرفتن  قرار و آرام  به ص

  شرط آن، از حوایج به نماز در مساجد  ادای  که  ذکر است  ـ مأمور هستید. شایان  حاجتی

تمنعوا» است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است  شرعی اهللإماال اهللمساجدء

  به  حالی نکنید و باید در  منع  را از مساجد وی أخدا  : کنیزکانتفالتوهنوليخرجن

است:   آمده  در روایتی «.باشند  نکرده  استعمال  خوشبویی  روند که  مسجد بیرون

لهنوبيوتهن» نیز   دیگری  احادیث  که چنان «. بهتر است  برایشان  هایشان : و خانهخير

 . در مسجد است  بهتر از نماز وی وی،  در خانه  نماز زن  که  است  معنی  این  کننده تقویت

  آن از  تبرج: عبارت «نکنید  نمایی پیشین، زینت  روزگار جاهلیت  نمایی و مانند زینت»

انگیزد و ستر  رمیب را  مردان  شهوت  خود را که  های و زیبایی  ؛ تجمل، زینت زن  که  است

  آرایش  انظار بیگانگان در  از اسالم، زنان  است، آشکار گرداند. قبل  واجب  بر وی  آن



 

8348 

  که ساختند چنان آشکار می  نامحرم  مردان  انگیز خود را برای فتنه  های کردند و زیبایی می

 کنند. کار را می  معاصر همین  امروز در جاهلیت

در  «کنید  اطاعت  را بدهید و از خدا و پیامبرش  زکاتو نماز را برپا دارید و »

 ـ از امور دنیا  آن  شما را به صخدا   رسول  که  و در هر آنچه  است  مشروع  که  هرآنچه

 تمام  ذکر عام  و سپس  یادآوری  به  نماز و زکات  ساختن  دهد. مخصوص دستور می

 پایبند  بر نماز و زکات  اگر کسی  که  است  حقیقت  این  نمایاندن  دیگر، برای  طاعات 

  که  نیست  جز این»دارد  وامی  دیگر طاعات  دادن  انجام  عمل، او را به  باشد، خود این

 بیت اهل  یعنی: ای «پیامبر از شما دور کند  بیت  اهل  را ای  خواهد تا پلیدی خدا می

را   و معصیتی  تا گناه  است  کرده  سفارش  و طاعت  تقوی  شما را به أخداوند ! نبوت 

را   عزتتان و  دهد و شرف می  روی  وی  منهیات  اوامر و ارتکاب  فروگذاشتن  سبب  به  که

از  « کردنی پاك  گرداند شما را به  و تا پاك»آالید، از شما دور گرداند  می  پلیدی  به

 . گناهان  های ها و زشتی پلیدی

  حالت  بر چنان  ایشان  همسران  که  نیست  آن  معنای به ،صپیامبر   زنان  وصایا برای  این

  به  واداشتنشان مراد،  بلکه  است  کرده را می  آنان  منع  اقتضای  اند که قرار داشته  بدی

  نیز در لزوم  امت  زنان  که  ذکر است  . شایان برتر و واالتر است  و ارزشهای  فضایل

 هستند. صپیامبر   زنان  عادات، تبعو   اخالق  این  به  شدن  آراسته

آیه:   این در  ذکرشده  بیت جبیر، مراد از اهل  عباس، عکرمه، عطاء و سعیدبن ابن  قول به

  نازل  آنان درباره   کریمه  زیرا آیه  است  همین  هم  پیامبر هستند و حق  زنان امخصوص

  همسرش و  از علی  ریو ذک  آنهاست  نیز درباره  آیه  و مابعد این  و ماقبل  است شده

کثیر  . اما ابن است  نرفته  آیات  در این  عنهمهلل ا رضی  و حسین  حسن  و فرزندانش  فاطمه

اما الزاما مراد   شده  نازل  صپیامبر   زنان  مخصوصا درباره  کریمه  آیه  که با آن»گوید:  می

مورد نظر   خطاب  این  و درمفهوم « بیت  اهل«  به  فقط آنها در نامگذاری  که  نیست  این

  کریم  در قرآن  که  کسی هیچ  در آن  که  کند: حقیقتی می  کثیر اضافه . ابن دیگران  باشند نه

  خطاب مورد  همگی ص  اکرم رسول  زنان که:  است  تواند کرد این نمی  تدبر نماید، شک
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روند زیرا  شمار می به ص  اکرم رسول  بیت اند واهل داخل  آن  و در تحت  بوده  آیه  این

 «. با آنهاست  کالم  سیاق

 

 گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   
از  یعنی: « و از حکمت»  یعنی: از قرآن «هللا  شما از آیات  های در خانه  را که  و آنچه»

 در  را که  ای نبوی  و سنت  قرآنی  یعنی: آیات «شود یاد کنید می  خوانده»  سنت

و یاد  کند، یاد کنید می  جوشد و فیضان برمی  هایتان شود و از خانه می  خوانده  هایتان خانه

و   مردم سایر  های در خانه  شود، نه می  شما نازل  های فقط در خانه  گیرید زیرا وحی

ستند، ه صخدا   رسول  شخص  که  آن  فیضان  و سرچشمه  سنت  معدن  حکمت: یعنی

  آن  دادن  و آموزش  وحکمت  قرآن  کردن و یاد  خواندن  به  پس  شماست  های در خانه

  خویش  طاعت  اولیا و اهل  به « است  خداوند لطیف  گمان بی»ورزید   قیام  دیگران  برای

داند و  است، می  شایسته  در کار دین  را که  لذا آنچه  خلقش  از تمام « است  و آگاه»

  أمر و نهی  پس، از مخالفت  است  شما دانا وآگاه  و افعال  سخنان  کند و به ر میتدبی

 پیامبرش بپرهیزید.  و نافرمانی أخدا

 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ڻ  ڻ

ے   ۓ  ۓ   ے ھ ھ ھ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
و   قانت  و زنان  و مردان  مؤمن  و زنان  ردانو م  مسلمان  و زنان  مردان  گمان بی»

  و زنان  و مردان  فروتن  و زنان  شکیبا و مردان  و زنان  راستگو و مردان  و زنان  مردان

  که  و زنانی  و مردان  پاکدامن  و زنان  دار و مردان روزه  و زنان  و مردان  دهنده صدقه

  کرده  آماده  بزرگ  و پاداشی  آمرزش  آنان  همه  کنند، خدا برای می خدا را بسیار یاد

 . ایشان  صالح  و اعمال  و عبادات  طاعات  برابر این در « است
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  برای  نهادن  و گردن  عزوجل  خدای  دین  : اسالم، ورود به_ ۀ ڻ+

 را  مسلمان، ایشان  زنان  و گرامیداشت  تشریف  برای  تعالی  . حق است  با عمل  همراه  وی

 ذکر  آیه  در این  که  دیگری  اوصاف  در همه  کرد. همچنین  عطف  مسلمان  مردانبر 

 ( و )مسلمین  در مفهوم  ایشان  که وجود آن ـ با  زنان  از ذکر صریح  شود، هدف می

  که  مذکر بر مؤنث  تغلیب  ـ از باب  آیه  در این  مندرج  از اوصاف  ( و مانند آن )مؤمنین

 باشد. می  ایشان  و تشریف  اند ـ گرامیداشت است، داخل  عرب  کالمدر   معمول  روش

  ، فرشتگان، پیامبران، کتابهایأخدا  به  اند که کسانی  : مؤمنان _ ...ۀ  +

  ایمان است، أخداوند  از سوی  خیر و شر آن  و قضا و قدر که  آسمانی، روز آخرت

  اسالم  که  است  بر آن  مسلم، دلیل  و زنان  از مردان  پس  مؤمن  و زنان  دارند. ذکر مردان

 باشد. تر می عام  از ایمان  و اسالم  است  از ایمان غیر

دیگر:   قولی . به و وقار است  آرامش  در کمال  کننده : قانت، عابد اطاعت _ ...ہ+

 ورزد. و استمرار می  مواظبت  و طاعت  بر عبادت  که  است  کسی  قانت

بپرهیزد وبر   بگوید و از دروغ  سخن  راستی به  که  است  کسی  : صادق _ ...ہ+

  که چنان  است  ایمان  های از نشانه  صدق  بسته، وفا کند. البته  و عدل  حق به  که  پیمانی

 باشد. می  نفاق  های از نشانه  کذب

 کند و بر  شکیبایی  شهوات  به  از آلودگی  که  است  : صابر کسی _ ...ھ+

 ورزد.  ها پایداری و آزمایش  و طاعات  تکلیف  ایدشواریه

 ها و اندام  در قلب  عزوجل  خدای  برای  که  است  کسی  : خاشع _ ...ھ+

 کند. می  فروتنی  وی  برای  خویش  ترسد و در عبادات و از او می  است  فروتن

 خود بر وی  از مال أرا خداوند  آنچه  که  است  کسی  : متصدق _...ے+

  یعنی است،  را خواسته  آن  داوطلبانه  پرداخت  از وی  را که  و آنچه  است  گردانیده  ضفر 

 کند. می  صدقه  مستحب  در انفاق

  کمک  وسایل  از بزرگترین  زیرا روزه  است  دار آمده روزه  و زنان  ذکر مردان  بعد از آن

  که  مسلمانی  و زنان  مردان  : یعنی_ ...ڭ+باشد:  می  شهوت  بر شکستن  کننده
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  ـ از حرام  برحالل  کردن  و بسنده  و پاکدامنی  ورزی را ـ با عفت  خویش  شرمگاههای

 کنند. حفظ می

و   تسبیح  را ـ با گفتن أخدا  اند که  مسلمانی  و زنان  : مردان _...ۇ+

کنند.  می یاد  احوال  ـ در تمام  علم  به  و اشتغال  قرآن  و تکبیر و با قرائت تحمید

 فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  سعید خدری ابی  روایت  به  شریف  درحدیث

بگزارند،  نماز  دو برخیزند و دو رکعت هر  گاه بیدار کند آن  را در شب  مرد زنش  چون»

را بسیار یاد  عزوجل  خدای  هستند که  و زنانی  مردان  از جمله  شب  دو در آن  آن اقطع

 «.اند کرده

  رسول  عنها به هللا رضی  سلمه که: ام  است  شده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان

یاد   در قرآن  از مردان  شنوم می  من  دارد که  دلیلی  چه !هللا گفت: یا رسول صخدا 

 فرمود.  را نازل  آیه  این  عزوجل  خدای  بود که  شود؟ همان یاد نمی  از زنان  شود ولی می

 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
 فرمان  کاری  به  خدا و رسولش  چون  را نرسد که  ای مؤمنه  و زن  مرد مؤمن  و هیچ»

 ند متعالخداو  به  که  کسی  یعنی: برای «باشد  اختیاری  در کارشان  آنان  دهند، برای 

 فرمان  کاری  به ص  یا پیامبرش أخدا  چون  که  نیست  دارد، جایز و درست  ایمان 

خواهد  می خود  آنچه  باشد که  اختیار داشته  وچرا کند و در کار خویش دهند، چون می 

و   است  شده  خواسته  از وی  دهد که  را انجام  تا کاری  است  واجب  بر وی  بکند بلکه

  است  کرده  انتخاب و  خواسته  وی  برای  عزوجل  خدای  کند که  امری  د را وقفباید خو

  باشد. ابن  شریعت  انتخاب پیرو  وی  و انتخاب  شریعت  رأی  تابع  وی  رأی  که طوری  به

والذي»است:   آمده  شریف  حدیث در«. امور  در تمام  است  عام  آیه  این»گوید:  کثیر می

در   جانم  که  ذاتی  : سوگند بهبهلماجئتاتبعهواهيكونحتيحدكمأاليؤمنبيدهنفسي

  آن  من  باشد که  پیرو چیزی  وی  خواسته  که گاه ندارد تا آن  از شما ایمان ید اوست، یکی

 «. ام را آورده
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 راهیقطعا در گم»از امور   در امری «کند  او را نافرمانی  و رسول هللا  و هر کس»

  گمراه  حق  از راه  آشکار و واضحی  گمراهی  چنان  یعنی: او به « است  افتاده  آشکاری 

رد و انکار  در  خدا و رسول  اگر نافرمانی»گوید:  می  . نسفی نیست  مخفی  که  است  شده

امر و   پذیرش با  باشد ـ همراه  در فعل  و اگر نافرمانی  گمراهی، کفر است  باشد، آن

 «. است  گمراهی، خطا و فسق  ـ آن  وجوب  قاد بهاعت

عنها هلل ا رضی  دختر جحش  زینب  درباره  کریمه  آیه  است: این  آمده  نزول  سبب  در بیان

فرمودند:  او  به صخدا   رسول  که شد چرا  بود نازل صخدا   رسول  دختر عمه  که

«.  ام پسندیده تو  زیرا او را برای  آورم در  حارثه زیدبن  ازدواج  تو را به  خواهم می  من»

از او برتر   در حسب  پسندم، من خود نمی  ایاو را بر  من  ولی !هللا یا رسول»گفت:   زینب

  گاه شد. آن  نازل  آیه  این  بود که  همان«.  کنم کار را نمی  این  شما هستم، من  و دختر عمه

  آنچه و هر  کنم می  شما اطاعت از  اینک» گفت: صخدا   رسول  عنها بههلل ا رضی  زینب

درآوردند و  زید  عقد نکاح  را به او صخدا   رسول  بود که  همان«. خواهید بکنید می

بود  صخدا   رسول  آزادشده  ـ برده  گذشت  که ـ چنان کرد. زید  عروسی  زید با وی

زید   از جای ص  تحضر  آن  بودند. پس  خوانده او را پسر خویش ص  حضرت  آن  که

از مواد   و مقداری  و لحاف  چادر و پیراهن  یک و  درهم  دینار و شصت  ده  زینب  به

 زید ماند.  در خانه  سال، یا بیشتر از آن  یک  به  نزدیک دادند و او  و خرما مهریه  خوراکی

کار، بنیاد   ینزید بیازماید و با ا  را با ازدواج  تا زینب  خواست می  عزوجل  خدای ! آری

را بر بنیاد   برتری  سو اسا  ساخته  را ویران  و نژادی  و امتیاز طبقاتی  جاهلی  عصبیت

  داد و این  روی  ناسازگاری  زید و زینب  آخر کار میان  قرار دهد ولی  و تقوی  اسالم

را   آن  قبل از  کند که  را نازل  دیگری  حکم  عزوجل  شد تا خدای  سبب  ناسازگاری

خواهد   بیان  که بود  دیگری  بر حکمتها و مصلحتهای  مبتنی  حکم  بود و این  کرده  فیصله

 شد.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  
  حارثه فرمود: زیدبن  که  است  شده  روایت  از انس  کریمه  آیه  نزول  سبب  یاندر ب

  ایشان  عنها ـ بههلل ا ـ رضی  همسرش  دختر جحش  و از زینب  آمده صخدا   نزد رسول

  چون» !صپیامبر   ای « و یاد کن» بشنوید:  آیه  ماجرا را از زبان  کرد. ادامه می  شکایت

  خدای  که  است  حارثه  او زیدبن « داشته  ارزانی  نعمت  اهلل بر وی  که  کسی  به

او   که  این  به « ای کرده  انعام  و تو نیز بر وی»نمود   بر او انعام  اسالم  با نعمت  عزوجل

  زندخواندگیفر  رسم  که  از آن  و پس  خواندی  و فرزند خویشش  آزاد کرده  را از بردگی

  دوران  ؛ زید از اسرای گفتیم  که  چنان ! . آری او هستی  تو موالی  مشد باز ه  منسوخ

خدا   بخشید و رسول  ایشان  او را به  صخدا   همسر رسول  خدیجه  بود که  جاهلیت

اهلل عنها را  خود رضی  دختر عمه  خواندند و زینب  و فرزند خویش  او را آزاد کرده ص

  که  گاه آن  یاد کن ! درآوردند. آری  وی  ازدواج  بود به  قریش  زادگان از اشراف  دختری  که

  دادن طالق   کرد و تمهیدات می  نزد تو شکایت  از زینب  که  هنگامی « گفتی می»زید   به

و »اهلل عنها را  رضی  یعنی: زینب «را  دار بر خود همسرت  نگاه»کرد:  می  را فراهم  وی

  این صخدا   . رسول نکن  تعجیل  دادنش  بر طالقو   کار وی در «ا بداراز خدا پرو

کار باید طور   حقیقت  زید گفتند، وگرنه  به  ادب  و رعایت  سفارش  را از باب  سخن

است، در ضمیر   آن  کننده خدا پدیدار  را که  و آنچه» گرفت: می  شکل  دیگری

بود   صورتی در  با زینب  ازدواج  تو به  از تصمیم  عبارت  و آن « کردی می  نهان  خویش

  خویش  رسول  به أخداوند  بود که  امر این  حقیقت ! دهد.آری  او را طالق زید  که

با او   خواهد داد و تو باید بعد از وی  را طالق  زینب  زودی به زید  بود که  کرده  وحی

  زن  که  جاهلی  مو این رس  رفته  بین از  و آثار آن  فرزندخواندگی  تا عادت  کنی  ازدواج

 گردد.  شد، کامال ابطال می  تلقی  حرام  پدرخوانده بر  پسرخوانده

  شان برداشت  نحوه  کردی، یا از این حیا می  یعنی: از آنان « ترسیدی می  و از مردم»

دستور داد تا  را  خویش  شده آزاد  برده صخدا   مبادا بگویند: رسول  که  ترسیدی می
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  به  سزاوارتر است و خدا»کند   ازدواج  خود او با وی  که  این  هد، براید  را طالق  زنش

  دانستی تو می آخر! . باشی  و بیمناك  از او حیا کنی  و در هرحالی « از او بترسی  که  این

جاهلی،   متیازاتا  ابطال در آغاز با هدف   ـ که  زینب  قضیه  گیری روند از شکل  این  که

  جاهلی  عادت  ابطال  یعنی هدف،  با همین  رسد و سپس  انجام  زید به با  وی  ازدواج

از   برنامه  دهد ـ همه  روی  مفارقت دو  آن  بر پدر خوانده، میان  فرزندخوانده  زن  تحریم

 صخدا  اگر رسول»گوید:  عنها می هللا رضی  بود. عائشه  سبحان  خدای  شده طراحی  قبل
  ایشان  کردند ولی می  را کتمان  آیه  بودند، باید این می  الهی  وحیاز   چیزی  کننده کتمان

 «.کنند  پنهان را  الهی  وحی  نبودند که  کسی

  ای گونه به با وی،  و آمیزش  با نکاح «را از او برآورد  خویش  زید حاجت  چون  پس»

  آنها به  مشترك  زندگی  نماند زیرا فضای  باقی  حاجتی  زید در زینب  دیگر برای  که

  او را به»؛  نداشت  دیگری  راه  وی  زید جز طالق  بود که  شده  سرد و تیره  ای گونه

  داد، زینب  را طالق شد و او  البال فارغ  زید از زینب  یعنی: چون « تو درآوردیم  ازدواج

  به  که  معنی  این  بودیم، به تو  به  وی  تزویج  و ما خود متولی  تو درآوردیم  ازدواج  را به

  این  اعالم ! . آری کنی  ازدواج  و عقد و مهر و شهود، با وی  ولی  تا بی  فرستادیم  تو وحی

  برای  وی  از جانب  زینب  پیامبرش، خود تزویج  به  عزوجل  خدای  از سوی  قضیه

مهر و   عقد و تعیین  و بدون  زینب  اجازه بی صخدا   رسول جهت،  بود بدین  پیامبرش

  که کردند چنان  عروسی  است، با زینب شرط  در نکاح  امتشان  در حق  که  هر امر دیگری

 . رویداد است  صحیح، بیانگر این  روایات

  به ص خدا  رسول شد،  سپری  زینب  عده  چون»اند:  کرده  روایت  مسلم، احمد و نسائی

  . زید نزد زینب کن  خواستگاری  من  را برای  گفتند: برو و زینب  وی  زید شوهر سابق

در   . زینب گذاشت  میان را با او در صخدا   رسول  خواسته  داده  او مژده  و به  رفت

  . پس نخواهم  مشورت  تا از پروردگارم  کنم نمی  کاری هیچ  گفت: من  وی  جواب

 د.ش  نازل  آیه  این  بود که  . همان رفت  خویش  نمازگاه  و به  برخاست

 کرده  را بیان  با زینب صخود   رسول  در ازدواج  حکمت  خداوند متعال  سپس

 و  و گناه  و دشواری  تنگی  یعنی: هیچ «نباشد  حرجی  هیچ  تا بر مؤمنان»فرماید:  می 



 

8344 

  کسانی با زنان  یعنی: در ازدواج « پسرخواندگانشان  در مورد همسران»نباشد   محظوری

را از   خویش  حاجت»  پسر خواندگان«  که  گاه آن»اند  خوانده  شرا پسر خوی  آنان  که

  عقد حرام مجرد به  بر پدرش  وی  زن  که  پسر حقیقی  برخالف «باشند  برآورده  آنان

 شود. می

 بر  شان حقیقی  پسران  زنان  همچون  پسرخواندگانشان  زنان  باور بودند که  بر این  اعراب

  آنان بر  پسرخواندگانشان  زنان  خبر داد که  آنان  به  عزوجل  دایخ  اند پس  حرام  آنان

 . طور حتم به و  ناخواه خواه«  است  یافتنی  انجام هللو امر ا»اند  حالل

 فخر صخدا   رسول  بر دیگر همسران  دختر جحش  زینب»گوید:  می  انس

  که  اند، درحالی درآورده صر پیامب  نکاح  به  هایتان گفت: شما را خانواده ورزید و می می

هلل عبدا محمدبن «.درآورد  پیامبر خویش  نکاح  به  آسمان  از فراز هفت أمرا خداوند

  گفت: من  کردند؛ زینب  دیگر فخرفروشی بر یک  و عائشه  زینب»گوید:  می  جحش بن

  من»فت: گ  و عائشه«. شد  نازل  از آسمان صبا پیامبر   ازدواجم  حکم  که  هستم  کسی

عنها  هللا  رضی  عائشه  برتری  به  زینب  پس«. شد  نازل  از آسمان  برائتم  که  هستم  کسی

 کرد.  اعتراف

  آن  به صپیامبر   از اصحاب  یک هیچ  که  یابیم زید می  را برای  خصوصیتی  آیه  در این

  این  به ! آری . است  در قرآن  وی  نام  اند و آن، ذکر صریح نشده  گردانیده  مخصوص

در   این  شود، که می تالوت   گردید و تا قیامت  کریم  جزء قرآن  وی  نام  بود که  ترتیب

.  است  از وی  ای ودلجویی صمحمد   پدری  به  از فخر کردن  وی  برای  تعویضی  واقع

 !. عظیم  است  فخری  چه  این  که ! وه

 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

 ڭ  ۇ  
 عنهاهلل ا رضی  با زینب  از ازدواج « گردانیده  او فرض  خدا برای  بر پیامبر در آنچه»

  بوده  نیز معمول  پیشینیان  در میان  که  است  الهی  سنت  نیست، این  حرجی  هیچ»

و  ‡پیامبران بر  آن و غیر  نکاحامر  از  خداوند متعال  که  سنت  یعنی: قطعا این « است
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 هللا  و فرمان»  است  دار و قدیمی بسیار ریشه  بود، سنتی  کرده  حالل  گذشته  امتهای

.  ناپذیر است  برگشت و  و قطعی  یقینی أیعنی: امر خدا « مقدر است  اندازه  به  همواره

تأکید   بعد از آن، برای شود و ذکر )مقدورا( می  پروردگار اطالق  ازلی  )قدر( بر اراده

 . است

 

 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې  
  را با کمال  و آن  خلقش  سوی  به «کنند می  خدا را ابالغ  پیامهای  که  کسانی  همان»

 «ندارند  بیم  کس ترسند و جز خدا از هیچ و از او می»رسانند  می  آنان  به  امانتداری

ات  در باره  الهی  آیات  تبلیغ  سبب به  مردم  که  آنچه  تو نیز به !صمحمد   ای  پس

 صخدا   رسول  . البته باش  نداشته  باکی  سخنان  و از این  نده  ، اهمیتگویند می 
  مقام از ایشان،  پس  پرداختند، که  مهم  این  به  وجه  نیکوترین  از دستور الهی، به  پیروی به

  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  . آیه است  مانده  میراث  ایشان  امت  به  تتا روز قیام  بالغ

بشر   از ترس  دلش  تواند که می  رسانده  انجام  را به  ابالغ  تکالیف  طور کامل  به  فقط کسی

چیز   در همه و  درستی  را به  آنان  پس « است  را بس  و خدا حسابرسی»باشد   خالی

 دهد. ار میقر  مورد محاسبه

 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 ىئ   
کردند،   ازدواج  با زینب صخدا   رسول  که  گاه است: آن  آمده  نزول  سبب  در بیان

  بود که  همان ! گرفته  نکاح  را به  اش پسرخوانده  زن صگفتند: محمد   از مردم  برخی

  یعنی: او درحقیقت « نیست شما  از مردان  یک محمد پدر هیچ»د: فرمو  نازل أخداوند

  دیگری  کس او پدر هیچ  باشد و نه  حرام  زید بر وی  تا زن  نیست  حارثه  پدر زیدبن

  حضرت  آن  برای  از پسران  که  دانیم می باشد.  وجود نیامده به  وی  از پشت  که  است

  مردی  سن  نماندند تا به  باقی  آمدند اما زنده دنیا  هو طاهر ب  ، ابراهیم، قاسم، طیبص

چیز، آخر   یک  خاتم « است  رانبپیام  خداو خاتم  فرستاده» صمحمد  « ولی»برسند 
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چیز   همه  و خداوند به»شود  نمی  مبعوث  پیامبری . لذا بعد از ایشان، دیگر است  آن

نخواهند رسید و   مردی  سن  به صپیامبر   پسری  فرزندان  داند که و می « داناست

 . درخواهند گذشت

  است  آمده هللعبدا  از جابربن  و دیگران  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

حسنهاأفأكملهاوداراًابتنيرجلنبياءكمثلألاومثلمثلي»فرمودند:  صخدا   رسول  که

فكانةلبنالموضعإ فنظرمن. لإدخلها ما قال  أيها موضعةاللبنالموضعإحسنها، فأنا ،

حتيةاللبن   که  است  مردی  دیگر، مانند مثل  انبیای  و مثل  من  : مثلنبياءاألبيختم،

  یک  مگر جای داد  رسانید و نیکو سامانش  اکمال  پایه  را به  را بنا کرد و آن  سرایی

نگریست،  می  آن  سوی شد و به سرا وارد می  آن  به  کسی  چون  را. پس  از آن  خشت

. لذا « در آن  است  نقصی که»  خشت  این  است، بجز موضع  نیکو سرایی  گفت: چه می

  شده  ختم  من  به  و نبوت  رسالت  تا بدانجا که  هستم  خشت، من  آن  موضع  که «بدانید»

و   رسالت»فرمودند:  صا خد  رسول  که  است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث«.  است

خدا   رسول  سخن  این  پس«.  نیست  نبیی و  دیگر رسول  آمد و بعد از من  پایان  نبوت به

  مبشرات  ولی»فرمودند:   خاطر مردم  تسکین  برای  دشوار آمد لذا ایشان  بر مردم ص

  صشخ  رؤیای»؟ فرمودند:  چیست  مبشرات !هللا پرسیدند: یا رسول  مردم«.  هست

 «. است نبوت   از اجزای  جزئی  که  مسلمان

 

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ  ىئ    يئ  جب  
 و  شب  اوقات  یعنی: در اغلب «بسیار  ردنذکر ک  خدارا ذکر کنید، به ! مؤمنان  ای»

 و بیماری، در  و فقر، در سالمتی  روز، در بر و بحر، در سفر و حضر، در توانگری

تهلیل،  ذکر؛ مانند تقدیس، تمجید،  انواع  دستور شامل  . این و در هر حالی  آشکار و نهان

یعنی: در  « وشام  و صبح»شود  می  طاعات  قرآن، درود، دعا و همه  تحمید، نماز، تالوت

  یادآوری، برای  به  وقت دو  این  کردن  مخصوص «گویید  او را تسبیح»و آخر روز   اول

  دو وقت، فرشتگان  در این زیرا  است  بر سایر اوقات  دو وقت  این  بر فضیلت  داللت

  ولی  است  داخل« ذکر«  مفهوم نیز در«  تسبیح»آیند. هرچند  می  هم و روز گرد  شب
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  باشد زیرا معنای می  آن  فضل  ساختن  منظور روشن  یادآوری، به  به  آن  کردن  مخصوص

  باید برای  . لذا مرید خداوند متعال است ایزناج  از صفات  الهی  ذات  تسبیح، تنزیه

پایبند باشد.   بر آن  و همیشه  داده  را تخصیص  حد معینی از اذکار و اوراد مأثوره  خویش

رفعهافيأوزكاهاعندمليككمأوعمالكمأبخيرنبئكمأالأ»است:   آمده  شریف  در حدیث

لكمدرجاتكم لكموالورقالذهبعطاءإمنوخير عدوكمنأمنوخير فتضربواتلقوا

: آیا شما را عزوجلذكراهلل ؟قالهللاهويارسولوما عناقكم،قالواأويضربواعناقهمأ

آنها در   و برترین  آنها در نزد خداوندگارتان  و پاکترین  اعمالتان  بهترین از  نکنم  آگاه

  با دشمنتان  که  و از این  طال و نقره  دادن  دقهشما از ص  برای  که  عملی و  درجاتتان

؟  شما را بزنند بهتر است  را بزنید و آنها گردنهای  آنان  شما گردنهای روبرو شوید و

 «. عزوجل  فرمودند: ذکر خدای !هللا یا رسول  چیست  عمل  گفتند: آن  اصحاب

 

حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  

 يث   

 ژڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄژ  آیه  است: چون  آمده  نزول  سبب  در بیان

  هیچ أخداوند  نونتاک !هللا گفت: یا رسول  شد، ابوبکر صدیق  نازل« 59 احزاب/»

بار  این اما  است  کرده  شریک  ما را نیز در آن  که  مگر این  است  را فرو نفرستاده  خیری

بر شما   که کسی  اوست»شد:   نازل  پس اید؟ شده  گردانیده  مخصوص  آن  شما به  گویی

ها  تاریکی فرستند تا شما را از می  او نیز بر شما صاله  فرستد و فرشتگان می  صاله

  های تاریکی فرستد تا شما را از می  بر شما صاله  تعالی  یعنی: حق «نور برآورد  سوی به

هدایت، از  نور  سوی به  گمراهی  های نور طاعات، از تاریکی  سوی به  معاصی

  سوی  به  نفس  های تاریکی و از  و طمأنینه  نور یقین  سوی  به  و حیرت  شک  های تاریکی

و   رحمت  بر بندگانش: نزول  خداوند متعال  از جانب  آورد. صاله  بیرون  قلب  نورانیت

  است  انبندگ  برای  خواهی فرشتگان: دعا و آمرزش  از جانب  و صاله  بر آنان  وی  برکت

  معامله  خویش  عدل  به  در آخرت  اما او با کافران « است  مهربان  همواره  مؤمنان  و به»

 . مهر خویش  به  کند، نه می
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
  شادباش خیر و  یعنی: دعای « است  کنند ـ سالم  با او مالقات  که  ـ روزی  درودشان»

  رستاخیز، یا به مرگ، یا  هنگام او را ـ به  که  در روزی  سبحان  دایخ  از جانب  مؤمنان

  معنای  قولی به . است  آنان بر  گفتنش  بینند، همانا سالم ـ می  بهشت  ورود به  هنگام

با او   که  در روزی دارد و می  نگه  را از آفتها سالم  آنان أاست: خداوند  این«  سالم»

  پاداشی  آنان  و برای» دهد می  و هراسها مژده  از ترس  ایمنی  را به  کنند، آنان دیدار می

 . در بهشت « است  کرده  آماده»و نیکو  «ارزشمند

 

 ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 یعنی: تو بر « فرستادیم  و بشارتگر و هشداردهنده  تو را گواه ما  گمان بی پیامبر!  ای»

اند  آورده  تو ایمان  و به  کرده  تصدیقت  که  سود کسانی  ه؛ لذا ب هستی  گواه  خویش  امت

  به  همچنین  دهی می  اند، گواهی تو کفر ورزیده  و به  کرده  تکذیبت  که  کسانی  و علیه

از   که  کسانی  برای  هستی  بهشت  دهنده  و مژده  دهی می  گواهی  خداوند متعال  یگانگی

و   تو را تکذیب  که  کسانی  برای  هستی  دوزخ  به  دهدهن  اند و بیم کرده  تو اطاعت

خدا   شد، رسول  نازل  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف  اند. در حدیث کرده  نافرمانی

  کرده  یمن  سوی  به  مأمور عزیمت را  قبال آنان  عنهما ـ که هللا  و معاذ رضی  علی  به ص

  بگیرید و سخت  نیفگنید، آسان  نفرت دهید و  شارتبروید؛ ب»فرمودند:   بودند ـ چنین

 «._...ڀ ڀڀٺ+است:   شده  نازل  فرمانی  چنین  نگیرید زیرا بر من

 

 ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
را  أخداوند  بندگان  پس « خداوند هستی  سوی وتگر بهدع»تو  !صپیامبر   ای «و نیز»

است،   گردانیده  مشروع  آنان بر  که  آنچه  به  و عمل  عقاید حق  به  توحید و ایمان  سوی به

  از پیش  او، نه  مقدرات  اساس بر امر پروردگار و  یعنی: به «او  اذن  به»  کنی می  دعوت

  از روشنی  که«  هستی  تابناك  چراغی و»او   و تسهیل  توفیق  ( یعنی: به خود. یا )باذنه



 

8809 

ها  تاریکی  با چراغ، دل  که شود چنان می  برگرفته وپرت  گمراهی  های وجودت، در تاریکی

 شود. می  ها زدوده و تاریکی  شده  شکافته

 «. است صخدا   رسول  برای  اسم  شش  دو آیه، متضمن  این»گوید:  می  قرطبی

 

 ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
 یعنی: پاداشی « بزرگ  ضلیف هللا  از جانب  آنان  برای  که  ده  را بشارت  و مؤمنان»

 . ؛ در برابر اعمالشان در بهشت «خواهد بود»  عظیم 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ   آیه  کند: چون می  نقل  نزول  سبب  در بیان  جریرطبری ابن

گوارا  گفت:  از مؤمنان  شد، مردی  نازل صخدا   رسول  در شأن« 2/   فتح» ژٺ  ٺ  

  که  دانیم کند اما نمی می  با شما چه  سبحان  خدای  که  ما دانستیم  نکای !هللا یا رسول  بادتان

ڌ    ڍ  ڍ ژ   آیه « 5/   فتح«  در سوره أخداوند  خواهد کرد؟ پس  با ما چه

 فرمود.  را نازل  آیه  این  سوره  و در این ژ  ...ڌ

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
امر  در  انگارانه تو از برخورد سهل  به  که  در آنچه «مبر  فرمان  انو منافق  و از کافران»

یعنی:  « نده اعتبار  آزارشان  و به»دهند  می  توست، مشورت  با شریعت  مخالف  که  دین

  و استواریت  و صالبت أخدا  دین  سوی به  دعوتت  سبب تو ـ به  به  که  از آزارهایی

خداوند »زیرا  « کن  و بر خدا توکل»  باش  نداشته  ند، باکیرسان ـ می  وی  دشمنان  علیه

 او بسپار.  به  حال  همه را در  کار خویش  تو پس  برای « است  بس کارساز   عنوان به

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
عقد ازدواج   و با آنان «خود درآوردید  حنکا  را به  مؤمن  زنان  چون ! مؤمنان  ای»

از   قبل  گاه  یعنی: آن «دادید  کنید طالقشان  را مساس  آنان  که از آن  پیش  گاه آن»بستید  
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(  مسلفظ )  طور کنایه، به  به  دادید. از جماع  طالقشان  با آنان  و همخوابگی  مقاربت

  این  که «را بشمارید  آن  که  نیست  ای هعد  هیچ  زنان  دیگر شما را بر این»تعبیر شد؛ 

  ها، خلوت مالکی و  در نزد احناف  که  شویم . یادآور می است  فقها اجماعی  در میان  حکم

  مردان، دال  به  عده  شمارش  دادن  . نسبت است  خود مانند جماع  نیز در حکم  صحیحه

  آن  را در قبال  شان مطلقه  زنان  د کهو آنانن  است  مردان  حق  عده  که  امر است  بر این

  با آنان  هنوز مردان  که  ای مطلقه  زنان ! گردانند. آری می  ملزم  و آنها را بدان  کرده  محاسبه

  برای  عدههستند زیرا   مستثنی  شمردن  عده  اند، از حکم نکرده  و مجامعت  نزدیکی

  صورت  مورد مقاربتی  و در این  براء( است)است مرد  نطفه  از آب  زن  رحم  پاکی  شناخت

  ای مطلقه  زنان  یعنی: به «بدهید  متعه  آنان  به  پس» بگیرد  انجام  تا استبراء رحم  نگرفته

  طالق  از جماع  قبل  که  بدهید. بنابراین، زنی  اید، متعه داده  طالقشان  از مقاربت  قبل  که

در   شده، که  مشخص  برایش  مهری  که  است  : یا ایناست  دو حالت  شود، دارای می  داده

او   به  متعه  حال، دادن  و در این  است  خویش  مهر معین  سزاوار نصف  صورت  آن

  در این  است، که  نشده  معین  مهری  برایش  که  باشد. یا این می  سنت  بلکه  نه  واجب

 ـ در نزد  برایش  متعه  باشد و دادن می  همتع  سزاوار دریافت  کریمه  آیه  اساس صورت، بر

  واجب  ای مطلقه  هر زن  به  متعه  اما در نزد شافعی، دادن  ها ـ واجب ها و حنفی حنبلی

او سزاوار  زیرا  شده  معین  مهری  آن  برای  که  از جماعی  قبل  مطلقه  باشد، جز برای می

  شوهرش  که  . اما زنی است  ستحبم  برایش  متعه  باشد و دادن می  مهر خویش  نصف

  خویش  در حکم  وی  مرد، مرگ  از جماع  است: اگر شوهر بعد از عقد و قبل  درگذشته

و »بشمارد.   روز عده  ده و  فقها ـ باید چهار ماه  اجماع  ـ به  و زنش  است  جماع  همچون

دهید   اجازه  مطلقه  زنان  به  کنی  ای شیوه  یعنی: به « نیک  کردنی رها  را رها کنید به  آنان

  عده  حق  بودند ـ زیرا شما برآنان  وارد شده  آن  به  بروند ـ چنانچه  بیرون  از منازلتان  که

  همراه به  آزاری  که  است  و خرمی  خوشی به  کردن (: رها جمیل  ندارید. )سراح  شمردن

 باشد.  نداشته
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ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

 ېئ  ېئ  ىئ   
  را مباح  با آنان  پیامبرش  ازدواج  را که  از زنانی  آیه، چهار گروه  در این  عزوجل  خدای

ای،  را داده  مهرهایشان  را که  همسرانت  قطعا ما آن پیامبر!  ای»کند:  می  گردانیده، بیان

کرد زیرا  آغاز صپیامبر   از همسران  گروه  از این  تعالی  حق « ایم کرده  لتو حال  برای

دادند و   ترجیح  آن  را بر دنیا و آرایشهای صپیامبر   بودند که  کسانی  همان  ایشان

مهر یا   دادن  کردند. البته  را انتخاب صشدند، پیامبر   مخیر ساخته  که  هم  هنگامی

 (. مؤجل عقد )مهر  در هنگام  آن  و مقرر کردن  است، یا نامیدن  طور عاجل به

  حالل «نیز و»اند:  شده  ساخته  حالل صخدا   رسول  برای  که  از زنانی  دوم  اما گروه

  و ملک تو بخشیده   ء به فی  خدا از طریق  را که  کسانی» پیامبر!  برتو ای  است  کرده

کنیز   . البته و جویریه  اند، مانند صفیه شده  گرفته  هو با قهر و غلب «تو هستند  یمین

 بود.  حالل صخدا   رسول  نیز برای  و مانند آن  شده  یا بخشش  شده  خریداری

  کردیم  و نیز حالل»اند:  شده  ساخته  خدا حالل  رسول  ایبر  که  از زنانی  سوم  گروه

 را که  هایت خاله  و دختران  ات دایی  و دختران  هایت عمه  و دختران  عمویت  دختران

  را که  از اینان  هر کس  که  است  تو حالل  برای  پس «اند کرده  تو مهاجرت با 

  که  گروه  از این  اما کسانی  درآوری  خویش  نکاح  و به  کنی  خواهی، خواستگاری می

 نیستند.  اند، بر تو حالل نکرده  هجرت

از   قسمت  این»گوید:  بود، می صخدا   رسول  دختر عموی  که  دختر ابوطالب  هانی  ام

از   نمایند ولی  ازدواج  خواستند تا با من صخدا   شد زیرا رسول  نازل  من  درباره  آیه

  عمو و عمه  دختران مراد از«.  بودم  نکرده  هجرت  من  شدند چرا که  هین  با من  ازدواج

باشند و   نزدیک صپیامبر   به  ـ چه  قریشی  هستند زیرا مردان  قریش  : زنانصپیامبر 
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پیامبر   های ها و دختردایی دخترخاله شوند. مراد از می  گفته  ایشان  دور ـ عموهای  چه

پیامبر   در نکاح  زن  قریشی، شش  از زنان  که  شویم د. یادآور میان زهره  بنی  : دخترانص

 نبود.  ایشان  نکاح در  زنی  هیچ  زهره بودند اما از بنی ص

بر   کردیم  نیز حالل «و»اند:  شده  ساخته  خدا حالل  رسول  برای  که  از زنانی  چهارم  گروه

  صورتی در»مهر   بدون  داوطلبانه «دپیامبر ببخش  خود را به  که  مؤمنی  زن» صپیامبر 

با  بخواهد تا صپیامبر   که  یعنی: در صورتی «گیرد  زنی  پیامبر بخواهد او را به  که

از   جنسی  برداری بهره  و مالک  گردانیده  خویش  مهر، او را منکوحه  بدون  بخشش  این

  که  این  صرف به خشند،ب می صپیامبر   خود را به  که  غیر مؤمنی  شود. اما زنان  وی

  که  است  . گفتنی نیست  حالل صپیامبر   برای  اند، نکاحشان بخشیده  ایشان  خود را به

  رسول  خود را به  شد که  نازل دختر جابر  غزیه  شریک  ام  از آیه، درباره  بخش  این

 کرد.  پیشکش صخدا 

و  « مؤمنان دیگر  نه  توست  وصمخص»مهر:   بدون  بخشش  از روی  ازدواج  این  البته

  اکرم  رسول  خصوصیات ، از« بخشش»لفظ   به  ازدواج ! . آری جایز نیست  دیگران  برای

و گواهان،   مهر و ولی  بدون توانستند می صو فقط پیامبر   سایر مؤمنان  نه  است ص

  غیر از رسول  مردی  بهمهر   بدون خود را  زنی  گیرند. اما چنانچه  نکاح  را به  زنانی  چنین

مرد با   بر آن  وی  نامند ـ مهر مثل می « مفوضه»را اصطالحا   آن  بخشید ـ که صخدا 

دختر   در مورد بروع صخدا   رسول  که گردد، چنان می  مرد، واجب  یا مرگ  مقاربت

نظر . اما از  هاست و مالکی  نظر احناف  این  را صادر کردند. البته  حکم  همین  واشق

 ببخشد.  کسی  را به  خویش  نفس  که  نیست  حالل  زن  جمهور فقها، برای

 صخدا   رسول که  اند و زنانی بخشیده صپیامبر   خود را به  که  ؛ زنانی شویم یادآور می
است، در   نگرفته  انجام  با ایشان ص  حضرت  آن  اند اما نکاح کرده  خواستگاری  از آنان

  کرده  با آنها نکاح  اند که بوده  زنانی  دارای ص  حضرت  آن  همچنینزنند.   نه  مجموع

  که . و ـ چنان است  تن  ده نیز مجموعا  تعداد ایشان  اند، که نکرده  عروسی  ولی

  و ام  است  نبوده صپیامبر   در نکاح  ای شده  بخشیده  زن  ـ هیچ  گفته  عباس ابن

او   که از آن  نبود و پس ص  حضرت  آن  نکاح  بالهرفت، نیز در ح  ذکر وی  که  شریک
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  ایم نشنیده»است:  کرده  سعد روایت ابن کردند.  سکوت  بخشید، ایشان  ایشان  خود را به

 «.باشند  خود پذیرفته  ازدواج  را به زنان، کسی  گروه  از این صخدا   رسول  که

و   احکام از  ایم را مقرر داشته  : آنچهیعنی « ایم کرده  را فرض  آنچه  دانستیم  راستی به»

؛ مانند  آن  از شرایط عقد وحقوق « زنانشان  در حق»  یعنی: بر مؤمنان « برآنان»  حقوق

بر   و نه  روا نیست  شروط بر مؤمنان  این  به  کردن وارد  اخالل  مهر، شهود و غیره، که

  دایره  کردن  و وسیع  داشت گرامی  انعنو به  خداوند متعال  که  در آنچه  که  رواست  ایشان

 ! مؤمنان  اقتدا کنند. لذا ای  ایشان  به گردانیده، ص  خویش  رسول  از مختصات  انتخاب

  نیز دانستیم «و»نیفزایید   منکوحه  نکنید و بر چهار زن  ازدواج  جز با مهر و شهود و ولی

  آن  مالک  هایشان یمین  که  نچهآ»در مورد   بر مؤمنان  ایم مقرر داشته  را که  آنچه

جایز   اسیرگرفتنشان  که  از کسانی  است، نه جایز  اسیرگرفتنشان  که  یزانیاز کن « است شده

باشد   کنیز باید از کسانی  دارند. همچنین  عهد وپیمانی  با مسلمانان  که  نیست، یا کسانی

  پرست و بت  کنیز مجوسی  الفمانند کنیز کتابی، برخ است،  حالل  خویش  بر مالک  که

  یک  از نکاح، با گذراندن  باید کنیز قبل  که . چنان نیست روا  بر مالک  آنان  نکاح  که

 گردد.  مسلم  دیگران  از نطفه  وی  رحم  پاکی  یعنی شود.  حیض، استبراء رحم

بر   ورد زنانها را در م حالل  دایره !صپیامبر   یعنی: ای «نباشد  حرجی  تا بر تو هیچ»

  مقصر هستی بیشتر  زنان  در گرفتن  که  نشوی  امر دلتنگ  تا از این  گردانیدیم  تو وسیع

دشوار است،   پرهیز از آن  که  بر آنچه  است  آمرزنده « است  مهربان  آمرزنده هللو ا»

ور قرار و محظ  حرج  در مظان  که  در اموری  اباحت  دایره  ساختن ؛ با وسیع است  مهربان

 دارند.

 را که  چیزهایی  همه ص  پیامبراکرم  خصوصیت  این  مناسبت به  و قرطبی  عربیال ابن

  ندارد ـ درمیدان  درآنها مشارکت  با ایشان  و احدی  است ص  حضرت  آن  مخصوص 

  بود که  فرض  صخدا   بر رسول  اند زیرا چیزهایی ـ ذکر کرده  و اباحت  فرض، تحریم

بر   شد که  گردانیده  یا مباح  حرام  بر ایشان  چیزهایی  که نگردید چنان  فرض  یشانبر غیر ا

 کنیم: می  نقل  طورخالصه امور را به  . و ما در اینجا این نیست  یا مباح  حرام  غیر ایشان

 :ص  حضرت  آن  مخصوص  ( فرایض )الف
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اسراء / » با آیه  شد و سپس  فرض  بر ایشان«  مزمل«  آیه  در آغاز طبق  ـ نماز تهجد، که 1

 گردید.  منسوخ  نفل  به  ، فرض«73

 (. )اشراق  ـ نماز چاشتگاه 2

 . ـ قربانی 1

 ـ نماز وتر. 4

 . زدن  ـ مسواك 5

 میرد. می  تنگدستی  درحال  که  کسی  وام  ـ پرداخت 9

 . شرع  ها و قوانین برنامه در غیر  رأی  با افراد صاحب  ـ مشاوره 7

 . از ایشان  ، یا مفارقتصپیامبر   در نکاح  ماندن  به  همسرانشان  ساختن مخیر ـ 8

 را با  دادند، باید آن می  را انجام  عملی  چون  بود که  فرض ص  حضرت  ـ بر آن 3

 رسانند.  پایان به  و استواری  محکمی

 ایشان:  مخصوص  ( محرمات )ب

 . )اوالد( ایشان  بیت اهلو   ایشان  از سوی  زکات  مال  ـ خوردن 1

 . است مورد اختالف  ایشان  بر آل  صدقه  . اما حرمت بر ایشان  نافله  صدقه  ـ خوردن 2

 . خویش  و تکالیف  واجبات  از انجام  الضمیر، یا غفلت ما فی  خالف  ـ آشکار ساختن 1

  بیرون  را از تن  آن  بود که  حرام  پوشیدند، بر ایشان می  جنگ  لباس صپیامبر   ـ چون 4

 نکند.  حکم  و دشمنانشان  ایشان  میان  عزوجل  آورند تا خدای

 . دادن  تکیه  حال غذا در  ـ خوردن 5

 بدبو.  غذاهای  ـ خوردن 9

  کردن وجایگزین  دادن  طالق  دیگر؛ به  همسرانی  به  خویش  همسران  کردن  ـ تبدیل 7

 . آنان

 پسندد. را نمی  ایشان  تصحب  که  زنی  گرفتن  ـ نکاح 8

 . آزاد کتابی  زن  گرفتن  ـ نکاح 3

 کنیز.  گرفتن  ـ نکاح 11

 . ـ نوشتن 11
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 شعر.  و آموختن  گفتن ـ شعر 12

 . مردم  های مندیها و نعمت بهره  به  دوختن  ـ چشم 11

 ایشان:  مخصوص  حاللهای )ج(

 . خویش  برای  غنایم  ـ برگزیدن 1

 . خمس  ( یا اصل غنیمت  خمس  حصه  پنجم  )یک  خمس  مسخ  مستقل  ـ گرفتن 2

 . وصال  روزه  ـ گرفتن 1

 . چهار زن  بر نکاح  ـ افزودن 4

 (. )بخشش  لفظ هبه  به  گرفتن  ـ نکاح 5

 . زن  حضور ولی  بدون  گرفتن  ـ نکاح 9

 مهر.  بدون  گرفتن  ـ نکاح 7

 . احرام  در حالت  کردن  ـ نکاح 8

 . ایشان  در حق  همسران  ( میان نوبت  )شب  سیمـ سقوط تق 3

 . مهرش  عنوان  به  وی  آزادی  دادن و قرار  از قید اسارت  صفیه  کردن ـ آزاد 11

  محل فقها  میان  مسئله  امت، این  . اما در حق احرام  بدون  در مکه  شدنشان  ـ داخل 11

 . است  اختالف

 . در مکه  ـ جنگیدن 12

 جا از خود به  نگذاشتند و اگر مالی  میراث  را به  مالی ص  رتحض  ـ آن 11

 بود.  صدقه  مال  گذاشتند، آن می

 . شان بعد از رحلت  ایشان  برای  همسران  همسری  حکم  ماندن  ـ باقی 14

ماند  می  باقی  زن  بر آن  ایشان  دادند، حرمت می  را طالق  زنی ص  حضرت  ـ اگر آن 15

 جایز نبود.  با وی  کردن  نکاح  اندیگر  و برای

  انبیای بر امتها و  که  ذکر کرده  و امتشان  ایشان  را نیز برای  دیگری  امور مباح  قرطبی

 نظر شد.  صرف  آن  پرهیز از اطناب، از نقل  و برای  است  نبوده  دیگر مباح
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

ٹ   ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  

 ڃ  ڃ  ڃ  
 تأخیر انداز و  به  خواهی می  را که»  یعنی: از همسرانت « از آنان  هرکدام  نوبت»

 شو.  و با او همبستر و همخوابه « ده  خود جای  پیش  خواهی می  را که  هرکدام

 صخدا  رسول بر  همسران  میان  نوبت و شب  تقسیم  آیه، مراعات  این  از نزول  قبل
 و اختیار در  برداشت  ایشان  را از ذمه  وجوب  شد و این  نازل  آیه  بود تا این  واجب

  از همسرانشان  کسانی  میان صخدا   رسول  گردید. البته  محول  خود ایشان  به  باره  این

  کردند و کسانی می  رعایت را  مساوات  ساختند، در نوبت می  خود نزدیک  را به  آنان  که

  آنان  به  خواستند، در نوبت می  هر مقدار که  انداختند، به تأخیر می  به  که  را هم  از آنان

  زنانه  و رشک  عنها از سر غیرتهلل ا رضی  عائشه  که  است  شده  دادند. روایت می  سهم

  بود که  همان«. بخشد؟ می  کسی  هخود را ب  کند که حیا نمی  زن  آیا یک»گفت:  می

گفت:  ص پیامبر  عنها بههلل ا رضی  عائشه  گاه آن فرمود.  را نازل  آیه  این أخداوند

  پروردگار شما در برآوردن  که  بینم می  من !هللا  رسول هواك: یا  فی  یسارع  ربک  أری»

 دارد.  شما لطف  در حق  همه  یعنی: این «کند می  شما شتاب  خواسته

 « نیست بر تو  گناهی  ای، باز بجویی، هیچ گرفته  از او کناره  را که  از آنان  و اگر زنی»

کنار   شب  نوبت  از تقسیم  را که  از کسانی  تا زنی  باشی  خواسته  یعنی: چنانچه

  هیچ بی و  تو نیست  فراروی  مانعی  سازی، هیچ  خود نزدیک  به اای، مجدد گذاشته

 «شود  روشن  چشمانشان  که آن  به  نزدیکتر است  این»  کنی  چنین  توانی یم  حرجی

و   خشنودی ایم، به داده  با زنانت  و معاشرت  تو در امر صحبت  به  که  اختیاری  یعنی: این

است،   شده  داده تو  اختیار از نزد ما به  این  بدانند که  زیرا وقتی  نزدیکتر است  رضایشان

کثیر   گیرد. ابن می  آرام  و دلها و دیدگانشان  بربسته  رخت  از آنان  زنانه  رتو غی  رشک

  امر، باز هم  تو در این  اختیار به  با وجود تفویض  اگر بدانند که»گوید:  می  آن  در معنی

  شده  و شادمان  خوشحال  سخت  کارت این  دهی، به می  سهمی  آنان  به  و نوبت  در تقسیم

  که  از این «نشوند  اندوهگین»  صورت  در این «و» «.کنند می  یقین  و انصافت  عدل  و به
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  به  شان همگی»  صورت  در آن «و»  دهی می  دیگر ترجیح  بعضی را بر  از آنان  چرا بعضی

در   خود و چه  سوی به  دادنشان  و جای  ساختن  در نزدیک  چه « ای داده  آنان  به  آنچه

خدا   شماست  در دلهای  خشنود گردند. و آنچه»  گذاشتنشان و کنار  نداشت  واپس

در   را که  دارید و از جمله، آنچه می  پنهان  در نهاد خویش  را که  چه یعنی: هر «داند می

داند  می  تعالی  دارید، حق می  پنهان  از آنان  بعضی  سوی به  قلبی  رایش وگ  مورد زنان

  و خدا دانای»باشید   او را مد نظر داشته  خویش، رضای  لو عم  نیت باید در  پس

 گردد.  عملی  پروا شود و فرمانهایش  از وی  که  است  آن  لذا سزاوار به « است بردبار

  رسول  که  فرمود: با آن  که  است  عنها آمده هللا  رضی  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

  مناجات  حال، چنین  با این  کردند ولی می  و عدالت  خود تقسیم  زنان  در میان صخدا 

ابوداوود  ـ زاد  و ال املک  فیما تملک  فیما املک، فال تلمنی  هذا فعلی  اللهم»کردند:  می

  مرا در آنچه  پس  هستم  آن  مالک  که  در آنچه  است  کار من  نای یعنی: القلب: بارخدایا!

افزاید: مراد  ابوداوود می «. نکن  نیستم، سرزنش  آن  کمال  و من  هستی  آن  تو مالک  که

بود   بیشتری  قلبی  و محبت  گرایش نیستند،  آن  مالک  ایشان  که  از آنچه صخدا   رسول

  روایت  به  شریف  حدیث در  داشتند. همچنین  از همسرانشان  بعضی  به  که

نزد شما   از مردم  کسی  چه  که  پرسیدم صخدا   است: از رسول  آمده  عاص عمروبن

. باز گفتم:  ؟ فرمودند: پدر وی مردان . باز پرسیدم: از ؟ فرمودند: عائشه تر است محبوب

 «.... و چند مرد دیگر را نیز برشمردند خطاب ؟ فرمودند: عمربن کسی  چه  بعد از وی

 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

 ک  ک  ک      گ  گ   گ   ک 
  از این از مخیر شدن، تو را برگزیدند، یا بعد  پس  همسرانت  تن  نه  این  که « بعد از این»

همسر   تن  آیه، نه  این  لذا بعد از نزول « نیست  تو حالل  برای  زنان  دیگر گرفتن»روز 

  پاداش  به أخداوند  تیبتر  این  ما بود. به  در حق  ، مانند چهار زنصپیامبر   در حق

  آن  دنیا وتجمالت  را بر زندگانی  آخرت  و سرای  همسرانشان، او و رسولش  که  آن

  خود زنی  دیگر باهمسران  گردانید که  حرام ص  خویش  بر رسول  آیه  برگزیدند، با این
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یعنی:  » کنی  آنان  را جانشین  دیگری  زنان  که  نیست  حالل  و برایت»دیگر بگیرند 

با   آنان  عوض و در دهی  را طالق  یا بیشتر از همسرانت  تن  یک  که  نیست  حالل  برایت

یعنی: هرچند  «آورد  شگفت  تو را به  آنان  هرچند زیبایی»  کنی  دیگر ازدواج  زنانی

 گردانی، مورد پسند باشد  همسرانت  را جانشین  آنان  خواهی می  که  یا زنانی  زن  زیبایی

تو   در ملک  که  کنیزانی یعنی: بجز « است  شده  تو مالک  دست  که  آنچه  استثنای  به»

بر تعداد   و از آنان  درآورده  خویش  ازدواج  را به  آنان  که  جایز است  برایت  هستند. پس

  قبطیه  ماریه  آیه، مالک  این  بعد از نزول صخدا   رسول  که چنان  بیفزایی  همسرانت

درگذشت،  صپیامبر   حیات در  که  ابراهیم  کردند و فرزندشان  ازدواج  وی ند و باشد

حذر   اوامر وی  از مخالفت  پس « است  چیز مراقب  و خدا بر همه»دنیا آمد   به  از وی

 کنید.

از   خواستگاری منظور  به  دختر، یا زن  سوی به  نگریستن  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

ذاخطبإ»فرمودند: صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث یز استجا  وی

از شما   یکی  : هرگاه نكاحهافليفعلإلىمايدعوهإلىينظرأناستطاعنفإةالمرأحدكمأ

  او را به  که آن  سوی به  که  توانست نماید، اگر می  خواستگاری  تا از زنی  خواست می

  روایت  به  دیگری  شریف  حدیث در«. کند  چنین  خواند بنگرد، باید که امیفر  وی  نکاح

  من  به صخدا   . رسول کردم  خواستگاری از زنی»گفت:   که  است آمده  شعبه بن مغیره

امر   زیرا این  کن  او نگاه  فرمودند: به ! گفتم: نه ؟ ای او نگریسته  سوی فرمودند: آیا به

 «.برقرار سازد  و محبت  الفت شما  در میان  که  است  آن  به نزدیکتر

  این نکردند مگر  رحلت صخدا   رسول»اند:  گفته  دیگر از صحابه  و برخی  عائشه

دیگر   زنان ـ هر تعداد از  محرم  ـ جز زنان  گردانید که  حالل  برایشان  عزوجل  خدای  که

  این  حکم  برآنند که  روایت  این  اساس بر  برخی«. بگیرند  همسری  خواهند، به می  را که

زیرا   نیست  و منسوخ  است  محکم  کریمه  آیه  که  است  این  اما ترجیح  است  منسوخ  آیه

  عائشه  باال به  روایت  ـ انتساب  است  گفته«  القرآن احکام»در   عربیال  ابن  که  ـ چنان

 . است  عنها ضعیف هللا  رضی
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ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  

ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
  تمام  برای  عام  است  ای نهی  این «نشوید  پیامبر داخل  های خانه  به ! مؤمنان  ای»

 برای  که  مگر آن»وارد نشوند:  صخدا   رسول  های از خانه  ای خانه  به  که أ صحابه

 برای صپیامبر   از سوی  که  یعنی: مگر آن «شود  داده  شما اجازه  به  طعامی  صرف 

  که آن یعنی: بی «باشید  آن  شدن  منتظر آماده  که آن  بی»باشید   شده  دعوت  طعامی  صرف 

شدید،   دعوت  که  هنگامی  ولی»بنشینید  صپیامبر   غذا، در خانه  شدن  انتظار پخته  به

  اجازه شما  شدید و به  دعوت صپیامبر   از سوی  که  یعنی: هنگامی «شوید  داخل

  برای  نیز مجوز کافی  یتنهای به  آن، دعوت شد، وارد شوید در غیر  داده  دخول

  بیرون به  لذا مؤمنان «شوید  غذا خوردید، پراکنده  چون  پس»  شما نیست  شدن داخل

مقصود،   سر رسیدن غذا و به  اند، بعد از صرف شده  دعوت  در آن  که  از منزلی  آمدن

 اند. ملزم

انتظار  چشم  که  است یکسان  به  خطاب  کریمه  گوید: آیه می  نزول  سبب  در بیان  بیضاوی

نشستند تا غذا  می و منتظر  شده  داخل  اتاقهایشان  بودند و به صخدا   رسول  غذای

  طفیلی  در امر گرانجانان» عنها فرمود: هللا  رضی  عائشه  که  است شده  شود. روایت  پخته

از «. نتشروافا  نکرد وفرمود: فاذا طعمتم  را تحمل  آنان  خداوند متعال  که  بس  همین

  و طفیلی  افراد تنبل، گرانجان  درباره  آیه  گفت: این  که  است شده  روایت  ارقم بن سلیمان

«  ثقالء: تنبالن«  را، آیه  آیه  این  برخی  که  است  جهت  و از همین  است شده  نازل

 اند. نامیده

  به  شدن  ا و سرگرمغذ  بعد از صرف  از نشستن  مراد نهی «گردید  سخنی  سرگرم  و نه»

  با اجازه  شدن  اجازه، یا داخل  بدون  شدن یعنی: داخل «کار  این  گمان بی».  است  سخنان
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دهد  می  پیامبر را رنج»  شدن  سرگرم  سخنان  و به  غذا نشستن  شدن  انتظار پخته  و به

  خدا از حق  ولی» روید.  بگوید: برخیزید و بیرون  که  از این «دارد می  از شما شرم  ولی

شما فرو   برای است،  و راست  حق  را که  آنچه  بیان أیعنی: خداوند «کند نمی  شرم

.  و غیره  خانه  ظروف و  از اسباب «خواستید  پیامبر متاعی  از زنان  و چون»گذارد.  نمی

و  « پرده  از پشت  پس» گفتید؛  سخن  ضرورت  از روی صپیامبر   با زنان  یعنی: چون

  سوی  به  طور کلی  و به «بخواهید  از آنان»باشد   فروهشته  شما و آنان  میان  که  حایلی

  برای»  و حجاب  پرده  کاال از پشت  آن  خواستن«  این»نکنید   نگاه صپیامبر   زنان

  برای  تراست کننده  کار، پاك  این یعنی: « تر است پاکیزه  آنان  شما و دلهای  دلهای

  مردان  برای  که  بدی  و برداشتهای  شیطانی  و شبهه، وساوس  از شک  شما و آنان  دلهای

  که  شما سزاوار نیست  و برای»آید  می  پیش  در امر مردان  زنان  و برای  در امر زنان

را در   صخدا   رسول  را ندارید که  حق  یعنی: شما این «خدا را برنجانید  رسول

  او به  از وفات  را پس  نباید زنانش اومطلق»نمایید   نید و اذیتاز چیزها برنجا  چیزی

  فرزندان  برای  مادران  هستند و نکاح مؤمنان   مادران  زیرا آنان «خود درآورید  نکاح

بعد از  صپیامبر   همسران  گرفتن  نکاح  یعنی: به «کار  ینا  گمان بی»  نیست  حالل

  و نادرست  سهمگین  بس  و کاری  بزرگ  یعنی: گناهی « است  بزرگ هللنزد ا»  رحلتشان

 «.در آخرتند  من  در دنیا زنان  من  زنان»است:   آمده  شریف  . در حدیث است

  دعوت صپیامبر   منزل  غذا به  صرف  برای  که  هنگامی  از مردم  برخی  که  است  نقل

  در میان  و سخنانی  نموده  تنگ  ایشان  و خانواده صرا بر پیامبر   شدند، منزل می

  حضرت آن  ولی  نداشت  آنها را دوست  کردن  مطرح صخدا   رسول  آوردند که می

و بر   کرده  تحمل را  آنان  درازی  سخن  داشتند، این  که  ای و بزرگواری  کرم  از روی ص

روند   این  تا به  خواست  عزوجل  خدای  ورزیدند پس می  و آزار شکیبایی  رنج  این

  و این  آموخت  آمدند، ادب صمحضر پیامبر   به  که  کسانی  دهد لذا به  پایان  آزاردهنده

 گردید.  و آیندگانشان  آموز آنان ادب  آیه

خدا   رسول  چون»فرمود:   که  است شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  مالک بن از انس

  عروسی  غذای  صرف  را به  گرفتند، مردم  همسری  را به  جحش دختر  زینب ص
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  سرگرم  سخنان  به  کردند. بعد از آن  آمدند و غذا را صرف  کردند، مردم  ( دعوت )ولیمه

  برای  گویی  دادند که  نشان  از خود حرکتی صخدا   و نشستند. رسول  شده

را   وضع  این صخدا   رسول  برنخاستند. چون  شوند اما مدعوین می  آماده  برخاستنشان

  همچنان نفر  سه  برخاستند ولی  با ایشان  هم  از جمع  دیدند، خود برخاستند و کسانی

و   مرفت صخدا   نزد رسول  من  هنگام  برخاستند و رفتند. در این ابودند و بعد  نشسته

  وارد شدند و من  شان خانه به صخدا   رسول  اند. پس رفته  آنان  که  خبر دادم  ایشان  به

شد و   افگنده  پرده  و آنان  من  هنگام، میان  در این  که  وارد شوم  تا با ایشان  رفتم  هم

تا   _گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ+فرمود:   را نازل  آیه  این أخداوند

 ._ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ +اش: فرموده

 شود. می  نامیده«  حجاب«  آیه، آیه  این

 

 حت  خت     مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب        يب    جت
خدا  ادارید، قطع  را پنهان  را آشکار کنید یا آن» صپیامبر   از آزار دادن « اگر چیزی»

 کند. می  مجازات  و شما را در برابر آن « داناست  هرچیزی  به

 از اصحاب  یکی  شد که  نازل  هنگامی  کریمه  نزول: آیه  سبب  در بیان  روایتی  بنا به

.  گیرم می  نکاح  را به  همسر ایشان  فالن  کردند، من  رحلت صخدا   گفت: اگر رسول 

  توبه  خویش  سخن  از این  بود که هللعبیدا بن سخن، طلحه  این  است: گوینده  گفته  سدی

کرد و   انفاق أخدا  را در راه  شتر با بار آن  را آزاد و ده  ای از آن، برده  کرد و در توبه

هلل ا و عمر رضی  انس  گوید: بجز روایت می  عربی . ابوبکربن رفت  حج  به  پیاده  پای

 . است  ضعیف  باره این دیگر در  روایات  عنهما، تمام

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ   ڦ  
کرد، در  امر  در مورد بیگانگان  حجاب  رعایت  را به  زنان  خداوند متعال  که بعد از آن

ذکر   به  آیه  در این  که  از نزدیکان  از گروهی  گرفتن حجاب  سازد که می  اینجا روشن
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  بیشتری  تفصیل را با  نیز آنان« نور«  در سوره  که چنان  نیست  پردازد، واجب می  ایشان

  پدران  پیش  حجاب در مورد فروگذاشتن  نیست  گناهی  هیچ  زنان بر»است:  استثنا کرده

  و پسران  خویش  برادران  و پسران  خویش  و برادران  خویش  و پسران  خویش

  که  زنانی یا همسایگانشان، یا  از نزدیکان « خویش  جنس هم  و زنان  خویش  خواهران

از  « است  شده  آن  مالک  آنان  تدس  که  آنچه  و نه»  است  حاجتی  دیدارشان  را به  آنان

گوید: مراد، فقط  می مسیب سعیدبن . اما است  کثیر گفته ابن  که ـ چنان  و کنیزان  غالمان

  نیز این  حنفی  بگیرند. ومذهب  حجاب  و باید از غالمان  غالمانشان  زنانند نه  کنیزان

  منزله  دو به  ر نکرد زیرا آنذک )خالو( را  عمو و دایی أخداوند»گوید:  می  . نسفی است

  و ای».  نیست  واجب  گروه  این نزد  گرفتن  حجاب  بر زنان  پس«. هستند  پدر شخص

همانا »در اینجا ذکر شد   که  در اموری  امور؛ از جمله  در تمام «از اهلل پروا بدارید ! زنان

  بر او پنهان  مریا  هیچ و  است یعنی: دانا و گواه  « چیز شهید است  خدا بر همه

 ماند. نمی

  اند که کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از انس  و مسلم  بخاری

شوند،  شما وارد می  بر زنان  و بد همه  افراد نیک !هللا گفت: یا رسول  خطاب عمربن

فرمود.   را نازل  حجاب  آیه أخداوند  دادید. پس قرار می  را در حجاب  آنان  کاش  ای

 . است عمر  از موافقات  آیه  لذا این

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
از  و  دعاء است  صاله: در لغت «فرستند می  بر پیامبر صاله  همانا خدا و فرشتگانش»

  امت  جانب دعا و استغفار و از  فرشتگان  و رضوان، از جانب  رحمت أخداوند  جانب

شما نیز بر او درود فرستید و  ! مؤمنان  ای»  است ص  اکرم  رسول  زرگداشتدعا و ب

  جمع ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم  یعنی: میان « گفتنی سالم   گویید به  سالم

 «. و سلم  سیدنا محمد و آله  علی  صل  اللهم»کنید و بگویید: 

خبر   اعلی در مال  نزد خویش  اش رامیگ  رسول  و منزلت  آیه، از مقام  در این أخداوند

  و فرشتگان فرستد درود می  بر پیامبر خویش  است: او نزد فرشتگانش  و فرموده  داده
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دهد تا در  می را نیز دستور  بندگانش  تعالی  فرستند بنابراین، حق نیز بر او درود می  وی

بفرستند تا ثنا و  درود ص  حضرت  و بر آن  اقتدا کرده  او و فرشتگانش  کار به  این

 گردد.  جاری  و سفلی  علوی  از عالم  عالمیان  همه  ، بر زبانصدرود پیامبر 

 بر هر مسلمانی ص  حضرت  بر آن  فرستادن درود  که  نظر دارند بر این  علما اتفاق

بر «  سالم»و«  صاله»لفظ   باشد. البته بار می در عمر یک  حد آن  و کمترین  است  فرض 

  گفته مستقال  که  سزاوار نیست  پس  است  ایشان  به  مخصوص  ، شعاریصخدا   سولر

  گفتن  و سالم  صاله تبع  . اما به السالم علیه  . یا: فالن )درود( خداوند بر فالن  شود: صاله

باشند جایز است، مانند   آن  اهل  که  بر دیگران  گفتن  و سالم  ، صالهص  حضرت  بر آن

درود و  واصحابه: خدایا!  و آله  اهلل  رسول  علی  و سلم  صل  اللهم» شود:  گفته  که  این

  روایت  به  شریف  در حدیث «. و اصحابشان  و بر آل صخدا   بر رسول  بفرست  سالم

 صخدا   رسول  به  خطاب أ  اصحاب از  گفت: یکی  که  است آمده  عجره  بن کعب
در   که  گاه ؛ آن در قعده  شناختیم، یعنی  را که بر شما  گفتن اما سالم !هللا گفت: یا رسول

النبيأعليكالسالم»خوانیم:  می  چنین«  التحیات» بفرمایید   پس«  وبركاتهاهللةورحميها

محمدآلمحمدوعليعليصلاللهم»فرمودند؛ بگویید: ؟ است  بر شما چگونه  صاله  که

 «.حميدمجيدنكإحميدمجيد.اللهمنكإبراهيمإآلوعلييمبراهإعليكماصليت

  روایت  به  شریف  نیز در حدیث صخدا   بر رسول  فرستادن درود  فضیلت  در باب

عنهوحطعشرصلواتعليهاهللصليةواحدةصالعليصليمن»است:   آمده  انس

خطيئات درود  بار  بر او ده  رستد، خداوند متعالبار درود بف  یک  بر من  : هرکهعشر

  به  شریف  درحدیث  همچنین«. گرداند می  را سبک  گناه  او ده  فرستد و از دوش می

البخيل»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است آمده  از پدرش  الحسین ابن علی  روایت

شود اما بر   برده  وی نزد  من  نام  که  است  کسی  : بخیلعلييصللمثمعندهذكرتمن

عليحديسلمأمنمنكمما»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. درود نفرستد  من

اهللإ رد عليهأحتيروحيعليال   سالم  بر من  که  ازشما نیست  کس  هیچ السالم رد

  وی  را به  وی  سالم  تا جواب گرداند برمی  من  را به  من  خداوند روح  که  گوید مگر این

 «. برگردانم
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  زیارت  در روز جمعه، در هنگام ص  اکرم بسیار بر سول  گفتن درود  که  باید دانست

  بن . سهل است  مسنون  حضور نماز جنازه  و در هنگام  ، بعد از اذانص  حضرت  قبر آن

  زیرا اول  است  تعبادا افضل صخدا   بر سول  فرستادن درود»گوید:  می  تستری هللعبدا

  آن  را به  مؤمنان  تعالی  حق  اند و سپس شده  دار آن عهده  وی  و فرشتگان أخداوند

  بر رسول  اما درود فرستادن «. نیست  چنین این  سایر عبادات  که  در حالی  دستور داده

 . است  ستوده  سنتی و نزد جمهور فقها  واجب  در نماز، نزد شافعی صخدا 

 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ڇ  ڍ 
  را در دنیا و آخرت  رنجانند، خدا آنان را می  خدا و پیامبرش  که  کسانی  گمان بی»

  خوارکننده  عذابی  و برایشان»  طرد کرده  خویش  را از رحمت  یعنی: آنان « کرده  لعنت

 فرزند را  نسبت أخداوند  به  که اند و یهود و نصاری  مشرکان  آنان « است کرده  آماده

 وی  دهند، یا به می  را دشنام  و تقدس  تعالی  خدای  که  کسانی  همه  دادند. همچنین

  داخل  گروه  این  آمیز است، در زمره ـ اهانت  و شکلی  هر گونه  ـ به  دهند که می  نسبتی 

  تکذیب را صخدا   رسول  که  نیز هست  ناظر بر کسانی  کریمه  آیه  که شوند. چنان می

  آن  دندان و  آلود ساخته و خون  را مجروح ص  حضرت  آن  مبارك  کرده، چهره

دروغگو یا ساحر  گفتند: او دیوانه، یا شاعر، یا  که  را شکستند و کسانی ص  حضرت

  آیه  این  در حکم رنجاند، نیز را می صخدا   رسول  که  یا عملی  . و هر سخن است

 . ستا  داخل

 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ڱ   
 باشند، آزار  ناروا شده  عملی  مرتکب  که آن  را بی  مؤمن  و زنان  مردان  که  و کسانی»

آزارند؛  می و ناروا  ناحق  به  رسانی آزار  از وجوه  وجهی  را به  یعنی: آنان «رسانند می

  و گناه  بهتان اقطع»  با آنان  نادرست  رفتاری  تنگرف  زشت، یا در پیش  سخنی  مانند گفتن

 «.اند  گرفته  دنگر  به  آشکاری
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شد  ذکر  مطلق  ، حکمص  و پیامبرش أخدا  به  رساندن در آزار  که  کنیم می  مالحظه

گ  +قید:  به  مؤمنان  به  اما آزار رساندن  نیست  حق  صورتی  هیچ  و به اکار ابد  زیرا این

زیرا آزار  شد  باشند( مقید ساخته  ناروا شده  عملی  مرتکب  که آن  )بی:   _گ  ڳ

در حد و تعذیر  است،  حق  به  که  ناروا؛ آنچه  به  و گاهی  است  حق  به  گاهی  مؤمن  دادن

  رساند، در این قتل  دهد، یا او را بزند، یا به  را دشنام  کسی  باشد: مثال اگر مؤمن می

را   شود و اگر مالی  انجام  حد و قصاص  عنوان  به  عمل  با او این  که  جایز است  صورت

  آن  شود و در قبال  معصیتی  مرتکب  بسا که و چه  است  مانند آن  کند، بر او غرامت  تلف

 تعزیر گردد.

  رسول  اصحاب  به  زدن مؤمن، طعنه  به  آزاررسانی  انواع  ترین از سخت  که  باید دانست

 . است  ایشان  آبروی  شمردن  و مباح  مسلمانان  غیبت، صخدا 

 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
خود را بر خود   بگو: جلبابهای  مسلمانان  زنان  و به  و دخترانت  زنان  به پیامبر!  ای»

خود   لباس  بر روی  زنان  که  است  گشادی  جلباب: چادر یا جامه «سازند  نزدیک

  ستا معنی   این  بر خود به  جلباب  کردن پوشاند. نزدیک  را می  بدنشان  اندازند و تمام می

  پنهان  به را  ایشان  عزوجل  خدای  را که  و زینتی  را بر خود فروپوشانند تا تجمل  آن  که

گوید:  می  کریمه  در تفسیر آیه سعبا بپوشاند. ابن  است، بر ایشان دستور داده  آن  کردن

  بیرون  حاجتی  برای خود  های از خانه  داد تا چون  را فرمان  مؤمن  زنان  خداوند متعال»

را   خویش  چشم  یک سر با چادر بپوشانند و فقط  خود را از باالی  روند، صورت می

 «شوند  شناخته  که آن  به  است تر نزدیک»چادرها   فروپوشیدن « این»«. آشکار سازند

آزاد و   از زنان  ایشان  و بداند که را بشناسد  آنان  بیننده  که  است  آن  تر به یعنی: نزدیک

 «نشوند  آزار قرار داده و مورد»دهد  تمییز  را از کنیزان  هستند لذا ایشان  و وارسته  پاك

 . ناپاك  مردم  از سوی  با تعرض
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در   چون  بودند که  و اوباشان  از فاسقان  گروهی  در مدینه» کند: می  نقل  کثیر از سدی ابن

اگر   کردند ولی می  تعرض  زنان  و به  آمده  ها بیرون کوچه  شد، به می  هوا تاریک  شب

  کنیز لذا از او دست  نه  آزاد است  زن  گفتند: این چادر دارد، می  زنی  دیدند که می

  به  پس  کنیز است  زن  این گفتند: دیدند، می چادر می  را بدون  زنی  داشتند و چون برمی

  در گذشته  مؤمن  زنان  که  از آنچه  است « و خدا آمرزنده»«. کردند می  او تعرض

 . آنان  به « است  مهربان»و چادر بر سر خود   روسری  اند، از ننهادن نکرده

  های خانه از  انصار که  شد، زنان  نازل  آیه  این  چون»گوید:  عنها می هللا  رضی  سلمه ام

  کالغ  آنان بر سر  گویی  رفتند که می  راه  با وقار و آرامی  آمدند، چنان می  خود بیرون

 «.بودند  پوشیده  سیاهی  های جامه  که  در حالی  است  نشسته

 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

 ې  ې  ې   ى     ى  ائ  
امر  در  ای و شبهه  یعنی: شک « است  بیماری  در دلهایشان  که  و کسانی  افقاناگر من»

در   سازان شایعه و»« اند  در اینجا، زناکاران  مراد از آنان»گوید:  می  . عکرمه است  دین

  و فروپاشی  ناتوانی و  ضعف  متضمن  را که  دروغینی  اخبار و گزارشهای  که « مدینه

از  «برندارند  دست» کنند می  است، پخش  برآنان  مشرکان  و غلبه  ریو برت  مسلمانان

یعنی: قطعا  « گماریم برمی  سخت  آنان تو را بر  البته»خود   سازی و شایعه  و شک  نفاق

و   را با کشتن  آنان و دستور ما  فرمان  و تو به  گردانیم مسلط می  تو را برآنان

در جوار   در مدینه  مدتی اندك جز  و سپس»  گردانی میو نابود   کن تارومارکردن، ریشه

  این ! . آری تبعید و طرد کنی  مدینه را از  آنان  که  دهیم تو دستور می  زیرا ما به «تو نپایند

در مورد   گاهی  کردند که  می  پخش  مدینه را در  افگن، اخباری ساز و تزلزل شایعه  گروه

  حاکی  و گاهی  شدنشان  کشته  در باره  مسلمانان، باری  جنگی  اعزامی  شکست گروههای

کردند در  می  را پخش  مدینه  به  دشمن  و حمله  هجوم  شایعه بود و یا  آنان  از مغلوبیت

  دست، دلهای  از این  اخبار و شایعاتی  بود، که  کامال دروغ ها شایعه  این  که  حالی
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  با این أخداوند  . پس ساخت می  را آشفته  هایشان و روحیه  شکست را می  مسلمانان

 کرد. را تهدید  آیه، آنان

افتاد  تأخیر  به ص  اکرم نبی  عمال تا اواخر زندگی  منافقان  مجازات  که  شویم یادآور می

دستور دادند تا  صخدا   شد ـ رسول  نازل«  برائه«  سوره  که  گاه ـ آن  و در اواخر بعثت

  جمعیت  در درون  افرادی  به  و خطاب  ساخته را رسوا  منافقان  گاه نآیند آ  گردهم  مردم

  پس«. برخیز...  فالن هستی، ای   رو زیرا تو منافق  برخیز و بیرون ! فالن  ای»گفتند: 

 شدند. از مسجد می  آنان  دار اخراج خاستند و عهده برمی  مسلمانشان  و اقوام  برادران

 

 ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
و   شده طرد  حال  سازان، در آن و شایعه  یعنی: منافقان، بیماردالن «شدگانند  کرده  لعنت»

  کشته  سخت  کشتنی  شوند و به  شوند، اسیر گرفته  و هر کجا یافته»اند  شده  رانده

  اسیرشان برده،  یورش  بر آنان  مردم  دهد بلکه  پناهشان  را نیابند که  و هرگز کسی «شوند

  خشم  آنان بر  وی  و رسول أخدا  که  روی  آن رسانند، از می  قتلشان  کنند و به می

 آید. می  بر سر آنان  همه  وقایع  برندارند، این  دست  منافقان  چنانچه ! اند. آری گرفته

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ   
 « است  بوده  خدا جاری  سنت  یناند، هم گذشته  از این  پیش  که  کسانی  در باره»

لذا   است  کرده  جاری  گذشته  در امتهای  عزوجل  را خدای  کشتار منافقان  یعنی: سنت

  و در سنت»  است  نیز، همین  امت  این  برانگیز در میان تزلزل  پراکن شایعه  منافقان  حکم

از   ـ اعم  گروه  این  رد امثالدر مو  سنت  این  بلکه « یابی نمی  خدا هرگز تغییر و تبدیلی

 . و پایدار است  ـ ثابت، همیشگی  همه  و آیندگان  پیشینیان

را   آن  ضرورت  شود که می  حکم  در صورتی  منافقان  قتل  به  که  یابیم درمی  آیات  از این

 کند.  ایجاب
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 ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ 
 «پرسند می»  آن  وقوع  یعنی: از وقت « قیامت  از تو درباره»  مکه  رکانیعنی: مش « مردم»

دیگر   کس و هیچ « استهلل فقط نزد ا  آن  بگو: علم»  عناد و استبعاد و آزمودنت  از روی

و  «باشد  نزدیک  بسا قیامت چه » !صمحمد   ای « دانی  و تو چه»ندارد   آگاهی  از آن

  حقیقت  این  بیان  برای صخدا   رسول  ساختن د. مخاطب ده  روی  نزدیک  در زمانی

  که ـ درحالی  مستور باشد و ایشان  غیب  در پرده  از ایشان  قیامت  ههرگا  که  است

  وقت  چگونه  صورت، دیگران  در این  را ندانند پس  آن  هستند ـ وقت أخدا  فرستاده

  در هر حال  شد تا بندگان داشته   نگاه  نپنها قیامت   وقت ! ؟ آری را خواهند دانست  آن

 باشند.  آماده  آن  برای

بعثت»فرمودند:  ص  اکرم رسول  که  است آمده  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  نزدیک  [انگشتم]دو   مانند این  قیامت  که  شدم  مبعوث  حالی در  : منكهاتينةوالساع

دو   این  که چنان کردند. یعنی:  خود اشاره  و وسطای  سبابه  دو انگشت  سوی و به«.  است

 . است  نیز نزدیک  نزدیکند، قیامت  هم به  میانی  انگشت

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
و   طرد کرده  خویش  را از رحمت  یعنی: آنان « کرده  را لعنت  همانا خداوند کافران»

  فروزانی  آتش»در دنیا   لعنت  با این  ههمرا  در آخرت « و برایشان»  است  دور رانده

 . است  و سهمگین  بسیار فروزان  سعیر: آتش « است  کرده  آماده

 

 ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
  برده  بیرون  از آن  نه «مانند می  در آن»  و انقطاعی  گسست  هیچ  بی « و همیشه  جاودان»

و   یاری  که «یابند می  دوستی  هیچ  نه»دارند   و فنایی  زوال  آن در  شوند و نه می

  نصرتشان  که « یاوری  هیچ  و نه»باز دارد   دوزخ  را از عذاب  کند و آنان  شان پشتیبانی

 برهاند.  را از آن  و آنان  داده
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 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
  گاهی شود،  یعنی: زیروروی «شود  گردانده  دوزخ  در آتش  هایشان چهره  که  روزی»

  بریان  آتش در  که  رو، همانند گوشت  به  دیگر، از پشت  بر جهتی  و گاهی  جهت  این  به

و   سیاه  گاهی  که است  آتش  با سوزش  رنگهایشان  شدن  شود. یا مراد، دگرگون می  کرده

  ترین گرامی  زیرا چهره دش  ساخته  مخصوص  یادآوری  ها به شود. چهره کبود می  گاهی

و پیامبر را   بردیم می  را فرمان هللما ا  کاش  گویند: ای می».  است  انسان  عضو جسم

او   و رسول أخدا در دنیا  کاش  کنند که آرزو می  یعنی: کافران « کردیم می  اطاعت

  تا از اینآوردند  می  بود، ایمان  آورده صپیامبر   آنچه  کردند و به می  را اطاعت ص

 اند. یافته  نجات  مؤمنان  که یافتند چنان می  اند، نجات درافتاده  در آن  که  عذابی

 

 ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
یعنی: از رؤسا  « بردیم  خود فرمان  و بزرگان  ما از پیشوایان گویند: پروردگارا! و می»

و ما را »  اقتدا کردیم  آنان  و به  بردیم  نو فساد فرما  تباهی  گر و رهبران گمراه  و علمای

 آراستند.  و رسولش أخدا  ما از کفر به  برای  که  با آنچه «ساختند  گمراه  از راه

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          گ  
  ؛ یکی کن  ما عذابشان  یعنی: دو برابر عذاب « ده  عذاب  را دوچندان  آنان پروردگارا!»

  لعنتی کن   و لعنتشان»ساختند   ما را گمراه  که  عذاب  این  و دیگری  نکفرشا  عذاب

. بنا باشد بسیار سخت  بر آنان  آن  و وقوع  بسیار بزرگ  مقدار آن  که  یعنی: لعنتی « بزرگ

دو قرائت،   این بسیار. که   لعنتی  به  کن  است، یعنی: لعنتشان کثیرا( آمده  اقرائتی: )لعن  به

مخیر   هر دو قرائت میان   ـ خواننده  کثیر گفته ابن  که نزدیکند و ـ چنان  هم به  در معنی

 . است
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 گگگڳڳڳڳڱڱڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻڻڻ  ۀ   
  خدا او را از آنچه  آزار دادند پس را  موسی  نباشید که  مانند کسانی ! مؤمنان  ای»

  پیامبرش  دهد که رز میرا اند  مؤمنان أترتیب، خداوند  این  به « مبرا ساخت گفتند

 را ÷ موسی  اسرائیل بنی  که نکنند چنان  را نرنجانند و اذیت صمحمد   حضرت

 رنجانیدند.

 فرمود: قوم  اند که کرده  روایت ك عباس منذر از ابن جریر و ابن شیبه، ابن ابی ابن

  های آمد و جامه  بیرون ÷ موسی  . روزی است  خایه  او دبه  گفتند که می ÷ موسی 

  برجامه  سنگ  کند، آن  نهاد تا غسل  سنگی  بر روی  آورده  بیرون  خویش  خود را از تن

ناگزیر با  ÷ شد. موسی  افتاد و روان  چرخ  به  خود پریده  خورد و از جای  پیچ  وی

رسید. در   اسرائیل بنی  مجالس  محل  تا به  طور رفت افتاد و همین  وی  دنبال به  عریان  تنی

ندارد و   او ورم  های بیضه  کردندکه  دیدند و مشاهده  خوبی را به  بدنش  اثنا آنها تمام  این

پیامبر ما   به  ازمظاهر آزار رساندن  برخی  گویای  شریف  حدیث  . این نیست  خایه  او دبه

  اصحاب  را میان  مالی  روزی صخدا   فرمود: رسول مسعود . ابن است ص

خداوند   رضای  تقسیم  در این اقطع از انصار گفت:  اثنا مردی  در این کردند.  تقسیم

فرمودند:   گاه قرمز شد آن  از فرط خشم  مبارك  . پس چهره مد نظر قرار نگرفته  متعال

«. اما صبر کرد  مورد آزار قرارگرفت  این باد زیرا او بیشتر از  خداوند بر موسی  رحمت»

  حق  تا بدانجا که  داشت  عظیم  و منزلتی  مقام  و نزد وی «بودنزد خدا با آبرو   و موسی»

 . گفت  سخن  واسطه بی  با وی  تعالی

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
در هر  یعنی: «استوار بگویید  سخنی پروا دارید و»امور   در تمام «از خدا ! مؤمنان  ای»

نباشد   وانحرافی  کژی  هیچ  ر آند  و استوار که  درست، حق  از امورتان، سخنی  امری

  فرمان  عنهما، نیز در این هللا  رضی  زید و زینب  در شأن  مؤمنان  گفتن سخن  بگویید. البته

  درست  نیز در سخن  مردم  میان  اصالحگری ( وهللاالا ذکر )الاله  که  شود. چنان می  داخل

 . است  و استوار داخل
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 که  آید، چنان می  آن  نیز در پی  صالح  عمل  فیقبگویید، تو  درست  و اگر سخنی

 فرماید: می 

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ ے   ے  ۓ
  که  آنچه  سبب را ـ به شما  یعنی: اعمال «آورد  صالح شما به  شما را برای  تا اعمال»

  صالح و  تهدهد ـ شایس می  توفیق  آن  کند و بر انجام می  هدایت  آن  سوی شما را به

را   یعنی: گناهانتان «شما بیامرزد  شما را برای  و گناهان»و فاسد   تباه  گرداند، نه

  عمل  هم  الهی، که  و تقوای  حق  سخن  پاداش  است  بگرداند. این  شده  و کفاره  آمرزیده

  شرف عز و  زهی  شود پس می  گناهان  آمرزش  سبب  آورد و هم می  و سامان  صالح  را به

برد،   او را فرمان  رسول خدا و  و هر کس»گویند  می  و استوار سخن  درست  که  کسانی

؛ زیرا او از  در آخرت  در دنیا و هم  هم « است  آمده  نایل  بزرگی  رستگاری  به اقطع

 گردد. می  نایل  پایدار بهشت  عمتهاین  و به  یافته  نجات  دوزخ  آتش

 صخدا  رسول فرمود:  که  است  آمده اشعری ابوموسی  ایترو  به  شریف  در حدیث
ما   سوی به  خویش  شدند، با دست  از نماز فارغ  با ما نماز ظهر را ادا کردند و چون

 داده  فرمان  من  به أخداوند» فرمودند:  گاه . آن نشستیم  بنشینید. پس  کردند که  اشاره

  استوار و درست  دارید و سخنی از او پروا که: این  به  تا شما را دستور دهم  است 

  فرمان  من  به أخداوند»فرمودند:   آنان  به  رفتند و خطاب  زنان  سوی به  سپس«. بگویید

و استوار   درست  او پروا دارید و سخنی که: از این  به  شما را امر کنم  که  است  داده

 «.بگویید

 

ائ   ەئەئ  وئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ 

 وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  
  مراد از امانت: تمام « داشتیم  و کوهها عرضه  را بر آسمانها و زمین  همانا ما امانت»

آنها   و بر ترك  آنها ثواب  بر ادای  که  است  و فرایضی  طاعات  جمله  و از آن  تکالیف

جز  کند،  را ترك آنها  ناگر انسا  که  و طاعاتی  تکالیف  گیرد، چنان می  تعلق  عقاب
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  امانت است:  جمله  گردد. و از آن نمی  آنها آگاه  بر ترك  دیگری  کس  خداوند متعال

 وجود ندارد.  و مدرکی  بر آنها گواه  که  هایی و سپرده  اموال

است،   امانت  است، چشم  امانت  دارد... گوش  ای گسترده  اند: امانت، مصادیق  علما گفته

  و آگاهی  است، عقل  است، پا امانت  امانت  است، دست  امانت  است، شکم  مانتا  زبان

  . در حدیث است  امانت  و شرمگاه  است  امانت  جنابت  است، غسل  و اختیار امانت

 صخدا   رسول  که است  عنهما آمده هللا  عمرو رضی  بنهلل عبدا  روایت  به  شریف
كنإربعأ»فرمودند:  عليكفيكذا فاتكفال أمانمنما حفظ حديثوصدقةالدنيا؛

  در آنچه  بر تو نیست  اگر در تو باشند، باکی  : چهار چیزند کهةطعمةوعفةخليقوحسن

و   خلق  در سخن، حسن  راستی امانت،  باشی: حفظ و نگهداری  داده  از دنیا از دست  که

را بر آسمانها و   ما امانت ! . آری وروزی  رزق  آالیشی و بی  یعنی: پاکی«  طعمه  عفت

  هراسناك  سر باز زدند و از آن  آن  از برداشتن  پس»؛  داشتیم  ها عرضه و کوه  زمین

  قراردارند که  خود، بر حالی  اجرام  بزرگی  رغم ها به و کوه  یعنی: آسمانها و زمین «شدند

  به  که  ای الهی  تکالیف  گرفتن  ینا بر دوشقآنها جایز بود، ی  بر دوش  تکلیف  اگر گذاردن

  و عقاب  تکالیف، ثواب  کرد زیرا بر این می  است، برآنها سنگینی شده  موکول  انسان

  آن  از پذیرفتن  کهکشانها و اجرام  بزرگترین  که  تکلیفی  شود اما همان می  مترتب

را   شد، او آن  عرضه  بر انسان  که  کنار کشیدند، هنگامی  آن ترسیدند و خود را از برابر

  به  یعنی: انسان «بود  نادان  او ستمگری  گمان را برداشت، بی  آن  و انسان»پذیرفت: 

نهادن،  گردن   او در این انهاد و قطع  گردن  آن  حق  به  وپرداختن  امانت  آن  برداشتن

بود.   است، نادان  درافتاده  آن  به  که  نچهآ  و ارزیابی  برخود ستمکار و از سنجش، محاسبه

شد. یا   امانت  پذیرش  آماده  طور فطری به  است: انسان  )حملها( این  معنای قولی: به

 . را برداشت  کرد، او آن  عرضه  رابر وی  امانت« ذر«  در عالم  عزوجل  خدای  که هنگامی

  آدم را بر  و فرایض  طاعت  که از آن  پیش أخداوند»گوید:  می عباس  ابنهلل عبدا

آنها را   برداشتن  تاب  کرد پس  و کوهها عرضه  دارد، آنها را بر آسمانها و زمین  عرضه

اما   داشتم  عرضه و کوهها  را بر آسمانها و زمین  امانت  گفت: من  آدم  به  گاه نیاوردند آن

گفت:   ؟ آدم هستی  تاس  در آن  آنچه  را نیاوردند، آیا تو پذیرنده  آن  تحمل  آنها تاب
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اگر کار نیکو کردی،   که  ؟ فرمود: این است  چیزی  چه  امانت  مگر در آن پروردگارا!

و   را گرفت  آن  آدم  . پس شوی می و اگر کار بد کردی، مجازات   شوی می  داده  پاداش

 «. برداشت

 

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  

     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ
 یعنی: «کند  را عذاب  مشرك  و زنان  و مردان  منافق  و زنان  خدا مردان  متا سرانجا»

  در امانت  را در برابر خیانت  ناشایستگانشان أتا خداوند  را برداشت  امانت  انسان

 و زنان  و بر مردان»کند   پیمانها، عذاب  و شکستن ‡پیامبران  وتکلیف، تکذیب

  به» اند سر رسانده  ـ را به  و غیره  ها ـ مانند عبادات نتاما  که  یعنی: بر کسانی « مؤمن 

  مهربان»  کنندگان بر توبه  است «و خدا آمرزگار»را بپذیرد   شان و توبه «بازگردد  رحمت

 اند. امانتها را ادا کرده  چرا که  آنان  به « است

و   عاصیان  کردن  بمکلفان، عذا  در تکلیف  حکمت  که  کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

 . است  بران فرمان  به  دادن  پاداش
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 ﴾ سباء  سوره ﴿
 . است  ( آیه54)  و دارای  است  کیم

 

 نامیدند.« سباء»  ، سوره سباء در آن  قبیله  ذکر داستان  سبب را به  سوره  این : تسمیه  وجه

 . معاد است  اثبات  سوره  محور این

 

 ٿ   ٿ ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٻ ٻ ٻ ٱ
 «اوست  از آن  است  در آسمانها و زمین  آنچه  که  راست  ها خدایی ستایش  همه»

  ، آنچه اوست  تصرف  او و تحت  ، ملک است  در آسمانها و زمین  آنچه  : تمام یعنی

  ستایش  راند. پس می  کند، در آنها حکم  اراده  که  کند و هرگونه بخواهد با آنها می

او   ستایش  معنای  همانا به ،« است  در آسمانها و زمین  که  آنچه»در برابر   اوند متعالخد

  این  که چنان  است  نهاده  منت  خویش  آنها بر خلق  با آفرینش  که  است  برابر نعمتهایی در

 و  و علم  و حکمت  مانند قدرت  ای کمالی  او در برابر صفات  ستایش  معنای  ، به ستایش

  حقیقت  این  را الزاما به  آنان  که  ای تجربه و  ، علم است  آفریده  در بندگان  که  است  تجربه

نیکو   از: ستایش  است  عبارت« حمد»باشد.  می  آسمانها و زمین  او آفریننده  رساند که می

  فاتحه  در سوره  و تفسیر آن  وی  زیبای  افعال و  برابر صفات در أخداوند  برای

 . گذشت

از  و ثنا  و سپاس  ستایش  اوست  : از آن یعنی «اوست  از آن  نیز ستایش  و در آخرت»

در  أخداوند  که درآیند چنان  بهشت  به  که  گاه ؛ آن آخرت  در سرای  بندگانش  سوی

: ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ فرماید:  می  در بهشت  آنان  از سخن  حکایت

گردانید(   را راست ما  به  خویش  وعده  که  است  خداوندی  آن ستایشها از  و گفتند: همه)

در دنیا نیز   مطلق  ستوده  که چنان  نیز اوست  در آخرت  مطلق  ستوده  پس«. 74الزمر/»

  که «حکیم  و اوست»  اوست دنیا نیز  مالک  که چنان  اوست  آخرت  باشد و مالک همو می

کار   به  است «آگاه»  است  بخشیده  را را سامان، کار هر دو س و استواری  حکمت  به

 . دنیا و آخرت  در هر دو سرای  خویش  آفرینش



 

8800 

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
  های دفینه ، یا مردگان  ، یا گنجها، یا اجسام از آب «داند رود می فرو می  در زمین  آنچه»

  ، آب فلزات ، ها، جانداران ها و سبزی از کشت «آید بر می  از آن  چهداند آن و می»دیگر 

  سوی کتابها به و  از فرشتگان «آید فرود می  از آسمان  داند آنچه و می»  ها و غیره چشمه

  داند آنچه و می»  وی  های و برکت  و صاعقه  و تگرگ  و برف  و نیز از باران  پیامبرانش

  و وسایل  دودها، پرندگان ، بخارها، بندگان  ، اعمال از فرشتگان «رود باال می  در آسمان

  بدان  که  آنچه  با فرود آوردن ؛ بندگانش  به «مهربان  و اوست» 1 و فضایی  هوایی  نقلیه

 را.  گناهانشان  است «آمرزنده»نیاز دارند 

خود   انسان ، آیه  این  با تالوت»گوید:  می«  القرآن ظالل فی»در تفسیر  : شهید سید قطب

خود را   بیند، بناگاه می  از حقیقت  و پهناوری  عریض  ، در برابر صفحه اندك  را با کلماتی

  های ، تصاویر و حالت تابلوها، معانی  ، اشکال ، احجام اشیاء، حرکات  بزرگ  در برابر انبوه

  در برابر آنها تاب  نانسا  هرگز تصور و خیال  یابد که می  ای دهنده  آسا و تکان  شگفت

را   کنند تا آنچه  این  قفو ارا تمام  خویش  زندگی  زمین  اهل  ندارد. اگر تمام  ایستادگی

از  اکند، بر شمارند، یقین می  اشاره  آن  به  اندك  کلمات  در این  کریمه  آیه  فقط این  که

در   هستند که  شماری بی  بسیار چیزهای  ! چه مانند! آری در آنها درمی  و کاوش  شمارش

آیند؟  می  بیرون  از آن  هک  بسیار چیزهایی  روند؟ چه فرو می  واحد در زمین  لحظه  یک

  چیزهای  آیند؟ و چه فرود می  از آسمان  لحظه  یک  در همین  که  چیزهایی بسیار  چه

 روند. باال می  آن در  که  بسیاری

                                                           
داشتند،  را  افغانستان  غرب  به  قصد عزیمت  که  عرب  از مجاهدان  با دو تن  ش ـ .ه 1195  در سال  مترجم 1

 در  دو برادر که  از آن  از یکی  حال  . در این سوار هواپیما شدیم  مقصد تهران  هب  پاکستان  از مبدأ کراچی

 من  دیدگان  در جلوی  کریمه  آیه  ، این را باز کردم  آن  که  و همین  را گرفتم  وی  جیبی  بود، قرآن  نشسته  کنارم

 نشان  همراهم  برادران  را به  آیه  این  درنگ آورد، بی  تأثیر خویش  مرا تحت  سخت  کریم  آمد و اعجاز قرآن 

 (.!هللا اختیار گفتند: )سبحان شدند و بی  مبهوت  ، آنها هم دادم 
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ها و  خزنده ، بسیار کرمها و حشرات  چه  لحظه  در یک  تواند تصور کند که می  کسی  چه

گاز و   ، ذرات آب  بسیار قطرات  روند؟ چه فرو می  آن  درون  به  در بسیط زمین  جانورانی

شوند... و  روند وناپدید می فرو می  ، در بستر آن لحظه  یک  در این  برقی  های شعاع

 ؟ آنهاست  مراقب خوابد هرگز نمی  که  سبحان  خدای  بالکیف  چشمان

باال   آسمان  به  چیزهایی  چه  لحظه  یک  در همین  برشمرد که  توان طور آیا می  همین

هرچند  کند و  پیشرفت  ـ هرچند هم  و آمار آن  شمارش  بشر و نظام  روند؟ مگر علم می

 فقط در  که  آنچه  شمارش  کنند ـ برای  سپری  را در امر شمارش  طوالنی  عمری  که

  ، به الهی فراگیر علم   که درحالی کند؟ هرگز! می  افتد، کفایت می  اتفاق  لحظه  یک  همین

  این  اثبات  برای  آیه  یک  فقط همین  دارد. پس  احاطه  و زمانی  اینها در هر مکان  همه

 «.باشد می  ، کافی بشر نیست  سخن  قرآن  که  حقیقت

 

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 انکار وجود  را از روی  سخن  این «رسد ما فرانمی  برای  گفتند: قیامت  و کافران»

آید و  می  آنان  به  پیامبرانش  بر زبان  پروردگارشان  از جانب  که  ، یا انکار اخباری قیامت

،  در آنهاست  قیامت  بر اثبات  که  روشنی  و حجتها و برهانهای  الهی  انکار کتابهای از سر

  برای احتم  که  پروردگارم  سوگند به»پندارید  شما می  که« است  چنان  بگو: نه»گفتند 

  از وقوع  آنان دستور داد تا به   پیامبرش  به  ، خداوند متعال گونه  بدین «شما خواهد آمد

خورد. سوگند ب  آن او بر صحت   نام خبر، به  و تأکید این  تقویت  و برای  خبر داده  تقیام

  از وی  زمین در  در آسمانها و نه  ، نه ای ذره  وزن و هم  است  غیب  دانای  همو که»

  و نه»باشد  نمی  وی  و قدرت  علم  و دور از دسترس «نیست»  و پنهان «پوشیده

  مبین  کتابی در  که  مگر این  است  بزرگتر از آن  و نه»  ذره  نوز هم «کوچکتر از آن

، اگر  بنابراین . است  شده  ثبت  الهی  محفوظ و در علم  : در لوح یعنی «است  شده  ثبت

و   کجا رفته  داند که می  تعالی  شوند، حق می  متالشی  وی  بعد از مرگ  انسان  استخوانهای

 آفریند. ، از نو می است  در آغاز آفریده  که  ا آنها را چناناند لذ شده  کجا پراکنده
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در  أخداوند ندارند و  چهارمی  که  است  ای آیه  از سه  یکی  آیه  این»گوید:  کثیر می ابن

معاد سوگند   وقوع خود بر  پروردگار عظیم  تا به  است  دستور داده  پیامبرش  آنها به  همه

 «. است «7 تغابن/«  سوره در  و دیگری «51 یونس/«  در سوره  دیگر، یکی  بخورد. دو آیه

  همانا وقوع  ـ که  علیه  مقسم  حال  ، از قوت وصف  بر این  تأکید قسم»گویند:  می  مفسران

 «.دهد ـ خبر می  است  قیامت

 

 ڱ  ڱ    ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  
اند،  کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  را که  کسانی»معاد   با وقوع  تعالی  حق «تا»

و   داده  پاداش  را با ثواب  مؤمنان  که  است  این  قیامت  آوردن  : فایده یعنی «دهد  پاداش

و   گناهانشان بر «است  آمرزشی  برایشان  آنانند که»کند   مجازات  را با عقاب  کافران

اند، از  کرده  که  ، گناهانی بر گناهانشان  یستهشا  و اعمال  ایمان  غلبه  سبب به  آنانند که

از:   است  عبارت  که« است  گرامی  ای روزی  و برایشان»شود  محو می أخداوند  سوی

و   با فضل  ـ همراه  صالحشان  و اعمال  ایمان  سبب به  که  لذیذ و گوارایی  های خوراکی

 شود. می  ارزانی  نایشا  به  ـ در بهشت  سبحان  خدای  از سوی  نوازشی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     ڭ  
 در رد و ابطال  که  : کسانی یعنی «کردند  ما سعی  در آیات  کنان مقابله  که  و کسانی»

 از  که  پندار باطل  این  کردند، به  و تالش  سعی ‡ ما بر پیامبران  فروفرستاده  آیات 

شوندو  نمی  : برانگیخته که  اساس اعتقاد بی  بر این  با تکیه گریزند و ما می  عذاب  چنبره

 کردند  حاصلی بی  سعی  چنین  که« گروه  آن»در کار نخواهد بود   مجددی  زندگی

 . است  عذاب  ترین و سخت  رجز: بدترین« باشد  از رجز بسیار دردناك  عذابی  برایشان»

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ     
 از جانب  آنچه  که»دانند  : می یعنی «بینند اند، می شده  داده  علم  که  و کسانی»

 هستند،  حق  از اهل  که  : دانایانی یعنی «است  ، حق شده  تو نازل  سوی به  پروردگارت 
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 دانایان  اینو   است  حق  شده  نازل أخداوند  بر تو از جانب  آنچه  دانند که می

ـ مانند   کتاب  اهل  مؤمنان  : ایشان قولی هستند. به صخدا  رسول  پو، صحابه حقیقت 

  صفات  ستوده  غالب  راه  سوی به  دانند که و می»ـ اند   وی  و یاران  سالم بن هللعبدا

  سوی به  قرآن  این  دانند که ، میأخدا  کتاب  به  یافتگان دانش  : آن یعنی «کند می  هدایت

  آیه  در معنای کثیر کند. ابن می  ، هدایت بر توحید است  مبتنی  که أخدا  حق  دین

بینند،  می  الیقین عین  رابه  کنند، آن می  رستاخیز را مشاهده  صحنه  مؤمنان  چون»گوید:  می

دیگر از   یکی  اند و این کرده  حاصل  علم  آن  به  راجع  الیقین علم  در دنیا به  که بعد از آن

 «. است  قیامت  وقوع  حکمتهای

 

 ۇئۇئۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ې  ېېىىائ  ائ   ەئەئوئوئ
  آیا شما را بر مردی»  دیگر استهزاکنان  برخی  به  برخی« گفتند  و کافران»

و   عجیب  از امری «شما  به  که»  است صمحمد  حضرت  منظورشان «کنیم راهنمایی

  پاره و پاره  کامال متالشی  چون»:  که  است  این  و آن «دهد خبر می»آور  و حیرت  غریب

و   ذرات  همه  که  و خاك  استخوان  مشتی  به  خویش  بعد از مرگ  : چون یعنی «شدید

  قطعه قطعه و  شدید و تماما پراکنده  ، تبدیل است  پاشیده  و از هم  پراکنده  آن  اجزای

و از   شده  آفریده نو  آفرینشی  : به عنیی «خواهید یافت  جدیدی  آفرینش  گاه آن»شدید 

اید،  دنیا بوده در  که  اشکالی  همان  خواهید شد و باز به  برانگیخته  زنده  قبرهایتان

بر  أخداوند  وعده  را از سر تمسخر و استهزا به  سخن  گردید؟ آنها این بازمی

 ـ گفتند.  است  کرده  اعالم  پیامبرش  زبان  به  مجدد ـ که  برانگیختن

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
  که  در آنچه ص گفتند: آیا محمد  یعنی «دارد  یا او جنونی  بربسته  آیا بر خدا دروغی»

،  است  ای ، یا در او دیوانگی گوید، دروغگوست می  از مرگ  پس  شدن  زنده  به  راجع

را   پندارشان هر دو  سبحان  گوید؟ خدای می  چه  فهمد که ند و نمیدا نمی  که  ای گونه به

  درازی و دور  و گمراهی  در عذاب  آخرت  به  نامؤمنان  بلکه»فرماید:   می  رد کرده
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  که  است  این امر  حقیقت  اند بلکه پنداشته  آنان  که  نیست  چنان  : موضوع یعنی «هستند

و   آورده  میدان  را به  حق  که  است  و رشیدی  عاقلراستگو و بسیار   شخص ص محمد

  دور و درازی  و در گمراهی  رفته  بیراهه  به  حقایق  و درك  از فهم  آنانند که  این

  حق پیامبر بر  این  که  الهی  پیامهای  و به  کفر ورزیده  آخرت  ، به اند و بنابراین درافتاده

،  خویش  انکار و تکذیب  همین  سبب به  ، آنها باید بدانند کهاند نیاورده  ، ایمان است  آورده

 دور  بس  ای امروز نیز در گمراهی  که  خواهند بود، چنان  آخرت  گرفتار عذاب همیشگی

 قرار دارند.  دراز از حق و

  قدرت مظاهر  را به  ، نظر آنان پاسخ  این  ساختن  کامل  برای  عزوجل  خدای  گاه آن

 فرماید: می  کرده  جلب  خویش

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

 ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  
 ، است  سرشان  و پشت  رویشان  پیش  ـ که  و زمین  ـ از آسمان  آنچه  سوی آیا به»

  برایشان که  پردازد در حالی می  نانآ  سرزنش  به  گونه این  خداوند متعال «اند؟ ننگریسته

در   تدبرشان تفکر و  عدم  سبب ـ جز به  و برداشت  قضاوت  گونه این  کند که می  روشن

  آفرینش  زیرا اگر آنها در این  است  سر نزده  ـ از آنان  و زمین  آسمان  آفرینش

روز   به  آن  تبع  به بردند و می  پی أخداوند  مثال بی  قدرت  به ااندیشیدند، یقین می

  : آنان که  است این _ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ+:  کردند. معنای پیدا می  نیز یقین  آخرت

اینها از   خود و همه  روی  پیش  بینند و هم سر خود می  پشت  را هم  بنگرند، آسمان  چون

 کند. می  داللت أخداوند  و یگانگی  بر قدرت  که  است  هایی و شگفتی  عجایب

بینند،  می  خویش  روی  پیش  هم سر و  پشت  را هم  بنگرند، آن  در زمین  چون  گونه همین

اگر آنها با تدبر و   دارد. پس  همراه به  آسمان  همانند داللت  روشنی  نیز داللت  این  که

  دو پدیده  این  آفریننده  که  خواهند دانست بنگرند، قطعا  و زمین  آسمان  سوی به  تعمق

را   ، عذاب و سریع  طور شتابان  و بر آنها به  را نیز بر پاداشته  تا قیامت  ، قادر است عظیم

یا »  را فرو بردیم  قارون  که چنان «بریم فرو می  زمین را در  آنان  اگر بخواهیم»بفرستد 
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را   آن  که چنان «اندازیم فرو می  آنان بر»را   از آن  هایی قطعه : یعنی «از آسمان  هایی پاره

  ایمنی  احساس  تعالی  حق  از عذاب  چگونه  پس 1. فروافگندیم«  ایکه«  بر اصحاب

 «است  ای نشانه»  و زمین  آسمان  ذکر شد؛ از آفرینش  که «امر  قطعا در این» کنند؟! می

  سوی به  و اخالص  با توبه  که «منیبی  هر بنده  برای»آشکار   است  و داللتی  واضح

 کند. می  رجوع  دگارشپرور

  و اعاده  را در آفرینش  الهی  قدرت  های نشانه  فقط کسی  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

، أ هللا  سوی به  مطیعانه  فروتنانه  دایمی  بازگشت  ، یعنی انابت  وصف  به  بیند که می  آن

 باشد.  موصوف

 

 گ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک 
  نبوت  ، دادن و مزیت  فضل  این  که «دادیم  خود فضلی  داوود را از جانب  راستی و به»

  گفته  که  است  بود. بهتر این  وی  به  آهن  کردن  نرم  نیروی  : دادن قولی زبور و به  و کتاب

تا  _ ...ژ  ژ+ از:  آیه  در همین أخداوند  که  است  چیزی  همان  فضل  شود: این

کوهها!   : ای گفتیم  یعنی «گویید  او تسبیح  همراه کوهها!  ای».  است  ذکر کرده  آخر آن

  : پرندگان یعنی «را  و پرندگان»گویید   او، تسبیح  گفتن داوود و همصدا با تسبیح   همراه

 گویید.  او تسبیح با  : همراه و گفتیم  ردانیدهگ  او رام  را نیز برای

  بود. چنان کرده   ، نیرومند و مؤثر عنایت دلکش بس  داوود صدایی  به  لخداوند متعا ! آری

  هنگام شب  ص خدا  رسول  که  است  آمده  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث  که

  ایستادند و به بود شنیدند پس   قرآن  قرائت  مشغول  را که  اشعری ابوموسی   صدای

داوود:   مزامیر آل   هذا مزمار من  لقد اوتی»فرمودند:   گاه ادند آنفرا د  او گوش  قرائت

  را برای  و آهن»«.  است  شده  داوود داده  از مزامیر آل  ، مزماری شخص  این  به  راستی به

داوود مانند   در دست  : آهن قولی بسازد. به  خواهد با آن می  تا هر چه «گردانیدیم  او نرم

 کرد. می  تبدیل  خواست می  که  هرشکلی  به  آتش  نیروی را بی  شد و آن می  نرم  شمع

                                                           
 «.78حجر/«  سوره  کنید به  نگاه 1
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 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  
 و گشادی  ، وسیع کامل  های : زره سابغات «بلند و رسا بساز  های زره  که  فرمودیم»

 در  زره  سازنده  اولین ÷داوود  که  شویم را بپوشاند. یادآور می  بدن  تمام  که  است 

 . گفته است  زره  های سرد: بافته «دار  را نگاه  ها اندازه حلقه  و در بافتن».  دنیاست

  نه را  : زره . یعنی است  زره  های حلقه  بافتن  معنای  دو به شود: السرد و الزرد: و هر می 

 دشمن  برابر ضربات و در  بوده  و شکننده  سست  بساز که  و نازك  کوچک  آنچنان

خود   بر پوشنده  بساز که  و ضخیم  بزرگ  آنها را چنان  باشد و نه  نداشته  دفاعی  استحکام 

  آنچه  به  من  در حقیقت» داوود!  بیت اهل  ای «کنید  و کار شایسته»کند.   سنگینی

 . دهم می پاداش   نیکتان  و اعمال  شما را در برابر سخنان  پس  و آگاه «کنید بینایم می

 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڻ  

 ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   
  گردانیدیم  باد را رام  سلیمان  : و برای است  چنین  تقدیر سخن «باد را  سلیمان  و برای»

:  یعنی «بود  راه  هماه  نیز یک  آن  و سیر شامگاهی  راه  ماهه  یک  آن  سیر بامدادی  که»

پیمود و  می را  راه  ماه  یک  روز مسافت  بامداد در اول ÷ سلیمان  فرمان  باد به

  بصری  از حسن  نقل کثیر به کرد. ابن را سیر می  فاصله  در آخر روز نیز همین  شامگاهان

باد   یو سوار بر بالها  نشست خود می  بر تخت  از دمشق  بامدادان ÷ سلیمان»گوید:  می

اخیر روز   کرد و در نیمه می  ناشتا )نهار( را تناول  غذای  آمد و در آن اصطخر فرود می  به

)مرکز افغانستان( فرود   در کابل  و شامگاه  نشست خود می  بادی  از اصطخر بر فضاپیمای

 یک  بپیماید ـ مسافت  راه  شتاب  به  که کسی  و اصطخر ـ برای  دمشق  آمد. و در میان می

بپیماید ـ   راه  شتاب  به  که  کسی  نیز ـ برای  اصطخر و کابل  و در میان  است  راه  ماه

و   طور گدازان به «ساختیم  او روان  را برای  مس  و چشمه»«.  است  مقدار راه  همین

  نزد او به  از جنیان  و برخی»  گردانیدیم  نرم را  آهن ÷داوود  برای  که چنان  جوشان

  را که  کسانی  او از جنیان  برای  خویش  فرمان : به یعنی «کردند کار می  پروردگارش  اذن

و هر »آید.  بعد می  در آیه  جنیان  ذکر کارهای  . که کردیم  کردند، رام او کار می  روی  پیش
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 ÷ نسلیما  از پیروی  ، یعنی بودیم  داده  فرمان  او را بدان  که «ما  از آنها از فرمان  کس
در   قولی و به  در آخرت  عذاب  این  که «چشانیم او می  به  سوزان  عذاب کند، از  عدول»

 . دنیاست

 

ائ    ەئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ    ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
 : محاریب «ها : از قلعه خواست می  او هر چه  برای»  جنیان  آن «ساختند می»

مساجد  در اینجا،  : مراد از محاریب قولی . به است  رفیع  ند و قصرهایبل  ساختمانهای

  نگار شده و  نقش  مجسم  صورت  به  که  است  : هر چیزی تماثیل« ها و تمثال. » است

تمثالها و   : این قولی به . و غیره  رخام  از سنگ  ، چه از شیشه  باشد، چه  از مس  باشد، چه

:  که  شده  بود. گفته  صالحان ، علما و ، فرشتگان یر پیامبراناز تصاو  تصاویر عبارت

پیامبر ما   کار در شریعت  این بود اما  مباح ÷ سلیمان  در شریعت  نگاری صورت

 گردید.  است منسوخ صمحمد  حضرت

  مردم  ترین : سختالمصورونالقيامةيوماًعذابشدالناسأ»:  است  آمده  شریف  در حدیث

«  الباری فتح»در   حجر عسقالنی ابن«. اند  نگاران ، صورت در روز قیامت  عذاب  یاز رو

را از   سایه  رای، یا دا جسم تصاویر دارای   علما در برداشتن  ، آرای« بخاری«  شرح

آراء   این  بندی در جمع  گاه آن  کرده  ـ نقل  و حیوان  ـ مانند انسان  روح ذی  موجودات

. اما  است  علما حرام  اجماع  ـ به  کودکان  بازی ـ بجز اسباب  مجسمه  نساخت»گوید:  می

: اگر  که  است  آنها این  ترین و صحیح  است  قول ، چهار پارچه  بر روی  در تصویرنگاری

  آن  بود، یا اجزا و اعضای  شده  قطع  اگر سر آن  ولی  است  بود، حرام  اندام  تصویر تمام

 «. بود، جایز است  شده  کشیده تصویر  به  طور پراکنده  به

در زیر   تصاویر را چنانچه  کارگرفتن ـ به  مذاهب  و ائمه  تابعین  جمهور علما ـ از صحابه

شد ـ مانند  می  استعمال  و اهانت  خواری  شد، یا به می  پا نهاده  و بر آن  پا قرار داشت

 اند. ها ـ جایز شمرده ها و بالشت تصاویر پشتی



 

8802 

  همچون ، تصاویر فوتوگرافی  حکم  که  باید دانست»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

  آن  ـ به  حقیقت در  تصاویر فوتوگرافی  بلکه  است  پارچه  بر روی  نگارگری  حکم

در   انسان  صورت پرتو  و مانند افتادن  ـ تصویر نیست  است  آمده  در احادیث  که  معنایی

 «. در کار نیست أخداوند  با آفرینش  سازی شبیه  ، مفهوم باشد لذا در آن یم  یا آب  آیینه

در   ساختند که می «مانند  حوض  بزرگ  های کاسه» ÷ سلیمان  برای  نیز جنیان «و»

 گرد  کاسه  بر یک  بزرگ  جمعی  که طوری  بود به  مانند آبشخور شتران  خود به  بزرگی

  آب را در آنها  شتران  که  است  هایی : حوض د. جوابیخوردن می  از آن  و همه  آمده

ساختند  می« خود  در جاهای  ثابت  دیگهای» ÷ سلیمان  برای  نیز جنیان «و»دهند.  می

  ای»شد  می  داده  حرکت  شد و نه می  حمل  انسانی  نیروی  به  بود، نه  بزرگ  از بس  که

شکر و   عنوان : به داوود گفتیم  خاندان  : به یعنی «شکرگزار باشید داوود!  خاندان

ما   طاعت  به ، است  و دنیا داده  شما در دین  به  که  دربرابر آنچه  تعالی  حق  سپاسگزاری

و   و زبان  را با قلب  شکر نعمت  که «سپاسگزارند  اندکی  من  و از بندگان»کنید   عمل

شکر:   . حقیقت امر است  واقعیت از  امر، اخباری  این  جا آورند. البته به  اعضایشان

  کفران  که  ، چنان است  تعالی  حق  طاعت در  نعمت  کارگیری و به  منعم  نعمت  به  اعتراف

 باشد. می  در معصیت  نعمت  کارگیری از به  : عبارت و ناسپاسی

  بلکه  نیست  زبانی  و ثنای  سپاس  شکر، محدود به  آنند که  گویای  و سنت  ظاهر قرآن

شکر با  و  اعضاء است  ؛ عمل لذا شکر با فعل  شکر است  نیز از مقتضیات  بدن  عمل

 . ؛ کار زبان سخن

فرمودند:   که  است  آمده ص خدا  از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  شب  ؛ او نصف است ، نماز داوود نماز نزد خداوند متعال  ترین داشته دوست  در حقیقت»

و باز  «پرداخت رازونیاز می نماز و  و به»دار بود  را زنده  آن  سوم خوابید و یک را می

،  داوود است  ، روزهأنزد خداوند  روزه  ترین داشته خوابید. و دوست را می  آن  ششم یک

رو  روبه  او با دشمن  خورد. و چون می و روز دیگر را  گرفت می  روز را روزه  او یک

  ابوهریره  روایت  به  دیگری  شریف  حدیث در«. کرد فرار نمی  معرکه  از میدانشد،  می

فرمودند:   گاه کردند آن  را تالوت  آیه  و این  رفته بر منبر ص خدا  رسول  که  است  آمده
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داوود   خاندان  به  که  او مانند آنچه  شد، قطعا به  داده  هر کس  به  که  است  خصلت  سه»

؟  چیست  خصلت  سه  این  که  پرسیدیم ص  حضرت  از آن . است  ، عطا گردیده دهش  داده

: ةالسروالعالنيفياهللة،وخشيالفقروالغني،والقصدفيوالغضبالرضافيالعدل»فرمودند: 

  و ترس  فقر و توانگری  درحال  روی ، میانه رضا و خشم  درحال  عدالت  گرفتن  پیش در

 «.و آشکار  در نهان أاز خدا

 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب    ىب    يب  

 جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  يث   
  کرده  حکم  مرگ  به ÷ بر سلیمان  : چون یعنی «را بر او مقرر داشتیم  مرگ  چون  پس»

  تکیه  خویش  بر عصای  که  درگذشت  دنیا درحالی  ، از این کردیم  الزام  را بر وی  و مرگ

  کارهای  به  وی  ترس از  نشدند و همچنان  آگاه  وی  از مرگ  رو، جنیان این بود، از  داده

  عصای  که»  موریانه : یعنی «خواره چوب  جز کرم  چیزی»  دادند پس می  ادامه  خویش

  نداد پس  نشان  آنان  را به او  خورد، مرگ می»بود   داده  تکیه  بر آن  که «را  سلیمان

؛  فروریخت  درهم  موریانه  بر اثر خوردن  عصایش  که ، بعد از آن÷ سلیمان «بیفتاد  چون

  : اگر این یعنی «دانستند می را  اگر غیب  که»آشکار شد   آنان و بر «بردند  پی  جنیان»

باخبر   وی  از مرگ  صورت  بود، قطعا در آن  دانند صحیح را می  غیب  که  پندارشان

 «کردند نمی  درنگ  خوارکننده  در عذاب»  درازی  مدت به  وی  شدند و بعد از مرگ می

  باقی  وی  اطاعت  قبضه بود، در  او مرده  که ماندند و دیگر درحالی نمی  و باقی

  را بدان  آنان ÷ سلیمان  که بود  دشواری  ، کار های خوارکننده  عذاب  ماندند، آن نمی

  او بر زمین  جان خورد و پیکر بی را  خوار عصایش چوب  کرم  بود. اما چون  گماشته

 دانند. را نمی  آنها غیب  که دانستند  بردند و مردم  او پی  مرگ  به  افتاد، جنیان

  تکیه عصا  بر آن  سال  یک  مدت به  بعد از مرگ ÷ سلیمان: » کند که می  کثیر نقل ابن

 «.افتاد  زمین بر  سرانجام  که  خورد تا این عصا می  از آن  مدت  در این  یانهبود و مور  داده
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ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
از   یمن  زیستند و شاهان می  در یمن  که  است  ای قبیله  سباء: نام «سباء  قوم  قطعا برای»

  قرار داشت در شهر مأرب   که «در مساکنشان»سباء   قوم  برای ! بودند. آری  قبیله  این

شکر   و وجوب  ، رحمت ، وحدانیت ، قدرتأبر وجود خداوند  دال «بود  ای نشانه»

در   سباء بود، که  وادی «چپ  و از جانب  راست  از جانب  دو باغستان»:  نشانه  ، این وی

  بنا شده  مسکونی  منازل ، وادی  آن  موجود بود و در درون  نها فراوا میوه  آنها از تمام

  های : میوه مراد از روزی «بخورید  پروردگارتان  از روزی»شد:   گفته  آنان  به  بود. پس

ها  نعمت  شما از این  به  که  بر آنچه «کنید و او را شکر»  است  بزرگ  دو باغستان  آن

  شهری»بپرهیزید   اش و از معاصی  کرده  عمل  وی  اعتط  لذا به  است  نموده  ارزانی

  است  و پروردگاری»  آن  های میوه  وپاکیزگی  درختان  بسیاری  سبب به «پاکیزه  است

 آمرزد. را می  گناهانشان  که  بخش  نعمت  است  : پروردگاری یعنی «آمرزنده

  دیگری سباء و  ملکه  بلقیس  داستاندر   برد، یکی می  سباء نام  دوبار از قبیله  کریم  قرآن

سباء   که پرسید ص خدا  از رسول  مردی»گوید:  می  عباس . ابن داستان  در این

  سباء نام  بلکه» فرمودند: ص خدا  ؟ رسول یا سرزمینی  یا زنی  است  ؟ آیا مردی چیست

شدند و چهار   یمن نساک  آنان  تن  دنیا آمد، شش فرزند پسر به  ده  برایش  که  است  مردی

ها، انمار و حمیر. اما  ، ازد،اشعری ، کنده ها عبارتند از: مذحج ، یمنی شام  ساکن  تن

گویند:  شناس( می )نسب  انساب  علمای «. و غسان  ، عامله ، جذام ها عبارتند از: لخم شامی

،  مأرب بود. سد  فرزند قحطان  فرزند یعرب  و او فرزند یشجب  سباء، عبد شمس  نام»

  و آب  بودند و سیل  را بنا کرده  ، آن سرزمین  این  قدیمی  شاهان  بود که  سدی

  به  وادی  سد در دو پهنای  آن  در پایین  و مردم شد می  جمع  آن  در پشت  وادیهایشان

سد در   این  که  شویم یادآور می«. بودند  پرداخته  باغها ومنازل  کردن درختان و آباد  غرس

 . است  بنا شده م( تجدید 1387)  الس
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ڃ   ڃ  
کردند   و او را ناسپاسی  پروردگارشان  سباء از شکرگزاری  قوم «گردانیدند  روی  پس»

،  خویش تند  با هجوم  را که  کن بنیان  : سیلی یعنی «را فرستادیم  عرم  سیل  آنان بر  پس»

و   را غرق آنها  سرازیر شده  باغستانهایشان  به  آن  و آب  شکست  هم را در  سد مأرب

  : سیلی ، عرم است  عرم  به  معروف  سیل  کرد. این  مدفون  والی را در زیر گل  هایشان خانه

کند.   تواند ایستادگی نمی  آن  چیز در جلوی  ، هیچ و تندی  نیرومندی  سبب  به  که  است

در   خیری  هیچ  که «دادیم  عوض  آنان  دیگر به  ، دو باغ دو باغستانشان  آن  جای  بهو »

بود  «بدمزه  های میوه  دارای»و   وجود نداشت  ای فایده  هیچ  در آن  آنان  آنها نبود و برای

و   تلخ  . خمط: بر هر درخت بودیم  رویانده  را برایشان  خصوصیت  با این  و درختانی

ندارد   ای میوه  اصال هیچ  بود که «گز  شوره  درخت  و دارای»شود.  می  اطالق  ریخاردا

را   مثمر آنان  درختان  ، خداوند متعال سان بدین . داشت «کنار  از درخت  اندك  و چیزی»

  عناب  شبیه  ای میوه  کنار را که  و درخت  گز، اراك شوره  آنها درختان  جای نابود کرد و به

 آنها بود.  کنار، بهترین  درخت آنها کرد و  جانشین دارد،

 

 چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   
 و آیا جز ناسپاس  دادیم جزا  آنان  به  آنان»  و ناسپاسی «کفر  سزای را به  عقوبت  این»

 کند، یا  نعمت  کفران  که  کنیم می  را مجازات  : ما کسی یعنی «؟ کنیم می  را مجازات 

 ما را انکار کند.  وحدانیت وجود و

 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  

 گ  ڳ   
  نهاده  در آنها برکت  که  هایی آبادانی  و میان»سباء   قبیله  : میان یعنی «آنها  و میان»

 ردادهقرا  ای پیوسته  هم به  های قریه»بود   شام  سرزمین  از آبادیهای  عبارت  که «بودیم
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  نزدیک  هم  به  بودند و چنان  بودند، نمایان  بلند بنا شده  های بر تپه  چون  که «بودیم 

  شام  سرزمین سباء،  قوم  شد. مقصد تجارتی می  دیگر دیده  از قریه  قریه  یک  بودند که

،  شامو   مأرب  میان شتافتند و در سراسر مسیر می  آن  سوی به  آنها از شهر مأرب  بود که

  شب  خویش  آنها در راه  که  طوری ، به داشت قرار  ای پیوسته  هم به  ها و شهرکهای آبادی

  به  که آرمیدند تا آن دیگر می  ای قریه  به  چاشتگاه  آن  خوابیدند و فردای می  قریه  در یک

و در ».  تاس  فاصله  روز راه شبانه  و صنعا، سه  مأرب  گشتند و میان خود بازمی  سرزمین

  های ها را در مسافت قریه  : آن یعنی «بودیم  مقرر داشته  اندازه  را به  آنها مسافت  میان

روز  نیم  استراحت»گویند:  می  مفسران  که  طوری  به  بودیم  دیگر قرار داده از یک  معینی

  شام  به  که  تا این  دیگری  ای آنها در آبادی  گذراندن  بود وشب  ای در آبادی  آنان

 «.رسیدند می

 : در این گفتیم  : برایشان یعنی «سیر کنید  و امان  امن  در آنها شبها و روزها با کمال»

 اسباب  که  خاطر از آنچه  ، شبها و روزها آسوده و زیبا و خرم  پیوسته هم به  های قریه 

  چهارهزاروهفتصد قریه ها، قریه  : شمار آن قولی  ، سیروسفر کنید. به شماست  و بیم  ترس 

کردند  در آنها سیر می  و امان امن  در کمال  چهار ماه  مدت به  آنان  مشجر و مثمر بود، که

مسیر پر از   آنها در این»گوید:  می  قتاده پیمودند. را می  و شام  مأرب  میان  فاصله  که  تا آن

باشند ـ سیر   داشته  بیم  ای گیو تشن  گرسنگی بترسند، یا از  از چیزی  که آن  ـ بی  نعمت

و در   نداشت  راه  و توشه  آب  حمل  به  مسیر، نیازی  مسافر این  که  ای گونه کردند، به می

 «. یافت می  فراوان  ای و میوه آمد، آب فرود می  که  جایی هر

 شدند:  و زحمت  و مشقت  خواستار رنج  بلکه  را نگزارده  آنها شکر نعمت  ولی

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ        ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڳ  ڳ

 ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  
  دلتنگ و  ملول  : از نعمت یعنی «انداز  ما فاصله  سفرهای  میان تا گفتند: پروردگارا!»

آرزو نمودند  آبادیها را  میان  سفر و دوری  نکردند و درازی  شکیبایی  و بر عافیت  شده

  و بر خود ستم» کنند  فخر نمایی  سفر خویش  و آالت  و اسباب  نجیب  های اسب  تا به
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  که  طوری ، به آیندگان  برای «ها گردانیدیم آنها را افسانه  پس»  با کفر و معاصی «کردند

  تا مردم  کردیم  کنند، چنین می  نقل  را با تعجب  هایشان اخبار و افسانه  بعد از آنها مردم

  پاره پاره  ساختیم  پاره را پاره وآنها»بگیرند   عبرت  درس  انکار آن  و فرجام  از حال

  و تارومارشان  سرزمینها، کامال پراکنده از  و سویی  : در هر سمت یعنی «تمام  ساختنی

و   زده  مثل  آنان  را به  قوم  یک  پراکندگی و  پارگی  اعراب  که  سان ، بدان ساختیم

و   سبا، متفرق  قوم  و پراکندگی  مانند پارگی  قوم  : فالنسباءيديأالقومتفرق»گویند:  می

  یثرب  سباء بودند، به  بزرگ  از قبیله  که  و خزرج  اوس  ، دو قبیله بنابراین«. شدند  پراکنده

  تهامه  سرزمین  به  خزاعه  و قبیله  عمان  ازد به  ، قبیله رفت  شام  به  غسان  پیوستند، قبیله

  روشن  است  و داللتها و عبرتهایی  واضح «است  هایی نشانه ماجرا  در این  گمان بی»

بال بسیار صابر و   در هنگام  که  کسی هر  : برای یعنی «شکرگزاری  کننده هر صبر  برای»

  چنین باید این  هر مؤمنی  البته  ، بسیار شکرگزار باشد. که و رفاه  نعمت  شکیبا و در گاه

 باشد.

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ھ  ھ  ے 
  اهالی  در حق  : شیطان یعنی «یافت  خود را در مورد آنها راست  گمان  و قطعا شیطان»

و   اندیشه  کنند و او همین می  کند، از او پیروی  اگر اغوایشان  اندیشید که  سباء چنین

از او »سباء   اهالی «پس»  یافت  رساند، یا راست  واقعیت  به  پندار را در مورد آنان

  عصا بلکه  به  نه زد و  تازیانه  را به آنها  نه  شیطان»گوید:  می  بصری  حسن «کردند  پیروی

  بود لذا کار شیطان  زده  گمان  او در آنان  بود که  امر چنان  زد و واقع  گمانی  فقط در آنان

  محابا شیطان آنها بی ! آری«. دنبو  چیز دیگری  در آنان  خام  غرور و آرزوهای  جز افگندن

زدند و   نامحرم  شیطان  رد بر سینه  دست که «از مؤمنان  جز گروهی»گفتند   را اجابت

 بودند.  ار اندكکف  به  نسبت  اینان
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ        

 ەئ  ەئ  وئ  
وادار  کفر  زور و اجبار به را به  : او آنان یعنی« نبود  یا سلطه  هیچ  را برآنان  و شیطان»

بود و ما آنها   آنان  برای  کفر و عصیان  و آراستن  و وسوسه  کار او دعوت «مگر»  نساخت

  ایمان  آخرت به  را که  کسی  بداریم  تا معلوم»  مبتال گردانیدیم  شیطان  وسوسه  را به

  وسوسه  مبتالی را  ما آنان  : لیکن یعنی «است  در شبهه  او از آن  که  آورد از کسی می

  ما به  آن در غیر ، ظهور آشکار گردانیم  علم  را به  واقعیت  تا این  گردانیدیم  شیطان

  که مسلط کرد چنان  را بر آنان  شیطان أخداوند  بود که  چنین ! . آری چیز داناییم همه

  قدرت  که  است  کسی  همان  قربانی اند و قطعک مسلط می  آلوده  را بر چشمان  مگس

  شیطان  نیرومند و بیدارند، از آسیب  که  دهد اما کسانی می  خود را از دست  مقاومت

  اعمال بر  جمله از آن «است چیز نگهبان   و پروردگار تو بر همه»مانند  می  سالمت به

 کند. می  جازاتم  را در آخرت  آنان  زودی به  از کفار پس  گروه  این

 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  

 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   
هستنند   خدایان «کنید می  گمان  را که  کسانی»  کفار قریش  به !ص پیامبر  ای «بگو»

  شما نازلبر   و گرسنگی  قحطی  در سالهای  را که  تا از شما زیانی «بجز اهلل بخوانید»

فرماید:  می داده   پاسخ  خود از جایشان  سبحان  خدای  گردانند. سپس  شد، برطرف

،  امری  هیچ : آنها در یعنی «نیستند  مالک  در زمین  در آسمانها و نه  نه  ای ذره  وزن هم»

  شرکتی  هیچ  و زمین  را در آسمان  و آنان»ندارند   یا ضرر قدرتی  بر خیر و شر و نفع

در   ، نه آفرینش در  ، نه نیست  مشارکتی  هیچ  را در آسمانها و زمین  : بتان یعنی «نیست

  پشتیبانی  هیچ  آنان  خداوند از میان  و برای»  در تصرف  و نه  و فرمانروایی  اداره

در   که  کسانی و  آسمانها و زمین  از کار تدبیر و اداره  را در چیزی  تعالی  حق  که «نیست
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  چنین  که  است  صحیح  چگونه  رسانند پس  و یاری  برند، همکاری سر می ها بهآن

 فراخوانید؟!  یاری  و به  گرفته  پرستش  را به  عاجز و ناتوانی  موجودات

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

 ٹ  ٹ   ڤ  
 «دهد  اجازه  وی  به  که  کس  آن  مگر برای بخشد او سود نمی  در پیشگاه  و شفاعت»

  که  کسانی  بخشد مگر برای سود نمی  از احوال  حالی  در هیچ  کردن  : شفاعت یعنی

و مانند  ‡ پیامبران ، ؛ از فرشتگان است داده  شفاعتگری  اجازه  ایشان  به  خداوند متعال

باشد،   سزاوار شفاعت  که  کسی  نیز جز برای  گروه  و این  و عمل  علم  آنها از اهل

از   اضطراب  تا چون»نیستند   سزاوار شفاعت  کافران امسلم  کنند، که نمی  شفاعت

دهد  می  دست  فرشتگان  به  که  است  و هراسی  مراد اضطراب «شود  برطرف  دلهایشان

  وحی  به أندخداو  که  هنگامی دهد زیرا  فرمان  آن  به  پروردگار متعال  که  در هر امری

  لرزند، آن بر خود می  امر وی  هیبت او را بشنوند، از  آسمانها کالم  گوید و اهالی  سخن

شود،   برطرف  حالت  این  دهد و چون می  دست  آنان  به  بیهوشی  همچون  حالتی  که  گونه

؟ فرمود  چه  گویند: پروردگارتان می» پرسند و: دیگر می  از برخی  از آنان  برخی

  و راست  حق  ما سخن پروردگار : یعنی «بزرگ  بلندمرتبه  ؛ و هموست گویند: حق می

  مشارکت  چیزی  در هیچ  با وی  کسی  که  است  و قهاری  و او پروردگار بزرگ  را گفت

 ندارد.

  بیقراری و  در اضطراب  چنین این أاز امر خدا  فرشتگان  هرگاه  که  است  مراد این

؟  نیست  راضی  او بدان  کنند که  شفاعت  کسانی  برای  توانند نزد وی می  هباشند، چگون

ذاإ»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

صفوانعليسلسلةكأنهلقولهاخضعانبأجنحتهاةالمالئكالسماءضربتمرفياألاهللقضي

؛وهوالعلي الحققال؟قالواللذيربكم،قالوا ماذاقالقلوبهمعنإذافزعفذلكينفذهم

  فروتنی  روی از  دهد، فرشتگان  فرمان  در آسمان  امری  به  عزوجل  خدای  : چونالكبير

بر   است  زنجیری (بانگ)  این  زنند، گویی می  هم به خود را  ، بالهای وی  برابر سخن در
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  گیرد و چون می بر در  و آخرشان  را از اول  همه  حالت  این  ، که صاف  گیسن  روی

  پرسند: پروردگار شما چه دیگر می شود، از یک می  برطرف  از دلهایشان  اضطراب

فرمود و   و راست  گویند: او حق ، می است  پرسیده  که  کسی  فرمود؟ دیگران در جواب

 «. بزرگ  بلند مرتبه  هموست

 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڤ  

 ڇ  
  روزی  آسمانها و زمین  شما را از جانب  که  کیست»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

و مانند   ها، معادن : رستنی از زمین  و روزی  است  باران  : نزول از آسمان  روزی «دهد؟ می

  زیرا خدایان دهد می  روزی  ما را از آسمانها و زمین  که  : اوست یعنی «هللبگو: ا»آنها 

  ای ذره  وزن هم  ندارند و از عهده  را هم  کاری  و اختیار کوچکترین  شما قدرت  پنداری

آشکار   گمراهی یا  هدایت  یا ما، یا شما بر طریق  و در حقیقت»توانند برآیند  نمی  هم

را   دهنده روزی  آفریننده  خدای  که  کسانی  ؛ یعنی از دو گروه  یکی ا: قطع یعنی «هستیم

  پرستشگر جماداتی  که  کنند، یا کسانی می  او را پرستش او مخصوص  خوانده  یگانگی به

برسانند؛ بر توانند  نمی  و سود و زیانی  قادر نبوده  دهی و روزی  بر آفرینش  هستند که

  . روشن نیست  باشند، ممکن  حق بر  ر دو گروهه  که  دارند و این قرار  یا بر گمراهی  حق

  پروردگار آفریننده  دارند که قرار  هدایت  و راه  بر حق  فقط گروهی  که  است

اند  کرده  اقامه  برهان  و بر توحید وی  کرده  را پرستش  رسان و سود و زیان  دهنده روزی

بر   قادرند، نه  بر آفرینندگی  نه  پرستند که می را  اختیاری بی  معبودان  که  گروهی  پس

  گمان دارند، بی  برهانی  خویش  بر شرك  هم  و نه  بخشیدن  و سود و زیان  رساندن  روزی

 قرار دارند.  آشکاری  در گمراهی

  که  است  همراه  و ادب  با لطف  چنان  قرآنی  استدالل  شیوه  این  که  کنیم می  مالحظه

  این  کند. اعراب  بنگرد و تأمل  دیگران  و حال  خویش  در حالدارد تا  را وامی  دشمن

در  دارند تا و او را وامی  کار گرفته به  مخاطب  به  اندیشه  آزادی  دادن  را برای  شیوه



 

8895 

خطاکار  خود  نماید که  اعالم  درونی  قناعت  و از روی  کرده  مورد نظر تأمل  موضوع

 .باشد می  برحق  وی  و طرف  بوده

 

    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  عبادت : اگر یعنی «شوید نمی  ما بازخواست  شما از جرم»  آنان  به ص محمد  ای« بگو»

نخواهد شد   ما سؤال  جرم  از شما درباره  باشد، بدانید که  جرم أخدا  ما برای  و طاعت

  بازخواست»  حق  دعوت  به  اجابت  از کفر و عدم «کنید شما می  و ما نیز از آنچه»

  از آنان  برائت اظهار  سخن  این  رسد. معنای ما نمی  به  زیانی  : هیچ یعنی «شویم نمی

ما   و سرنوشت  سرانجام و  و روش  راه  ما از شما بلکه  شما از مایید و نه  : نه . یعنی است

 . جداست  و شما از هم

 

     ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
در   روز قیامت «کند می  ما و شما را جمع  پروردگارمان»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

  قضاوت  عدل  و به «کند می  حکم  حق ما به  در میان  سپس»  میدان  و در یک  عرصه  یک

و »کند  می را مجازات   و نافرمان  داده  فرمانبر را پاداش اقطع  نماید؛ پس می  و داوری

 «دانا»  و درستی  و راستی  عدل  به  کننده ، قضاوت حق  به  کننده : حکم ییعن «فتاح  اوست

 گیرد. می  تعلق  وی  و داوری  حکم  به  که  و فوایدی  مصالح  به

 

 ڱ  ڱڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 او ملحق  به  شریک  عنوان  به  را که  کسانی»  کافران  آن  به ص محمد  ای «بگو»

  چنین»  را بسنجم  هایشان و توانایی  را ببینم آنها  تا من «بنمایانید  من  اید، به گردانیده 

 مشارکت  : بر خود بلرزید و از ادعای یعنی «باحکمت  غالب هللا  اوست  بلکه  نیست

 هللا ، ستا أهلل، همانا ا یکتا در الوهیت  ذات  بازایستید و بدانید که  تعالی  با حق  بتان 

 باشد. می  و درخشان  واضح  و حکمتش  عزت  که  ، قاهر و حکیمی غالب
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 ۓ  ۓ    ے ے ھ ھھ ھ ہ ہہ ۀہ
را  صمحمدی  رسالت  و فراگیری  عمومیت  توحید، خداوند متعال  و بعد از اثبات

  یبرا  و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده»فرماید:  می  کرده  روشن  مردم  تمام  برای

آور  مژده  مطیعان  برای  ، که مکلفان  و تمام  ، عجم از عرب  اعم «نفرستادیم  مردم  تمام

:  است آمده  شریف  . در حدیث هستی  از دوزخ  دهنده بیم  گردنکشان  و برای  بهشت

گوید:  مجاهد می «. ام شده  برانگیخته  و سرخ  سیاه  سوی االسود و االحمر: به  الی  بعثت»

کثیر  ابن«.  و عجم  عرب  : برای یعنی»گویند:  می  دیگران«.  و انس  جن  سوی : به ییعن»

 «. است  صحیح  هر دو قول»گوید:  می

نزد   را که  آنچه «ننددا نمی  اکثر مردم  ولیکن»  فرستادیم  مکلفان  تمام  سوی تو را به ! آری

  در بعثت  که را  ند منافعیدان و نمی  هست  و عقوبت  و خشم  و فضل  از رحمت أخدا

 دارد. وا می  مخالفتت  را به  آنان  و نادانی  جهل  دارند پس ص پیامبر

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ  ۆ   
اگر  رسد فرامی  کی»دهید  ما می  به  قیامت  شما در وقوع  که «وعده  گویند: این و می»

 خبر دهید؟.ما   را به  آن  وقوع  زمان «گویید می  راست

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
رستاخیز  روز  که «مقرر  است  شما میعاد روزی  برای»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

افتید و  می  باز پس»  است  شما مقرر شده  برای  که  میعادی «از آن  ساعتی  نه  که»  است

  آن  وقوع أخداوند  رسد که فرامی  وقتی  اندر هم  ناخواه میعاد خواه  این  بلکه «پیش  نه

 . است  مقدر کرده  وقت  را در آن
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ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ   ې  ې  ى

ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  

 ىئ  يئ  جب  حب  خب   
؛  قدیم  آسمانی  یاز کتابها «است  از آن  پیش  آنچه  و به  قرآن  این  گفتند: به  و کافران»

و   قیامت از  است  آن  روی  پیش  آنچه  ، یا به پیشین  و پیامبران  ، انجیل مانند تورات

 نزد  که  را هنگامی  ستمگران  و اگر ببینی  کنیم هرگز باور نمی»  و دوزخ  بهشت

 که»اند؛  شده  محبوس  حساب  : در موقف یعنی «اند شده  بازداشت  پروردگارشان

 همدیگر بگومگو  : در میان یعنی «گردانند را بازمی  دیگر سخن  با بعضی  بعضی  نهچگو 

دنیا  در  که  دهند، بعد از این قرار می  و سرزنش  دیگر را مورد مالمت یک  کرده  و جدل

، یقینا  را ببینی  صحنه  اگر این ! بودند. آری  و یار و همکار و همدست  دوست  هم با

  به»  و زیردستان  : پیروان یعنی« مستضعفان. » ای را دیده  آوری شگفت و  هولناك  صحنه

گویند: اگر شما  می»  فرمانروایشان  رؤسای  : به یعنی «اند استکبار ورزیده  که  کسانی

داشتید  باز می ص  وی  از رسول  و پیروی  عزوجل  خدای  به  ما را از ایمان  که «نبودید

  بیچاره  روزی  در چنین و  وی  و پیامبر و کتاب أخداوند  به «بودیم  یقینا ما مؤمن»

 . شدیم نمی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ               ٺ  

 ٺ  
اند؛  گفته  که  انکار و رد آنچه  و در مقام «مستضعفان  به»  در پاسخ «مستکبران»

  منع  ایمان : آیا ما شما را از یعنی «مبازداشتی  گویند: مگر ما شما را از هدایت می»

ا شم  بلکه»  نیست  چنین ! ؟ نه و هدایت  ایمان  آن «شما آمد  به  که بعد از آن»؟  کردیم

  مرتکب و  فشرده  بر کفر پای  خود شما بودید که  : این یعنی «بودید  خود مجرم

شما را   که بود  فقط این  مما کردی  که  شدید، کاری می  بزرگ  بسیار و گناهانی  جرمهای
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  و به  کرده  از ما پیروی  و برهانی  دلیل  هیچ و شما بی  کردیم  دعوت  گمراهی  سوی  به

 پیچیدید. سر ‡ پیامبران  های و اختیار خود از برهانها و حجت  خواست

 

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ڌ  ڎ  
خود   که  نسبت  این  و در دفع  آنان  در رد پاسخ «گویند می  مستکبران  به  و مستضعفان»

و   مکر: فریب «و روز باز داشت  ما را مکر شب  بلکه ! نه»اند  بوده  خویش  تباهی  عامل

و   پیوسته  نیرنگ  این  گویید بلکه ا میشم  که  نیست  چنان : . یعنی است  نیرنگ

  شرك  ما را به  کفر بود که  سوی شما به  شده  ریزی مستمر و برنامه  و دعوت  روزی شبانه

خدا  به  دادید که می  ما فرمان  به  که  گاه آن»درافگند   پرتگاه  این  و به  و کفر واداشت

  که و هنگامی»و همانندانند   داد: همتایانان «مقرر کنیم  او اندادی  و برای  کفر بورزیم

 گردد؛ برمی  هر دو گروه  به  جمله  این «کنند  خود را پنهان  را ببینند پشیمانی  عذاب

  را ببینند، دردل  عذاب  که ـ هنگامی  از مستکبر و مستضعف  ـ اعم  هر دو گروه  یعنی

  دیگران را از  پشیمانی  کشند و این یم  اند، پشیمانی داده  از کفر انجام  که  خود بر آنچه

ـ   مقابل  گروه  کامی و دشمن  سرزنش  ـ از بیم  از دو گروه  یک دارند. یا هر می  پنهان

.  هویداست  هایشان در چهره  آثار ندامت  دارند ولی می  پنهان  خود را از آن  پشیمانی

 و هر  اضداد است سروا( ازأ)  فعلزیرا   ظهروا( استأسروا( در اینجا )أ)  : معنای قولی به

و   ، ندامت گروه : هر دو رساند. یعنی را می  کردن  و پنهان  کردن آشکار  دو معنای

اند  کافر شده  که  کسانی  و غلها را در گردنهای»کنند  خود را آشکار می  پشیمانی

 آیا جز در».  زیماندا می  در گردنهایشان  را در دوزخ  آهنین  : طوقهای یعنی «اندازیم می

  بلکه هرگز! «شوند؟ می  جزا داده»  الشریک  خدای  به  از شرك «اند کرده  برابر آنچه

 شوند. می  کردند، سزا داده می  آنچه  مطابق
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 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       گ   
اقتدا  و  تأسی  به  وی  و سفارش صاز پیامبرش  دلجویی  در مقام  خداوند متعال  سپس

را   ای دهنده بیم» از شهرها «شهری  و ما در هیچ»فرماید:  می ‡ ما قبلش  پیامبران  به

 «آن  مترفان  که  مگر این» ما برحذر دارد  و از عذاب  را هشدار داده  آنان  که «نفرستادیم

  به «گفتند»فساد شر و   رهبران و  گردنکش  ، نازپروردگان ، سرکشان : توانگران یعنی

: ما در  یعنی «اید کافریم شده  فرستاده  شما بدان  آنچه  قطعا ما به» ‡پیامبرانشان

 . شماییم  کننده اید، تکذیب شده  فرستاده  آن  ابالغ  برای  که  از توحید و ایمان  آنچه

  اند که کرده  یتروا  رزین از ابی  کریمه  آیه  نزول  سبب  منذر در بیان و ابن  حاتم ابی ابن

در   و دیگری  رفت  شام  از آنها به  یکی  بودند پس  مال  شریک  هم دو مرد تاجر با: » گفت

  رفیقش  بود به  در شام  که  شدند تاجری  مبعوث ص خدا  رسول  ماند و چون  باقی  مکه

: کار  نوشت  پاسخش در  ؟ رفیقش است  چگونه ص محمد  : کار دعوت که  نوشت

  ـ از وی  و مسکین  فروپایه  ـ جز مردم  از قریش  کسی  که  است  گونه این ص دمحم

را فرو   خواند ـ تجارتش می  سواد بود و کتاب  اهل  مرد ـ که  . آن است  نکرده  پیروی

  . پس کن  راهنمایی ص نزد محمد : مرا او گفت  آمد و به  مکه  به  و نزد رفیقش  گذاشت

؟  کنی می  دعوت  چیزی  چه  سوی به پرسید:  آمد از ایشان ص اخد  نزد رسول  چون

  بیان  وی  را به  خویش  دعوت  و اصول)...  این و  این  سوی فرمودند: به ص خدا  رسول

فرمودند: از کجا  ص  حضرت  . آن خدا هستی  فرستاده  که  دهم می  : گواهی گفت (کردند

  نشده  مبعوث  رسالت  به  پیامبری  هیچ ا: قطع گفت؟  هستم خدا  فرستاده  من  که  دانستی

  نازل  آیه  این  گاه اند. آن کرده  پیروی  از وی  و مسکین  فروپایه  مردم  که  ، جز این است

:  فرستادند که  پیغام  وی  به ص خدا  رسول  . سپس _...ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ+شد: 

 کرد.  را نازل  سخنت  تصدیق أخداوند

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳ  ڳ  ڳ
  شونده  عذاب و ما  و اوالد بیشتریم  اعتبار اموال  ما به»؛  مؤمنان  به  مستکبران «و گفتند»

  است  داده  برتری و اوالد بیشتر بر شما در دنیا  ما را با اموال أ: خداوند یعنی «نیستیم
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،  هستیم  ما بر آن  که  آیینی و  ین: او از د که  است  این  کند، آن  داللت  اگر بر چیزی  و این

،  و خشنود گشته  و از ما راضی  کرده  ما احسان  در دنیا به  که بعد از آن  پس  است  راضی

 کند. نمی  ما را عذاب  هم  دیگر در آخرت

 فرمود:  در رد پندارشان  عزوجل  خدای

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ  
 هر  را برای  روزی  که  است  پروردگار من  گمان بی»:  آنان  به ص محمد  ای «وبگ»

  در امر رزق  بخشیدن  گشایش  نه  پس «گرداند می  یا تنگ  بخواهد گشاده  که  کس

  وعملش  گشته  راضی  شخص  از آن  تعالی  حق  که  است  بر آن  ، دلیل کسی  برای  وروزی

  راضی  وی او از  که  است  آن  ، دلیل بر کسی  روزی  گردانیدن تنگ  و نه  است  را پسندیده

دنیا در مانند   سرای  به  آخرت  سرای  کردن  لذا قیاس  است  را نپسندیده  و عملش  نیست

 أخداوند  بسا که چه زیرا  است  و روشن  واضح  ای آشکار یا مغالطه  امور، خطایی  این
بر   ابتال و امتحان  روی را از  و آن  کرده  گشاده  بر عاصی را  ، روزی استدراج  از روی

 . اوست  از آن  بالغه  ، حکمت گرداند و در هر حال  تنگ  مطیع

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  مرتبه  گرداند به  ما نزدیک  پیشگاه  شما را به  که  نیست  چیزی  و اوالدتان  و اموال»

و   رحمت شما را به  که  نیست  ، چیزی و اوالدتان  اموال  بسیاری  : بدانید که یعنی «قربت

و   زیرا اموال  شما نیست  ما به  و اعتنای  محبت  دلیل اها قطع گرداند، این  ما نزدیک  فضل

  کسی چه  که  بداریم  ظهور معلوم  تا در عرصه  شماست  برای  و امتحانی  آزمایش  اوالدتان

مگر »کند  می  آنها نافرمانی ما را در  کسی رد و چهگی کار می  ما به  آنها را در طاعت

  آورده  ایمان  که  کسی  لیکن : یعنی «باشند  کرده  و کار شایسته  آورده  ایمان  که  کسانی

  وی  ، در طاعت است  داده  یو به أخداوند  را که  باشد و اموالی  کرده  و کار شایسته

و   و عمل  از عقیده  نوع  این  نیز باشد پس  مؤمن  حال  باشد و در عین  کرده  صرف
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  را به  انسان  فرزندی  همچنین گرداند. می  ما نزدیک  او را به  که  است  اموال  گونه این

 کرده  تربیت  وجلعز  خدای  طاعت او را بر بنیاد  انسان  گرداند که می  نزدیک أخدا

  نیکوی  : اعمال یعنی «است  پاداش اند کرده  عمل  دوبرابر آنچه  آنان  برای  پس»باشد.  

ها  و آنها در غرفه»برابر تا هفتصد برابر   ده دارد؛ از  مضاعف  کار، پاداشی شایسته  مؤمنان

  بلند بهشتی  های دارند. مراد؛ غرفه می  ناخوش  که  آنچه  از تمام «خاطر هستند  آسوده

آنها از   بیرون  که  است  هایی غرفه  همانا در بهشت» : است  آمده  شریف  . در حدیث است

  پرسید: آن  ای اثنا اعرابی  آنها. در این  آنها از بیرون  درون شود و می  آنها دیده  درون

دامأوالطعامطعمأوالكالمطيبلمن»فرمودند:  ص خدا  ؟رسول کیست  ها از آن غرفه

باشد،   گفته  و پاکیزه  خوش  سخنی  که  کسی  : براینياموالناسبالليلوصليالصيام

گرفته باشد و در   را بر دوام  باشد، روزه  کرده  غذا اطعام  را به (ومستمندان  مسکینان)

  آمده  فشری  در حدیث  همچنین«. در خوابند  مردم  که باشد درحالی  نمازگزارده  شب

 عمالكمأوقلوبكمليإنماينظرإولكنموالكمأوصوركمليإالينظرتعالياهللنإ» : است

دلها  به  که  نیست  جز این  کند بلکه نمی  شما نگاه  صورتها و اموال  به أخداوند  گمان بی

 «.کند می  نگاه  و اعمالتان

 

 ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
 آنها؛  به  زدن  رد و انکار و طعن  در جهت «کنند می  ما سعی  در آیات  که  انیو کس»

  کرده  دارند تا ما را درمانده  خود تالش  خیال  هستند با ما و به «کنان مقابله»  که آن  حال

  مأموران : یعنی «شوند احضار می  در عذاب  آنانند که»ما برهانند؛   و خود را از عذاب

 یابند. نمی  گریزگاهی  هیچ  افگنند و آنها از عذاب می  ، آنها را در عذاب بر دوزخ  گماشته

 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        

 جب    حب   
تا بر رد  کند را تکرار می  روزی  گردانیدن  و تنگ  گشایش  موضوع  خداوند متعال  سپس

  در حقیقت»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»را برکند:   شبهه  و بیخ  ردهپندار آنها تأکید ک
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 یا  بخواهد گشاده  که  از بندگانش  هر کس  را برای  روزی  که  است  پروردگار من

را   و هر چه»دارد.   خود در کار خویش  که  حکمتی  حسب  به «گرداند می  او تنگ  برای

 و  آنها امر کرده  به  خویش  در کتاب أخداوند  که  در امور خیری «کردید  انفاق

در  یا  عوض  شما. این  به «دهد را می  خدا عوضش  پس»  ساخته  آنها را روشن  پیامبرش

  به  بندگان  دادن  زیرا روزی «است  دهندگان روزی  و او بهترین»  است  دنیا، یا در آخرت

 نیستند.  دهنده روزی امر آنها  حقیقت و در  اوست  کردن تقدیر و میسر  دیگر، فقط به یک

 : در چهار چیز است  روزی  بهتر بودن»گوید:  می  رازی  امام

 تأخیر نیفتد.  نیاز به  از وقت  روزی  : آن که  این  اول

 : از مقدار نیاز کمتر نباشد. که  این  دوم

 نگرداند.  را سخت  و شمار، آن  حساب  : به که  این  سوم

 «.، مکدر نکند پاداش  را با طلب  : آن که  این  چهارم

كتبهلهأونفسهعليالرجلنفقأوماةصدقمعروفكل»:  است  آمده  شریف  در حدیث

الإخلفهااهللفعليةنفقمنالرجلنفقأوماةفهوصدقعرضهبهالرجلوقيوماةصدقله

مرد بر   که  آنچه و  است  ای صدقه  ای کار پسندیده هر :ةومعصيأبنيانفيةنفقمنماكان

  که  شود و آنچه می  نوشته  ای او صدقه  ، برای است  کرده  انفاق  اش خود و خانواده

  را که  ای و هر نفقه  است  صدقه 1باشد،  را حفظ کرده  آبرویش  آن  وسیله به  شخص

  در بنای  که  ای مگر نفقه  است أندبر خداو  عوضش  ، دادن است  کرده  انفاق  شخص

، اعمار  شریف  حدیث  در این  ساختمان  مراد از بنای«. شود  هزینه  یا معصیتی  ساختمان

در حد نیاز   مسکن  باشد زیرا تأمین فراتر  از حد نیاز انسان  که  است  ساختمانی

بر   ریدیگ  شریف  در حدیث  که چنان دارد  عوض أخداوند  ، از سوی ضروری

 الخصالهذهسويفيحقآدملبنيليس»:  است  شده  تصریح  مسکن  تهیه  ضرورت

وثوبيسكنهبيت وجلفعورتهيواري، والماء ، امور   را در غیر این  فرزند آدم الخبز

  را بپوشاند و ظرف  عورتش  که  ای گزیند، جامه  سکونت  در آن  که  ای : خانه نیست  حقی

                                                           
 آنها حفظ کند.  و گزند زبان  دراز تا خود را از هجو و نکوهش زبان  شعرا و اشخاص  به  هدیه  مانند دادن 1
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  است  بیانگر آن  آیه  : این که  است  ( در این19  و )آیه  آیه  این  در میان  فرق«.  و آب  نان

  بود که  ( در رد کسانی19  باشد اما )آیه می أاختیار خداوند فقط در  و روزی  رزق  که

  که  . دیگر این است  خداوند متعال  رضا و خشنودی  نشانه  رزق  بخشیدن پنداشتند می

  است  یا دو وقت  در دو حال  شخص  یک  در اینجا، برای  روزی  ساختن  تنگ یا  گشایش

 متعدد بود.  اشخاص  آنجا برای اما در

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
 از عابد و معبود و مستکبر و  اعم «آنان  خداوند همه  را که  روزی»  یادکن «و»

 عنوان به «گوید می  فرشتگان  به  سپس»  حساب  رایب« کند را محشور می«  مستضعف

 آیا اینها»اند  را پرستیده  عزوجل  غیر خدای  که  کسانی  و سرزنش  مشرکان  سرکوب 

 «.پرستیدند؟ شما را می  بودند که

 

 ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ   
فقط  «ما تو هستی  ولی»و همتا   یکاز شر پروردگارا! «تو  گویند: منزهی می  فرشتگان»

و   ایم فرانخوانده  پرستش  آنهارا بهو ما هرگز  «آنها  نه»  ما هستی  تو سرور و سرپرست

  بلکه»  نداریم  سروری و  ما جز تو ولی  بلکه  ایم گرفته  و سروری  دوستی  را به آنها  نه

  و لشکریانش  از ابلیس  عبارت  هرا ک  : آنها شیاطین یعنی «پرستیدند را می  آنها جنیان

خدایند   و دختران  فرشتگان بینند و آنها آنها را می  پنداشتند که پرستیدند و می هستند، می

  آنان  به  ها و اکاذیب از وسوسه  جنیان  را که  و آنچه «بودند  مؤمن  جنیان  به  بیشتر آنان»

 را.  بتان  در پرستش  ستورشاند  جمله  نمودند از آن می  کردند، تصدیق القا می
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ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ  

 ڇ  
  برای»  شدگان  و پرستش  از پرستشگران  یک : هیچ یعنی «از آنان  یک اما امروز هیچ»

  برای  گانشد  پرستش  ، نه : در روز قیامت یعنی «نیستید  سود و زیانی  دیگر مالک یک

  ـ یعنی  زیانی  مالک  نه ـ هستند و  و نجاتی  شفاعت  ـ یعنی  سودی  مالک  پرستشگران

  بر خود با پرستش «اند کرده  ستم  که  کسانی  به»روز   آن «و»  و عذابی  هالکت  مالک

در « کردید می  را تکذیب  آن  را که  آتشی  : بچشید عذاب گوییم می» أغیرخداوند

 دنیا.

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   ک  ک  گ  

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ     گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ
آنها   و معانی  آنها روشن  داللت  ما که  قرآنی  : آیات یعنی «ما  بینات  آیات  و چون»

  اکرم رسول  ، یعنی آیات  انندهخو «گویند: این شود، می  بر آنها خوانده»  آشکار است

  پیشینیان : یعنی «شما  پدران  خواهد شما را از آنچه می  که  نیست  جز مردی» ص

  بار دوم «گویند بازدارد ومی»آنها بود   مورد پرستش  که  از بتانی «پرستیدند می»شما 

  ـ چون  حق  به  هک  کسانی . نیست»  برساخته  و بهتانی «بربافته  جز دروغی»  قرآن «این»

،  ، معجزات در مورد قرآن  بار سوم  : برای یعنی «گویند آمد ـ کافر شدند، می  سویشان به

گویند:  ، می آورده  برایشان ص خدا  رسول  که  دینی  در باره  ، یعنی اسالم  و شریعت  نبوت

 . و جادوستسحر   ، از جنس و کتاب  دین  این : یعنی «آشکار نیست  جز جادویی  این»

 

 ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ
  کتابهای  عرب  : بر مشرکان یعنی «را بخوانند  آن  که  بودیم  نداده  آنان  به  و ما کتابهایی»

  ای هشداردهنده  از تو هیچ  و پیش»  بویم نکرده  آنها را بیاموزند، نازل  که  ای آسمانی

دهد و از   ما بیم  عذاب و از  خوانده  حق  سوی آنها را به  هک «بودیم  نفرستاده  سویشان به
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شود  نمی  شناخته  خداوند متعال  از جانب  وحیی  جز به  و درست  راستین  دین  آنجا که

  ای شبهه  برایشان  و نه  نیست  ودلیلی  وجه  و پیامبر، هیچ  قرآن  به  تکذیبشان  لذا برای

، تو  و حجت  دلیل  کدام  از کجا و به پیامبر! ای  کنند. پس  سکو تم  تشبث  آن  به  که  است

  باشد، به  عملشان  ید اینمؤ  که  ای و هشداردهنده  کتاب  که کردند درحالی  را تکذیب

 ؟. است  نیامده  سویشان

 

 ۋ  ۅ   ۋ ۈۈ   ٴۇ ۆ ۆ ۇ ۇ ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
  نیز تکذیب»  پیشین  های از امت «بودند  از اینان  پیش  که  کسانی» !ص محمد  ای «و»

  آنچه  دهم یک به   اینان  که  در حالی»کردند   تو را تکذیب  قومت  که چنان «کردند  پیشه

  و غیرآنان  قریش  مشرکان از  ـ اعم  مکه  : مردم یعنی «اند نرسیده ، بودیم  داده  پیشینیان  به

  و نعمت  و مکنت  قوت  دهم یک  ، به ایم داده  آنان  به  که  نیرو و ثروتی  ـ با همه  از اعراب

  پیامبران»  پیشینیان  آن  که «گاه آن»  ولی اند ، نرسیده بودیم  داده  پیشینیان  به  که  و شکوهی

  ـ مانند اقوام  ساختیم  هالك  و قوتشان  مکنت  را با همه آنها «شمردند  مرا دروغزون

  بود عقوبت  چگونه  پس»  است  صدم معشار، یک : لیقو را ـ به  عاد و ثمود و امثالشان

  من  بود یاری  ؟ و چگونه و عقوبت  با عذاب  آنان بر  انکارم بود  : چگونه نکیر: یعنی «من

 ؟. پیامبرانم  به

 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  

 ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
  من  که  نیست  این جز»پندارند  می  تو را دیوانه  که  کافرانی  این  به ص مدمح  ای «بگو»

قرار دارید،   در آن  که  بد آنچه  : شما را از فرجام یعنی «دهم اندرز می  شما فقط یک  به

و »؛  کنم می  توصیه و  سفارش  خصلت  یک  و شما را فقط به  و برحذر داشته  هشدار داده

: تنها  یعنی «خیزید پا خدا به  برای  یکان و یکان  دوگان : دوگان که  است  این  آن

خالصا   راستین  اندیشه با تفکر و  حق  در طلب  شما، قیامتان  به  من  و موعظه  سفارش

و  «کنید  اندیشه  و سپس»  است  و عصبیتی  هوی  و بدون  عزوجل  خدای  رضای  برای
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  کنید وبگویید: بیاییم  نصیحت  اخالص  دیگر را به  یاز شما برخ  ورزید و برخی  تأمل

  زیرا در این  و بیندیشیم  ، بنگریم است  آورده  که  و کتابی ص خدا  کار رسول  حقیقت در

، فکر  اجتماع  پا خیزید، چه به  تک دودو یا تک راه   باید در این  دانید که می ا، قطع صورت

  و هر یک  توانند تفکر کرده گرداند اما دو نفر می می  و پراکنده  را مشوش  و اندیشه

و   راستی  آنها به  دوی هر  دارد و سپس  عرضه  رفیقش  را به  فکر خویش  محصول

تواند با  فرد می  یک  گونه برسند، همین  حق  به  طریق  بنگرند تا از این  در آن  انصاف

 بیندیشد.  و منصفانه  دادگرانه  خودش

  آن با  فردی  دعوت  زیرا اهمیت  است هللا الی  دعوت  موضوع  و اساس  لاص  آیه  این

 شود. آشکار می

جنونی   شما هیچ  رفیق  این»:  رسید که می  نتیجه  این  به اقطع  صورت  در این ! آری

 بر  دلیلی  هیچ  و تصرفاتش  یرا در حاالتز  دیوانه  و نه  پیامبر جادوگر است  نه «ندارد 

و   او بیندیشید، از او جز عقل  درباره  یابید و هر چه باشد، نمی  گونه  او این  مر کها  این

او   دانید که می  ، شما نیک حال  عین بینید، در نمی  خرد، چیز دیگری  تدبیر و برتری

از او  ، و عمر خویش  عمر وی  و شما در مدت  و خرد است  عقل  از روی  مردم  برترین

و   صدق بر  آشکاری  دلیل  است  او آورده  که  هم  ای اید و وحی نکرده  بهرا تجر  دروغی

:  یعنی «شدید  عذابی  شما در پیشاپیش  برای  ای او جز هشداردهنده»  اوست  راستگویی

 «.نیست»  قیامت  در پیشاپیش

در   آن  لو معاد با دالی  توحید، نبوت  گانه سه  اصول  که بعد از آن»گوید:  می  رازی  امام

  کند چرا که می ذکر  آیه  را در یک  اصل  هر سه  تعالی  حق  شد، اینک  مطرح  سوره  این

 _وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ+ : وی  دارد و فرموده  توحید اشاره  به _ې   ى  ى+:  وی  فرموده

  نزدیکی و به  روز آخرت  به _ىئ  ىئ  ىئ  ی+:  وی  دارد و فرموده  اشاره  رسالت  به

:  که  است  آمده  عباس ابن  روایت به  شریف  در حدیث  که چنان«. دارد  اشاره  آن  زمان

  قریش« یا صباحا»فریاد کشیدند:   گاه برآمدند آن صفا  بر فراز کوه  روزی ص اکرم رسول

  ؟ تو را چه خبر است  ، چه است  شده  و گفتند: چه  آمده گرد  سویشان ندا به  این  با شنیدن

  دشمن  که  شما خبر دهم  نظر شما اگر به  به»فرمودند:  ص  حضرت آن ؟ است  شده



 

8824 

  گفتند: چرا تصدیقت« کنید؟ می  آورد، آیا مرا تصدیق می  بر شما یورش  بامداد یا شامگاه

سخت   عذابی  شما را در پیشاپیش  من  اینک»! فرمودند:  کنیم می  تصدیقت اقطع ؟ نکنیم

؟  ای گرد آورده  این  بر تو، آیا ما را برای  : مرگ گفت  ابولهب  گامهن  در این«.  دهم می  بیم 

 .ژ  ...ڈ  ڈ  ژ  ژژفرمود:   نازل أاثنا خداوند  در این

 

 ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب  يبجت  حت   خت    مت  ىت   يت  جث  
  رسالت  بلیغدر ازاء ت «باشم  از شما طلبیده  که  هر مزدی»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

  مزدی  ، از شما هیچ الهی  های پیام  در برابر ابالغ  : من یعنی «! خودتان  به  متعلق  آن  پس»

 و او بر هر»  بر غیر وی  نه «جز بر خدا نیست  مزد من».  کنم و نمی  نکرده  درخواست

  ماند. پس ینم  از او پنهان  و چیزی  است  آگاه  چیزی هر  : به یعنی «است  گواه  چیزی

، از شما  حق  راه  شما به  برابر دعوت در  من  که  است  امر نیز گواه  او بر این  بدانید که

،  باشم  کرده  درخواست  از شما مزدی  دارید که  و اگر سراغ  ام نکرده  درخواست  مزدی

 . شما برگردانم  را به  بگویید تا آن

 

 مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح  جخ   
  : به یعنی «افگند می  را در میان  حق  پروردگارم  گمان بی»  آنان  به ص محمد  یا «بگو»

القا   پیامبرش  سوی ـ به  نیست  و وحی  جز قرآن  چیزی  را ـ که  گوید و آن می  سخن  حق

  آن  سوی به  حق  کردن  با پرتاب را  باطل  : پروردگارم است  این  معنی  قولی کند. به می

  و او دانای»کند  و نگونسار می کوبد می  حق  وسیله  را به  و آن  قرار داده  مورد هدف

دریافتها و   انسانها و از میدان  از چشم  که  است  : هر چیزی غیب «هاست غیب

 باشد.  پنهان  ادراکاتشان
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 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
  دربرگیرنده  که  و توحید و قرآن  : اسالم یعنی «آمد  حق»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

  : باطل یعنی «گردد گیرد و برنمی از سر نمی  و دیگر باطل»آمد   میدان  به  برهانهاست

و   از آغاز آن  ، نه آن  از رفتن  و نه  مانده  باقی  اثری  آن  از آمدن  نه  که  رفت  از میان  چنان

  به  مکه  در روز فتح ص خدا  رسول  چون»کند:  می  کثیر نقل . ابن آن  از برگشت  نه

  به  شروع  اند پس شده  نصب  کعبه  پیرامون  را دیدند که  وارد شدند، بتان  مسجدالحرام

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ژ خواندند:  می  که  کردند، درحالی  بتان  کوبیدن

  _ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ ٱ  ٻ +خواندند:  را می  آیه  این و نیز« 81اسراء/» ژڻ  
. 

 

 ڀ  ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿٹٹٹ  ٹڤڤ  ڤ  
  نیست  جز این»  و هدایت  حق  از راه «شدم  اگر گمراه»  آنان  به ص محمد  ای «بگو»

و اگر » باشد می  خودم  بر دوش  ام گمراهی  : گناه یعنی «شوم می  خود گمراه  زیان  به  که

 «فرستد می  وحی  سویم به  پروردگارم  که  است  آن  سبب به  ، این شدم  هدایت

  نزدیک  شنوای او  گمان بی»  قرآن  وسیله  ها را به ها، اندرزها و روشنگری حکمت

  اگر بر او بهتانی  داند پس و شما را می  من  و گمراهی  شما و هدایت  و به  من  به «است

 . است  مشرکان با  کن فیصله  سخنی  این کند. و می  ، یقینا مرا مجازات باشم  بسته

 

 ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
  در هنگام  کافران «شوند  مضطرب  را که  هنگامی» !ص محمد  ای «دیدی و اگر می»

در   نآنا و هراس   از: هول  عبارت  اضطراب  این»گوید:  می  یا رستاخیز. قتاده  مرگ

  است  این  صحیح» گوید: کثیر می اما ابن«. آیند می  بیرون  قبرهایشان از  که  است  هنگامی

و   مضطرب  حال  در آن را  اگر آنان  یعنی«.  است  روز قیامت  ، اضطراب مراد از آن  که

در کار   گریزی  آنجا هیچ»  ای دیده آسا را و شگفت  هولناك  ، قطعا کاری ببینی  هراسان
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  و از جایی»  نیست  یافتنی  نجات تواند بگریزد و نزد ما نمی از  از آنان  کسی «نیست

  حساب  ، یا از صحنه قبرهایشان ، یا از زمین  : از روی یعنی «شدند  فروگرفته  نزدیک

توانند از  دور نیستند و نمی أخداوند از  ، آنان هرحال به  اند پس گرفتار آمده  روز قیامت

 شوند. می  گرفتهفرو  آسانی نزد او بگریزند و به

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
  اکنون» کنند می  را مشاهده  عذاب  که  گاه آن  و هراس  هول  بحبوحه  در آن «گویند و می»

  از جایی . از کجا آوردیم  ایمان»  قرآن  ، یا بهأخدا  ، یا بهص محمد  : به یعنی «او  به

  ایمان  به  از آخرت  : چگونه یعنی «؟ است میسر  آنان  برای  ایمان  یافتن  دور دست

  از مکانی»  معنای  است  اند؟ و این را در دنیا فرو گذاشته  آن  که  دارند در حالی  دسترسی

از   نجات  که از آن ، بعد است  و رهایی  نجات  در طلب  حالشان  برای  تمثیلی  یا این«. دور

 . دور است  آنان  به  و نسبت  شده  خارج  آنان  دسترس

 

 ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
  دسترسی  ایمان  به  : چگونه یعنی «، کفر ورزیدند آن  به  از این  پیش  که آن  و حال»

  اند، پیش آورده  ایمان  آن  به  در آخرت  اکنون هم  را که  آنچه  که آن  ، حال خواهند داشت

  بودند پس  ورزیده کفر  آن  ـ به  در دار ابتال و آزمایش  یدنیا ـ یعن  در سرای  از این

: از دوردستها  یعنی «دور  و از جایی».  است  محال  ، در آخرت ایمان  به  آنان  دسترسی

و پندار   ظن  و با اتکا به  انداخته  : تیر در تاریکی یعنی «افگنند می  غیب  نادیده  به»

تیر   این  گمان . بی دوزخی و  بهشت  حشر و نشر و نه  ، نه است  برانگیختنی  گویند: نه می

 بود. نتواند  گاهی تکیه  باطلشان  گمان  افگندنها برای  تاریکی در

را   آن  افگند که تیر می  چیزی  سوی به  که  شده  تمثیل  کسی  حال به  تعبیر، حالشان  در این

بخورد،   هدف تیر به  آن  که  گمان  این  برای  مجالی  هیچ  دور که  از جایی  هم  بیند، آن نمی

گویند:  می  گاهی که ص پیامبر  در حق  سخنانشان  ، این گونه همین  وجود ندارد. پس
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اینها و   ، همه است  دیوانه گویند: می  و گاهی  است  بین گویند: فال می  ، گاهی شاعر است

 . نیست  و وهم  وگمان ظن  های تاریکی از دور در  تیرهایی  جز افگندن  چیزی  آن  امثال

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ  ں   
 ، یا از هایشان و خانواده  در دنیا از اموال «دارند  خوش  آنچه  و میان  آنان  و میان»

 «آنان  امثالاز دیر باز با   که  گونه  شد، همان  افگنده  حایلی»دنیا   سوی به  بازگشت

  جدایی  محبوبشان  های آنها و خواستنی  و میان «شد  نیز چنین»  گذشته  ازکفار امتهای

: آنها در  : یعنی مریب  شک  فی «بودند  سختی  زیرا آنها در دودلی»شد.   افگنده

بودند. یا آنها در توحید   در شک ا، شدید و دوزخ  و رستاخیز و بهشت ‡ کارپیامبران

بودند، از  در شک  ابودند، شدید  آورده  برایشان  از امر دین ‡ پیامبران  که  و آنچه

 ! هان: »گوید می نشد. قتاده   ، از آنها پذیرفته عذاب  مشاهده  آنها در هنگام  ایمان  روی این

شود و  می  برانگیخته بمیرد، بر شک   بر شک  که  بپرهیزید زیرا کسی  و شبهه  از شک

رد پندار   آیه  این»گوید:  می نسفی «. شود می  برانگیخته  بمیرد، بر یقین  یقینبر   که  کسی

 «.کند نمی  عذاب  وی  شک  سبب را به  انسان أگویند: خداوند می  که  است  کسانی
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 ﴾فاطر   سوره ﴿
 . است  ( آیه45)  و دارای  است  کیم

 

بر   ، که عزوجل  خدای  برای« فاطر«  تبا صف  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  این : تسمیه  وجه

« فاطر»کند،  می  داللت  وی  از سوی  عظیم  کائنات  و ایجاد این  و ابداع  آفرینشگری

 شد.  نامیده

 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  

 ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ  
خداوند  «است  آسمانها و زمین  پدیدآورنده  که  است  خدایی  ستایشها از آن  همه»

و   ابداعی  آفرینش خاطر و به  عظیمش  و حکمت  ، علم خود را در برابر قدرت  متعال

و   و علم  قدرت  و براین  کرده  ، ستایش سابقی  نمونه  بدون  آسمانها و زمین  اختراعی

  آفرینش  این  بر آغازگری  هر کس  که  است  دهد. مراد این می  خود گواهی  عظیم  حکمت

  من»گوید:  می  عباس . ابن تواناست نیز  آن  و بازآفرینی  قادر باشد، قطعا بر اعاده  عظیم

  که ؟ تا آن چیست _ڻ  ڻ  ڻ+ خداوند:  فرموده  این  معنی  که  دانستم نمی

  و مرافعهدعوا   باهم  آبی  بر سر چاه  که  دیدم را  و صحرانشین  دو مرد بدوی  روزی

و انا فطرتها:   بئری  : هذه گفت  رفیقش  از آنها به یکی  بگومگو بودند که  دارند، در این

 «. ام را آغازگر بوده آن  و من  است  من  از آن  چاه  این

،  جبرئیل عبارتند از:  رسان پیام  فرشتگان «است  داده قرار  آورنده  را پیام  فرشتگان»

  این «که»رسانند  می سر  را به  و مأموریتی  پیام  هر یک  : که عزرائیل و  ، اسرافیل میکائیل

از   بعضی»گوید:  می  قتاده «اند و چهارگانه  گانه و سه  دوگانه  بالهای  دارای»  فرشتگان

بیشتر از   و بعضی  چهار بال  دارای  ، بعضی بال  سه  دارای  ، بعضی دو بال  دارای  فرشتگان

  از زمین او مجدد  فرود آمده  زمین  سوی به  بالها از آسمان  این  وسیله  به  هستند که  آن

در  ص خدا  رسول: » است آمده  شریف  در حدیث  که روند. چنان باال می  آسمان  سوی به

  و فاصله  داشت  ششصد بال  دیدند که و هیأتی   را در شکل ÷ اسراء، جبرئیل  شب



 

8899 

  ، هر چه در آفرینش»«. بود  و مغرب  مشرق  میان  ند مسافتمان ، وی  هر دو بال  میان

هر   هر تعداد و به  ، به فرشتگان  بیشتر برای  بالهای  : در آفرینش یعنی «افزاید بخواهد می

دیگر   . و در آفرینش گذشت ÷ جبرئیل  وصف در  که افزاید چنان بخواهد می  که  کیفیتی

 ؛ از نمکین انسان  بر زیبایی  زاید، مانند افزودناف می بخواهد  نیز هر چه  موجودات

: مراد رخسار  قولی . به و غیره  دهان  و شیرینی  حالوت ، بینی  ، زیبایی چشمان  ساختن 

:  قولی . به مجعد است  : مراد موی قولی . به و زیباست  خوش : مراد خط قولی . به زیباست

  : مراد علوم قولی . به و تمییز است  مراد عقل : قولی . به است  دلکش و  خوش  مراد صدایی

شود.  آنها می  و امثال  معانی  این  همه  و شامل  است  مطلق  کریمه  اما آیه . است  و صنایع

بخواهد در   ، هر چه خویش  مطلقه  با قدرت  پس «تواناست  خدا بر هر چیزی  گمان بی»

 افزاید. می  آفرینش  عرصه

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ          وئ      ۇئ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ
  : آنچه یعنی «نیست  آن  برای  ای گشاید، بازدارنده  مردم  خدا برای  را که  هر رحمتی»

،  سالمتی ، ، باران ، مانند: روزی و معنوی  حسی  از نعمتهای  مردم  برای أخداوند  که

  و آنچه»  نیست  آن  بازداشتن  قادر به  کس فرو فرستد، هیچ  متو حک  ، نبوت ، علم امنیت

.  قادر نیست  آن  بازگشادن  او به  بعد از بازداشتن  کس ، هیچ از رحمت «باز دارد  را که

اند و جز  شده  فرستاده  مردم  برای  رحمتی ‡ : پیامبران است  این  آیه  معنی  قولی به

.  است  توبه«  رحمت» : مراد از قولی . به قادر نیست  بر فرستادنشان  کسی أخداوند

 . است  و هدایت  توفیق«  رحمت»دیگر: مراد از   قولی به

نماز  از ص خدا  رسول  : چون است  آمده  شعبه بن مغیره  روایت  به  شریف  در حدیث

الحمدولهالملك،لهلهالشريكوحدهالاهللإلهإال»گفتند:  شدند، می می  فارغ  خویش

والمنعتلماوالمعطيعطيتألماالمانعاللهمگفتند: می  گاه آنءقديرشيكلوهوعلي

و   نیست  آن  برای ای  بازدارنده  ، هیچ تو بدهی  که  آنچه بارخدایا!الجد الجدمنكاذينفع

را در   و کوشش  تالش و صاحب   نیست  آن  برای  ای دهنده  ، هیچ تو بازداری  که  آنچه

 «حکمت با  غالب  و اوست»«. بخشد نمی  سودی  هیچ  وی  و تالش  برابر تو، کوشش
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دارد، خرد و  دهد و بازمی می کند، می  خواهد تصرف  که  هرگونه  خویش  در ملک  پس

بر   کس سازد لذا هیچ می  و ذلیل دارد می  گرداند، گرامی و بلند و برتر می  حقیر ساخته

  دهد، آن می  انجام  که  و هر کاری تواند بکند نمی  چرایی و  و چون  جویی پی  وی  حکم

 . است  ای بالغه  بر حکمت  کار مبتنی

 

ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  

 خب  مب  ىب   
طلب   ؛ برای و قلب  ، ذهن بانبا ز «خدا را بر خود یاد کنید  های نعمت ! مردم  ای»

  ، فرستادن آسمانها و زمین  آفرینش  چون  هایی آنها، نعمت  و افزایش  استمرار و دوام 

  آفریدگاری  آیا هیچ»  روزیو   رزق  درهای  و گشادن  در خلق  ، افزودن‡ پیامبران

ها و  رستنی با «و از زمین»  باران  وسیله  به «شما را از آسمان  که  از خدا هست غیر

:  یعنی «شوید؟ می  برگردانیده  چگونه  پس  جز او نیست  دهد؟ خدایی  روزی»  آن غیر

و   توحید خداوند متعال  که  ، از حق برهان  این  و درخشش  بیان  این  بعد از تجلی  چگونه

 شوید؟. می  برگردانیده  است  وی  برای  شکرگزاری

 فرماید: می  گفته  عزیترا ت  پیامبرش  تعالی  حق  سپس

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ         ٻ  پ   پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
از تو  پیش  اقطع»  مشرکان  گروه  این «تو را دروغگو شمرند» !ص محمد  ای «و اگر»

و   کن  از خود تأسی  پیش  پیامبران  ز بهتو نی  پس «شدند  دروغگو شمرده  نیز پیامبرانی

کارها  و»نگیر   را بر خود سخت  و آن  نده  خود راه  به  هیاندو  کفار عرب  از تکذیب

  است  سزاوار آن  که  آنچه  اساس را بر  و او هر کس «شود می  خدا بازگردانیده  سوی به

 هد. جزا می
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  دوزخ و  و بهشت  و عقاب  و حساب رستاخیز  آوردن  به «اهلل  وعده  گمان بی ! مردم  ای»

 با آرایشها، نعمتها و «ندهد  دنیا شما را فریب  زندگی  ، زنهار تا این است  حق»

 گوید: جبیر می  نگرداند. سعیدبن  غافل  آخرت  برای  خود و شما را از عمل  لذتهای

از  را  ، انسان آن  هاینعمتها و لذت  به  مشغولیت  که  است  دنیا این  زندگی  به  شدن فریفته»

 خدا  فریبکار شما را درباره  و زنهار تا شیطان»« خود گرفتار سازد  به  آخرت  عمل

  که فضلی  سبب  زیرا قطعا خداوند به پروا باشید! شما بگوید: بی  به  که  این  به «نفریبد

گذرد  درمی شما ، از است  و گسترده  وسیعبر شما   وی  رحمت  که  این  سبب  دارید، یا به

 کنید.  شتاب  گناهان  سوی به  آمرزد پس و بر شما می

 

 ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  
 : بر او با یعنی «گیرید  ، شما نیز او را دشمن شماست  دشمن  ، شیطان در حقیقت»

جز » نبرید  فرمان  وی  های و نافرمانی  و از او در گناهان  برده  یورش أخداوند  طاعت

 : شیطان یعنی «باشند  دوزخ  کند تا از اهل می  خود را دعوت  او حزب  که  نیست  این

خواند تا  فرامی  سبحان  خدای  معاصی  سوی خود را به  و فرمانبرداران  و پیروان  دارودسته 

دارد   و فرزندانش  او با آدم  که  است  ای دشمنی  سبب  به  باشند و این  دوزخ  آنها از اهل

  آمده  شریف  حدیث در  که . چنان نیست  وی  وسوسه  بزرگتر از پیروی  حماقتی  پس

فرزند   را در قلب  آن  که است  ای خطره  شیطان  برای»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است

  دهاز: وع  است  عبارت  شیطان  ؛ خطره است  ای نیز خطره  فرشته  افگند و برای می  آدم

خیر و   به  دادن  از: وعده  است  عبارت  فرشته  و خطره  حق  شر و تکذیب  به  دادن

 «. حق  به  تصدیق

 

 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژ           ڑ  
  آورده  ایمان  که  . کسانی خواهند داشت  سخت  کافر شدند، عذابی  که  کسانی»

 و از حزب  نگفته  لبیک  شیطان  ، به نشده  دنیا فریفته  لذا به «اند هکرد  شایسته  وکارهای
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  سبب به أ: خداوند یعنی «است  بزرگ  و پاداشی  آمرزش  آنان  برای»اند  نگردیده  وی 

همانا   دهد،که می  بزرگ  مزدی  آنان  آمرزد و به می  آنان بر  صالحشان  و عمل  ایمان

 . است  بهشت

 

ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڑ  ک  ک  ک  

 ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 «بیند می  را نیک  و آن  شده  داده  جلوه  او آراسته  برای  عملش  زشتی  که  کس  آیا آن»

  شده  چیره  بر عقلش  و گمانش  وهم  که  کسی ایقین ؟ هرگز! کار است  شایسته  مانند مؤمن

را   و زشت  را حق  باطل ، نیک  را عمل  بد خویش  ، عمل شیطان  دهی و آرایش  نو با تزیی

و   است  روان  هدایت  بر جاده  که  نیست  دهد، مانند مؤمنی می  آنها ادامه  بیند و به زیبا می

را   که هر  که  خداست  گمان بی» باشد می  و صالح  حق  طریق  راهپیمای  داند که می

  هدایت»کند   هدایت «بخواهد را  که کند و هر می  گمراه»گذارد   راه بی «بخواهد

 پیامبر!  : ای یعنی «نساز  هالك  آنان خوردنها بر حسرت  سبب  خود را به  کند پس می

خود   نساز زیرا این  ، هالك و گناه  گمراهی  به  بر استمرارشان  خود را از اندوه خوردن

خدا  اقطع»شوند   خود گمراه  بدعملی  سبب  به  تا آنان  است  خواسته  که  است  تعالی  حق

  ـ هر چند در خفا انجام  از کردارها و گفتارهایشان  و چیزی «کنند داناست می  آنچه  به

 ماند. نمی  گیرد ـ بر او پنهان

  نازل  هنگامی  آیه  فرمود: این  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

دينكأاللهم»کردند:  دعا ص خدا  رسول  شد که أالخطاببعمربنعز بنجهلبيبأو

  پس«.  بخش قوت   هشام  بن جهل ، یا ابی خطاب  عمربن  را با اسالم  دینت : خدایا!هشام

  دو تن  این  درباره  آیه  کرد. لذا این  را گمراه  و ابوجهل  را هدایت عمر أخداوند

 .شد  نازل
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 ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  
  آن  پس»، ایجاد کرد  و آنها را از عدم «را فرستاد بادها  که  است  کسی  و خدا همان»

  بخار آب را از  بادها آن  قراردارد، یعنی  در آن  که  از جایی «انگیزند را برمی  بادها ابری

  خداوند متعال  برود که  همانجایی  آورند تا به درمی  جنبش  دهند و به می  دریا حرکت

و   و اهالی  مرده  آن  سبزیهای  که «مرده  سرزمینی  سوی ابر را به  و ما آن»  است  خواسته

  شدن  بعد از خشک : یعنی «از مرگش  را پس  زمین  و آن  راندیم»اند  تشنه  آن  حیوانات

ها در  رستنی  رویاندن با «ساختیم  زنده  بدان»  است  بوده  بر آن  که  نباتاتی  رفتن بین و از

بعد   گونه را نیز همین  بندگان أ: خداوند یعنی «است  نیز چنین  مردگان  برانگیختن»  آن

  حسی  دلیل  گردانید. این  زنده  آن  از مردن  را پس  زمین  که کند چنان می  زنده  از مرگشان

نیز در   دهد: رستاخیز مردگان می  نشان  که  رستاخیز است  بر امکان  ای مشاهده  قابل

 قرار دارد. أخداوند   قدرت  مقوله  ضمن

  زیر عرش کند، از  را اراده  مردگان  برانگیختن  عزوجل  خدای  چون»گوید:  کثیر می  ابن

بر   قبرهایشان جساد را ازگیرد و ا را در بر می  زمین  همه  آورد که را فرود می  بارانی

:  است  آمده  شریف  حدیث ، در جهت  بدین«. روید می  در زمین  دانه  که رویاند چنان می

  ؛ او از آن وی  شود مگر دنبالچه می  و متالشی  ، پراکنده فرسوده  چیز در فرزند آدم  همه»

  ستون آخر  از چند مهره  رت: عبا دنبالچه«. شود می  بازآفرینی  از آن او مجدد  شده  آفریده

 اند. چسبیده  هم  به  که  هاست مهره

 

ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ۋ  ۋ 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       ىئ  
 را فقط از  لذا باید عزت «خداست  از آن  همه  عزت  خواهد پس می  عزت  هر کس»

 از عزت  اختیار چیزی  و صاحب  مالک  را غیر ویزی  از غیر وی  نه  خواست أخدا

:  عزت بخشد. می  عزت  بخواهد، از این  که  هر کس  بخواهد و به  او هر چه  پس  نیست 

  : هر کس است  این  معنی»گوید:  . فراء می و قدرت  ، رفعت ، جاه از شرف  است  عبارت

«.  است  عزوجل  خدای از آن  همه  زتع  ، بداند که کیست  از آن  عزت  خواهد بداند که می
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برسد، باید خود را با   عزت خواهد به می  : هر کس است  این  معنی»گوید:  می  قتاده

در  ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث«. عزتمند گرداند أخداوند  طاعت

: هر العزيزعفليطالدارينرادعزأمن»فرمودند:  _ې ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ۋ  ۋ +تفسیر: 

 «.کند  عزیز اطاعت  خواهد، باید از خدای می هر دو سرا را  عزت  کس

:  است  صالح  و عمل  ، همانا ایمان عزت  طلب  وسیله  فهماند که ما می  به  تعالی  حق  گاه آن

  آنچه  نویسنده  فرشتگان و «رود او باال می  سوی به»  پاکیزه  : سخنان یعنی «طیب  کالم»

  : هر سخن طیب  برند. کالم می او باال  سوی نویسند، به ها می بر صحیفه  باره در این  کهرا 

و   قرآن  منکر، تالوت از  ، نهی معروف ، امر بهأاز ذکر خداوند  ؛ اعم است  ای پاکیزه

را باال   پاکیزه  ، سخنان صالح  : عمل یعنی «بخشد می  رفعت  آن  به  صالح  و عمل»  غیره

  گیرد. صالح قرار نمی  مورد پذیرش  صالح  جز با عمل پاکیزه  سخنان  که رد چنانب می

 . است  آن در  از اخالص  : عبارت عمل

ةبنيالإقوالوعمالواليقبلالبعملإقوالاهللاليقبل: » است  آمده  شریف  در حدیث

پذیرد جز  نمی را  سخنی  هیچ  عزوجل  : خدایةالسنةصابإالبإةقوالوعمالونيواليقبل

و   و عمل  سخن  وهیچ( درستی)  پذیرد جز با نیت را نمی  و عملی  سخن  و هیچ  با عملی

  این  حق»گوید:  می  قرطبی «.باشد  داشته  مطابقت  با سنت  که پذیرد مگر آن را نمی  نیتی

در   بگوید، این  پاکیزه  یو سخن را یاد کند أ، خدا فرایض  اگر گنهکار تارك  که  است

  را نیز بر دوش  خویش  بار گناه ، حال  شود و او در عین می  نوشته  وی  حسنات  زمره

پذیرد و  را می  صالح  بپرهیزد، عمل  از شرك  که  از هر کس أخداوند  کشد. پس می

با   تعالی  حق : که  است  این  آیه  لذا تأویل . است  صالح  عمل  نوع  یک  پاکیزه  خود سخن

 «.افزاید می  آن  جایگاه  حسن و  پاکیزه  سخنان  ، بر رفعت صالح  عمل

 مکر و  شیوه  : در دنیا به یعنی «اندیشند بدیها را می  با مکر و حیله  که  و کسانی»

 برسند، همانند نیرنگهای  جاهلیت  ناروای  عزت  شوند تا به بدیها می  ، مرتکب فریب

 را  اندیشیدند تا ایشان ص خدا  رسول  در حق  در دارالندوه  قریش  انمشرک  که  بدی 

در  «است  سخت  را عذابی  آنان»کنند   اخراج  ، یا از مکه رسانده  قتل ، یا به کرده  زندانی
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  : عبارت اصل شود. مکر در اثر می و بی «گردد می  خود تباه  و نیرنگشان»  شدت  نهایت

 . است  گری و حیله  از نیرنگ

 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئيئ   جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت  مت  ىت     

 يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح  محجخ  حخ      مخ  جس   حس  خس  مس   
از   سپس»  از خاك ÷ آدم  پدرتان  آفرینش  در ضمن «آفرید  و خدا شما را از خاکی»

 «ها گردانید زوج شما را  گاه آن»آورد   نشما بیرو  پدران  را از پشتهای  آن  که «ای نطفه

دیگر هستند  یک  جفت  دیگر گردانید زیرا نر و ماده  برخی  از شما را جفت  : برخی یعنی

  ، دلیلی تمام  انسانی  سوی به  زنده  و از سلول  زنده  سلول  سوی به  از خاك  تحول  این  پس

  حمل  شود و وضع باردار نمی  ای مادینه  و هیچ».  و رستاخیز است  بعث  بر امکان  قاطع

  خارج  تعالی  وتدبیر حق  علم  چیز از ساحه  ، هیچ بنابراین «او  علم  کند مگر به نمی

:  یعنی «شود نمی  کاسته  یابد و از عمرش عمر دراز نمی  ای سالخورده  و هیچ»  نیست

در   که مگر آن»شود؛  ینم  کاسته  کس  شود و از عمر هیچ نمی  طوالنی  کس عمر هیچ

 «.است  ثبت»محفوظ   : در لوح یعنی «کتابی

از عمر   کاستن  گذرد، همان می  عمر انسان  از مدت  آنچه  پس»گوید:  جبیر می  سعیدبن

  داده  وی  به  که  است  عمری  آید، همان می  در آینده  از عمر وی  که  و آنچه  است  وی

شود و  نمی  داده عمر  پیری  تا دوران  کهنسالی  هیچ: » است  این  معنی  قولی به«. شود می

  امر در لوح  این  که  شود مگر این نمی  کاسته  کهنسالی  دیگر از سن  کس  عمر هیچ

  کردن  دراز یا کوتاه لذا«.  است أخداوند  قضای  به  وابسته  ، یعنی است  محفوظ ثبت

  ساختن دراز  مقتضی  که  است  اسبابی  مربوط بهو   تعالی  قضا و قدر حق  عمر، هر دو به

و از   رحم  عمر: صله  ساختن طوالنی  از اسباب  که  . باید دانست عمر است  کردن  یا کوتاه

 . است  پروردگار عزوجل  کردن  : بسیار نافرمانی آن  کردن  کوتاه  اسباب

فرمودند: ص  خدا  رسول  که  است  آمده  مالک  بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث

شود،   افگنده تأخیر  به  و اجلش  شده  ساخته  گشاده  رزقش  دارد که  دوست  هر کس»

مانند   با اسبابی عمر  شدن : دراز اما باید گفت«. را برقرار کند  خویش  رحم  باید صله
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 گرفته  پیشی  آن بر  عزوجل  خدای  علم  که  است  داخل  ، در قضا و قدری رحم  صله

  مقدار از سال  ـ مثال ـ این  کس  عمر فالن  که  شده  محفوظ نوشته  زیرا در لوح  است 

شود. باز در  می  مقدار افزوده این  را برقرار کرد، در عمر وی  رحم  و اگر صله  است

جا  را به  خویش  رحم  صله  شخص  آن  که  است  شده  محفوظ بیان  دیگر از لوح  جایی

  انجام  او عملی  که  است  آن  دلیل شود، به  کاسته  که  طور از عمر هر کس همین آورد، می

ها  و نافرمانی  بسیار معاصی  دادن  انجام  ، چون است  عمر وی  سازی کوتاه  مقتضی  که  داده

  زیرا هیچ «است  بر خداوند آسان»در عمر   و کاستن  افزودن : یعنی «کار  این  گمان بی»

  و چه  بزرگ  بسیار، چه  و چه  اندك  چیز ـ چه  و هیچ  نیست دشوار  ر ویب  چیزی

 باشد. نمی  وشمار پروردگار پنهان  ـ از علم  کوچک

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
؛  است خوشگوار  بر و نوشیدنش عطش  شیرین  یک  نیستند: این  و دو دریا یکسان»

 و  مؤمن  برای  مثلی  آیه  این  برآنند که  بیشتر مفسران «است  مزه  دیگر شور تلخ  وآن

  رازی . اما امام است  و شوربخت  و کافر تلخ  و خوب  شیرین  : مؤمن . یعنی کافر است

  دیگر برقدرت  دلیلی  ، ارائه آیه  مراد از این  که  است  تر این قوی  گوید: قول می

با  «خورید می  تازه  شما گوشتی»دو دریا   از این «یک و از هر»باشد  می أخداوند

  بیرون پوشید را بر خود می  آن  که  و زیوری»دریاها   آن  و آبزیان  صید ماهیان

  آورده  بیرون  شور و شیرین  از دو دریای  زیور فقط هنگامی»گوید:  می  زجاج «آورید می

زیور دریا؛ «.  طور منفرد وجداگانه به  از هریک  درآمیزند، نه  دو باهم  آن  شود که می

  برنجن انگشتر و دستبند وگردنبند و پای  از آن  که  است  مروارید و مرجان  اغلب

،  دریا را شکافته  امواج که «بینی می  ها را در دریا موج شکاف و کشتی»سازند.  می

  : تجارت مراد از فضل «کنید  طلب خود را  او روزی  تا از فضل»روند  آیند و می می

  در سوره  که چنان  است  نزدیک  مدتی دور در  کشورها و سرزمینهای  سوی به  دریایی
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  را در برابر این  خداوند سبحان «گزارید شکر  و باشد که».  ( گذشت194  )آیه  بقره

 . است  داشته  زانیبر شما ار  که  نعمتهایی

 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
و  آورد را در روز درمی  شب»:  که  است  او این  عظیم  و سلطه  تامه  از قدرت  همچنان

افزاید  می دیگر،  از یکی  ز آنها با کاستنا  در هر یک  پس «آورد درمی  روز را در شب

تا   یک هر  که»  انسان  و مصالح  منافع  برای «است کرده  را رام  و خورشید و ماه»

و   حرکت  را برای  میعاد و سرآمد معین  این  عزوجل  خدای  که «روانند  معین  میعادی

میعاد،   این : قولی . به است  یامتمیعاد، روز ق  . این است  مقدر کرده  خورشید و ماه  جریان

  برای  سال  یک  پیمایند، که را می  فلک  در آن  خورشید و ماه  که  است  از مدتی  عبارت

خورشید در   انداختن  جریان  به  : مراد از آن قولی . به قمر است  برای  ماه  خورشید و یک

 هللا»  یادشده  کارهای  دهنده انجام «این»  است  در شب  مهتاب  انداختن  جریان  روز و به

  همه  یادشده  کارهای  که  ذاتی  : این یعنی «اوست  از آن  ، فرمانروایی پروردگار شماست

و   عالم  مالک  که  است  مقتدری  و توانای  پردازنده  ، همانا آفریننده اوست  از صنع

  خوانید، مالک او می  جای به» ! ناباوران  ای «شما  که  و کسانی»  است  آن  متصرف

  میان  که  است  سفیدرنگی نازك   قطمیر: پوستک «نیستند  هم  خرمایی  هسته  پوست

  شده  پوشانده  هسته  پیکر آن بر  ای قرار دارد و مانند لفافه  آن  ستهخرما و ه  گوشت

روید.  زند و می می  خرما جوانه  درخت  که  است  پوستک  آن  سبب  . گویند: به است

چیز بسیار   مالک  خوانید، حتی می  الشریک  خدای  جای شما به  که  : معبودانی یعنی

 نیستند.  در آسمانها و زمین  هم  و حقیری  ارزش بی
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ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  

 ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  
 بیش  شما جماداتی  زیرا معبودان «شنوند شما را نمی  را بخوانید، دعای اگر آنها»

 شما را»و تقدیر   بر فرض «بشنوند  و اگر هم»کنند  نمی  را درك  چیزی  نیستند که 

 شما را انکار  شرك  و روز قیامت»شما عاجزند   به  دادن  زیرا از پاسخ «دهند نمی  پاسخ

از  آنها  پرستش  که شوند می  و منکر این  جسته  شما بیزاری  : از عبادت یعنی «کنند می

  خویش  پرستش  شما را به  شوند که می  منکر این  که چنان  است  بوده  شما حق  سوی

  هیچ : یعنی «کند تو را خبردار نمی  آگاه  خدای  چون  کس و هیچ»باشند   داده  فرمان

  دهلوی هللا ولی شاه کند. نمی  ، تو را آگاه و داناست  چیزها آگاه  همه  به  که  مانند ذاتی  کس

گویند   بلیغ  سخنی  چون  ، که است  مثلی  اعراب  خبیر ـ در میان  مثل  ینبئک ال»گوید:  می

 «.را گویند  مثل  رسانند، این  نهایت  به  و تحقیق

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  
خداوند   سوی مطلقا به  بندگان : شما یعنی «خداوند فقیر هستید  سوی بهشما  ! مردم  ای»

مطلقا  «که  و خداوند است»نیازمند هستید   خویش  و دنیای  امور دین  در تمام  متعال

  است  آنها کرده  به  که  ـ با احسانی  خویش  بندگان  : از جانب یعنی «نیاز حمید است بی»

گوید  کند، می می  تعالی  حق  که  آنچه  در تمام  همچنین  است  کند ـ سزاوار ستایش و می

 . است  گرداند، سزاوار ستایش می  و مقدر و مشروع

 

 ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   
 : اگر بخواهد یعنی «آورد می  میان  نو به  برد و خلقی می  اگر بخواهد شما را از میان»

از   دیگری  عو نو  بشر، یا از جنس  نو از جنس  شما خلقی  جای کند و به شما را نابود می

  میان شناسید، به شما می  که  از آنچه غیر  دیگری  و از عالم  خویش  آفریدگان  انواع

مظاهر فقر  از  خود مظهری  این  نکنند، که  و نافرمانیش  کرده  از او اطاعت  آورد که می

 . اوست  مطلق  شما و غنای
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 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  
 «نیست بر خداوند دشوار»  دیگران  شما و آوردن  دنبر  : از میان یعنی «کار  و این»

 . مشکل  و نه  است  ممتنع  بر وی  : نه یعنی

 

ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ  ۇئۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی  ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
  شخص  بار گناه  شخصی  : هیچ یعنی «دارد میرا برن  بار دیگری  ای بار بردارنده  و هیچ»

و اگر » کشد می  دوش را به  خودش  بار گناه  هر شخصی  دارد بلکه را برنمی  دیگری

 شود هرچند نمی  برداشته  از آن  فراخواند، چیزی  بارش  سوی را به  کسی  گرانباری

دارد،  قرار  بار گناهیدر زیر   که  : اگر شخصی یعنی «باشد  خویشاوند و نزدیک  کس آن

  زیر بار آن او  را که  گناهانی  از آن  بعضی  وی  را فراخواند تا از دوش  دیگری  شخص

دارد،  را برنمی  چیزی  گناهان  ، از آن شده  فراخوانده  یاری  به  که  ، بردارد، کسی است

  که  دیگرانی بود خواهند  چگونه  فرد نیز باشد پس  آن  نسبی  و نزدیک  هرچند خویش

 ندارند.  قرابتی  ، هیچ فراخواننده  شخص  با آن

 _...ې   ې  ې  ى    ى +: أخداوند  فرموده  در تفسیر این  از عکرمه  نقل کثیر به ابن
  درآویخته  خویش  همسایه  به  در روز قیامت  که  است  ای : همسایه مراد از آن»گوید:  می

  من  روی  خود را به  چرا دروازه  که  بپرس  شخص  از این گوید: پروردگارا! و می

  وی  و به  درآویخته  مؤمن کافر به  در روز قیامت: » که  است  نقل  همچنین«. ؟ بست می

قدر   با تو در دنیا چه  من  که  انید ، آخر تو می دارم  بر تو حقی  ! من مؤمن  گوید: ای می

  نزد پروردگار خویش  پیوسته  مؤمن  . پس ام شده تو محتاج  امروز به  ، اینک بودم  نزدیک

  منزلی  ـ به  است  در دوزخ  همچنان  که را ـ درحالی او  که  کند تا این می  شفاعت  از وی

و   درآویخته  فرزندش  به  گرداند. پدر نیز در روز قیامت برمی  وی  سبکتر از منزل

  تا به  ام شده  تو محتاج  از حسنات  ای رهمقدار ذ  به  من  اینک ! عزیزم گوید: فرزند می

  ! آنچه گوید: پدرجان می  فرزندش  ! ولی یابم  نجات  بینی می  که  وضعی  از این  آن  وسیله

  تو از آن  که  ترسم می  چیزی  ز از هماننی  من  ولی  ، بسیار ناچیز است ای خواسته از من
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  همسر خویش  به  . سپس تو بدهم  را به  ز حسناتما  چیزی  توانم ، نمی بنابراین  داری  بیم

  ؟ زن بودم برایت   شوهری  چگونه  ! من همسر عزیزم  ای ! فالن  گوید: ای و می  درآویخته

  گوید: اینک می  گاه کند. آن می  و از او ستایش ... بودی  برایم  گوید: تو نیکو شوهری می

  از این  حسنه  یک  آن ، شاید با ببخشی  من  ا بهر  حسنه  تا فقط یک  خواهم از تو می  من

بسیار   ای خواسته  از من گوید: آنچه  می  اما زنش ! پیدا کنم  نجات  بینی می  که  وضعی

  نیز از همان  زیرا من  بدهم  تو چیزی  به  توانم نمی  من  که  با تأسف  ولی  ناچیز است

 ». داری  بیم  تو از آن  که  ترسم می  چیزی

 ترسند، می  از پروردگارشان  طور پنهانی به  را که  تو تنها کسانی  که  نیست  جز این»

از   که  کسانی  حال  تو جز به  هشدار دادن اقطع پبامبر!  : ای یعنی« دهی هشدار می

  ندیدن با وجود  که  معنی  این  رساند، به نمی  ترسند سودی  می  در نهان  روردگارشانپ

  غایب  او از نظرشان  ترسند که می  خدا درحالی  ترسند. یا از عذاب او می از  عذابش

  رازونیازهای  و در خلوتخانه  از مردم  خویش  ترسند در خلوتهای و از او می  است

شود  می  سودمند واقع  کسانی  هشدار تو تنها برای  که  نیست  جز این «و»با او   خویش

از   چیز دیگری  به  از آن و  داده  امر نماز اهمیت  : به یعنی «اند نماز را برپا داشته»  که

  دادن  با انجام «جوید  پاکیزگی  و هر کس»اند  نشده  مشغول  خویش  های سرگرمی

 «جوید می  پاکیزگی  سود خویش به  که  نیست  جز این  پس»  معاصی  و ترك  طاعات

، نیز  شده  پلیدیها آغشته  به  که  کسی  گناه  هک گردد. چنان بر می  خودش  به  آن  زیرا منافع

او   پس «خداوند است  سوی به  و بازگشت»  دیگران  بر دوش  نه  خود اوست  بر دوش

 دهد. می  جزا یا پاداش  برابر عملش را در  هر انسانی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  دارای  که : کسی یعنی «یناو ب»  است  رفته  بین از  اش بینایی  حس  که  : کسی یعنی «و نابینا»

 «.برابر نیستند»  است  بینایی  نیروی

  کرده  بینا تشبیه  شخص  را به  نابینا و مؤمن  شخص  کافر را به  آیه  در این  خداوند متعال

 . است
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 پ  پ  پ  پ   ڀ  
  به  لباط  نیز برابر نیستند. پس  ها و روشنایی : تاریکی یعنی «ها و روشنایی تاریکی  و نه»

 . است  شده  نور تشبیه  ، به ها و حق تاریکی

 

 ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  
  آتشبادی ، با نیست  و آزاری  گرمی  در آن  که  خنکی  : سایه یعنی «و باد گرم  سایه  و نه»

و مراد از باد   ، ثواب : مراد از سایه قولی  ، برابر نیستند. به است  و آزاررسان  سوزان  که

 . است  دوزخ ، و مراد از باد گرم  ، بهشت . یا مراد از سایه است  اب، عذ گرم

 

 ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  
  تشبیه  مردگان  به  و کافران  زندگان  به  مؤمنان «برابر نیستند  و مردگان  و زندگان»

 را  همانا خدا هرکه».  است  و جاهالن  لمانعا  برای  تمثیلی  : این قولی اند. به شده

  طاعت  و به  آفریده  خویش  بهشت  را برای  ایشان  ، که خویش  از اولیای «بخواهد

و » شنواند می  آنان  را به  خویش  و پند و پیام «گرداند شنوا می»  است  داده  توفیق  خویش

را   کفر دلهایشان  که  کفاری  تو به : یعنی «در گورهایند نیستی  که  کسانی  تو شنواننده

  مردگانی  کفار را بهأ ، خداوند  گونه . بدین بشنوانی  توانی را نمی  ، حقایق است  میرانده

  هیچ  حقیقت و  حق  ندای  و انکار خود مدفونند و به  گمراهی در گور  کرد که  تشبیه

 دهند. نمی  پاسخی

 

 ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  
  عهده و بر  نیستی  هشدار دهنده  : تو جز پیامبری یعنی «نیستی  ای دهتو جز هشداردهن»

  تو نیست ، کار با پذیرش  همراه  اما شنواندن  نیست  چیز دیگری  و تبلیغ  دهی تو جز بیم

  خدای فقط در اختیار  و گمراهی  زیرا هدایت  نداری  نیز بر آن  و توانی  و تو قدرت

 . است  عزوجل
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 چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃ  ڃ  چ  چ
 و»  طاعت  اهل  برای «دهنده مژده»  با حق  : همراه یعنی «حق  ما تو را به  هرآینه»

  در آن  که  مگر این  نیست  امتی  و هیچ  فرستادیم»  معصیت  اهل  برای «دهنده بیم

  این مگر  است  نبوده  نپیشی  از امتهای  امتی  : هیچ یعنی« است  گذشته  ای هشداردهنده

  شوم  فرجام را از  آنان  که  برانگیخته ‡ از پیامبران  ای هشداردهنده  در آن  تعالی  حق  که

 . است  داده می  بیم  و کفران  طغیان

 

 ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ       گ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
گذشته   از امتهای «بودند از آنها  پیش  که  کسانی اکنند، قطع  و اگر تو را تکذیب»

 : یعنی «بینات  بدیشان  تند، پیامبرانشانپرداخ»  خویش  پیامبران «تکذیب  نیز به» 

 ، مانند شده  نوشته  های : صحیفه یعنی «و زبر»آشکار   و حجتهای  روشن  معجزات

:  قولی به «آوردند» را  و انجیل  مانند تورات «روشنگر  و کتابهای» ÷ ابراهیم  صحف

و مراد   پند و اندرز است  حامل  که  است  و مراد از زبر: کتابهایی  : معجزات مراد از بینات

  ها و احکام و برنامه  قوانین در آنها  که  است  الهی  های و زبر: کتابها و صحیفه  از کتاب

 . است  شده  تبیین

 

 گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ   
  پس» کردند  را تکذیب  پیامبران  که ، بعد از آن عذاب  به «فتمرا فروگر  کافران  گاه آن»

 بود؟. قدر شدید بر آنها چه  کیفر من  که  دانی : تو می یعنی «بود  چگونه  من  عقوبت

 

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
 رنگارنگ  های میوه  بدان  را فرود آورد، سپس  بیآ  خداوند از آسمان  که  آیا ندیدی»

 ، بعضی رنگ سرخ  ، بعضی از آنها سفیدرنگ  بعضی  که  هایی میوه «؟ آوردیم  بیرون 
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انگور و  ، انجیر، ؛ مانند انار، سیب است  رنگ سیاه  و بعضی  سبزرنگ  ، بعضی زردرنگ 

  حیوان  اند در تن مانند عروق  که  آفریدیم  هایی و رگه «و از کوهها راههایی»  غیره

  رنگ  که است  سیاهی  : سیاه غربیب «سیاهی  در نهایت  و سیاه  رنگارنگ  سفید و سرخ»

  رنگهای  به  مختلفی  ها و انواع : از کوهها، راهها و رگه . یعنی است  کالغ  رنگ  شبیه  آن

 . آفریدیم  گوناگون

 

ۉې   ې    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ې  ې   ى   ى  
 «است  گوناگون  آنها همچنین  رنگهای  که  و چهارپایان  و جانوران  و از مردمان»

  که  این  دلیل . ها و کوهها، پدید آوردیم ها در میوه ها و گونه رنگ  اختالف  همچون

، از  اختالف  این  که  است  داد، این  اشیا توجه  رنگها در این  اختالف  به  سبحان  خدای

  اوال اختالف  تعالی  حق ، جهت  باشد بدین می  وی  بدیع  و صنع  بر قدرت  ادله  بزرگترین

دیگر   در انسانها و حیوانات  آن و بعد از  در جمادات  ، سپس روییدنی  های رنگها در میوه

 «ترسند از او می  عالمانند که خدا فقط  از بندگان  که  نیست  جز این»را ذکر کرد. 

  زیبای  و افعال  بزرگ  وجود، اوصاف به  و دانایان  فقط دانشوران  سبحان  : از خدای یعنی

و دانشور   عالم  نترسد، او در واقع أخدا  از  ترسند و هر کس می  غایبانه  اند که وی

در   که چنان  ترسانتر است  داناتر باشد، از وی  عزوجل  خدای  به  هر کس  پس  نیست

شما از خدا و   ترسانترین  من»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  ثحدی

  نافرمانان  پس «است  آمرزنده  خدا غالب  گمان بی»«.  اوهستم  شما برای  پرهیزکارترین

 دهد. قرارمی  خویش  مغفرت  را شامل  طاعت  و اهل  را سرکوب

رنگها و   اختالف  کیفیت  به  کونی  و علم  بیتجر  : علم کریمه  آیه  در این  مراد از علم

  علوم  به دانا  و مراد از علما نیز، علمای  است أخداوند  از مظاهر قدرت  مانند آن

و اسرار و   علوم  این  که  کسی  و پروای  اند زیرا ترس کاینات  و رازهای  و زیستی  طبیعی

 أخداوند از  دیگران  رگتر از ترسـ بداند، بز  است  مؤمن  که حالی را ـ در  معارف
،  است  طبیعی  و معارف  علوم  عصر انکشاف  ، ما در عصر حاضر که جهت  بدین  است
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  سوی به  که  کنیم می  تبحر دارند، مشاهده  علوم  این  در عرصه  را که  بسیاری  دانشمندان

 اند. آورده  روی أخداوند  دین

  شریک را با او  چیزی  که  است  کسی  رحمان  دایخ  به  عالم»گوید:  می  عباس ابن

کند   رعایت را  وی  های بشناسد، سفارش  او را حرام  و حرام  او را حالل  ، حالل نیاورده

  خویش  عمل  با پروردگار خود دیدار خواهد کرد و در قبال  باشد که  داشته  و یقین

از   که  است  کسی  عالم» : است  هگفت :بصری  حسن«.  قرار خواهد گرفت  مورد محاسبه

  در آن  خداوند متعال  باشد که  و مایل  راغب  اموری  بترسد و به  غایبانه  پروردگار رحمان

  این  گاه کند. آن  ، اعراض است  ناراضی از آنها  سبحان  خدای  که  دارد و از اموری  رغبت

  از آن  است  عبارت أاز خداوند  ترس»گوید:  می جبیر  سعیدبن«. کرد  را تالوت  آیه

  ، به علم»گوید:  می : مالک  امام«. گردد  حایل  وی  تو و نافرمانی  میان  که  چیزی

قرار   را در قلب  آن  خداوند متعال  که  است  نوری  علم  بلکه  نیست  روایت  بسیاری

  به  است  اند؛ عالمی هدست  گفتند: علما سه می  نیکان»گوید:  می : ثوری  سفیان«. دهد می

  دانا نیست  امر وی  به  که أخداوند  به  است  ، عالمی داناست  وی امر  به  که أخداوند

و  أخدا  به  اما عالم  دانا نیست أخود خداوند  به  که أامر خداوند  به  است  و عالمی

را   وی  ترسد و حدود و فرایض می  عزوجل  از خدای  که  است  کسی ، امر وی  به

  از خدای  که  است  ، عالمی دانا نیست  امر وی  به  که أخداوند  به  داند. وعالم می

  به  که أامر خداوند  به  داند. و عالم را نمی  وی  حدود و فرایض  ترسد ولی می  عزوجل

  داند اما از خدای را می  حدود و فرایض  که  است  ، کسی خداوند دانا نیست خود

 «.ترسد نمی  عزوجل

 

ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 کریم  قرآن  : بر تالوت یعنی «کنند می  خدا را تالوت  کتاب  که  کسانی  گمان بی»

و با   آن  در اوقات «اند و نماز را برپا داشته»ورزند  می  مداومت  و بر آن  استمرار ورزیده 

آشکارا  و  ، پنهان ایم داده  روزی  آنان  به  و از آنچه»  و اذکار آن  نارکا  کامل  رعایت
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میسر   که  است  ای هرگونه  به  مال  و بخشش  انفاق  بخش تعبیر، انگیزه  این «اند کرده  انفاق

  آشکار نیز خوب  انفاق  آن ، در غیر میسر شد، بهتر است  طور پنهانی به  شد؛ اگر انفاق

بازدارد.   را از انفاق شود، نباید او  ریا داخل  مبادا در آن  که  شخص  مانگ  و این  است

، همانا  تجارت  این  که «پذیرد نمی هرگز زوال   اند که بسته  تجارتی  امید به: » اینان ! آری

  شود و از بین هرگز کساد نمی  که ، تجارتی  است  طاعتشان  و پاداش  ثواب  دریافت

  کتاب  دانا به  قاریان  ، آیه آیه  این»فرمود:   کند که می  نقل  یر از قتادهکث رود. ابن نمی

 «. است  آن  به  و عامل أخداوند

 

 ىئ  ی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ           يئ   
کساد  هرگز  تجارتشان  : این یعنی «بپردازد  ایشان  به  و کمال  تمام را به  تا پاداشهایشان»

  ایشان  شایسته  اعمال  پاداشهای أخداوند  که  خاطر این افتد، به نمی  قشود و از رون نمی

: با  یعنی «بیفزاید  آنان  خود به  و از فضل»پردازد  می  ایشان  به  و کمال  تمام  را به

 «او آمرزگار  چراکه» نهد می  و منت  فضل  ایشان  ، به اعمالشان  بر پاداش  افزودن

 «.است»  ایشان  اندك  اعمال «و قدردان»  گناهانشان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  ٿ  
و   ، خود حق ایم کرده  تو وحی  سوی به»  : از قرآن یعنی «از کتاب  و آنچه»

  آسمانی  پیشین  با کتابهای  : قرآن یعنی «است  از آن  پیش  کتابهای  کننده تصدیق

  تعالی  : حق یعنی «بیناست  آگاه  بندگانش  به  خدا نسبت اقطع»  است  موافق و  همخوان

  بر دیگران  برتری  شایستگی  که  از بندگانش  کسانی  و محیط و به  آگاه  امورشان تمام   به

 از  داد و باز برخی  بشر برتری  را بر تمام ‡ پیامبران  جهت  بدین  دارند، بیناست را

  جایگاه ، میان  فرمود و در این  عنایت  دیگر برتری  بر برخی  رجاتید  را به ‡ پیامبران

 و سالمه هللا  صلوت)  ایشان  همه  است را فوق صمحمد  سرور ما حضرت  و منزلت

 گردانید.  (اجمعین  علیهم 
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
از  «بودیم  را برگزیده  آنان  خود که  بندگان  آن  را به»  : قرآن یعنی «کتاب  این  سپس»

بر تو   را که قرآنی   امر که  این  ما به !ص محمد  : ای یعنی «دادیم  میراث  به»  امت  این

و در   ایم ساخته ررا مقد  و آن  ایم کرده  ، حکم دهیم  میراث  امتت  علمای  به  ایم فرستاده

  زیرا این  ایم داده  میراث  آنان  دیگر را نیز به  آسمانی  کتابهای  ، تمام قرآن  این  ضمن

 . است  پیشین  آسمانی  کتب  همه  و نگهبان  کننده  ، تصدیق کتاب

  هک  تاکسانی  گرفته  را ـ از صحابه  امت  این  علمای  خداوند متعال  که  نیست  شکی ! آری

  عنایت  برتری و  ، منزلت ، شرف آمد ـ بر سایر بندگان نداند و خواه آمده  بعد از آنان

  جهان  مردم  همه تا بر  است  گردانیده  ای و میانه  برگزیده  ما را امت  و امت  است  کرده

سرور و ساالر اوالد  انبیا و  بهترین  امت  که  شرف  این  را به  و رهبر باشند و آنان  گواه

 . است  داشته  و گرامی  نموده  م، اکرا داده  قرارشان  آدم

  از آنان  برخی  پس»فرماید:  و می  کرده  تقسیم  دسته  سه  را به  امت  این  تعالی  حق  گاه آن

 سوی بههلل ا  اذن  به  از آنان  رو و برخی  میانه  از آنان  خود ستمکار و برخی  بر نفس

از   کبیره  گناهان  خود: مرتکبان  نفسبر   ستمگران»گوید:  می  مقاتل «ها پیشگامند نیکی 

اند و  نگردیده  ای کبیره  گناه  مرتکب  هستند که  : کسانی روان توحیداند. میانه  اهل

اند.  گرفته  پیشی  شایسته  اعمال  سوی به  هستند که  : کسانی و پیشتازان  کنندگان سبقت

  کوتاهی  خویش  تکالیف و  واجبات  خود، از ادای  ستمکار بر نفس  که  نیست  شکی

  و به  اختیار کرده  روی میانه  رو، در کار دین گردد. میانه می  محرمات  کند، یا مرتکب می

  گیرنده . اما پیشتاز و پیشی است  بهشت  کند و او از اهل نمی  افراط و تفریط میل  جانب

  گروه  سه  این  و او بهترین  گرفته  سبقت  در امور دین  از دیگران  که  است  کسی

  از واجبات  برخی  که  است  کسی : خویش  ستمگر بر نفس»گوید:  کثیر می ابن«. باشد می

  واجبات  که  است  رو: کسی گردد. میانه می  را مرتکب  از محرمات  و برخی  را فروگذاشته

و   کرده  را ترك  از مستحبات  برخی  کند و گاهی می  را ترك  و محرمات  داده  را انجام

و   واجبات  که  است  : کسی الخیرات  الی  دهد. سابق می  را انجام  از مکروهات  برخی
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  را نیز ترك  از مباحات  بعضی  و حتی  و مکروهات  محرمات و  جا آورده را به  مستحبات

 هستند، بعد از  اکثریت  ذکر کرد زیرا آنان  را در اول  ظالمان»گوید:  می  نسفی«. کند می

کمترند و در   فوق  از هر دو گروه  از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان  روان میانه  آنان

 «.اند قرار دارند لذا در آخر ذکر شده  اقلیت

خیر   اعمال  سوی به  و پیشتازی  گرفتن سبقت  ، یا این کتاب  دادن  و میراث  گزینش «این»

  که  است  آمده ابودرداء  روایت  به  شریف  در حدیث «است  بزرگ  همانا فضل»

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   +:  است فرموده أخداوند»فرمودند:  ص خدا  رسول

ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

آیند.  درمی  بهشت  به  حساب  بدون  اند، ایشان گرفته  سبقت  که  : اما کسانی   _ڃ

گیرند و  قرار می  مورد محاسبه  آسان  حسابی  ند، بها کرده  پیشه  روی میانه  که  کسانی

شوند و  می  محشر بازداشته  درازای اند، در کرده  خود ستم  بر نفسهای  که  کسانی

نماید  می  تالفی  خویش  را با رحمت  آنان و قصور  کوتاهی  عزوجل  خدای  همانانند که

 .1«ژک  ک ک ڑ ڑ ژژ گویند:  می  و همانانند که

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  
  سوی به  پیشگامان  به  است  ای وعده  این «شوند آنها وارد می  به  که  عدن  بهشتهای»

  هر سه از  امت  این  مجموعه  ـ یعنی  برگزیدگان  تمام  به  است  ای ها، یا وعده نیکویی

  خویش  گناه از  که خود ـ بعد از آن بر  ستمگران  ـ یعنی  اول  ـ زیرا گروه  شده یاد  گروه

ـ بعد از   روان میانه  ـ یعنی  دوم  شوند. گروه وارد می  عدن  بهشت  شوند، به  پاکسازی

  ـ یعنی  سوم  شوند. و گروه می وارد  آن  گیرد، به  انجام  و آسان  سهل  حسابی  با آنان  که آن

  بهشت  : یعنی عدن  شوند. بهشت می وارد  آن  به  و عذابی  حساب ـ بی  پیشگامان

از طال و مروارید   در آنجا با دستبندهایی» ماندگاراند  جاودانه  در آن  که  ای همیشگی

،  از آیه  بخش  تفسیر نظیر این «است  در آنجا ابریشم  شان شوند و جامه می  زیور داده

                                                           
 . سوره  ( از همین14)  هآی  کنید به  نگاه 1
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در   هر کس: » است  آمده  ریفش  حدیث . در گذشت «21 حج/«  در سوره  طور مفصل به

  این»فرمودند:   مؤمنان  به  خطاب  گاه آن«. پوشد نمی را  آن  بپوشد، در آخرت  دنیا ابریشم

 «. شماست  برای  در آخرت کفار و  در دنیا برای  ابریشم

اند.  رحمت  و این  نعمت  این  به  مردم  ترین و شادمان  علما سزاوارترین  که  نیست  شکی

:  است  آمده  ماجه و ابن  احمد، ابوداوود، ترمذی  روایت  به  شریف  در حدیث  که انچن

 برادر!  فرمود: ای  وی  به ، ابودرداء رفت نزد ابودرداء  دمشق  به  مدینه  از اهل  مردی

  که  اینجا آورده  به  : مرا حدیثی مرد گفت  ؟ آن است  اینجا آورده  تو را به  چیزی  چه

  فرمود: آیا برای کنید. ابودرداء می روایت  ص خدا  رسولرا از   شما آن  ام یافته  یآگاه

 : خیر! ؟ گفت ای نیامده  ز دیگرینیا  : خیر! فرمود: آیا برای ؟ گفت ای نیامده  تجارتی

: خیر!  ؟ گفت ای نیامده  کار دیگری هیچ  ـ برای  حدیث  این  طلب  فرمود: آیا ـ جز به

من»فرمودند:   که  ام شنیده ص خدا  رسولاز   بشنو؛ من  فرمود: اینک بودرداءا  گاه آن

سلكيطلباطريقسلك علما لتضعالمالئكةوإنالجنةإلياطريقبهتعالياهللفيها

فيالحيتانحتيواألرضالسمواتفيمنليستغفرللعالموإنهالعلمأجنحتهارضالطالب

األنبياءورثةالعلماءهم.إنسائرالكواكبالقمرعليالعابدكفضلعليالعالمماء.فضلال

: هر أخذبحظوافرأخذبه،فمنوإنماورثوالعلماوالدرهمارايورثواديناألنبياءلموإن

  منتهی  بهشت  سوی به  که  او را در راهی  برود، خداوند متعال  علمی  در پی  راهی  به  کس

،  علم  از طالب  خشنودی  خود را از روی  بالهای  فرشتگان  گمان برد، بی شود می می

  عالم  ـ برای  ها در آب ماهی  اند ـ حتی در آسمانها و زمین  که  نیکسا  گسترند و همه می

 ، است  بر سایر ستارگان  ماه  برتری  بر عابد همچون  عالم  خواهند و فضیلت می  آمرزش

  علم فقط  اند بلکه نگذاشته  ارث  را به  انبیاءاند و انبیا دینار و درهمی  علما ورثه  گمان بی

 «. است را برگرفته   وافری  بهره ارا بگیرد، قطع  آن  هر کس  اند پس گذاشته  میراث  را به

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
  خدایی ستایشها  همه»شوند:  مستقر می  عدن  های  در باغ  که  گاه آن  بهشتیان «و گفتند»

روز   هراسهای و  هول  و اندوه  طاعات  شدن  نپذیرفته  ، بیم بدیها و گناهان «اندوه  را که
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  مخارج  تأمین  واندیشه  : از ما نگرانی است  مراد این  قولی به «را از ما دور کرد»  قیامت

ها  ها و نگرانی اندوه  همه أخداوند» گوید: می  کرد. زجاجرا دور   زندگی  های و هزینه

  ارتباط داشته  امر معاششان  به  که  هایی اندوه ها و نگرانی  کند، چه دور می  را از بهشتیان

  ایمان  اهل  مربوط باشد. پس  امر معادشان  به  که  هایی ها و اندوه نگرانی  باشد و چه

و   از عاقبت  حال  برند و در همه سر می به  وهراس  ترس در أخداوند  از عذاب  پیوسته

  شود یا خیر؟ که می  پذیرفته  آیا اعمالشان  نگرانند که دل امر  و از این  بد بیمناك  خاتمه

  وارد نشوند، از بین  بهشت  به  که  گاه تا آن  هایشان اندوه ها و ها، دغدغه نگرانی  این

  : نه نیست  وحشتی  هیچ هللاالا الاله  اهل بر: » است  آمده  شریف  حدیث در  رود. ولی نمی

 (رستاخیز)  بانگ  در هنگام  سویشان  به  من  در رستاخیز، گویی  قبر و نه در  ، نه در مرگ

گویند:  می  که  نگرم افشانند ـ می قبرها را می  خود خاك  از سرهای  که  حال  ـ در آن

 «.  _گ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ +

  توبه با  ، سپس کرده  او را نافرمانی  که  بر کسانی  است «پروردگار ما آمرزگار  راستی  به»

  گناهان کنند لذا می  او را اطاعت  که  کسانی  برای «است  قدردان»اند  بازگشته  سویش به

 گذارد. می  را ارج  اندکشان  های آمرزد و نیکی را می  بسیارشان

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
 : دارالمقامه «آورد فرود  جاودان  اقامتگاه  به  خویش  ما را از فضل  که  خدایی  همان»

 ـ جاودانه  منان  خدای  از سوی  و رحمتی  فضل  عنوان  ـ به  در آن  که  اقامتگاهی

تواند  نمی شایسته   هرگز اعمال ! شوند. آری نمی  داده  انتقال  ماندگارند و هرگز از آن 

  که  است آمده  شریف   در حدیث  که شود چنان  و امتیاز تلقی  فضل  همه ازاء این  مابه

«. کند وارد نمی  بهشت  به  ا عملشاز شما ر  هرگز کسی»فرمودند:  ص خدا  رسول

  که  ر اینمرا نیز مگ  حتی»؟ فرمودند: هللا  شما را نیز یا رسول  گفتند: حتی  اصحاب

  در اینجا هیچ»«. درپوشاند  خویش  از جانب  و فضلی  رحمت  مرا به  خداوند متعال

  ای درماندگی  ما هیچ  به رسد و در اینجا ما نمی  به»  و مشقتی  و خستگی «رنجی
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در  ! باشد. آری  و زحمت  و رنج  و سختی  خستگی  حاصل  که  ای درماندگی «رسد نمی

 شود. می  زدوده بهشتیان   و روح  ها از تن ا و خستگیرنجه  همه  بهشت

اند:  کرده  روایت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  أوفی ابی بن هللاز عبدا  حاتم ابی و ابن  بیهقی

  است  چیزهایی  از جمله  خواب  راستی  به !هللا  رسول : یا گفت ص خدا  رسول  به  مردی»

  نیز خواب  در بهشت آیا  بخشد پس می  ما در دنیا آرامش  هب  آن  وسیله به أخداوند  که

  و در بهشت  است  مرگ شریک   زیرا خواب فرمودند: خیر! ص خدا  ؟ رسول هست

  سؤال  ؟ این در چیست  بهشت  اهل  و آرامش  راحتی  پرسید: پسمرد   . آن نیست  مرگی

کار   ، تمام نیست  ای خستگی  چآنجا هی آمد و فرمودند: آخر در  بزرگ ص خدا  بر رسول

 شد.  نازل  آیه  این  که بود  همان«.  است  و راحتی  آسایش  بهشتیان

 

ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ             ۇ  

 ۇ             ۆ  ۆ  
  حکم»  مرگ  به «نبر آنا  ، نه است  دوزخ  آتش  آنان  اند، برای کافر شده  که  و کسانی»

  آن  عذاب  و نه»گردند   راحت  دنیا تا از عذاب  دیگر جز مرگ  مرگی  به «شود تا بمیرند

  که  هرگاه قرار دارند و  دوزخ  در عذاب  پیوسته  بلکه «شود می  ساخته  از آنها سبک

  تنشان را بر  دیگری  پوستهای أشود، خداوند  سوخته  در آتش  بدنشان  پوست

  را چنین  کفوری هر».  است  آمده  دیگری  در آیه  که را بچشند چنان  پوشاند تا عذاب می

کند،   روی زیاده  و انکار حق  در کفر و ناسپاسی  را که  : هر کسی یعنی «دهیم کیفر می

  است آمده  شریف  حدیث . در دهیم ، کیفر می و وحشتناك  بسیار زشت  جزای  همانند این

: اما  فيهاواليحيونيموتونهلهافالأهمالنارالذينهلأماأ»فرمودند:  ص داخ  رسول  که

  میرند و نه می  در آن  نه  پس «جاودانند و در آن»هستند   آن  اهالی  که  دوزخیانی  همان

 «.شوند می  زنده
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ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  
  استغاثه فریاد و  : در دوزخ یعنی «آورند در آنجا فریاد بر می»  : دوزخیان یعنی «و آنان»

  ما را بیرون پروردگارا!»:  دارند که فریاد برمی  بلند چنین  با صدای  که  کنند در حالی می

  و معاصی  شرك از «کردیم می  تا غیر از آنچه»  دنیا برگردان  و ما را به  از دوزخ «بیاور

  جای را به  طاعت و  ایم بوده  بر آن  که  کفری  جای را به  ایمان  پس «کنیم  کار شایسته»

  که  عمر ندادیم  شما چندان  مگر به»:  گوییم می  اما ما در پاسخشان ! قرار دهیم  معصیت

  که  ر عمر ندادیمقد آن : آیا شما را یعنی «خواهد، پندپذیر شود  پندپذیری  هر که  در آن

  . به است  کافی  وی  گرفتن پند  برای  فرصت  گیرد، آن  بخواهد پند و عبرت  هر کس

هر   معنی  این»گوید:  می  نسفی . است  سالگی  هجده  رشد، یعنی  ، سن سن  : این قولی

عمر   نای  گیرد هر چند که در بر می ، خود قادر است  اصالح  به  در آن  مکلف  را که  سنی

کند، بر  می  طوالنی  عمری  که  کسی  و توبیخ  : سرزنش مگر باید گفت«. باشد  کوتاه

  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان  بزرگتر است  کفرش

 یا هفتاد  او را تا شصت  که  ای بنده  به أخداوند  در حقیقت»فرمودند: ص  خدا  رسول

عذر را   وی  به  خداوند متعال  ، در حقیقت است  نمایانده ، عذر را داشته  نگه  زنده  سالگی

 . است  کرده  تمام  را بر وی  حجت : یعنی«.  است  نمایانده

  : مراد از این برآنند که  جمهور مفسران «شما نیامد؟  سوی به  و آیا هشداردهنده»

 «بچشید  پس»  سفید است  ، موی اد از آن: مر قولی اند. به ص اکرم ، پیامبر هشداردهنده

  هیچ  ستمکاران  زیرا برای»نگرفتید و پند نپذیرفتید   عبرت  را، شما که  جهنم  عذاب

  آنها و عذاب  میان و  بازداشته أخداوند  آنها را از عذاب  که «نیست  ای دهنده یاری

 گردد.  و مانع  حایل  تعالی  حق

 

 ی  جئ  حئ   مئ      ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    یی  ی 
 در را  ای : او هر امر نهانی یعنی «است  آسمانها و زمین  غیب  خدا، دانای  گمان بی»

  مخفی  بر وی  ای کار پنهانی  شما را و هیچ  اعمال  این  داند و از جمله می  آسمانها و زمین
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  شایسته اربرگرداند، شما ک  دنیا هم  سوی اگر شما را به  داند که می  ماند پس نمی

  اگر آنها به) : ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ فرماید:  می  دیگری  در آیه  که کنید. چنان نمی

گردند(  برمی بودند،  شده  نهی  از آن  که  آنچه  شوند، یقینا به  برگردانیده  دنیا هم

ها را  هسین راز  تعالی  حق  وقتی  پس «ها داناست راز سینه  او به  هرآینه»«. 28/ انعام»

 داند. هستند، می  فروتر از آن  دیگر را که  رازهای  اولی  طریق و به ابداند، قطع

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ

 ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
و   جانشین  امتی: شما را  یعنی «گردانید  جانشینان  شما را در زمین  که  کس  آن  اوست»

شما  شما سپرد و  را به  خویش  در زمین  تصرف  و کلیدهای  گردانیده  قبلی  آیند امت پی

گزارید.  شکر  و طاعت  مسلط کرد تا او را با یکتاپرستی  است  در زمین  که  را بر آنچه

  جانشین  از نسلی  پس  و نسلی  از امتی  پس  شما را امتی»گوید:  می  آن  در معنی  قتاده

  به  کفرش» کند  ها را ناسپاسی نعمت  از شما و این «کفر ورزد  هر کس  پس»«. قرار داد

  را کفرشان  وکافران»کند  تجاوز نمی  دیگران  به  از خود وی  زیان  و این «اوست  زیان

و ».  است  و نفرت  و بغض  : خشم مقت «افزاید نمی  جز مقت  نزد پروردگارشان

 «.افزاید نمی  چیزی»  و هالکت  : کاستی یعنی «غیر از زیان  ا کفرشانر  کافران

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک   ڇ  ڇ
خدا   جای به  خود را که  مقررکرده  شریکان»خبر دهید   من  : به یعنی «بگو: آیا دیدید»

  من  به» پرستید می أو جز خدا  گرفته  خویش  خدایان  عنوان را به  و آنان «پرستید می

  به ، آنها را خاطر آن شما به  که «اند را آفریده  از زمین  چیزی  چه  دهید که  نشان

 : یا مگر یعنی «اند؟ داشته  در کار آسمانها شرکتی  یا مگر آنان»اید؟  گرفته  پرستش

در   تصرف ، یا در آسمانها، یا در فرمانروایی  ، در آفرینشأبا خداوند  همراه  آنان  ایبر
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یا مگر »باشند؟   شده  در الوهیت  ، سزاوار شرکت مشارکت  تا با این  است  آنها مشارکتی

ما   که  امر است  این  گویای  و کتاب  نامه  و آن  شرکت  این  درباره «ایم داده  کتابی  آنان  به

  در معنی  . مقاتل«دارند؟ قرار»  کتاب «از آن  بر حجتی  آنان  پس»؟  ایم برگرفته  شرکایی

با   که  ، آنها بر این کتاب  آن  برمبنای  که  ایم داده  کتابی  کفار مکه  آیا به»گوید:  می  آن

ز ج  ستمکاران  که  است  این  حق  بلکه» «دارند؟  وجود دارد، حجتی  شریکی أخدا

ندارد   واقعیت  از موارد یادشده  یک  هیچ : یعنی «دهند نمی  ای دیگر وعده یک  به  فریب

و   داده  ای فریبنده  های ، وعده خویش  و پیروان  اتباع  ، فقط به گمراه  رؤسا و رهبران  بلکه

  آن  که  آرایند در حالی می  ها را برایشان وعده  آن زنند و می  ها گول وعده  آنهارا با آن

از   ها عبارت وعده  ندارد. آن  حقیقتی  هیچ  که  است  اساسی بی  دروغهای  ها همه وعده

 أخدا  ، شما را به رسانده  شما نفع  به  : خدایان که  است  پیروانشان  به  سخنشان  این
 کنند. می  نزد او شفاعت شما  سازند و برای می  نزدیک

 

ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  

 ۀ  ہ  
 عبارت  این «خود نیفتند  دارد تا از جای می  را نگاه  همانا خداوند آسمانها و زمین»

  که آن ، بعد از است  وی  بدیع  و صنع  سبحان  خدای  قدرت  بیان  برای  ای مستأنفه  مستقل 

  زمین آسمانها و «و اگر بلغزند»گردید   بیان  بر کاری آنها  قدرت  و عدم  بتان  ضعف

 و انتقال  و اضطراب  : اگر زوال یعنی «دارد نمی  آنها را نگاه هللبعد از ا  کس هیچ»

  داشتن  نگاه بر أاز خداوند غیر  کس آنها مقدر شود، هیچ  از جاهای  آسمانها و زمین 

غیر   همچون  زمین  که  دارد و این  اشاره  جاذبه  منظا  به  کریمه  آیه  . این آنها قادر نیست

  حرکت  خویش  خاص  در مدارهای  که  دیگری  و سیارات  خود از خورشید و ماه

  کریم  معجز قرآن  آیات از  یکی  باشد. و این در فضا شناور می  که  است  ای کنند، کره می

  نگاهداشتن  : سبب یعنی «است راو بردبار آمرزگا  گمان بی»  است  نجوم  در بعد علم

  خود منحرف  و از مدارات  نشده جابجا  که  ای گونه  آنها به  و اداره  آسمانها و زمین
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او   به  بیند که را می  بندگانش  که  این  رغم  به  تعالی  حق  که  است  نگردند و نیفتند، این

 . دبار آمرزگار استبر  آنان  کنند اما به می  پیشه  ورزند و عصیان کفر می

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     

 ۈ  ۈ  
 سوگند  هللا  به»خود   و تالش  توان  و با نهایت «خود  سوگندهای  ترین و با سخت»

:  نییع «دیگر  از امتهای  از هر یک ابیاید، قطع  آنان  برای  ای دهنده اگر بیم  خوردند که

 «شد تر خواهند یافته راه»اند  شده  تادهفرس  سویشان  به ‡ پیامبران  که  هایی امت  از تمام

  سوگندهایی  یادشده  مضمون  به ص  اکرم  رسول  از بعثت  قبل  اند که قریش  مراد قبیله

  کذیبرا ت  پیامبرانشان  کتاب  اهل  رسید که خبر می  آنان  به  که  خوردند، هنگامی  محکم

  رسالت  به  پیامبری آنها نیز  از میان  بودند که  آن  در آرزوی  اند زیرا اعراب کرده

  چون  ولی»شدند  می  برانگیخته  پیامبرانی  اسرائیل بنی  در میان  که شود چنان  برانگیخته

  نزدشان بودند، به  آن  آرزوی در  که  چیزی  همان  : چون یعنی «آمد  برایشان  ای دهنده بیم

و   و بزرگوارترین  هشداردهنده  ترین شریف  که  است ص خدا  آمد و او رسول

  در حق»باشد؛  نیز می  خودشان او از  حال  عین و در  است  حق  فرستاده  ترین گرامی

  را از اجابت  و نفرت  گریز و دوری و  از وی «را  جز رمیدن»  وی  آمدن «نیفزود  آنان

 . وی

 رسیده خبر  من  : به گفت  که  است  کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  از هالل  محات ابی ابن

ما   از میان أگفتند؛ اگر خداوند می ص اکرم رسول  از بعثت  قبل  قریش  که  است 

،  خویش  خالق  پذیرتر برای از امتها از ما فرمان  امتی  گرداند، هیچ  را مبعوث  پیامبری

خداوند   پس نخواهد بود.  وی  کتاب  تر به و متمسک  یامبر خویشپ  شنوتر برای حرف

 فرمود.  نازل  آن  را بر اساس  آیه  این  متعال
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
  رسالت نرمیدند و ص از محمد  سبب  این  : آنها به یعنی «استکبار در زمین  سبب به»

استکبار و  کار را از سر  این  معتقد باشند بلکه  وی  کذب  به  نکردند که  را تکذیب  وی

  فساد، انجام در  ورزیدن استمرار  انگیزه  او باشند و نیز به  پیروان  که  از این  گردنکشی

  ، فریب مکر: نیرنگ . داندیشیو ب  نیرنگ  سبب  : به یعنی «مکر زشت»  سبب  به «و»دادند 

  بد، به  : عاقبت یعنی «آید نمی فرود  و مکر بد جز بر صاحبش»  است  زشت  و عمل

  در حق  فرود آید که  بر کسی  که آن از  ، قبل است  کرده  بداندیشی  آید که فرود می  کسی

و   ر، فریبمک: » است  آمده  شریف  . درحدیث است  شده  و بدسگالی  بداندیشی  وی

:  یعنی «برند را انتظار می  پیشینیان  آیا جز سنت  پس»«.  نیست  مؤمن  ، از اخالق خیانت

فرود   نیز عذاب  اینان بر  برند که را انتظار می  پیشینیان  درباره أخداوند  آیا جز سنت

  و علیه  کرده  را تکذیب  خویش  انبیای  که  گاه فرود آمد؟ آن  پیشین  بر امتهای  که آید چنان

  ظالمانه  های چینی  و توطئه  خائنانه  ریزیهای و تبعید ـ برنامه  اخراج ، یا کشتن  ـ به  ایشان

  تا سنت  قادر نیست  کس : هیچ یعنی «یابی نمی  تبدیلی  الهی  سنت  برای و هرگز»کردند 

  و بنا نهاده  در کردهمق  کننده تکذیب  بر امتهای  را ـ که  عذاب  در فرود آوردن أخداوند

  سنت  و هرگز برای»گرداند   آن  را جانشین  غیر از آن  و چیز دیگری  ـ تغییر داده  است

 و تغییر کند و  گشته  متحول  آنان  بر عذاب  الهی  و آیین  سنت  که «یابی نمی  تغییری هللا

 فرود آورد.  را بر غیرشان  و آن  کرده  دفع  را از آنان  او عذاب

 

ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   يبجت  حت  خت           مت  ىت          ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ 

 يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ             حخ  مخ  جس   
 بودند  از آنان  پیش  را که  کار کسانی  اند تا فرجام سیروسفر نکرده  آیا در زمین»

را  ‡ما  پیامبران  که  گاه ـ آن  و امثالشان  مدین ما بر عاد، ثمود،  و ببینند که «بنگرند

فرود   ما برآنان  را که  ؟ تا آثار عذابی کردیم  نازل  عذابهایی  کردند ـ چه  تکذیب

مورد  تغییرناپذیر ما در  امر سنت  این  بدانند که  ، بنگرند و در نتیجه ایم آورده
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،  و غیر آن شام   سوی خود به  ایدر سفره  قومت !ص محمد  ؟ ای است  کنندگان تکذیب

موجود   هنوز در دیارشان  را که  شدگان  و حتما آثار عذاب  رفته  شده عذاب  مناطق  آن  به

  از مشاهده چرا  اند پس ، نگریسته مشهود است  در مساکنشان  نآ  های و نشانه

،  نظیر آن  رنوشتیس به  شدن کنند؟ و چرا از روبرو نمی  ، اندیشه ستمگران  کشتارگاههای

:  یعنی «نیرومندتر بودند  آنان از»  شده  عذاب  گروههای  این  که آن  حال «و»ندارند؟   بیم

خود   و اندام  و در هیکل  داشته  فزونتری  های تر و سرمایه عمرهای طوالنی  مکه  از اهالی

ـ   در زمین  و نهدر آسمانها   چیز  ـ نه  هیچ  که  و هرگز نیست»نیز تنومندتر بودند 

  تواند از حیطه نمی  و زمین  آسمان  چیز در محدوده  : هیچ یعنی «خدا را عاجز کند

او   چراکه»فروگیرد؛   عذاب  را به او بخواهد آن  بگریزد چنانچه أخداوند  قدرت

بر او دشوار   کاری ماند و هیچ نمی  از او پنهان  لذا چیزی «تواناست  دانای  همواره

 . نیست

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
  غلطشان کیفر کار و کردار و به  از گناهان «اند کرده  آنچه  سزای  را به  و اگر خدا مردم»

  بر پشت» کند می  جنبد و حرکت می  در زمین  که «را  جانوری  کرد، هیچ گرفتار می»

  سبب  به را  آنان و غیر  گناهانشان  سبب  را به  آدم  فرزندان «گذاشت نمی  باقی  مینز

  انسانها هستند نه در اینجا فقط«  : جانداران دابه»: مراد از  قولی . به آدم بنی  گناهان  شومی

د، روز میعا  آن  که «دهد می  مهلت  معین  را تا میعادی  آنان  ولی»  از جانداران  آنان غیر

:  یعنی «بیناست  بندگانش  به خدا  گمان رسد، بی فرا  میعادشان  و چون».  است  قیامت

  اند، بینا و آگاه سزاوار عذاب  که  کسانی به  اند و هم سزاوار ثواب  که  از آنان  کسانی  به  هم

 .دهد می  مناسب  جزایی  حالش  را مطابق  لذا هر کس  است
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 ﴾یس   سوره ﴿
 . است  ( آیه81)  و دارای  است  کیم

 

 ص خدا  رسول  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث : آن  فضیلت
در   یس  سوره  که  داشتم  : همانا دوستمتيأمننسانإكلقلبنهافيألوددت»فرمودند: 

را حفظ   آن  من  امت از افراد  : هر یک یعنی«. بود می  من  از امت  هر انسانی  قلب

  بدین«. بخوانید  را برمردگانتان  یس: » است  آمده  شریف  در حدیث  . همچنین داشت می

  است  این  یکی  سوره  این  های ویژگی از»گوید:  علما می  از برخی  نقل کثیر به ، ابن جهت

کند  می  را آسان کار  آن أخداوند  که جز این شود، نمی  خوانده  کار دشواری  در هیچ  که

 و بیرون  گردیده  و برکت  رحمت  نزول  سبب در نزد فرد محتضر نیز  آن  لذا قرائت

:  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  اعلم هللکند. وا می  آسان  را بر وی  روح  آمدن 

  طلب  به  را در شبی  یس  : هر کسغفرلهعزوجلاهللابتغاءوجهةليلفيقرأيسمن»

 «. است  شده  آمرزیده  وی بخواند، بر  عزوجل  خدای  رضای

 

 ڤ  ڤ  
  در واوی  سین  نون  ادغام  ، یا به ساکنه  مد یا و اظهار نون  به «یا، سین»شود:  می  خوانده

اما از   گذشت « بقره«  سوره  در اول  مقطعه  حروف  باب در  . سخن است  بعد از آن  که

 «.! انسان  ای  : یعنی یس»فرمود:   که  است  شده  وایتر كعباس ابن

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
  برای  خداوند متعال : . یعنی است  ...( واو قسم واو در: )والقرآن «حکیم  قرآن  سوگند به»

 اقطع: » خورد که سوگند می  است  مملو از حکمت  آموز که حکمت  قرآن  به ص محمد

  قرآنی  : سوگند به . یعنی است  محکم  معنای  به«  حکیم»ا د(. یبع  )آیه«  است  او از پیامبران

 ص محمد  باشد که و استوار می  محکم  خویش  بدیع  و معانی  متین  با لفظ و بیان  که
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  حقیقت  در این  تا کسی  است  سوگند این  از این  . هدف است أهللاز نزد ا  ای فرستاده

 نکند.  هستند، شک أخداوند  فرستاده ص  حضرت  آن  که

از   جمعی  شد که  نازل  بعد، هنگامی  آیه  تا ده  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

بودند ـ   شده  ناراحت ص خدا  رسول  از سوی«  سجده«  سوره  از قرائت  ـ که  قریش

خود را   قشهن  این  کنند اما تا رفتند که  را دستگیر و زندانی ص  حضرت  خواستند تا آن

  کردند از گردنهایشان می  کاری شد و هر  بسته  بر گردنهایشان  کنند، دستهایشان  عملی

  گفتند: ای  با التماس و  آورده  روی ص  حضرت  آن  ، بناچار به گشت جدا نمی

ما و تو وجود دارد، سوگند   میان  که  پیوند رحمی  خدا و به  تو را به !ص محمد

  گاه دعا کردند آنص خدا  رسول  بود که  همان ! بکن  ما کاری  رایب  که  دهیم می

 . برگشت  عادی  حال  به  دستهایشان

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
  جمله این « از پیامبرانی» ص محمد  ای «تو اقطع»:  که  حکیم  قرآن  سوگند به ! آری

 . نیست  شکی  هیچ تو  در رسالت  که  حکیم  قرآن  : سوگند به . یعنی است«  علیه  مقسم»

و   بوده ص  حضرت  آن  منکر رسالت  که  است  بر پندار کفاری  قاطع  ردی  آیه  این

 . نیستی أخداوند  گفتند: تو فرستاده می

 

 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
  : راه صراط مستقیم« مستقیم  بر صراطی»:  هستی ‡ پیامبران  تو از جمله اقطع ! آری

  رهرو را به مستقیما  نباشد بلکه  ای و پیچیدگی  کجی  هیچ  در آن  که  است  راستی

و استوار   ، محکم مستقیم  و روشی  تو بر راه !ص محمد  : ای برساند. یعنی  وی  مطلوب

 اند. از تو درگذشته  قبل  که  هستی  پیامبرانی  همان  و روش  بر راه  یعنی
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 ڃ  چ      چ    چ  
  آن بر تو  که  استواری  و برنامه  مستقیم  راه  ، این قرآن : یعنی« است  عزیز رحیم  تنزیل»

  خلقش و بر  غالب  در ملکش  که  است  پیروزمندی  خدای  ؛ فروفرستاده  داری قرار

 . است  مهربان

 

 چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 منظور  نای  : تو را به یعنی «دهی  اند بیم نشده  داده  بیم  پدرانشان  را که  تا قومی»

 داده  بیم  ای الهی  قبال با رسالت  نزدیکشان  پدران  که  دهی  را بیم  تا قومی  ایم فرستاده

کشید  درازا به  رسالت  انقطاع  دوران  ؛ یعنی«  فترت«  ، زمان از بعثتت  بودند زیرا قبل  نشده 

  پس» بود  شدهن  فرستاده  دیگر پیامبری  بود که  ، دیرزمانی÷ عیسی  از بعثت  و پس

و   از احکام و  از رشد و هدایت «غافلند»  سویشان به  پیامبری  ارسال  عدم  سبب  به «آنان

از بشر   بخشی  که  ذکر آنان  هستند ولی  اعراب  آیه  این  . هرچند مخاطب الهی  های برنامه

  رسالت  بودن  عام  درباره  که ندارد چنان  منافاتی ص پیامبر  رسالت  بودن  هستند، با عام

در : »...  شریف  حدیث  این  از جمله  است  آمده  متواتر بسیاری  و احادیث  ، آیات ایشان

  عامه  سوی به  شد اما من می  فرستاده  خویش  قوم  سوی پیامبر مخصوصا به  یک  گذشته

 «. ام گردیده  مبعوث  مردم

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
  مردم بر بیشتر  عذاب  و وعده  : حکم یعنی «شد  ثابت  قول  بر بیشترشان  که  راستی به»

  و در طول  بر کفر مرده  بودند که  کسانی  آنان  شد. البته  الزم  ، یا بر بیشتر کفار عرب مکه

 «آورند نمی  ایمان آنها  در نتیجه»اند  کرده  اصرار و پافشاری  ، بر آن خویش  حیات  مدت

اصرار و   سبحان  خدای  شد که  و واجب  الزم  برآنان  دلیل  این  به  عذاب  : حکم یعنی

 . دانست می  خویش  ازلی  علم  به  مرگشان  را بر کفر تا دم  استمرارشان
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 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 سوی به»  طوقها منتهی «این  پس  ایم نهاده  طوقهایی  ما در گردنهایشان  هرآینه»

 را  گردنهایشان  را ندارند که  این  توان  حالتی  لذا آنها در چنین  است «هایشان چانه 

 را  سرهایشان  آنان  که  طوری  به»کنند   بگردانند، یا آنها را خم  و راست  چپ  سوی به

  آوردن طوقها، بر فرود  این  سبب  به  : آنان یعنی «اند فروهشته  دیده  داشته  باال نگاه

رو   باال و نگاهشان  همچنان  قادر نیستند لذا سرهایشان  گردنهایشان  به  دادن  التوح

  که  ایم را قرار داده  غلهایی  : در گردنهایشان است  این  معنی  قولی . به است  پایین به

قرار   دستها و گردنهایشان  غلها بین  این  و چون  است  شده  غلها بسته  آن  به  دستهایشان

 قادر نیستند.  گردنهایشان  دادن  حرکت  لذا آنها به  است  بسته  رد و محکمدا

  وصف : . یعنی است  زده  هدایت  آنها از قبول  در امتناع أخداوند  که  است  مثلی  این

قرار دارد و  و قید  در غل  که  است  کسی  نپذیرفتن  ، همچون هدایت  در نپذیرفتن  آنان

بر گردنها   دوزخ در  دارد که  اشاره  گروهی  به  کریمه  : آیه قولی . به تنیس  حرکت  قادر به

 شود. می  و زنجیر نهاده  غل  و دستهایشان

  ابوجهل  اند که کرده  علما روایت 1، گذشت  آیات  نزول  سبب  در بیان  که  گونه  همان

خداوند   بود که  نهما کرد!  خواهم  وچنان ، با او چنین را ببینم ص : اگر محمد گفت

محمد   این  اینک گفتند: او می  به  مردم  کرد، بعد از آن  را نازل  و مابعد آن  آیه  این  متعال

... او  پرسید: او کجاست اما او می ! کن  عملی  وی  تهدید خود را در حق  پس  است

 دید. را نمی ص  حضرت  ؟ و آن کجاست

 

 ۀ  ۀ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ایجاد  را با  : آنان یعنی «ایم نهاده  سدی  هم  سرشان  و پشت  سدی  رویشان  و ما پیش»

آیند،   بیرون  ایمان  سوی توانند از کفر به نمی  پس  ایم بازداشته  آوردن  ، از ایمان موانعی

ز خود را ا باشند و او نتواند  نهاده  سدی  سرش  و پشت  پیشاپیش  که  همانند کسی

از   و عنادشان  جز استکبار و گردنکشی  سدها چیزی  آورد. این  سدها بیرون  حصار آن
                                                           

 «.2«  ، آیه نگاه 1
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:  یعنی «ایم افگنده  ای پرده  باز بر آنان»  نیست  برابر حق در  نهادن  و گردن  پذیرش

توانند  نمی  هیچ»  پرده  این  سبب به «آنان  در نتیجه»  ایم پوشانده  ای را با پرده  دیدگانشان

  رستاخیز و معاد و از پذیرش  به  و از ایمان  قادر نبوده  هدایت  راه  دیدن  : به یعنی «ببینند

 اند. در دنیا نیز کور شده  الهی  های برنامه

  به  سبحان  ؛ زیرا خدای  آنان  روی به  ایمان  راه  بر مسدود بودن  است  نیز تمثیلی  آیه  این

کنند.  می  پافشاری بر کفر اصرار و  مرگشان  تا دم  آنان  که  است  دانسته  خویش  ازلی  علم

امر،   و در واقعیت عقال  که  است  وی  قبلی  : مجرد شناخت الهی  ازلی  علم  این  البته

 دارد. باز نمی  آوردن  ایمان ، او را از آورد و بنابراین وجود نمی  به  در کار انسان  اجباری

 

 ھ  ھ  ے   ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    
  چه ، بدهی  بیمشان  چه»  است  کفار یکسان  آن  : برای یعنی «برابر است  آنان  و برای»

  یکسان  برایشان  ندادنت و هشدار  دادن : هشدار یعنی« آورند نمی  : ایمان ندهی  بیمشان

ار آورند، هشد نمی سر فرود أخدا  پذیرند و برای را نمی  آنها حق  که  و مادامی  است

 رساند. نمی  آنها سودی  به  دادن

 

 ے  ۓۓ  ڭ  ڭڭ  ڭۇۇ  ۆۆ      ۈۈ  ٴۇ  
  که»رساند  می سود  کسی  تنها به  دادنت و هشدار  : بیم یعنی «دهی می  را بیم  تنها کسی»

  رحمان  خدای از»  : در نهان یعنی «کند و غائبانه  پیروی»  : از قرآن یعنی «از ذکر

  بهره  کسانی فقط  : از هشدارهایت که  بدان  بیند. پس را نمی او  هرچند که «بترسد

  پس»شود.   جمع  هر دو در آنان أاز خداوند  و ترس  عظیم  از قرآن  پیروی  برند که می

و   آمرزش  به»ترسد  می  رحمان  از خدای  کند و غائبانه می  پیروی  از قرآن  که «او را

 «.ده  بشارت»  است  همانا بهشت  که «ارجمند  پاداشی
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 ېې  ېىىائائ ەئ  ەئ    ۅۅۉۉې ۋۋ
 و»در روز رستاخیز   بعد از مرگشان «سازیم می  را زنده  مردگان  که  ماییم  گمان بی»

  پیش و بد  نیک  را در دنیا از اعمال  : آنچه یعنی «نویسیم اند می فرستاده  را پیش  آنچه

  آنچه  نویسیم می  : همچنان یعنی «را  آثارشان و»  نویسیم محفوظ می  اند، در لوح فرستاده

  آنان  از مرگ  پس  آن  جریان  که  اند ؛ از حسناتی گذاشته  خود باقی  بعد از مرگ  را که

  سنتی  که  مانند کسی ؛ است  جاری  خود خیری  صاحب  برای  شود و همیشه نمی  قطع

  از مرگ  پس  را که  بدیها و گناهانی : ما است  این  گذارد. یا معنی می  نیکو را بنیان

  ، وقف آن  ، تصنیف علم  تدریس . از آثار خیر: نویسیم مانند، می می  خود باقی  دهنده انجام

. و از آثار شر:  است  المنفعه  عام  اماکن مساجد، پلها و  ، آباد کردن قصد قربت  به  کردن

  مردم  زیان  سبب  که  است  اموری  دآوردنپدی و  و ستم  ظلم  گذاری ، بنیان آفرینی بدعت

:  است  این«  آثارهم«  دیگر در معنای  کنند. قول می اقتدا  آن  به  جور و ستم  و اهل  شده

  احادیثی  معنی  کثیر در این . ابن نویسیم را می  یا معصیت  طاعت  سوی به  قدمهایشان  نقش

فرمود:   که هللعبدا جابربن  روایت  به  یلذ  شریف  حدیث  از جمله  است  کرده  را نقل

از مسجد دور بود،   منازلشان  که  سلمه  بنی  شد و طایفه  خالی مسجدالنبی  پیرامون  اماکن

 خبر به  این  کنند. پس  مکان  مسجد نقل  نزدیک  خواستند تا به  موقعیت  این از  با استفاده

تريدوننكمأبلغنينهإ»آنها فرمودند:   به  خطاب ص  حضرت  رسید، آن ص خدا  رسول 

مسجد   نزدیک  به خواهید شما می  که  است  خبر رسیده  من  : بهالمسجدتنتقلواقربنأ

بني»اهلل! فرمودند:  یا رسول  است  خبر درست  این ! گفتند: آری«. کنید  مکان  نقل يا

بمانید   ر دیار خود باقی! د سلمه بنی  : ایكمآثارتكتب،دياركمآثاركمتكتب!دياركمسلمه

شود، در دیار  می  نوشته (شما  حسنات  زمره مسجد، در  سوی به)  قدمهایتان  زیرا نقش

  نوشته (حسناتتان  مسجد در زمره  سوی به)  قدمهایتان  را نقشیبمانید، ز  خود باقی

 نکردند.  خود را ترك  ازل، منص  اکرم رسول توصیه  آنها بعد از این  پس«. شود می

سنمن»:  شریف  حدیث  این  . از جمله است  شده  روایت  نیز احادیثی  اول  تأیید معنی  به

وألهكانةحسنةسنسالماإلفي منينقصنأغيرمنبعدهبهامنعملجرمنأجرها

بعدهبهامنعملوزرهاووزرمنيهعلكانةسيئةسنسالماإلفيسنشيئا،ومنجورهمأ
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گذارد، مزد   را بنیان  نیکی  سنت  در اسالم  : هر کسشيئاوزارهمأمنينقصنأغيرمن

از   که آن ، بی است  مسلم  اند، برایش کرده  عمل  آن  به  بعد از وی  که  و مزد کسانی  وی

و   وی  گذارد، گناه  بنیان را  بدی  سنت  در اسالم  شود و هر کس  کم  چیزی  آنان  مزدهای

  از گناهانشان  که آن ، بی است  مسلم  کنند، برایش  عمل  آن  به  بعد از وی  که  کسانی  گناه

 و غیر  بندگان  از اعمال  چیز، اعم  همه : یعنی «را  و هر چیزی»«. شود  ساخته  کم  چیزی

شود و روشنگر  اقتدا می  آن  به  که  کتابی : در ییعن «ایم برشمرده  مبین  در امامی»را   آن

محفوظ، و   لوح«  مبین  امام»: مراد از  قولی . به ایم و ضبط کرده  ، ثبت چیز است همه

 . است  بندگان  اعمال  های ها و صحیفه : نامه قولی به

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
  آیه  این در  مراد از قریه»گوید:  می  قرطبی «کن  بیان  مثلی  قریه  از اصحاب  و برایشان»

 «آمدند  قریه  آن  به  فرستادگان  که  گاه آن»«.  است  ـ شهر انطاکیه  مفسران  تمام  قول ـ به

  سوی به  دعوتشان منظور  را به  او ایشان  بودند که ÷ عیسی  ، اصحاب فرستادگان  آن

  تافته ‡الهی  پیامبران  در سلسله  بگو: من  شرکانم  به  فرستاد. یعنی  آنان  میان  به أهللا

  مردم  سوی  به  الهی  فرستادگان نیز  از من  زیرا پیش  نیستم  نوظهوری  و پدیده  جدابافته

اند،  داده  ، بیم دهم می  بیم  را از آن شما  من  که  چیزهایی  را از همان  و آنان  شهرها آمده

  روز قیامت  اند، از حساب کرده  را تبلیغ  حید و یکتاپرستیتو  نیز، اصل ‡ پیامبران  آن

 اند. داده  مژده  جاودان  بهشت  نعمتهای  و به  داده  بیم

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  
  سبحان  امر خدای  را به  دو تن  آن ÷ عیسی «فرستادیم  سویشان به  دو تن  که  گاه آن»

  آن  انطاکیه  : مردم قولی . به در رسالتشان «شمردند  دو را دروغزن  آن  ولی»بود   فرستاده

تأیید   سومین  را با فرستاده  آنان  سپس»کردند   شان را زدند و زندانی  فرستادگان

. از  استوار داشتیم و  داده  قوت  سومی  را با فرستاده  دو تن  آن  : کار رسالت یعنی «کردیم

امیر ـ   ـ با تعیین  دعوتگرانه  مأموریت  در یک  تن  سه  کردن  مکلف  که  فهمیم اینجا می
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  بودند و سومین  یوحنا و بولص ، اول  دو فرستاده  که  است  . نقل نیرومند است  حرکتی

بودند.   یوحنا و شمعون  اول  تن و دو  بولص  فرستاده  بود. یا سومین  شمعون  فرستاده

تا شما را  «ایم شده  فرستاده  پیامبری شما به  سوی ما به  آینه هرگفتند:   رسوالن  پس»

 . کنیم  دعوت  صحیح  و عقیده  و فضیلت  حق  سوی به

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
با ما   بشریت : شما در یعنی «مانند ما نیستید  شما جز بشری»دیار   آن  ناباوران «گفتند»

  گردید و رسالت  مخصوص  رسالت  تا به  نیست  دارید لذا شما را بر ما مزیتی  مشارکت

  این  بشر. که  بودید نه می  خدا بودید، باید فرشته  شما باشد و اگر شما فرستاده  فقط ویژه

از  «چیزی  و رحمان».  است  کننده  تکذیب  های دیگر از امت  بسیاری  تکراری  شبهه

، شما  فرو نفرستاده»کنند؛  می ادعا  و پیروانشان  پیشین  دیگر پیامبرانشما و   که  وحیی

  منطق  است  گویید. این می  دروغ  رسالت  : شما در ادعای یعنی «پردازید نمی  جز دروغ

 . و مکانی  کفار در هر زمان  و واهی  اساس بی

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  
پیامبری   شما به  سوی به اما واقع  داند که ما میپروردگار » ‡ پیامبران «گفتند»

  ترین سخت از ما به  عزوجل  خدای ا، قطع و اگر ما دروغگو بودیم «ایم شده  فرستاده 

،  شبهه  شدید این منظور رد و انکار  به ‡ پیامبران،  ترتیب  این  . به گرفت می  انتقام  وجه

 دادند. را با سوگند مورد تأکید قرار  خویش  جواب

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
  عهده : بر یعنی «نیست  ای آشکار وظیفه  رسانی  و بر ما جز پیام»افزودند:  ‡ پیامبران

  هیچ ، طور آشکار و روشن به  وی  رسالت  ، جز تبلیغ پروردگار متعال  ما از جانب

 . دیگری چیز  ، نه است  ما فقط همین  به  محوله  و مأموریت  نیست  دیگری  مأموریت
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 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  
:  یعنی «ایم بد گرفته  شما شگون  ما به  هرآینه»شهر   آن  پیشه  تکذیب  مردم «گفتند»

بد   شگون  خود به  گفتند: ما حضور شما را در میان ‡ پیامبران  آن  شهر به  آن  مردم

  : اگر این یعنی «برندارید  اگر دست»  پنداریم یم  و نامبارك  و شما را شوم  ایم گرفته

 او قطع  کنیم می شما را سنگسار»بازنایستید؛   سخن  را فرو نگذارید و از این  دعوتتان

شما خواهد   به» و فجیعی   و زشت  سخت  : عذاب یعنی «دردناکی  ما عذاب  از جانب

:  قولی و به  دادن  دشنام : قولی ه، ب ، کشتن از سنگسار کردن  : مرادشان قولی  به «رسید

 . است  قسم  ، الم« لئن»در   بود. الم  دردناك  و عذاب  نمودن  شکنجه

 

 ک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
  جانب از  شومی  : این یعنی «شما با خود شماست  شومی»  فرستادگان  آن «گفتند»

را   و حقیقت شما حق  که این  سبب ، به خود شماست  گردنهای  و آویخته  خودتان  نفسهای

  شما شده  برای بد  و شگون  شومی  سبب  که  شماست  تکذیب  این  کردید پس  تکذیب

  یاد خدای  را به : آیا اگر شما یعنی «شوید؟  اندرز داده  آیا چون»وجود ما   ، نه است

و   شوم ما بر شما  پندارید که می  ، چنین دهیم  و از او بیمتان  انداخته  عزوجل

  : شما قومی یعنی «اسرافکارید  شما قومی  که  است  این  حق  بلکه ! نه»؟  ایم ناخجسته

  عبارت  را که  برکت  اسباب  اید، از آنجا که از حد درگذشته  حق  در مخالفت  هستید که

 پندارید. می  هو ناخجست  اند، شوم الهی  از فرستادگان

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ 
 گویند: او حبیب می  کتاب  اهل  منابع «آمد  دوان  دوان  شهر، مردی  و از دوردست»

 ، هیچ مؤمن  شخص  این  شهر و اسم  آن  اسم  درباره  نجار بود، لیکن  فرزند موسای 

در  نجار  گوید: حبیب می  . قتاده نیست  در دست ص خدا  از رسول  صحیحی  روایت 

  چون  کرد پس می  را عبادت  عزوجل  شهر، خدای  آن  نقطه  ترین ر دوردستد  غاری

،  و بنابراین کند  آنها پشتیبانی  آمد تا از دعوت  را شنید، شتابان ‡ پیامبران  خبر آمدن
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ز ا  پیروی  ، آنها را به گونه  بدین «کنید  پیروی  فرستادگان  از این ! من  قوم  : ای گفت»

 کرد.  تشویق ‡ پیامبران  آن

 

 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
در برابر ابالغ  «خواهند نمی  مزدی  از شما هیچ  کنید که  پیروی  از کسانی» ! آری

 . حق  سوی به «اند یافته و خود نیز راه »  حق  و دعوت  رسالت 

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
  و مرا چه» : ؟ گفت هستی  ایشان  بر دین  پرسیدند: آیا تو هم  از وی  قومش  هنگام  در این

  عامل  وکدام  مانع  : کدام یعنی «؟ است  مرا آفریده  که  را نپرستم  معبودی  که  است  شده

بازدارد؟   است  من  آفریننده  که  ذاتی  وجود دارد تا مرا از پرستش  ، جلو رویم بازدارنده

، باز  است  آفریده شما را  که  خدایی  پرستش شما را از  مانع  طور، کدامین  : همین یعنی

  که  است  شده  چه شما را  پس «شوید؟ می  او بازگردانده  سوی به  و همه»دارد؟  می

و   اوست  سوی  به  قیامت شما در روز  بازگشت  که پرستید درحالی را نمی  خویش  خدای

ما دادید؛   به  که  پاسخی  این  قبال در  گیرید؟ از جمله قرار می  او مورد محاسبه  در پیشگاه

 ؟. فراخواندیم  حق  سوی شما را به  که  گاه آن

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  
 متعال  یگانه  : هرگز جز خدای یعنی «گیرم  پرستش  را به  او خدایانی  جای آیا به»

سزاوار  فقط او  را که  ذاتی  تا پرستش  گیرم نمی  شو پرست  خدایی  را به  دیگری  معبودات 

  را به  معبوداتی ؟ آیا نیز هست  من  او آفریننده  که در حالی  فرو گذارم  است  عبادت

از   آنان  شفاعت کند،  اراده  من  در حق  زیانی  رحمان  اگر خدای  که»:  گیرم  پرستش

  و نه»رساند  نمی  من  به  سودی  هیچ  آنان  : شفاعت یعنی «کند نمی  را دفع  چیزی  من

  من  را به  آن  رحمان  خدای  که  بال و زیانی  از این «دهند  توانند مرا نجات می  آنان

 باشد؟.  خواسته
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 ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 «هستم  آشکاری  در گمراهی اقطع  من»  برگیرم  معبوداتی  اگر جز وی «صورت  در آن»

را   معبوداتی  یگانه  جز خدای  : شما که . یعنی است  آنان  به  گویی  ایهکن و  تعریض  این

 دارید. قرار  آشکاری  پرستید، در گمراهی می

 

 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
،  آن بعد از  کند که می  اعالم  آنان  به  صراحتی  را با چنان  ایمانش  مرد مؤمن  آن  سپس

  به  من  گمان بی» گوید: می  ماند. پس نمی  باقی  وی  در ایمان  شکی  گونه  هیچ  دیگر جای

  فرستادگان  را به  سخن  : او این قولی به «بشنوید  ، از من پس  آوردم  ایمان  پروردگارتان

و   استواری  را ـ از روی  سخن  دیگر: او این  قولی دهند. به  گواهی  وی  تا بر ایمان  گفت

خواستند  می  که  گفت  هنگامی  قومش  به  ـ خطاب  در حق  و سر سختی  در دین  صالبت

  اعالم  صراحت  را به  خویش  ایمان و  را گفت  سخن  این  برسانند و چون  قتل  او را به

  او را در زیر لگدهای  : آنان قولی به رساندند.  شهادتش  و به  برده  ، بر او حمله داشت

: او  قولی سر بریدند. و به  : او را با اره قولی به : او را سوزاندند. قولی خود خرد کردند. به

 را سنگسار کردند.

 

 ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئىئىئ   ییی  یجئحئمئىئ  يئجب   
  گفته»  شهادتش  در هنگام «او  به»شد و:   کشته  ایمان  جرم  به  مرد مؤمن  آن  سر انجام

  سنت  این  که نچنا  بعد از شهادتت  برایت  گرامیداشتی  عنوان به «درآی  بهشت  شد: به

ها و  لذت وارد شد و  بهشت  به  چون  باشد. پس می  در مورد شهدا از بندگانش  الهی

  دانستند که می امر را  این  من  قوم  کاش  : ای گفت»کرد   را مشاهده  آن  های نعمت

ز ا  قومش  آرزو کرد که «است  قرار داده  گرامیانم  و در زمره  مرا آمرزیده  پروردگارم

  به  هایشان بینی را بشناسند تا  وی  نیک  و سرانجام  لآم  شوند و حسن  آگاه  وی  حال

  وی  مانند حال  خوشی  حال به  آورند و سرانجام  ایمان  شود. یا: تا مانند وی  مالیده  خاك

کرد   خیرخواهی  قومش  برای  ومرگ  او در زندگی  پس»گوید:  می ك عباس بپیوندند. ابن
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اند  تن  امتها سه  گیرندگان  سبقت»گوید:  می لیلی ابی ابن«. بود  حریص  آنان  ر هدایتو ب

 کفر نورزیدند:  هم  زدنی برهم چشم  مدت  به  عزوجل  خدای  به  ایشان  که

 . است  آنان  ؛ و او بهترین طالب ابی ابن ـ علی 1

 . فرعون  آل  ـ مؤمن 2

  این  مرفوعی  در حدیث  زمخشری  همچنین«. ندهمانان  صدیقان  . پس یس  ـ صاحب 1

 . است  کرده  روایت ص خدا  را از رسول  قول

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
از   شدنش  نجار بعد از کشته  حبیب  : بر سر قوم یعنی «از او بر سر قومش  و ما پس»

از   لشکری  هیچ»آسمانها باال برد؛   سوی به او را أخداوند  که از این  ، یا پس آنان  سوی

ما  و»  از آنان  گرفتن  و انتقام  رساندن  هالکت به  برای «فرود نیاوردیم  آسمان

  کردنشان  هالك  بود که  گرفته  پیشی  زیرا قضا و قدر ما بر این «نبودیم  آن  فرودآورنده

 . لشکر از آسمان  با فروفرستادن  باشد، نه ÷ مرگبار جبرئیل  با بانگ

  تعذیبشان کار  شمردن  و ساده  آنان  شأن  شمردن  از تحقیر و کوچک  ، تعبیری آیه  این

از   لشکری  ساختنشان  هالك  ما برای  نداشتند که قرار  در جایگاهی  : آنان . یعنی است

 . تند و مرگبار نابود ساختیم  بانگ  را با یک  آنان  بلکه  کنیم  نازل  آسمان

 

 ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
کرد  را نابود  را کشید و همه  آن ÷ جبرئیل  که «مرگبار بود و بس  بانگ  تنها یک»

  از آنان  که طوری شدند و مردند به  خاموش  آتش  : چون یعنی «آنها فسردند  بناگاه  پس»

 رسید. نمی  مشاهده  به  و جنبشی  حرکت  هیچ

 

 ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ   ٹ  ڤ 
را   عذاب  که  هنگامی  : در روز قیامت است  این  تقدیر سخن «بندگان  دریغا بر این»

و   واندوه  : غم بخورید و واویال بگویید. حسره  آنها حسرت  کنید، بر حال می  مشاهده
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  که  است و دریغی  حسرت  : این قولی . به است  رفته  دست چیز از  بر یک  پشیمانی

  هیچ»کردند   تکذیب را ‡ پیامبران  آنان  که  کفار خوردند، هنگامی  بر حال  فرشتگان

و   دریغ  سبب  است  این «کردند او را ریشخند می  که آمد مگر آن نمی  بدیشان  پیامبری

  از امتهای  شخوی  امثال از حال   که  آنان  دریغا بر حال ! . آری برآنان  خوردن افسوس

 نگرفتند.  ، عبرت گذشته

 

 ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  
  استفهام «.؟ تو پیامبر نیستی»گفتند:  ص خدا  رسول  به  که  مکه  اهالی «اند مگر ندیده»

از   پیش بسیار نسلها را  چه  که»اند؛  اند و دانسته دیده  ، یعنی است  تقریر و اثبات  برای

بعد  «گردند بازنمی  سویشان دیگر آنها به  که  گردانیدیم  هالك»  گذشته  از امتهای «آنان

و هرگز   گردیده  آخرت ناپذیر بال در پایان  دیار فنا و فصل  راهی  بلکه  خویش  از هالك

 ندارند؟  خویش  دنبال  به  برگشتی

 . است  ارواح  و حلول«  اسختن«  نظریه  به  بر قائالن  واضح  ردی  آیه  این

 

 ڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ما  زدن  نیستند که  جز جمعی»  و آینده  گذشته  های از امت  اعم «شان همگی او قطع»

از   اعم ـ  برابر اعمالشان را در  آنان  همگی  پس  و کتاب  حساب  برای «شوند احضار می

 . دهیم می  خیر و شر ـ سزا یا پاداش

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  
  بر زنده  وی  کامل  و قدرت  بر وجود آفریننده «است  ای نشانه  آنان  ، برای مرده  و زمین»

،  زمین  از آن  ها؛ پس و رستنی  با نباتات «گردانیدیم  را زنده  آن  که»  مردگان  کردن

  فرموده  معنی  است  کنند و این می  تغذیهخورند و  می  از آن  که  را برآوردیم  هایی دانه

  ، معظم ها وحبوبات دانه  البته «خورند می  از آن  که  برآوردیم  هایی دانه  و از آن»:  وی

بر   انسان  معیشتی  زندگی  هستند که  ای ماده  و بیشترین  داده  بشر را تشکیل  های خوردنی
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  معنی  شد تا بر این  ساخته  مقدم  بر فعل«  منه»، جارومجرور  جهت  ، بدین آنها برپاست

 کند.  داللت

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 و «ها و چشمه  انگور آفریدیم  خرما و درختان  از درختان  باغهایی  زمین  و در آن»

 «.کردیم  روان  در آن»جویبارها 

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  
 به  دستهایشان  و از آنچه  آن»  از باروبر باغستانها و نخلستانهایو   آن «های تا از میوه»

 «بخورند»  مانند آن دیگر  های ها و خوردنی انگور، آبمیوه  آب  چون «است  آورده  عمل 

و »:  است  این  آن  معنی  که  است  نافیه _ڻ  ڻ  ۀ+در: « ما»گوید:  کثیر می  ابن

آنها   که  و اوست  است  الهی  از عمل  همه  این  بلکه « تاس  نساخته  ها را دستهایشان میوه

  اول  قول»گوید:  و می  داده  ترجیح را  اول  جریر معنی . اما ابن است  آورده  عمل را به

باشد،  آورده( می  عمل  به  دستهایشان  آنچه : )الذی  معنی  به  که« ما«  بودن  : موصوله یعنی

،  آن  های را در برابر نعمت أخداوند «گزارند نمی شکر  هم آیا باز»«.  تر است صحیح

 ؟. از پیامبرانش  با پیروی

 

 ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ   ہ
 «رویاند آفرید می  زمین  آنچه  جمله را، از  ازواج  تمام  که آن  است  و منزه  پاك»

 رنگها،  خرما ـ دارای  ـ مثال درخت  نسیزیرا هر ج  هاست و گونه  و اصناف  انواع : ازواج

یا  1شود. می  بالغ  بیشتر از صد نوع  ، یا انگور ـ مثال ـ به است  مختلفی  طعمها و اشکال

ـ   و نبات  ، حیوان انسان از  ـ اعم  زنده  موجودات  از تمام  گی و مادینه  : نری مراد از ازواج

                                                           
  برشمرده انگور  ( نوع121)  قمری  هجری  نهم  ، در قرن است  افغانستان  هرات  والیت  که  من  مثال در موطن 1

 . وجود دارد. مترجم  از آن  بسیاری  های نیز گونه  اکنون و هم  شده
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  گی و مادینه  و نری  زوجیت  بشر، اصل  علمی  تبا پیشرف  امروزه  که  است  . گفتنی است

،  بنابراین  است  رسیده  اثبات  به ـ  و نبات  از حیوان  ـ اعم  زیستی  مختلف  های در گونه

 «خودشان  و نیز از جنس»رود.  می شمار به  کریم  قرآن  علمی  از معجزات  کریمه  آیه  این

اند  آدم  بنی  و زنان  مردان  که  است  آفریده را  یجفتها و زوجهای  : از وجود خودشان یعنی

و   تعالی در بروبحر و آسمان  حق  آفرینش  و انواع  از اصناف «دانند نمی  و از آنچه»

 اند. یافته  آنها دست  شناخت  به  آنها آگاهند و نه از  نه  که  است  آفریده  هایی ، جفت زمین

  توانمندیهای  بخشد که می  تری وسیع  ابعاد و اعماق  ارکهمب  آیه  این  اخیر، به  جمله  این

 . است  درمانده  آن بر  نمودن  ، از احاطه انسان  و علمی  عقلی

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
  : پدیده یعنی «کنیم برمی  روز را از آن  که  است  آنها شب  دیگر برای  ای و نشانه»

 خداوند  الوهیت  و وجوب  ، قدرت بر یگانگی  دال  است  یا نیز، نشانه  شب  شگرف

 هللا ولی  شاه  . عالمه است  آن  جای به  تاریکی  و آوردن  روشنی  : بردن . مراد از سلخ متعال

و »«.  کشیم می  مانند پوست  و روز را از شب: » است  گفته  آن  در ترجمه :دهلوی

  ای تاریکی در  طور ناگهانی به  : آنان یعنی «درون فرو می  در تاریکی  آنان  بناگاه

 ماند. نمی  روز باقی  از روشنی  ، چیزی آن  زدن  با خیمه  روند که فرومی

 

 ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  
  سبحان  خدای  و عظمت  قدرت  های از نشانه  مستقل  نشانه  یک  عنوان به «و خورشید»

  آن  ارتفاع  نهایت خورشید،  : مستقر یا قرارگاه قولی به «است  دارد روان  که  مستقری  به»

در زیر   دیگر: مستقر آن  قولی . به است  در زمستان  فرود و هبوط آن  و نهایت  در تابستان

سیر و   آمدن  پایان به  وقت  یعنی ، آن  زمانی  کثیر: مراد قرارگاه ابن  قول . و به است  عرش

  که «است  دانا این  خداوند غالب آفرینی  اندازه»  است  در روز قیامت  آن  گردش

  سیاره  ، این و بنابراین  انداخته  جریان به  و قرار معینی  را با قاعده  خورشید جهانتاب

 . است  ـ در گردش«  حوت»تا «  حمل» خود ـ از  معین  در منازل  طور ثابتی به
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 ۆئ  ۆئ       ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ     
  منزلگاهی  وهشت از بیست  عبارت  ماه  منازل «ایم مقرر داشته  هایی نیز منزل  ماه  و برای»

  این  که است  آید. گفتنی ها فرود می منزلگاه  از آن  در یکی  هر شب  ماه  که  است

،  ، دبرانثریا ، ، بطین از: سرطان  است  و عبارت  بوده  شده  و شناخته  ها معروف منزلگاه

، غفر،  االعزل سماك ، عوا، ، صرفه ، زبره ، جبهه ، طرف ، نثره مبسوطه  ، ذراع ، هنعه هقعه

،  ، سعد سعود، سعد اخبیه ، سعدبلع ، سعدالذابح ، بلده ، نعائم ، شوله ، قلب ، اکلیل زبانی

  را در یک  آن  ماه  که  است  مسافتی ،« منزل»مراد از  .1مؤخر و رشاء  ، فرغ مقدم  فرغ

  طلوع  شب  ، در اولین منازل  این  تفاوت  برحسب  ماه  که طوری  کند به می  روز طی شبانه

  ـ برحسب  بعدی  و شبهای  دوم  در شب  سپس شود ظاهر می  باریکی  قوس  شکل خود به

  کامل  چهاردهم  در شب  افزاید تا نور آن نور خود می  بر حجم  آرام ـ آرام  منازل  ارتفاع

خود   اول  شکل  به  در آخر ماه  که گذارد تا این می  کاهش  به رو  باز نور آن  گاه شود آن می

  در منازل  : ماه یعنی «خرما برگردد  دیرینه  خشکیده  شاخک  چون  که تا آن»گردد:  بازمی

  هشاخ  بسان  شده  و کوچک  و مقوس  آخر برسد، باریک  به  چون کند تا خود سیر می

قرار دارد   خرما بر آن  میوه  که  است  ای شاخه  : اصل شود. عرجون می  ای دیرینه  خشکیده

  آن خرما از  های و خوشه  شده  و مقوس  کج  که  است  و عریضی  زردرنگ  شاخه  وآن

 ماند. می  خرما باقی  بر درخت  خشکیده  شاخک  افتد سپس می

 

 ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ        ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی
یکجا   در شب  تا با آن «برسد  ماه  به»  حرکت  در سرعت «سزد که خورشید را می  نه»

دارند   ای وجداگانه  مستقل  ، از خود مدار و گذرگاه از خورشید و ماه  شود زیرا هر یک

، خورشید از  مدید چش شود، هرچند در  داخل  تواند در مسیر دیگری از آنها نمی  و یکی

نیز   : شب یعنی «جوید  پیشی بر روز  شب  و نه»گیرد  می  بار سبقت یک  قمر در هر ماه

  خویش  از آنها در وقت  هریک  آید پس روز می  دنبال  به  گیرد بلکه نمی  بر روز سبقت

و روز   شب  میان»گوید:  کثیر می ابن گیرند. نمی  سبقت  خویش  آیند و از رفیق می
                                                           

 . است  نامها عربی 1
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  دنبال  به  مهلتی  هیچ  از آنها بی  هر یک  وجود ندارد بلکه  و انقطاعی  فاصله  گونه چهی

  : هر یک یعنی «از آنها  و هر کدام»«.  از آیه  بخش  این  معنی  است  آید و این می  دیگری

از: مسیر   )سپهر( عبارت  فلک «شناورند  فلکی در»و روز   و شب  از خورشید و ماه

در سپهر خود در فضا شناورند   از خورشید و ماه  هریک ! . آری است  سیاره  وی دایره

( 31)  قطر آن  نیم  خورشید در مدار خود که  پس  شناور است در آب   ماهی  که چنان

کند و قمر در هر  رسد، سیر می می  پایان به  سال  یکدر   آن  وچرخش  است  مایل  میلیون

نیز در   و زمین  است  ( هزار مایل24)  قطر آن  زند و نیم دور می  یک  زمین  پیرامون  ماه

چرخد.  بار بر محور خود می  یک  روزی بار بر محور خورشید و در شبانه  یک  سال  یک

 (11مقدار ) به  ماه  کند ولی در روز سیر می  درجه  یک  اندازه  خورشید به  و ازآنجا که

شوند  نمی دیگر یک  سیر فلکی  و مزاحم  نرسیده  یگرید  از آنها به  یک  هیچ  پس  درجه

  دهند، جز به نمی قرار  را نیز در حجاب  از آنها نور دیگری  یک ، هیچ جهت  همین  به

 دهد. می  )خسوف( روی  گرفتگی )کسوف( یا ماه  خورشیدگرفتگی  که  در هنگامی  ندرت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  
 را در کشتی  آدم بنی  : ما نسل که این»ما   بر قدرت «آنان  برای دیگر  ای و نشانه»

  خدای ، گونه  بدین «سوار کردیم»مملو از کاال و مسافر   های : بر کشتی یعنی «گرانبار 

: ما  است  این  معنی  قولی گذارد. به می  نیز بر بشر منت  بزرگ  نعمت  با این  عزوجل

 . کردیم  حمل ÷ نوح  ر کشتیرا د  آدم و اجداد بنی  پدران

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 «شوند آفریدیم سوار می  بر آن  که  دیگری  مرکوبهای  ایشان  برای  و مانند آن»

در   کشتی  آفرینش  موازات  را ـ به  آن  عزوجل  خدای  که  : شتر است : مراد از آن قولی به

«  بیابان  کشتی»  عرب  ، شتر در عرف جهت  ینآفرید، بد  در بیابان  سواریشان  بحر ـ برای

قطارها، هواپیماها و  ها، ماشین  به  ای اشاره  مبارکه  آیه  شود. یا شاید این می  نامیده

را   و درازگوشان  واستران  و اسبان: » است  آیه  . و نظیر این جدید است  فضاپیماهای
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شما   که  دیگری  چیزهای و نیز  ستنیز ه  تجمل  آفرید تا بر آنها سوار شوید و مایه

 . گذشت  تفسیر آن  که« 8نحل/« »آفریند دانید می نمی

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  
اگر  «پس»دریاها   ها در اعماق با کشتی  همراه «کنیم می  ، غرقشان و اگر بخواهیم»

  و نه» برسد  فریادشان  به  که «نباشد  فریادرسی  هیچ  انبرایش»؛  کنیم  غرقشان  بخواهیم

  کس هیچ : یعنی «ما  از جانب  رحمتی»  جهت  به «جز»بال   از این «شوند می  داده  نجات

  فرمان  نجاتشان ، به خویش  از سوی  رحمتی  جهت  به  گاهی  دهد ولی نمی  را نجات  آنان

را از   آنان  هم باز  خواهیم می  که این  سبب  و به:  یعنی «ای و برخورداری»  دهیم می

 . سازیم برخوردار  است  مرگ  هنگام  که «معین  تا زمانی»دنیا   زندگانی

 

 ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
 «بترسید  شماست  روی  پیش  که  شود: از آنچه  گفته»کفار   : به یعنی «آنان  به  و چون»

کنید و پروا دارید  ، حذر شماست  روی  پیش  دنیا که  و عذاب  و حوادث  فات: از آ یعنی

  مشمول  باشد که»دارید  نیز پروا  در آخرت  از عذاب «سر شماست  پشت  و از آنچه»

  و از رحمت  برتافته  شود، روی می  گفته  چنین  آنان  به  وقتی ! آری« شوید  رحمت

 کنند. می  اعراض  خداوند متعال

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ   ڈ  
  برایشان»  قرآن  از آیات  آیتی  : هیچ یعنی «پروردگارشان  از آیات  آیتی  و هیچ»

؛  است‡  پیامبران  گویی راست  روشن  توحید و حجت  حقانیت  برهان  که «آید نمی

 اند. نکرده  تفاتیال  هیچ  آن  و به «اند بوده  رویگردان  از آن  که جز این»
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ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
  انفاق  داده  شما روزی  خدا به  شود: از آنچه  گفته»  کافران  : به یعنی «آنان  به  و چون»

  ازروی «گویند می  مؤمنان  به  کافران»کنید   خود بر فقرا صدقه  : از اموال یعنی «کنید

 اگر خدا  که  کنیم  را اطعام  آیا کسی»  سخنشان  این  استهزا و تحقیر و تمسخر به

 و او را  سازد، باز ما بیاییم او را فقیر می أ: خدا یعنی «داد می  طعامش  خواست می

 ؟! ایم نکرده  عمل أخدا  خواسته  ، آیا بر خالف صورت  در این ؟! کنیم  اطعام

  عزوجل  خدای  دهنده روزی  گفتند: در حقیقت می  بودند که  شنیده  از مسلمانان  مشرکان

گرداند. لذا  فقیر می را بخواهد،  سازد و هرکه را بخواهد، توانگر می  که و او هر  است

  ، کسی و بنابراین  کرده  همراهی أخداوند  ناروا گفتند: ما با مشیت  جدال  آنها از روی

  ، مغالطه سخن  این  که  نیست  تردیدی ! کنیم نمی  ، اطعام است  نداده  طعامش او خود  را که

را   از خلقش  برخی  سبحان  زیرا خدای  است  آنان  از سوی  ناروا و باطل  ای و مجادله

تا او را کند   فقیر را اطعام  که  داده  فرمان غنی   ؛ و به را فقیر گردانیده  توانگر و برخی

گزارد و  آیا شکر می  قرار دهد که  آزمایش ، مورد ابتال و داده  وی  به  که  مالی  وسیله به

آیا   تا او را بیازماید که  فقر مبتال گردانیده  به طور فقیر را  کند یا خیر؟ همین می  صدقه

شما جز در »ا خیر؟ یورزد  می  و توکل  و قناعت  و کوشش  کند و تالش صبر می

  از آنچه  که  سخنتان  گویند: شما در این می : کفار یعنی «نیستید  آشکاری  گمراهی

  دهنده روزی  که  اعتقادتان  کنید ـ با وجود این ، بخشش داده  شما روزی  به أخداوند

امر   چیزی  قرار دارید زیرا ما را به  آشکاری  گمراهی ـ در  است أخود خداوند

  به  پاسخی  جمله  این  که  جایز است  همچنین. ! است  الهی  مشیت  مخالف  کنید که می

. یا  است  آشکاری  و گمراهی  شما مغالطه  استدالل  ! این مشرکان  ای  کفار باشد: یعنی

را   قول  کثیر این ابن  باشد. که  آنان  به  مؤمنان  از جواب  حکایت  جمله  این  است  ممکن

 . تاس  پنداشته ضعیف 
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 ہ   ھ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ
  به  پیوستن و  ، عذاب ما در مورد قیامت  شما به  که  ای «وعده  گویند: این می  و کافران»

  در این  مؤمنان  ای «گویید می  رسد؟ اگر راست فرامی  کی»دهید  می  یا دوزخ  بهشت

  نانمؤم  تمسخر به استهزا و  را از روی  سؤال  ؟. آنها این خویش  وعده  و در این  سخن

 کردند.  مطرح

 فرماید: می  در پاسخشان  خداوند متعال

 

 ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
  است در صور ÷ اسرافیل  اول  دمیدن  و آن «کشند تند را انتظار نمی  بانگ  جز یک»

در   خویش  میان «گیرد که فرومی  حالی را در  آنان»میرند  می  با آن  زمین  اهالی  تمام  که

 «.کنند می  و جدل  ستیزه» از امور دنیا  و مانند آن  و معامله  ید و فروشخر

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   
دیگر   برخی به  توانند برخی ، نمی هنگام  : در آن یعنی «توانند کرد  وصیتی  نه  گاه آن»

  چه  و از دیگران دارند  حقی  چه  بر دیگران  بکنند؛ که  وصیتی  خویش  و زیان  نفع  درباره

  از گناهان  کشیدن  دست و  توبه  دیگر را به توانند یک . یا نمی آنهاست  بر ذمه  حقی

ـ   مهلت  لحظه  یک  ـ بی  خویش کار  در بازارها و محالت  کنند بلکه  و سفارش  وصیت

  منازل  سوی توانند به : نمی یعنی «گردند بازمی  شان خانواده  سوی به  و نه»میرند  می

 اند، باز گردند. از آنها مرده  در بیرون  که  خویش

  که  است  آمده  از ابوهریره  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  خویش  دو مرد جامه  شود که برپا می  درحالی  تردید قیامت بی»فرمودند:  ص خدا  رسول

تردید  بی پیچند.  هم را در  آن  کنند و نه  را معامله  توانند آن می  اند ؛ نه را فرو گسترده

تعمیر ) کند اندود می را گل  خویش  حوض  شخص  شود که برپا می  درحالی  قیامت

  شخص  شود که می برپا  در حالی  تردید قیامت بنوشد. بی  آب  تواند از آن و نمی (کند می

کند.   را تناول  آن  که ابدی را نمی  آن  اما فرصت  است  بازگشته  شتر خویش با شیر ماده
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باال   خویش  دهان  سوی به خود را  لقمه  شخص  شود که برپا می  در حالی  تردید قیامت بی

 «.کند  را تناول  تواند آن اما نمی  است  برده

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  
  قبرهایشان از  با آن  دگانمر  که  است  دوم  : نفخه مراد از آن «شود می  و در صور دمیده»

  شریف  حدیث در  که چنان  است  فاصله  سال  ، چهل دو نفخه  شوند و میان می  برانگیخته

هر   اول  نفخه با أ، خداوند است  فاصله  سال  ، چهل دو نفخه  میان: » است  آمده

از   بناگاه  پس» .«گرداند می  را زنده  ای هر مرده  دوم  میراند و با نفخه را می  جانداری

محشر   صحرای  روانه  سرعت  و به «شتابند می  پروردگار خویش  سوی خود به  قبرهای

 گردند. می

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
: از  یعنی «؟ برانگیخت  ما را از آرامگاهمان  کسی چه بر ما!  وای  ای»کفار  «گویند می»

  سراسیمه  آشوبد وچنان می  در هم  چنان  شوند، عقلهایشان برو میرو  با آن  که  فرط هولی

  کرده  بیدارشان  خواب از  یاند و کس بوده  پندارند در خواب می  گردند که می  و متوحش

  ما را از آرامگاهمان  کسی چهبر ما!  وای  : )ای که  معنی  این»گوید:  کثیر می . ابن است

  به  در محشر نسبت  شان  کند زیرا حال نمی  را نفی  برهایشاندر ق  ؟( عذابشان برانگیخت

اما «. اند بوده  فرورفته  خواب در قبر به  گویی  که  است  سخت  قبر چنان  عذاب

  از رستاخیز ـ در میان  قبل  آنان»گویند:  می  تابعین  دیگر از مفسران  و جمعی  کعب بن أبی

  مراجعه  خویش خویشتن  آیند و به خود می  به  گاه آن «.خوابند می  صور ـ اندکی  دو نفخه

  همان»  و مصداق «است»رستاخیز   همان «این»:  که این کنند به می  و اعتراف  کرده

  به  پس «گفتند می  راست  بود و پیامبران  داده  رحمان  خدای  که»  است« ای وعده

 در  سودی  هیچ  حالشان  اقرار به  این  کنند که اقرار می  در روزی ‡ پیامبران  راستگویی

  مؤمنان  ، یا جواب فرشتگان  : جواب جمله  این  کثیر برآنند که و ابن جریر بر ندارد. اما ابن

 . است  آنان  به
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 ېئ  ېئ  ىئ      ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
 ددر صور فریا  را با دمیدنی  آن ÷ اسرافیل  که «نیست  تندی  بانگ  جز یک  این»

 نزد ما احضار  همگی  آنان  بناگاه  پس»  اخیر است  نفخه  همان  کشد. مراد از آن می

 شوند. می  گرد آورده  و عقاب  حساب  نزد ما برای  سرعت به  آنان  : بناگاه یعنی «اند شده

 

 مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  خت   
 «کردید می  آنچه  حسب و جز به»  لشعم  از ناحیه «رود نمی  ستمی  کس امروز بر هیچ»

 . حساب  قاعده  است  و این «نخواهید شد  جزا داده»و بد   نیک  از اعمال

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  
 در لذتهای  زیرا ایشان «هستند  و خرم  خوش  در کاری  بهشت  امروز اهل  گمان بی»

  چشمی  هیچ  که  باشند ؛ لذتهایی می  و خوشی  ، بهجت نعمت  و غرق  فرو رفته  عظیمی 

، از  است  خطور نکرده  بشری  هیچ  و بر قلب  نشنیده  گوشی  و هیچ  نظیر آنها را ندیده

آنها در   کفار و افتادن  سرنوشت  به  شدن  و مشغول  از اندیشیدن  ، بهشتیان روی  این

  نزدیکانشان ا ـ هرچند ازکفار ر  حال  اند که نعمت  غرق  اند زیرا چنان بازمانده  دوزخ

با   زیر درختان در  آنها بر شط جویباران»گوید:  می  آورند. نسفی یاد نمی باشند ـ به

 «.آغوشند رعنا هم  باکره  دختران

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
را ـ مانند  آنها  که  هایی : در سراپرده یعنی «بر تختها  ساران در سایه  با جفتهایشان  آنان»

  است  اورنگهایی ها و : تخت ارائک «اند زده  تکیه»کند  می  ها ـ سایبانی ها و حجله یمهخ

  و نوش  عیش  سرگرم ، و راحت  لذت  : آنها در منتهای ها قرار دارد. یعنی در حجله  که

 هستند.  خویش
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
  آنهاست  و برای»  نوع  از همه «است  هایی آنها میوه  برای»  : در بهشت یعنی «در آنجا»

.  است  آماده  برایشان  درنگ کنند، بی  طلب  بهشت  اهل  : هر چه یعنی «کنند  طلب  هر چه

  چیز از آن  آن کند،  خواهش  چیزی  که  از بهشتیان  : هر کس است  این  معنی  قولی به

 . اوست

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
  این  گوید. البته می  سالم  بر آنان أاینها، خداوند  همه  : فوق یعنی «بر شما  سالم»

، یا  فرشتگان  واسطه  گوید؛ یا به  سالم  پروردگار بر آنان  که  است  بهشت  اهل  آرزوی

از   سالمی  این : یعنی «مهربان  پروردگاری  از جانب  است  سخنی  این»  واسطه  بدون

بر شما. و   سالم ! بهشت  اهل  شود: ای می  گفته  بهشتیان  به  پس  است  تعالی  حق  جانب

  اهل  گویند: ای می  که شوند درحالی وارد می  بهشت  بر اهل  از هر دری  : فرشتگان قولی به

 . مهربان  پروردگاری  بر شما از جانب  ! سالم بهشت

 

 ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  
شود: امروز  می  گفته  مجرمان  هآید و ب : ندا می یعنی «امروز جدا شوید ! گنهکاران  و ای»

  : در آن است گیرید و جدا شوید. یا مراد این   کناره  ـ از نیکوکاران  در آخرت  ـ یعنی

جدا   فرقه  شوند، یهود در یک می  دیگر جدا ساخته از برخی   برخی  روز، مجرمان

دیگر   ای در فرقه ها صائبی دیگر،  ای در فرقه  دیگر، مجوس  ای در فرقه  شوند، نصاری می

 دیگر.  ای در فرقه  بتان  و پرستندگان

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
را نپرستید زیرا او   شیطان  که  بودم  نفرستاده  شما حکم  سوی آیا به ! آدم  فرزندان  ای»

 شما  به  پیامبرانم  زبانقبال بر  را  حکم  : آیا این یعنی «؟ شماست  آشکار برای  دشمنی

ـ   آدم از بنی  که  است  در اینجا، پیمانی« عهد»: مراد از  قولی ؟ به بودم  نفرستاده  پیش
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  صورت در این  شد، که  شدند ـ گرفته  آورده  بیرون  آدم  پدرشان  از پشت  که  هنگامی

. «نپرستید؟ را  شیطان  که  بودم  نبسته  پیمانآیا با شما  ! آدم بنی  ای»:  است  چنین  معنی

  در آسمانها و زمینش أخداوند  که  است  ای عقلی  ، دالیل«عهد»دیگر: مراد از   قولی به

 . است  بشر قرار داده  هدایت  برای

 

 ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
از   نقلی و  عقلی  و با ادله  نفرستاده  شما حکم  سوی : آیا به یعنی «مرا بپرستید  که و این»

  است  این» را فروگذارید و فقط مرا بپرستید  شیطان  پرستش  که  بودم  نگرفته  شما پیمان

  ، راه است  شیطان  و نافرمانی  رحمان  همانا طاعت  که  اسالم  : دین یعنی «راست  راه

 . و بس  است  و درست  راست

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  
 ، شیطان  راستی : به یعنی «کرد  گمراه  ما را سختبسیار از ش  او گروهی  و هرآینه»

  و از دشمنی «کردید نمی  آیا تعقل»کرد   از شما را گمراه  عظیم  بسیار و جمعی  خلقی

 نبودید؟.  بر خود آگاه  شیطان

 

 ڳ   ڳ   گ  گ  ڳ  ڳ
دنیا.  در ‡ پیامبران  بر زبان «شد می  داده  شما وعده  به  که  است  جهنمی  همان  این»

  وآخرین  و اولین  و جن  در رسد، انس  روز قیامت  چون: » است  آمده  شریف  در حدیث

بر  (از آن قسمتی)  از آتش  گردنی  گاه شوند آن می  آورده  هم گرد  فراخ  مکان  در یک

دهد:  درمی ندا  چنین  ای منادی  کند، سپس می  احاطه  آنان  شود و به می  نمایان  خالیق

 ...«.  _ں ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  ڳ  ڳگ  +
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 ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  به  کفرتان  سبب : امروز به یعنی «درآیید  آن  ورزیدید، به می  که  کفری  سبب امروز به»

را   آن  درآیید، گرمای  آن  ، به بتان  و پرستش  از شیطان  در دنیا و پیرویتان أخداوند

 بچشید.  را در آن  عذاب  و انواع  کرده  تحمل

 

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  ھ  
  قدرت  که  مهرنهادنی  به «نهیم مهر می»کفار   دهانهای : بر یعنی «امروز بر دهانهایشان»

  گویند وپاهایشان می  با ما سخن  و دستهایشان»کند  می  سلب  را از آنان  گفتن  سخن

و یاور   کمک در دنیا  که  اعضایی  آن  تا بدانند که «دهند می  یکردند، گواه می  آنچه  به

  آنها شده  علیه  گواهی بود، امروز  خداوند متعال  و نافرمانیهای  معاصی  آنها در ارتکاب

. در  است  گویا گردیده و  ، ناطق سر زده  در دنیا از آن  که  آنچه  به  و هر عضوی  است

  بنده»فرمودند:  ص خدا  رسول که  است  آمده  مالک بن نسا  روایت  به  شریف  حدیث

  دهم نمی  خود را اجازه  جز نفس  شاهدی خود  گوید: پروردگارا! علیه می  در روز قیامت

  بسنده  بر خودت  حسابرسی  به  امروز خودت گوید: او می  به أخداوند !(پذیرم نمی)

  شده  مهر نهاده  بر دهانش  گاه تو باشند. آن  هانگوا  الکاتبین کرام  که  است  و کافی  هستی

  ناطق  اعمالش  به  وی  اندامهای  پس درآیید!  نطق شود: به می  گفته  و به اعضا و اندامهایش

  اعضایش  به  او خطاب  هنگام  شود. در این می  برداشته  مهر از دهانش  گردند، سپس می

  چنین شما این   از جای  ! آخر من من  اعضای  وگور شوید ای گوید: دور باشید و گم می

 «. کردم می  دفاع

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
 از را  : در دنیا دیدگانشان یعنی «کنیم را نابود می  چشمانشان  ، هرآینه و اگر بخواهیم»

باشد و  وداردر آنها نم  شکافی  نه  که  دهیم قرار می  وضعی  را به  و چشمانشان  برده  بین

را نبینند   هدایت  وپا زنند و راه دست  تا در کوری  گذاریم را فرو می  آنان  سپس  پلکی  نه

شتابند تا در  می  نجات  راه  سوی به  : شتابان یعنی «جویند می  پیشی  هم بر  در راه  پس»
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  ، قادر به بنابراین ندارند؟  ای زیرا بینایی «توانند ببینند از کجا می  ولی»گردند   روان  آن

 باشند. نمی  دیدن

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  
 ، : اگر بخواهیم یعنی «کنیم می  مسخ  را بر جایشان  آنان  ، هرآینه و اگر بخواهیم»

 را و آنها  دهیم و تغییر می  کرده  دیگر تبدیل  آفرینشی  به  آنها را بر جایشان  آفرینش

توانند از  می نه  گاه آن»  گردانیم ها می مانند خوکها و بوزینه  چهارپایانی و جماد، یا  سنگ

  .حسن سر خویش  پشت  به «برگردند  و نه»  خویش  روی  پیش  به «آنجا بگذرند

  روی پیش به  توانند که می  نه  پس  نشانیم می  را بر سر جایشان  آنان  یعنی»گوید:  می

  این  دیگر معنی  قولی به«. برگردند  سر خویش  پشت  د بهتوانن می  بروند و نه  خویش

  اند، مسخ شده  معصیت  مرتکب  در آن  که  مکانی  را در همان  ، آنان : اگر بخواهیم است

 نکرد.  دارد، چنین  بر خلقش  که  ای گسترده  رحمت  سبب به  تعالی  حق  . ولی کنیم می

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ   
  هر کس  : به یعنی «کنیم نگونسار می  ، او را در خلقت را عمر دراز دهیم  هو هر ک»

 معکوس  حالی  و او را به  کرده  را دگرگون  و رفتارش  ، خلقت بدهیم  ای طوالنی عمر

  جای به  که  طوری ، به دهیم بود ـ قرار می  و طراوت  نیرومندی  ـ که  اولش  حال  به  نسبت 

  آیا تعقل»شود   مستولی  بر وی  و فرتوتی  ، پیری و خرمی  جوانی  جای و به  ، ضعف قوت

  دیدگان  بردن  بین او بر از  گمان کار قادر باشد، بی  این بر  هر کس  که در این «کنند؟ نمی

 ؟. مجدد نیز تواناست  و برانگیختن  کردن  و مسخ

 

 ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  
خداوند  ، ترتیب  این  به «ایم شعر نیاموخته» صپیامبر خویش  : به یعنی «او  به و ما»

  امر را نفی  ، این جمله  شعر باشد و باز با همین  قرآن  کند که می  امر را نفی  این  متعال

ندارد،   ای همانندی با شعر  از نظر لفظ و معنی  شاعر باشد زیرا قرآن  پیامبرش  کند که می
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  شاعرانه  و تخیالت  الزامات  و نه  نیست  و متخیل  ، مقفی موزون  کالمی  قرآن  هک چرا

، ص پیامبر  مأموریت  باشد، چراکه می او  با مأموریت  و متناسب ص پیامبر  سزاوار شأن

  و بدین  دور از واقعیت  های و پردازش  تخیلی  تصویرسازیهای  نه  است  حقایق  لب  بیان

شعر   که  نیست  هم ص : سزاوار پیامبر یعنی« نیست  هم  و سزاوار وی»ید: فرما می  جهت

  همان  نیست  آید و بر او آسان کار از او برنمی  بگوید، این  بگوید و اگر بخواهد شعر هم

سخنان   نویسد. اما آن می  خواند و نه می  نه  که  قرار داده  را امی او أخداوند  که  طوری

  است  بوده  اتفاقی  سلیقه  ، فقط از روی است  رفته ص خدا  رسول  زبانبر   که  موزونی

  در کار باشد، مانند این  و قصد شعرگویی  شعری  و صنعت  تکلف  در آن  که آن بی

الناالنبيأ»بردند:  می  هجوم  بر دشمن  که  هنگامی  در روز حنین ص خدا  رسول  فرموده

ابنأ،كذب فرزند  من ،در کار نیست  ، دروغی پیامبر خدا هستم  نم  عبدالمطلبنا

 «. هستم  عبدالمطلب

هلل عبدا  ابیات  در روز حفر خندق ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

در  أ اصحاب زیرا  خویش  سرود اصحاب  تبع  به  کردند ولی را تکرار می  رواحه بن

،والتصدقناوالصلينا،مااهتدينانتألوالاللهم»خواندند:  می  چنین  حفر خندق  هنگام

  ، ما هدایت اگر تو نبودی بارخدایا! ...:القينانإقداماألوثبت،عليناسكينةنزلنفأ

، بر  روبرو شدیم  اگر با دشمن  پس  خواندیم نماز می  و نه  دادیم می  صدقه  ، نه شدیم نمی

  چون ص خدا  رسول  که  است  نقل«. پایدار بدار... را  و گامهایمان  فروفرست  ما آرامش

شکستند  را می  آن  بخوانند ـ وزن  آن  به  منظور تمثیل را ـ به  قدیمی  خواستند بیتی می

.  آن  شعری  و قافیه  وزن  بیان  بود نه  آن  معانی  فقط افادات  بیت  از ایراد آن  زیرا قصدشان

والشيبسالمباإلكفيکردند:  می  تمثیل  بیت  این  به ص خدا  رسول» گوید: کثیر می ابن

بازدارد.   تا او را از نواهی  است  کافی  شخص  سفید برای  و موی  : اسالمللمرأاناهي

 ص خدا  رسول  . و چونللمرأناهياواإلسالمالشيبكفي:  است  این  بیت  اصل که  درحالی
  که  دهم می  : گواهی گفت  خواندند، ابوبکر صدیق  شکسته  صورت  این  را به  بیت  این
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شعر )  هم  و نه  شما شعر آموخته  به  نه  تعالی  هستید و حق ص اخد  پیامبر  حق شما به

 .1« سزاوار شما است (گفتن

 «نیست  مبین  و قرآنی»از اندرزها   از اذکار و اندرزی  : جز ذکری یعنی «جز ذکر  این»

و   شرعی  احکام بر  مشتمل  که  است أخداوند  آسمانی  از کتابهای  کتابی  : قرآن یعنی

 باشد. آنها می  کننده  تبیین

 

 ىئ  ىئ  ىئ              ی  ی  ی   ی  جئ  حئ   
  پاك و  سالم  قلبی  را که  : هرکه یعنی «باشد  را زنده  هرکه» ص ، یا پیامبر قرآن «تا»

 ثابت  بر کافران  هشدار دهد و قول»کند   اعراض  طلرا بپذیرد و از با  ، حق داشته

 أخدا  به  از ایمان  کنندگان بر کفر و امتناع  بر اصرارکنندگان  عذاب  : فرمان یعنی «شود 
خود را   مربوط به  خطاب  هستند که  مانند مردگانی  کافران  گردد ولی  الزم  و پیامبرانش

 یابند. درنمی

 

 پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
اندرزها   پذیرش  برای  و فکر و آماده  اندیشه  صاحب  اند بندگان و ندانسته «اند آیا ندیده»

  ما برای : یعنی «؟ ایم آفریده  چارپایانی  ، برایشان است  ما کرده  دستان  ما از آنچه  که»

  عمل و به  کرده  ـ ابداع  سیک  یا مشارکت  واسطه  را ـ بی  ، چهارپایانی آنان  برخورداری

اند و  : بر آنها مسلط یعنی «آنهایند؟  مالک  آنان  پس»؛ گاو و گوسفند و شتر را   ایم آورده

بخواهند   هرگونه  که طوری  به  آنهاست  و رام  قرار داشته  انضباطشان  تحت  چهارپایان  آن

  ، یقینا از آنان آفریدیم می  حشیرا و  چهارپایان  کنند؟ و اگر ما این می  با آنها تصرف

 از آنها نبودند.  نگهداری  قادر به  رمیدند و آنان می

 

 

                                                           
 کنید.  آنجا مراجعه  به  پس  است  رفته  سخن  تفصیل  به« 224شعراء/ »  شعر در سوره  در باب 1
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 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
  وسیله به خود  برداری از بهره  که  طوری  به «گردانیدیم  رام  را برایشان  و چهارپایان»

  ضعیف  کودك  دهند و یک میدر   تن  شدن  و کشته  ذبح  به  کنند، حتی نمی  انسانها امتناع

  طوری  نهند به می  گردن  کودك  آن  فرمان  برد و آنها به بخواهد می  هر جا که  آنها را به

 «مرکوبشان  از آنهاست  پس» زند می  راند و بر آنها نهیب او آنها را هرجا بخواهد می  که

: از  یعنی «خورند از آنها میو »شوند  می بر آنها سوار  و شتر که  ، استر، اسب مانند االغ

 خورند. ـ می  و غیره از آنها ـ مانند گاو، گوسفند  برخی  گوشت

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 آنها و همچنین  و کرك  و موی  از پشم «منفعتهاست  آنها در چهارپایان  و برای»

  بدن از  ، که ستا «ها نوشیدنی»  آنها در چهارپایان  برای «و»آنها   وسیله  به  کشاورزی 

، سرشیر  ماست ـ مانند  لبنی  های دوشند و بجز شیر، سایر فراورده از آنها شیر می  برخی

را   حقیقی  منعم «گزارند؟ نمی آیا شکر»نوشند  و می  کرده  ـ را از شیر آنها تهیه  و غیره

  همه نبود، این  انسبح  خدای  آفرینش آورند؟ زیرا اگر  گوارا تا ایمان  نعمتهای  همه بر این

 .آمد؟! می  از کجا فراهم  منافع

 

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
  این  معبودان  آن  از پرستش  و مانند آنها و هدفشان  از بتان «گرفتند  معبودانی هللو جز ا»

ها در  رانها و سختیبح  در هنگام  باطل  معبودان  آن  از سوی «شوند  تا مگر یاری»:  است

را   دادنشان یاری  توانایی» : ، چراکه و نیست  متصور نبوده  ای فایده  از آنها هیچ  که حالی

کفار از   امیدها و انتظارات  که  است  ، این است  و مسلم  ثابت  : آنچه یعنی «ندارند

و   نداشته  قدرت  بر چیزی  زیرا معبودانشان  است  و اساس  پایه بی  باطلشان  معبودان

بر   هستند که  تر از آن و ذلیل تر آنها ضعیف  دهند بلکه  چیز یاریشان  توانند در هیچ نمی

  قصد بدی  خود آنها هم  به  نسبت  اگر کسی  باشند و حتی  داشته  توانایی  دادنشان  یاری

  و شعور بیش  لعق بی  آنها جماداتی  توانند چراکه نمی  کرده  باشد، از خود دفاع  داشته



 

8083 

  که»: کفارند  یعنی «و آنانند» ! است  خامی پندار  بس  بتان  در حق  پندارشان  نیستند پس

کنند اما  می  دفاع  در دنیا و از بتان «اند حاضر شده لشکری »  بتان  : برای یعنی «آنها  برای

  دروغین  : خدایان است  ینا  معنی  قولی را ندارند. به  دادنشان یاری توان   جان بی  بتان  آن

احضار   در دوزخ  هستند و با آنان  ود لشکریخ  پرستشگران  برای  در روز قیامت

 کنند.  دیگر دفاع  از برخی  توانند برخی نمی شوند اما می

فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  و ترمذی  مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث

  بر آنان  سپس آورد، واحد گرد می  مکان  را در یک  ردمم  در روز قیامت أخداوند»

کند   پیروی  باید از معبود خویش  هر انسان  بدانید که ! گوید: هان شود و می می  نمایان

  و برای  تصاویرش تصاویر،  صاحب  و برای  ، صلیبش صلیب  صاحب  برای  پس

  اند پیروی پرستیده می  از آنچه  گاه شود آن می  ساخته  نمایان  ، آتشش پرستشگر آتش

 «.مانند می  باقی  و فقط مسلمانان (دوزخ  سوی به  در رفتن)کنند  می

 

 چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
  بتان گویند: می  ناخواه خواه  پرستان  زیرا بت «نگرداند  تو را اندوهگین  گفتارشان  پس»

  ... چون باطل  از سخنان  هستند و نظیر این خدا  شرکای  و در عبودیت  ما بوده  خدایان

  نام به  قریش  از سران  کسی  آن  دهنده  نسبت  که ص پیامبر  به  دادن شاعر  نسبت

از  «کنند می را آشکار  کنند و آنچه می  را پنهان  ما آنچه  گمان بی»معیط بود  ابی بن عقبه

  جزا خواهیم  وعملشان  در برابر اندیشهرا   آنان  زودی  به  پس «دانیم می»  خویش  دشمنی

 داد.

 

 ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
منکرند  از رستاخیز  که  کسانی  از جمله  هر انسانی «انسان  است»  و ندانسته «آیا ندیده»

حقیر   یا ذره : از یعنی « آفریدیم  ای ما او را از نطفه  که»باشند  می  آیه  این  نزول  و سبب

و   ندیده  انسان : آیا یعنی « است  آشکار شده  کننده او جدل  بناگاه  پس»  منی  از آب

  با ما در امری  اما او بناگاه  چیز آفریدیم  ترین ما او را از ضعیف  که  است  نیندیشیده
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  شده  اقامه  وی ما بر  روشن  ها و برهانهای امر، حجت  در آن  کند که می  و ستیزه  جدل

 . است  از مرگ  پس  شدن  از: رستاخیز و زنده  عبارت  و آن  است

 

 گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
 «کرد  خود را فراموش  زد و آفرینش  ما مثلی  برای»منکر رستاخیز   انسان  این «و»

از   انکارش از:  عبارت  کرد و آن  مطرح  مثل  را همچون  غریب  ما داستانی  : در باره یعنی

  . پس ایم آفریده را ما  خود وی  کرد که  اما فراموش  ما است  از سوی  مردگان  کردن  زنده

  زنده اند ـ از نو پوسیده  چنین  که استخوانها را ـ درحالی  کسی : چه گفت»

از  کرد و قیاس  بنده  را بر قدرت  مثال بی  خدای  ، قدرت کودن  انسان  این «گرداند؟ می

نیز بتواند  أخداوند  شد که  ، منکر این بشر نیست  در توان  کردن  کار زنده  آنجا که

 گرداند.  را از نو زنده  و پوسیده  کهنه  استخوانهای

  دارای استخوانها  که  است  بر آن  دلیل   _ں  ں ڱ ڱ  ڱ+:  تعالی  حق  فرموده

جدید   علم  که  است : ابوحنیفه  ولق  شوند. و این می  نجس  هستند و با مردن  حیات

 باشد. می  نیز مؤید آن

نزد  را  ای پوسیده  استخوان  جمحی  خلف بن اند: ابی گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  : ای گفت  گاه ریزریز کرد و آن  رویشان  را در پیش  آورد و آن ص خدا  رسول

  زنده امجدد ، است  شده  و پاشان  سیدهپو  که از آن  را پس  این أآیا خداوند !ص محمد

کند و تو را  می  زنده را مجددا  این أ! خداوند فرمودند: آری ص خدا  رسولکند؟  می

  بود که  کند. همان وارد می  جهنم  آتش  تو را به  گاه کند آن می  ات زنده  میراند، سپس می

 شد.  نازل  آیات  این

 

 ھ   ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ
 : یعنی «گرداند می  شان بار آنها را پدید آورد، زنده  نخستین  که  کسی  بگو: همان»

  پیشینی  نمونه  هیچ  که بار آغاز کرد در حالی استخوانها را نخستین  آفرینش  که  ذاتی  همان

  فرینشیآ  هرگونه  و بهو ا»گرداند  می  زنده ا، همو آنها را مجدد آنها وجود نداشت  برای
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  از آفرینش  پیش  چه چیز ـ  ماند و هیچ نمی  پنهان  بر وی  ای امر پوشیده  و هیچ «داناست

  . ابن نیست  بیرون  وی  علم  ـ از حیطه  تفصیل  به  و چه  اجمال  به  ، چه بعد از آن  و چه

 «.اند شده  کندهو پرا  پاشان  زمین  استخوانها در کجای  داند که او می  یعنی»گوید:  کثیر می

 

 ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
  انسان  این  که  قادر است  همچنان «پدید آورد  سبز آتشی  از درخت  برایتان  همو که»

انسانها از بیرون   که  با آنچه  سبحان  خدای  که  است  گونه  گرداند. بدین  زنده ارا مجدد

  قدرت و  کنند، بر وحدانیت می  هدهمشا  سبز تروتازه  از چوب  سوزان  آتش  آوردن 

 کند. می  ، استدالل مردگان  کردن  بر زنده  خویش

  سبز و تازه اگر از آنها دو چوب   که« عفار»و «  مرخ«  نام وجود دارد به  دو درخت ! آری

  روشنترین  جهد. و این می  از آنها بیرون  بزنید، آتش  دیگری  از آنها را به  را ببرید و یکی

  در این أخداوند زیرا  است  از مرگ  پس  کردن  زنده  به أخداوند  بر قدرت  دلیل

  به  است  یکجا کرده  را با هم  و چوب  و آتش  ، آب خویش  مثال بی  از قدرت  نمونه

  سوزاند. پس می را  چوب  آتش  کند و نه می  را خاموش  آتش  آب  نه  که طوری

  . همچنان است  قدرت  بر مقوله  نمونه  ترین ، شگرف چیز از ضد آن  یک  دیدآوردنپ

را میسر و   از هیزم  گیری بهره شما  برای أباشد: خداوند  چنین  معنی  که  است  محتمل

، بعد  وپز و گرمازایی پخت  برای «افروزید می  آتش  درخت  از آن  بناگاه  که»کرد   آماده

 . است  بوده  ز و خرمسب  که از آن

 

 ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى   
 باز مانند آنها را  که بر این  ، توانا نیست را آفریده  آسمانها و زمین  که  آیا کسی»

  آسمانها و زمین  چون  بزرگی  بس  های پدیده  بر آفرینش  که  کسی ا: قطع یعنی «بیافریند؟

،  وهیأت  از نظر شکل  که  بشری  و بازآفرینی  بر اعاده  اولی  طریق ، همو بهقادر باشد

را پروردگار بگو: چ  یعنی «چرا»باشد  ، نیز توانا می است  و از نظر نیرو ضعیف  کوچک
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  کار تواناست  : او بر این یعنی «آفرینشگر دانا  اوست»  قادر است اقادر نباشد، قطع  متعال

 باشد. ، بسیار آفرینشگر و بسیار دانا می وجه  و تمامترین  لترینکام  زیرا او به

 

 ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   
 آن  به  که  است  کند، همین  را اراده  چیزی  آفرینش  چون  که  نیست  جز این هللا  شأن»

 چیز اصال بر چیز  د آنایجا  که آن بی «شود موجود می  درنگ بی  پس  گوید: باش می 

 باشد.  متوقف  دیگری

تأخیر  و  درنگ  ، بدون مرادش  بر نافذ کردن  تعالی  حق  بر تأثیر قدرت  است  تمثیلی  این

  این  داشت در نظر  ابزارها. البته  کارگیری و به  عملی  مقدمات  به  بودن  وابسته  و بدون

  ابطال  را از پایه خلقش  بر قدرت  وی  قدرت  قیاس  شبهه  که  است أهللا  مثال بی  قدرت

 کند. می

 

 ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ىئ   ی  ی   
 همه  : ملکیت یعنی «اوست  در دست  هر چیزی  ملکوت  که  کسی  آن  است  پاك  پس»

و   یتعال  حق  کند ـ از آن  بخواهد و اراده  که  هرگونه  در آنها ـ به  تصرف  اشیاء و قدرت 

کثیر  باشد. ابن می او  بالکیف  دست  چیزها به  همه  و کلیدهای  فقط در نزد اوست

  یک  ، در معنی جبروت و جبر و  و رحموت  ، مانند رحمت و ملکوت  ملک»گوید:  می

  نظر دارند. نسفی  اتفاق  معنی  نیز بر این  جمهور مفسران  که  است  گفتنی«.  چیز است

و »«.  است  ملکیت  در معنی  افزودن  با هدف  واو و تا در ملکوت  افزودن»گوید:  می

  آخرت  در سرای  . و این غیر وی  سوی به  نه «شوید می  بازگردانده  که  اوست  سوی به

 . بعد از رستاخیز است

، ص پیامبر  رسالت  ، اثبات« یس«  مبارکه  محور سوره  که  کردیم  ، مالحظه گونه  بدین

توحید و معاد   اثبات و  آن  در قبال  مردم  مواقف  ، تبیین آن  مضمون  و بیان  متاظهار حک

 . است
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 ﴾صافات   سوره ﴿
 . است  ( آیه182)  و دارای  است  کیم

 

،  کشیده  صف  فرشتگان  به  با سوگند الهی  افتتاح  جهت به  سوره  این : تسمیه  وجه

 شد.  نامیده«  صافات»

انسانها و  در نهاد  عقیده  ساختن  به  ، عنایت مکی  های سایر سوره  نهمچو  آن  موضوع

 . است  آن  صور و اشکال  در همه  شرك  های از شائبه  آنان  پاکسازی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
خود  در نماز  اند که مراد از آنها: فرشتگانی «بستنی  صف  به  بستگان  صف  سوگند به»

  معنی  قولی به ندند.ب می  در دنیا، صف  در نمازشان  خلق  بستن  در آسمانها، مانند صف

  الهی  انتظار فرمان  به  پرندگان  خود را در هوا همچون  بالهای  فرشتگان  : آن است  این

  که  است  آمده  شریف  حدیث دهد. در  فرمان  آنان  بخواهد به  هر چه  گسترانند که می

در   فرشتگان  که آیا چنان»فرمودند:   فرشتگان  بستن  صف  کیفیت  درباره ص خدا  رسول

در نزد   گفتند: فرشتگان  بندید؟ اصحاب نمی  بندند، صف می  صف  نزد پروردگارشان

  گردانیده  و کامل  را تمام  متقدم  بندند؟ فرمودند: صفوف می  صف  چگونه  پروردگارشان

 «.چسبند می  هم به  فشرده و  تنگ  و در صف

 

 ٻ  ٻ  پ  
 فرشتگانی  : سوگند به یعنی «کنند زجر می  سختی  به  که  زجر کنندگان  و سوگند به»

زنند،   خود بر شتر و گوسفند نهیب  با صدای  وقتی  رانند. اعراب می  شدت  ابرها را به  که 

 «. و الغنم  بلاإل  زجرت»گویند:  می
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 پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
  آن و غیر  قرآن  که  فرشتگانی  : سوگند به یعنی «ذکر  کنندگان تالوت  و سوگند به»

 ‡ پیامبران  برای  عزوجل  کتابها را از نزد خدای  خوانند و این را می  آسمانی  ازکتابهای
و  «است  شما یگانه  خدای اقطع  که»:  فرشتگان  این  همه  سوگند به ! آورند. آری می

 ندارد.  کیشری

 

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 : وجود این . یعنی از مخلوقات «آنهاست  میان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمین»

  پروردگاری  بر وجود و بر قدرت  دالیل  ، از آشکارترین بدیع  شکل  بر این  مخلوقات 

،  تعالی  : حق یعنی «و پروردگار مشرقهاست»  اینهاست  همه  و مالک  آفریننده  که  است

زیرا خورشید در هر   است خورشید  های ر و مدبر طلوعگاهها و غروبگاهآفریدگار، مدی

از   هر روز از یکی  که  طوری به دارد،  و غروبگاهی  گاه ـ طلوع  سال  تعداد ایام روز ـ به

گوید:  کثیر می  کند. ابن می  غروب از غروبگاهها  و در یکی  کرده  گاهها طلوع طلوع

 «.کند می  نیز داللت  بر مغارب  مشارق اکتفا کرد زیرا«  مشارق»ذکر   به أخداوند»

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  یگانه  الوهیت  و به  چیزهاست  او پروردگار همه  ما فهماند که  به  تعالی  حق  که بعد از آن

  که «را دنیا  ما آسمان»شناساند:  ما می  را برای  خویش  از فعل  مظاهری  ، اینک است

دنیا   آسمان : یعنی «ایم داده  زینت  ستارگان  زینت  به»  است  زمین  آسمانها به  نزدیکترین

  ستارگان  زیرا این  ایم رخشانند، آراسته  همانا اختران  زیبا که  آرایشی  به  را در نظر بندگان

 کنند. می  گری جلوه و زیبا  رخشنده  جواهری  ، همچون خویش  در دید بینندگان

 

 ڦ  ڦ     ڄ           ڤ   ڦ  ڦ 
  برای  را زینتی  : ما ستارگان یعنی «محفوظ داشتیم  سرکشی  را از هر شیطان  و آن»

  دادیم قرار  از طاعت  رونده متمرد بیرون  از دستبرد شیاطین  آن  برای  و نگهبانی  آسمان
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آنها را  و  هبرد  حمله  بر آنان  درخشانی  کنند، شهاب  سمع  بخواهند استراق  چون  که

 سوزاند. می

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
  : اهالی مال اعلی «فرادهند  گوش  مال اعلی  توانند به نمی»  شیاطین  آن  که  طوری  به

  ایشان  نامیدند که  مال اعلی  آن  سبب  را به  هستند. فرشتگان  آن  دنیا و مافوق  آسمان

باشند.  می  زمین  ساکنان  اند چراکه ، مال اسفل و جن  آسمانها هستند و اما انس  انساکن

فرادهند زیرا با   گوش  مال اعلی  سخنان  به  را ندارند که  قدرت  این  ، شیاطین بنابراین

  کثیر گفته  ابن  که چنان ها ـ شهاب  شوند. این می  گیرند و زده قرار می  شهابها مورد هدف

ذکر   که  ذکر است  . شایان ستارگان  همه  ستارگانند نه  از پیکره  جداشده  ـ اجزایی  است

و ».  است  ای شده  شناخته  شیوه  عرب  کالم جزء، در  و اراده  ، و ذکر کل کل  جزء و اراده

بخواهند   ـ چنانچه  : شیاطین یعنی «شوند می  پرتاب  سخت  راندنی  از هر سو به

  وسیله به  آسمان  از جوانب  صعود کنند ـ از هر جانبی آسمانها  به  سمع  تراقمنظور اس به

از مقصود خود   که  است  گرفتن قرار  هدف  گیرند و با این می قرار  شهابها مورد هدف

  هیچ  که «است  دایمی  عذاب  و برایشان»گردند  می  و دفع و طرد  شده  دور ساخته

 باشد، غیر می  در آخرت  که  است  دردناك  سخت  : عذاب واصب  قولی ندارد. به  انقطاعی

 با شهابها دارند.  قرار گرفتن  در دنیا از هدف که  عذابی  از آن

 

 ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
را   فرشتگان  از سخن  چیزی  که  : جز شیطانی یعنی «ربایشی  برباید به  که  مگر کسی»

در   که  آنچه  به  خود، راجع  در میان  کند زیرا فرشتگان  سمع  استراق  سرعت  و به  یکباره

گویند و  می  را بدانند ـ سخن  آن  زمین  اهالی  که از آن  خواهد داد ـ قبل  روی  عالم

و او  «تازد او می  ازپی»ور  شعله  ای : ستاره یعنی «درخشان  شهابی  پس»کنند  می  مذاکره

و   برده  سالمت  به  او جان کند اما  را دنبال  ، شیطان شهاب  بسا که چه  سوزاند. ولی را می

 القا نماید.  کاهنش  برادران  سوی ، به است  ربوده  فرشتگان  از سخن  را که  آنچه
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منظور   به  ، شیاطین از اسالم  قبل  که  است  آن  ، گویای باره دراین  صحیح  احادیث  مضمون

  امور زمین از  امری  به أخداوند  رفتند و چون باال می  آسمان  سوی به  سمع  استراق

  تا نزدیکشان  که کردند و شیطانی وگو می گفت  آن  به  راجع  آسمان  راند، اهالی می  حکم

بود القا   تر از وی پایین  که  شیطانی  را به  آن  شنید و سپس را می  سخن  بود، آن  آمده

سوزانید و  بود، می  کرده را القا  سخن  که بعد از آناو را   شهاب  بسا که کرد و چه می

  کردند پس القا می  کاهنان  سوی به را  سخن  این  شیاطین  گاه سوزانید. آن نمی  بسا هم چه

  آن  تمام  دادند و جاهالن می  خورد مردم  به و  را درآمیخته  صد دروغ  سخن  آنها با آن

  کرد، آسمان  را نازل  اسالم  آیین  عزوجل  خدای  که  اهگ کردند. اما آن را باور می  سخنان

  تواند از تیررس دیگر نمی  شیطانی  هیچ  که طوری  به  قرار گرفت  مورد حراست  شدت به

  را از دستبرد شیاطین  خویش  وحی  گونه  بدین  عزوجل  خدای ! شهابها بگریزد. آری

 حفظ نمود.

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ 
ترند یا  سخت  در آفرینش  : آیا آنان بپرس»: از کفار منکر رستاخیز  یعنی «از آنان  پس»

  آنها استوارتر است  و خلقت  آیا آفرینش  که  بپرس  : از آنان بعنی «ایم آفریده  که  کسانی

ما از   که  یا آنچه خود بزرگترند  تر و در اعضا و اندامهای قوی  و آنها در جسامت

 ؟ ایم آفریده  و فرشتگان  آسمانها، زمین

و   شدت  سبب او را به  ـ که  کلده اشدبن  درباره  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  پیکر و نیرومندی  تنومندی  به  شد که  نازل  وی  نامیدند ـ و امثال« اشد«  بدنش  نیرومندی

: چیز  الزب «آفریدیم  چسبنده  را از گلی  ما آنان»مغرور بودند   سخت  خویش  اعضای

رستاخیز و معاد را بعید   : چگونه چسبد. یعنی می  دست  به  که  است  ای و چسبنده  لزج

  خلق  از چنین  خودشان  که کنند درحالی از سر استبعاد برخورد می  پندارند و با آن می

تر و استوارتر  تر، بزرگتر، کامل قوی  آناناز   که  هایی اند و پدیده شده  آفریده  ضعیفی

 اند؟. را انکار نکرده  اند، آن شده  آفریده
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 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
 و در حیرت  سبحان  خدای  از قدرت ص محمد  ای «ای کرده  تو تعجب  بلکه»

و   را تکذیب  از مرگ  و رستاخیز پس  سبحان  خدای  آنها قدرت  که  از این  ای فرورفته 

ریشخند  مورد  تعجبت  سبب را به تو را و تو «کنند آنها تمسخر می  ولی»اند  ردهانکار ک

گیرند.  ریشخند می ـ به  گویی معاد می  حقیقت  درباره  که  دهند. یا تو را ـ با آنچه قرار می

 . دور است  بسیار از هم  آنان  تو و موقف  موقف  پس

  

 ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  
 های از موعظه  ای موعظه  به  : چون یعنی «گیرند د، پند نمیشون  پند داده  و چون»

  آنچه و از  اندرز را نگرفته  شوند، آن  اندرز داده  وی  رسول  های ، یا موعظهأخداوند 

 برند. نمی  ، نفعی است  در آن  که

 

 ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ہ  
  پیشه د، تمسخرببینن»را  ص خدا  رسول  از معجزات  ای : معجزه یعنی «آیتی  و چون»

: از  است  )یستسخرون( این  معنی  قولی افزایند. به : بر تمسخر خود می یعنی «کنند می

 دهند. را مورد تمسخر قرار ص کنند تا پیامبر می  نیز درخواست  دیگران

 

 ہہ  ہ  ھھ   ھھ ےےۓۓڭڭڭڭۇ  ۇ  ۆ  
و »پندارند:  می را جادو  ینیو یق  قطعی  حق  : آنان که اینها این  تر از همه تر و وقیح زشت

،  ای ما آورده  به  که  آنچه !ص محمد  : ای یعنی «آشکار نیست  جز جادویی  گفتند: این

  و استخوانی  و خاك  مردیم  آیا چون». و افزودند:  آشکار نیست  جز سحر و جادویی

  ؟! این شویم می  و بار دیگر زنده «؟ شویم می  از نو برانگیخته  راستی  ، آیا به چند شدیم

 «ما؟  اولیه  طور پدران  و همین»ماند! و افزودند:  سحر و جادو می  به  که  است  چیزی

 شوند؟! می  ما نیز برانگیخته  نخستین  : آیا پدران یعنی
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 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
  که ! بعد ازآن : آری یعنی «شما خوار و زبونید  که  ! در حالی آری» !ص پیامبر  ای «بگو»

 شوید. می  و حقیر برانگیخته  شدید، خوار و ذلیل  خاك

 

 ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 با  از مرگ  پس  : برانگیختن یعنی «و بس  تند است  نعره  یک  آن  که  نیست  این جز»

 به  آنان  و بناگاه»دمد  می  ای در صور با نفخه  که  است ÷ از اسرافیل  تندی  نعره  یک

  های صحنه  نظاره  و به  برخواسته  از گورهایشان  مردگان  : بناگاه یعنی «ندخیز  نگرش 

 . است  بر کفار مقرر کرده  عزوجل  خدای  پردازند که می  و عذابی  قیامت  هولناك

 

 ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  
د، کردن می  در دنیا انکارش  را که  برانگیختنی  : چون یعنی «بر ما  وای  گویند: ای و می»

 بر ما!  وای  گویند: ای می و  خود پرداخته  سرزنش  به  هنگام  کنند، در این  ببینند و معاینه

  در آن  که «روز جزا  است  این»افزایند:  و می  خود واویال کرده  و روز سیاه  بر حال  پس

 . شویم می  جزا داده ‡ پیامبران  مانند کفر و تکذیب  در برابر اعمالی

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۇئ  ۇئەئ  وئ  وئ  
  آن  که  است  روز فصل  همان  این»دهند:  می  پاسخ  سخن  را با این  آنان  فرشتگان  پس

نیکوکار و   ، میان زیرا در آن  است  ، قضا و داوری : حکم فصل «کردید می  را تکذیب

 شود. می  افگنده  و فاصله  بدکار جدایی

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئییییجئحئمئىئ  يئجب  
یکجا   را با همراهانشان  پیشگان ستم»دهد:  می  فرمان  فرشتگان  به  تعالی  حق  گاه  آن

در کفر و  را  ، پیروانشان در شرك  و همانندانشان  و همتایان  : مشرکان یعنی «گرد آورید
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  که  اینجا است گرد آورید. در  پیامبران  را در تکذیب  کنندگانشان  و مشایعت  همراهان

و   ؛ همراهان  آنان  ازواج»گوید:  می  شوند. ضحاك می  جدا ساخته  مؤمنان کفار از

  شود. همچنین می خود محشور  با شیطان  هر کافری  پس  انشانند از شیاطین پیوند هم

با   ، رباخواران سلکانشان  هم با  گردند لذا زناکاران با یکدیگر محشور می  گنهکاران

 خود گرد آورده  جنسان با هم  گروهی هر  گونه یگر و همینبا همد  همدیگر، شرابخواران

  به  تعالی  حق  . یعنی و شیاطین  از بتان «پرستیدند می هللبجز ا  و آنچه»«. شوند... می 

  سوی و به»گردانید   همراه  را نیز با آنان  مشرکان  و معبودان  دهد: بتان می  فرمان  فرشتگان

بشناسانید و   شدگان گردآورده  این  را به  دوزخ  راه : یعنی «کنید  شان راهنمایی  دوزخ  راه

 برانید.  آن  سوی به کنید و  راهنمایی  را بدان  آنان

 

 حبخب  مب  ىب  يب   
  آنان  . یعنی از گفتار و رفتار خویش« هستند  شدنی سؤال  آنان  کنید که  و بازداشتشان»

برانید.   دوزخ  سوی ، به بعد از حساب  و سپسو بازدارید   نموده  متوقف  حساب  را برای

ال»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

،وعنفناهأفيمعمرهعن:  خمسعنيسألحتيعندربهمنةالقياميومآدمقدماابنتزول

فرزند   : قدمهایفيماعلم،وماذاعملنفقهأوفيماكتسبهينأمنماله،وعنبالهأفيماشبابه

  چیز مورد سؤال  شود تا از پنج نمی  دور ساخته  از نزد پروردگارش  در روز قیامت  آدم

 قرار نگیرد:

 . است  را فنا کرده  آن  چیزی  در چه  که  ـ از عمر خویش 1

 . است  کرده  و فرسوده  را کهنه  آن  راهی  در چه  که  اش ـ از جوانی 2

 . است  آورده  دست را به  از کجا آن  که  خویش  ـ از مال 1

 . است  کرده  خرج  راهی  را در چه  خویش  مال  که ـ از این 4

 «. است  کرده  عملی  چه  در آن  که  خویش  ـ و از علم 5
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  
  که  است  شده  شمارا چه»شود:  می  کفار گفته  به  و سرکوب  توبیخ  از باب  سپس

 برخی از شما  برخی  که  است  شده  : شما را چه یعنی «کنید؟ نمی  همدیگر را یاری

همدیگر  در دنیا یار و یاور  که کنید چنان نمی  ـ یاری  دیگر را در اینجا ـ در قیامت 

یاور  یار و  هستیم  ما جمعی»:  در روز بدر گفت  ابوجهل  که  گونه  بودید؟ همان

 «.همدیگر

 

 پ    پ  پ    پ  ڀ  
  جهت  . بدانأامر خداوند  شدگانند به و تسلیم «نهادگانند گردن  امروز آنان  بلکه ! نه»

 ناتوانند.  اندیشی از چاره  در قیامت  که

 

 ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  
 سیاق «سندپر دیگر می از یک  که  آورند در حالی دیگر می بعضی  به  روی  و بعضی»

گیرد،  درمی  قیامت  و رؤسا در عرصات  پیروان  میان  جدال  این  که  است  آن  گویای  آیات 

  جان  کنند و به می  سؤال  گرانه و سرزنش  کنان  دیگر کشمکش از برخی  از آنان  برخی  که

 پرند. می  هم

 

 ٺ  ٿ    ٿ           ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
 «آمدید می ما  سراغ به  راست  از جانب  شما بودید که  این»ا رؤس  به  پیروان «گویند می»

  و قهر و سلطه  قوت : شما با . یعنی و قهر است  از قوت  در اینجا مجاز و استعاره«  یمین»

کردید و در  می  تحمیل را بر ما  بر ما در دنیا داشتید، گمراهی  که  ریاستی  حکم  و به

  به  ما را با آن  که  است  چیزی  همان  حق  دین  ندید کهافگ می  چنین  و گمانمان  وهم

  و ما را از رفتن  ما آمده  سوی به خیر  : شما از جانب است  این  کشید. یا معنی می  بیراهه

ما   کردن  منظور گمراه به  یعنی»گوید:  می  دهلوی هللا ولی  داشتید. شاه خیر بازمی  راه  آن  به

نیز   راست  : از سمت است  این  معنی  قولی به «.آمدید ما می  سوی  نیز به  چپ  از جانب



 

8000 

  این  تا به  زنیم می  نیک  فال  آن  و به  داریم  دوست را  ما آن  آمدید که ما می  سراغ به

  هم  به  اینها در معنی  همه»گوید:  می  بفریبید. قرطبی  خیرخواهی  ، ما را در پوشش ترتیب

 «. است  نزدیک

 

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
خود   بلکه»  پیروانشان  در پاسخ  و انس  از جن  گمراهی  و رؤسای  رهبران «گویند می»

قادر بودید   بر آن  که برتافتید، با آن  روی  از ایمان  : شما خودتان یعنی «نبودید  شما مؤمن

و   از اصل شما،  و در حقیقت  کفر شده  پذیرای  که  است  شما بوده  دلهای  این  پس

 اید. بر کفر بوده  اساس

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  
  آن  وسیله تا به  نداشتیم  ای قهر و غلبه  : ما هیچ یعنی «نبود  ای سلطه  و ما را بر شما هیچ»

: ما  است  این  معنی کثیر  ابن  قول . به گردانیم  و از کفر خارج  نموده  ایمان  شما را وادار به

  بلکه»  نداشتیم  حجتی  ، هیچ ایم کرده  دعوت  آن  سوی  شما را به  که  آنچه  بر صحت

بودید و ما فقط شما   گذشته از حد  در کفر و گمراهی  که «بودید  طاغی  قومی  خودتان

  تاناختیار خود از خود شما و به  اما اجابت  کردیم می  دعوت  کفر و گمراهی  سوی  را به

 ما در کار نبود.  از سوی  جبر و اکراهی  بود و هیچ

 

 چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
  الیم  عذاب  : ما چشندگان پروردگار ما که  سخن»  و شما همگی «شد بر ما  الزم  پس»

:  ژڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ڀژ :  است  تعالی  حق  سخن  این  مرادشان «هستیم

  پس« 85/ ص»کرد(  پر خواهیم  ، همگی ( و از پیروانترا از تو )ابلیس  قطعا ما جهنم)

 . چشیم ، می است  داده  ما وعده  همه  پروردگار ما به  را که  آنچه  باهم  همه  اینک
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  ڍ  ڍ  ڌ         ڌ  ڎ
و   گمراهی از  خود بر آن  که  آنچه  سوی و به  هدایت  از راه «کردیم  شما را گمراه  پس»

شما را نیز  تا  و خواستیم «بودیم  زیرا ما خود گمراه»  را فراخواندیم ، شما کفر بودیم

باشید. در   ، گمراه تا شما نیز همانند ما رؤسا و رهبران  سازیم  مانند خود گمراه

  پیروان  گمراهی  سبب  که این  کنند به می  ، اقرار و اعتراف رؤسا و رهبران  که  اینجاست

و ما بر شما ):   _ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ+:  با گفتن  حال  ناند اما در عی بوده  خویش

و   زور و غلبه  آنها را به  که کنند می  را از خود نفی  اتهام  ایم(، این  نداشته  ای سلطه  هیچ

 باشند.  کشانیده  کفر و گمراهی  به  سلطه  با اعمال

 

 ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  
هر دو  بر  را که  عذابی أو رؤسا، خداوند  پیروان  میان  و مناقشه  جدال  بعد ازاین  سپس

در   آنان  روز همه  آن در  در حقیقت  پس»کند:  می  وصف  آید، چنین فرود می  گروه

 هم با  دو در عذاب و رؤسا هر  ، پیروان : در روز قیامت یعنی «شریکند  هم با  عذاب

 رسانده  سودی  همدیگر هیچ  هبودند لذا ب  مشترك  در گمراهی  که شریکند چنان 

 توانند. نمی 

 

 ڑ  ک           ک  ک  ک  گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
را   عصیانگری هر  پس «کنیم رفتار می  چنین»  : با مشرکان یعنی «ما با مجرمان  هرآینه»

  چون  بودند که  نانآ  چراکه»  دهیم ، جزا می است  فرستاده  پیش  که  در برابر اعمالی

در   مؤمنان  و از پیروی «ورزیدند شد، استکبار می می  گفته  آنان  به هللاالا الاله  کلمه

کردند.  نمی اقرار  تعالی  حق  یگانگی  به  کردند و همانند مؤمنان می  سرکشی  آن  گفتن

 . است  این  نمودنشان  عذاب  سبب  پس
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 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  
و  کند سیر می  خویش  در خیال  که «دیوانه  شاعری  خاطر گفته گویند: آیا ما به و می»

  )شاعری از  مرادشان «؟ خود باشیم  معبودان  کننده ترك»گوید  می  وبرهمی درهم  سخنان

 او ثانی أخداوند  اوال منکر وحدانیت  ، آنان ترتیب  این  بود. به ص خدا  دیوانه(، رسول

 شدند.  منکر رسالت

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
، ص پیامبر : یعنی «را آورده  او حق  بلکه»گوید:  می  در رد پندارشان  عزوجل  خدای

  و پیامبران»  آورده ، است  و وعید و دیگر امور حق  بر توحید، وعده  مشتمل  را که  قرآنی

اند  و هشدارها آورده معاد  توحید، اثبات  از عقیده  که  در آنچه «است  کرده  را تصدیق

  از وی  قبل  پیامبران  که نو را  ای عقیده  و نه  کرده  مخالفتی  با ایشان  پیامبر نه  این  پس

 . است  باشند، آورده  نیاورده

 

 ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
 .‡ پیامبران  برابر کفر و تکذیب در «پر درد را خواهید چشید  شما عذاب  در واقع»

 

 ڭ    ڭ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     
  مجازات  پس «شوید نمی  جزا داده»  از کفر و معاصی «اید کرده  آنچه  و جز برحسب»

 . نیست  و ستم  ، ظلم نمودنتان

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
و   طاعت  را برای آنها  عزوجل  خدای  که  : کسانی یعنی «خداوند  مخلص  جز بندگان»

 چشند. نمی را  و عذاب  بوده  مستثنی  حکم  ، از این است  کرده  خالص  توحید خویش

 



 

8009 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   
دارند   ای روزی  ، در بهشت مخلصان  گروه  : این یعنی «دارند  معین  ای روزی  گروه  این»

  و عدم  پاکیزگی ، در نیکویی  روزی  دارد و این می  ارزانی  را برایشان  آن أخداوند  که

 شوند. برخوردار می  از آن  و شام  و آنها صبح  و مقرر است  خود، معلوم  انقطاع

 

 ۅۉ  ۉ  ې  ې  
  انواع  : همه فواکه «هاست میوه  انواع»فرماید:  می  معین  روزی  در تفسیر این  سپس

خورند و  می  ایشان  که  است  چیزی  ترین و پاکیزه  ها گوارتراین میوه  زیرا این  هاست میوه

  گرامیان  و آنان»دارد   و رغبت  میل  بدان  هایشان نفس  که  است  چیزی  لذیذترین

و   بزرگ  وگرامیداشتی  مورد اکرام  عزوجل  خدای  از جانب  : ایشان یعنی «خواهند بود

را و   حق  کالم  شنیدنشان ، در نزد وی  درجاتشان  ساختن گیرند ؛ با برتر می واال قرار

 . در بهشت  وی  لقای  به  فوزشان

 

 ى  ائ  ائ       ەئ        ەئ    ې  ې  ى 
  تکیه بر آنها  که  دارند، تختهایی قرار« تختها  ، بر روی پرنازونعمت  های در بهشت»

  به  هر یک نگرند و دیگر می  برخی  چهره  به  از آنان  برخی «همدیگر  روی روبه»زنند  می

دیگر  یک  قفای در  بهشتیان  که این  شادمانند. دلیل  خویش  دیدار برادر مسلمان

 کند. کاملتر می را  و الفت  و أنس  رو، شادمانی در رو  نگریستن  که  است  نگرند، این نمی

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  
  همچون  که  : از شرابی یعنی «شود می  گردانیده  ، جاری از شراب  جامی  بر آنان»

 . است  ، جاری زمین  روی  های چشمه
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 ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  
 : است  گفته  بصری  حسن «است  نوشندگان  بخش و لذت  سپید درخشان  تسخ»

 «.مانند دارد و بی  عجیب  و لذتی  سپیدتر از شیر است  بهشتی  شراب»

 

 ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  
گرداند و  می  و تباه  برده  بین را از  عقلهایشان  شراب  آن  : نه یعنی «است  غولی  در آن  نه»

 آید. می  سراغشان به  و دردسری  بیماری  از آن  نه

و »«. باشد می  مراد از )غول(، درد شکم  که  مجاهد است  قول  صحیح»گوید:  کثیر می ابن

  ـ چون  مضراتی و  آفات  عزوجل  زیرا خدای «افتند می  بد مستی  به  از آن  ایشان  نه

  ، از شراب متصور است دنیا  شرابدر   ـ را که  و امراض  آفات و دیگر  دردسر، مستی

 . است  کرده  نفی  بهشت

 

 جئ  حئ   مئ    ىئ  يئ  
فقط بر   هستند که  زنانی  : نزد بهشتیان یعنی «اند فروهشته  چشم  دوشیزگان  و نزدشان»

  عین «هستند  چشم  درشت»خواهند  را نمی  دارند و غیر آنان  چشم  خویش  همسران

  درشت  چشمان  باشد، نه  و زیبا داشته  درشت  چشمانی  که  است  عینأ: زنی  جمع

 . و ناموزون  قواره بی

 

 جب  حب  خب   مب  
 رعنا و  دوشیزگان أخداوند «اند پوشیده  در پرده  شتر مرغ  های تخم  آنان  گویی»

  خویش پر  وسیله  را به  آن  شترمرغ  کند که می  تشبیه  شتر مرغ  تخم  را به  بهشتی  دلربای

  و این  است  زردی  به  ، سپید متمایل بهشتی  حوران  رنگ  دارد پس می  از باد و غبار نگاه

  شتر مرغ  های تخم  را به  سپید زیبا روی  ، زنان . اعراب است  زنان  در میان  رنگ  زیباترین

 کنند. می  تشبیه
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 ىب  يب  جت   حت  خت  مت  
 و از همدیگر  نموده  دیگر روی  برخی  به»  بهشت  : از اهل یعنی «از آنان  برخی  پس»

  آن پرسد و او را می  حال  یکی  ، این نوشی شراب  : در هنگام یعنی «کنند وجو می  پرس

کنند. و  می وجو اند، از همدیگر پرس در دنیا داشته  که  از احوالی  را پس  این  حال  یکی

  ساران  سایه در  فارغبال  که  است  آنها در بهشت  کامل  عشرت و  نمایانگر عیش  این

 نشینند. می  هم  وگوی گفت  ، به و لذت  نعمت

 

 ىت  يت  جث  مث  ىث           يث  حج  مج   
منکر  کافر و  در دنیا که «داشتم  همنشینی  من  گوید: راستی می  از میانشان  ای گوینده»

 بود.  بعد از مرگ  بعث

 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
 آیا»را؟   از مرگ  پس  شدن  زنده «کنندگانی  : آیا تو از تصدیق گفت می  من  به  که»

در برابر  «یافت  جزا خواهیم ا، آیا واقع چند شدیم  و استخوانی  و خاك  مردیم  وقتی

 ؟! گیریم قرار می  مورد محاسبه  آن  و در قبال  اعمالمان

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
  که «دارید  آیا شما اطالع»  خویش  بهشتی  گان همپیاله  به  ؤمنم  شخص  آن «گوید می»

خود را   همنشین  تا آن  بکشیم  سری  دوزخ  اهل  ؟ بیایید به کجاست  اکنون  کافر هم  آن

 دارد؟.  جایگاهی  چه  در دوزخ  که  دهم  شما نشان  ، به گفت می  من  را به  سخن  این  که

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 «.دید  دوزخ  خود را در میانه  همنشین  و آن»  مؤمن  شخص  آن «درنگریست  پس»
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  ڦ  
  مرا به بود  نزدیک  خدا که  سوگند به»او:   به  سرزنش  از باب  مؤمن  شخص  آن «گفت»

.  کردم می  از تو اطاعت  ، چنانچه خویش  و اغوای  سازی با گمراه «بکشانی  نابودی

 . درافگنی  دوزخ  بود مرا به  : نزدیک است  این  معنی  قولی به

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 : اگر نبود یعنی «بودم  نیز از احضارشدگان  من  نبود، هرآینه  پروردگارم  و اگر نعمت»

 نمودنم  ، هدایت اسالم  به  ؛ با مفتخر ساختنم بر من  وی  پروردگار و انعام  رحمت

  در دوزخ  با تو از احضارشدگان  هم  من ا، قطع از گمراهی  ماندنم  و درپناه  حق  یسو به 

 . بودم

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
  شوق  و از روی  خود بازگشته  بهشتی  وگو با همنشینان گفت  به  مؤمن  شخص  آن  سپس

 رارق  بهشت  و نوازش  در ناز و نعمت  و جاودانه «میریم آیا ما دیگر نمی»گوید:  می

 ؟. داریم

 

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 «شد  نخواهیم  و ما هرگز عذاب»در دنیا بود؟   که «خود  نخستین  مرگ  جز همان»

و از   شادمانی و  بهجت  از روی  مؤمن  شخص  سخن  شوند؟ این می  کفار عذاب  که چنان

  که  است  ای یجاودانگ و  ناپذیر بهشتی  انقطاع  های نعمت  به  سر غرور و خوشحالی

گوید  می  را چنان  سخن  این او  . البته است  کرده  انعام  در بهشت  بر ایشان  عزوجل  خدای

 شود.  افزوده  بر عذابش ابشنود و روح  در دوزخ  کافرش  همنشین  تا آن
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 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ   
 ماندگار  پایدار و این  متهاینع  : این یعنی «است  بزرگ  رستگاری  همان  این  که  راستی»

حد و   آن  برای  توان هرگز نمی  که  است  بزرگی  ، همانا رستگاری در بهشت  همیشه  بودن

از   سخن  این  که  است محمتل  کرد. همچنین  احاطه  آن  توصیف  و به  شناخت  مقداری

 د.باش گویند ـ می  بهشتیان  که  ـ در تأیید آنچه  سبحان  خدای  کالم

 

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  کرد، اینک  ما حکایت  را برای  و رستگاریشان  بهشت  اهل  حال أخداوند  که بعد از آن

  کنندگان عمل ، باید پاداشی  چنین  برای»انگیزد:  برمی  صالح  عمل  انجام  سوی ما را به

 پذیر و ناپایدار. زوال  دنیای  برای  عمل  ، نه است  سودآور این  زیرا تجارت «کنند  عمل

 

 ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک  گ  
  که  است  درختی  زقوم  درخت «؟ زقوم  یا درخت  بهتر است  این  آیا از نظر میهمانی»

  سختی به و  شده  مجبور ساخته  آن  تناول  به  دوزخ  دارد و اهل  و بسیار بدمزه  تلخ  ای میوه

غذا و   کردن  : آماده . نزل است  آنان  افتو ضی  میهمانی  همان  خورند و این را می  آن

آید ؛  فرود می  کسی  رسد و در منزل می  از راه  که  است  از کسی  پذیرایی  برای  نوشیدنی

 . غیر وی  باشد چه  میهمان  کس  آن  چه

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
  اجبارشان با «گردانیدیم  عقوبتی  ستمکاران  را برای»  زقوم  درخت «، ما آن در حقیقت»

را   وجود آن  که ایم داده قرار  ستمکاران  آزمون  را مایه  . یا ما آن در دوزخ  آن  بر خوردن

در  روید؟! می  درختی  آتش  در درون  گفتند: چگونه  که کنند، چرا در دنیا انکار می

  یقتصد  را در دوزخ  و وجود آن  آمده  پیروز بیرون  آزمون  از این  مؤمنان  که حالی

 کنند. می
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 ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
  سوی به  آن  های و شاخه «روید می  در قعر جهنم  که  است  درختی»  زقوم  درخت «آن»

 آورد. سر بر می  دوزخ  درکات

بر   که  ذاتی  نیستند. پس  احتراق  قابل  که  کنیم می  را مشاهده  در دنیا نیز ما اشیایی  البته

  نگهداری و  در آتش  درخت  بر آفرینش  گمان قادر باشد، بی  در آتش  استقرار جانداران

 . ، تواناتر است از سوختن  آن

 

 ڻ  ڻ   ڻ   ں  ڻ  
  زشتی  ، از نهایت درخت  : باروبر آن یعنی «است  شیاطین  های کله  چون  گویی  اش میوه»

 . است  شیاطین  های در منظر خود همانند کله  ، گویی و قباحت

  است  کرده  تشبیه  متخیل  را به  ، محسوس آیه  در این أخداوند  که  کنیم می  حظهمال

 در  میوه  آن  که بر این  داللت  اما برای  است  غیرمرئی  شیاطین  سرهای  هرچند که  پس

را   صورت زشت  ، شخص . اعراب است  شده  کار گرفته به  تشبیه  ، این است  زشتی  نهایت

«  شیاطین»: مراد از  قولی به کنند. می  تشبیه  فرشته  را به  زیباصورت  و شخص  شیطان  به

 باشند. مارها می  ترین از زشت دارند و  بر سر خود تاجی  هستند که  در اینجا، مارهایی

 

 ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
د و شکمها خورن می»  آن  ، یا از میوه زقوم  : از درخت یعنی «از آن احتم  دوزخیان  پس»

از   شکمهایشان تاشوند  می  مجبور ساخته  از آن  خوردن  : به یعنی «کنند پر می  را از آن

  . در حدیث است  ـ این  بهشت  روزی  جای ـ به  آنان  غذا و میوه  شود پس پر می  آن

 زیرا اگر  از وی  داشتن پروا  حق  پروا کنید به  از خداوند متعال: » است  آمده  شریف

  گرداند پس می  تباه  زمین را بر اهل   زندگی ادنیا بچکد، قطع  دریاهای  به  از زقوم  ای قطره

بود. بعد از   غذایشان  وصف  این«. باشد؟  وی  غذای  زقوم  که  کسی  حال  است  چگونه

 فرماید: می  کرده  تشبیه  تر از آن زشت  را به  شان ، نوشیدنی آن

 



 

8098 

 ۓ  ڭ   ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
  جوشان  از آب  ای آمیزه»غذا   آن  از خوردن  : پس یعنی «غذا  بر آن  برایشان  سپس»

را شدیدتر   عذابشان شود تا می  آمیخته  جوشان  با آب  زقوم  درخت  : غذای یعنی «است

 تر گرداند. را ناخوش  و حالشان

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ   
  سوی به  گمان بی»  زقوم  و خوردن  جوش  آب  دنبعد از نوشی «بازگشتشان  گاه آن»

  نوشیدن  را برای  ، دوزخیان زقوم  از خوردن  پس  که  صورت  بدین «است  دوزخ

  آنان امجدد  گاه آن برند می  آبگاه  شتر را به  که سازند چنان وارد می  آن  محل  به  جوش آب

)حمیم( در   جوش  آب  دارد که  بر آن  داللتتعبیر   این  گردانند. البته بر می  دوزخ  را به

 دارد. )جحیم( قرار  از دوزخ  خارج  موضعی

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 هر»فرماید:  می ، است  گردانیده  سخت  سزای  آنها را سزاوار این  که  علتی  در بیان  سپس

خود را   پدران اآنه  بود که  چنین  : اتفاق یعنی« یافتند  خود را گمراه  آنها پدران  آینه

 اقتدا کردند.  آنان  ـ به  حجتی  گونه هیچ  از روی  تقلید ـ و نه  از روی  یافتند پس  گمراه

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
  خویش  : آنها از پدران یعنی «شوند می  خود رانده  پدران  بر پی  سرعت آنها به  پس»

از   پیروی  سوی به  آنان  گویی  که  ستا  ای گونه به  شتابشان  کنند و این می  پیروی  شتابان

 شوند. می  و از جا برکنده  شده  رانده  شدت  به  پدرانشان

 

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  
  پیروان و  است  قدیمی  ای کفر پدیده  پردازد که می  واقعیت  این  بیان  به أخداوند  سپس

 «از آنان  پیش او قطع»کند:   و دلجویی  تسلیت  را در کفر قومش  بسیارند تا پیامبرش  آن
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بر اثر  «شدند  گمراه»  گذشته  از امتهای «بیشتر پیشینیان»  امت  از کفار این  : پیش یعنی

 . درست  و اندیشه  نگرش  و عدم  تقلید کورکورانه  همان

 

 ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
  آن  میان به  که وجود آن : با یعنی «فرستادیم  هشداردهندگانی  در میانشان  که آن  و حال»

  بیان  برایشان را  دادند و حق  ما بیم  را از عذاب آنها  که  را فرستادیم  پیامبرانی  پیشینیان

 . بر نداشت در  برایشان  سودی  نکرد و هیچ  تأثیری  هیچ  امر در آنان  کردند اما این

 

 وئ  ۇئ       ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   
  را بیم آنها ‡ پیامبران  که  کسانی  : سرانجام یعنی «یافتگان بیم  سرانجام  ببین  پس»

 . و نیست  نبوده  دوزخ  جز آتش  چیزی  سرانجام  زیرا این «شد  چگونه»دادند 

 

 ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
  توفیق را با  آنان أخداوند  که  : بجز کسانی یعنی «خداوند  مخلص  بندگان  استثنای  به»

  نجات  اینان  پس  گردانیده  خالص  خودش  و توحید، برای  ایمان  سوی به  بخشیدنشان

 اند. یابنده

 

 ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  
،  وی  شد. مراد از ندای  مأیوس  از قومش  که  گاه آن «ما را ندا داد  نوح  راستی و به»

  هستم  مغلوب  من پروردگارا!): ژڦ  ڄ  ڄ  ژ دعا بود:   با این  اش فریاد و استغاثه

  او را به  عای: د یعنی «بودیم  کننده اجابت  نیک  و چه»«. 11قمر/( » کن  اریمی  پس

 . گردانیدیم  هالك  طوفان  وسیله  را به  و قومش  کردیم  اجابت  وجه  نیکوترین
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 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ      جب   
از   وی  دین  و اهل  : خانواده مراد از اهلش «رهانیدیم  بزرگ  را از اندوه  و او و اهلش»

:  بزرگ  بودند. اندوه  : آنها هشتاد تن قولی بودند. به  آورده  ایمان  با وی  هستند که  کسانی

 . است  کردن  همانا غرق

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  
  دعای را با  کافران أرا زیرا خداوند  آنان غیر  نه «گذاشتیم  او را باقی  و تنها نسل»

  در کشتی با وی  که  هم  نماند و کسانی  باقی  کسی هیچ  نانگردانید و از آ  هالك ÷ نوح

  دیگری  کس هیچ  و تبار وی  و نسل  جز فرزندان  ـ مردند پس  شده  نقل  که بودند ـ چنان

  سه ÷ نوح  که  شویم هستند. یادآور می ÷ نوح  از نسل  همه  نماند لذا مردم  باقی

 : نامهای  به  فرزند داشت

 . است  و روم  و فارس  پدر اعراب  ه: ک ـ سام 1

 . است  پوستان پدر سیاه  : که ـ حام 2

مانند  و  و ژاپن  چین  از اقوام  و مأجوج  خزر و یأجوج  ، اهالی پدر ترکان  : که ـ یافث 1

 . آنهاست

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
بعد از   که  کسانی  : در میان یعنی «مگذاشتی  برجای  نیک  ثنایی  آیندگان  او میان  و برای»

را   خوب  ستایشی نیکو و ثنا و  و آوازه  آیند، نام ـ از امتها ـ می  تا روز قیامت ÷ نوح

 : است  سخن  از این  نیکو عبارت  ثنا و ستایش  . این ماندگار ساختیم

گویند و  می  نیک  بر او ثنای  پیوسته  : جهانیان یعنی «جهانیان  در میان  بر نوح  سالم»

  نوح»گویند:  می از او یاد کنند،  فرستند و چون می  و درود و رحمت  او دعا کرده  برای

از   : سالم . یعنی نوح بر أخداوند  از سوی  است  سالمی  : این قولی به«.  السالم علیه

 .باد!  جهانیان  در میان  ما بر نوح  جانب
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 ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  
 و عملش  در سخن  را که  : ما کسی یعنی «دهیم را جزا می  نیکوکاران  گونه  اینما »

  گونه باشد، این  قدم پایدار و ثابت  و بر آن  معروف  و نیکوکاری  احسان  نیکوکار، به 

 . دهیم می  پاداش

 

 ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
  برای  و مخلص  گرویده  ای بنده ÷ : نوح یعنی «ما بود  مؤمن  او از بندگان  راستی  به»

 بود. أخداوند

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  باقی  و نشانی  نام  هیچ  و از آنان «کردیم  غرق»را   : کافران یعنی «را  دیگران  سپس»

 . نگذاشتیم

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
و   راه بود، بر  وی  دین  از اهل ÷ : ابراهیم یعنی «بود  نوح  از شیعه  ابراهیم  گمان و بی»

و  أهللا  سوی  به  در دعوت ÷ با نوح  بود که  و از کسانی  قرار داشت  وی  وشر

دو پیامبر   این  شریعت  که  بعید نیست»گوید:  می  کرد. بیضاوی  موافقت  وی  یگانگی

  که  است  نقل«. باشد  بوده  آنها، نیز یکی  ، یا در غالب دین  فروع  در همه  الهی  العزم اولی

بود و در   زمانی  فاصله  سال  دوهزاروششصدوچهل علیهماالسالم  و ابراهیم  وحن  در میان

  بودند. اصل علیهماالسالم  صالح از هود و  عبارت  دو پیامبر دیگر آمدند که  فاصله  این

  و برآن  گرد آمده  بر امری  که  و هر گروهی  است  و یاران  پیروان  معنی  به«  شیعه«  کلمه

سیدنا   بعد از شهادت  کلمه  این هستند. اما«  متشیع»امر   آن  ، آنها برایشوند  متفق

 شود. می  اطالق«  شیعه«  مذهب  بر پیروان  علی
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 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
:  سلیم  قلب «آورد  پروردگار خود روی  سوی به  سلیم  با قلبی» ÷ ابراهیم «که  گاه آن»

،  عزوجل  خدای  رضای  منظور کسب  و به  بوده  هپیراست  و شرك  از شک  که  است  دلی

  الاله  به  که  است  دلی  سلیم  قلب»گوید:  می  عباس باشد. ابن  خیرخواه  خلقش  برای

 «.دهد  گواهی هللاالا

 

 چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  
را   چیزی  چه»  و معترض  کنان سرزنش «گفت  و قومش  پدرش  به» ÷ ابراهیم «چون»

 نیستند؟  پرستش  قابل  جان بی  بتان  این  دانید که آیا نمی «پرستید؟ می

 . است  دروغ  نوع  : بدترین افک «خواهید؟ می هللرا بجز ا  معبودانی  و دغل  دروغ  آیا به»

 

 ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  
 کنید در  تاو را مالقا  که  هنگامی «؟ چیست  پروردگار جهانیان  به  گمانتان  پس»

 خواهدکرد؟.  نظر شما او با شما چه  اید؟ به را پرستیده  غیر وی  که حالی

 

 ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  
 ÷ ابراهیم  : قوم که  است  نقل« بیمارم  : من افگند و گفت  ستارگان  به  نگاهی  سپس»

  از همان  کرد که وانمود  چنین  آنان  به ÷ ابراهیم  داشتند پس  ای دلبستگی  نجوم  علم  به

،  بیمار است  که این به ÷ ابراهیم  نگیرند. تعلل  گیرد تا بر او عیب می  بهره  نجوم  فن

  بر قومش  حجت  تا این اجرا گذارد را به  ای برنامه  بتانشان  علیه  بود که  این  برای  تمهیدی

 ÷ ابراهیم  که  روزی  فردای : در است  لگردد. نق  نیستند، الزام  پرستش  شایسته  بتان  که
  از شهر بیرون  در آن  همه  داشتند که  جشنی  مراسم  خود را بیمار وانمود کرد، قومش

  را یکسره  بتان و کار  کشیده  آنها عقب تا خود را از  خواست ÷ ابراهیم  رفتند پس می

 زد.  در بیماری  خود را به  جهت  سازد، بدین
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،  ستارگان  به ÷ ابراهیم  اند: نگاه گفته  ستارگان  به ÷ ابراهیم  نگریستن  ارهدرب  مفسران

او   هدف  بلکه کردند کار را می  این  قومش  که آنها نبود چنان  و تقدیس  منظور تعظیم  به

  هآنها دربار  را که  آنچه  او هم  را القا کند که  ذهنیت  ، در آنها این نگاه  بود تا با این  این

  وی  نگاه  این  کند. پس می  تکیه  داند و در امور خود بر ستارگان دانند، می می  ستارگان

بود.   و آسمان  در کائنات  تأمل کار،  از این  او اندیشید. یا قصد وی  بود که  ای صرفا حیله

در  دراز  و زمانی  تفکر است  درحال که  شخصی  برای  اعراب»گوید:  می  قتاده  که چنان

: بسیار  ، یعنی« نگریست  : در ستارگان النجوم  گویند: نظر فی ، می فرو رفته  فکر و اندیشه

 . در فکر فرو رفت

، از « بیمارم  من: » که  وی  سخن  و این  ستارگان  به ÷ ابراهیم  : نگریستن که  این  خالصه

  در عین  ولی  داشت ودخ  به  مخصوص  هدفی  سخن  : او از این بود. یعنی«  توریه«  باب

کنند تا   ، برداشت داشت  او اراده  غیر از آنچه  چیز دیگری  آنها از آن  که  خواست  حال

  که  ذکر است  گذارد. شایان اجرا  به  خود را در مورد بتانشان  بتواند نقشه  وسیله  بدین

  آمده  شریف  ر حدیثد  که چنان  است  مباح«  تعریض»و «  توریه»منظور   به  گفتن  دروغ

  ، گریزگاهی سربسته  در سخنهای  گمان بی :الكذبعنةلمندوحالمعاريضفينإ: » است

 «. است  از دروغ

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
او را  ، تعللش  بعد از آن ÷ ابراهیم  : قوم یعنی «برتافتند  از او روی  کنان پشت  پس»

 رفتند.  عید خویش  مراسم  و خود به  تنها گذاشته

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
و   سرعت  به خود  قوم  در غیاب ÷ : ابراهیم راغ «رفت  خدایانشان  سوی به  تا نهانی»

استهزا و   روی از  بتان  آن  به  خطاب «و گفت»  رفت  معبودانشان  سوی به  طور نهانی به

و   ساخته  برایتان  پرستشگرانتان  که  ی: از غذای یعنی «خورید؟ نمی  آیا چیزی»تمسخر: 

 اند؟.  رفته  خویش  جشن  ، خود به شما نهاده  پیش
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  جماداتی آنها  که  دانست می ÷ ابراهیم «گویید؟ نمی  سخن  که  است  شده  شما را چه»

 باشند. قادر نمی  گفتن  سخن  نیستند و به  بیش

 

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
  آنان بر سر  و شدت  قوت  و به «گرفت  بر سر آنها زدن  خویش  ر است  با دست  پس»

  دست در  انسان  و نیروی  قوت  بود که  این  راست  با دست  زدنشان  . دلیل کوفت می

را خرد و ریزکرد، جز   بتانشان  همه  پس  شدیدتر است  با آن  بیشتر و زدن  وی  راست

 . گذشت« انبیاء«  در سوره  داستان  تفصیل  را. که  بزرگ  بت

 

 ھ  ھ   ھ  ے  
و   حال و و  شهر آمده  به  چون  بتان  پرستشگران «آوردند  او روی  سوی به  شتابان  پس»

او   دانستند که آوردند زیرا  روی ÷ ابراهیم  سوی به  خود را دیدند، شتابان  روز معبودان

 .! است  کار را بر سر آنها آورده  این

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ 
 تراشید، می»خود   آنها را با دست «خود  را که  آیا آنچه» ÷ ابراهیم «گفت»

 «؟ است  کنید، آفریده بر سر آنها کار می  را که  خدا شما و آنچه  که پرستید؟ با این می

آورید  می  عمل  سازید و به می  طور کلی به  را که  آنچه  همه أخداوند  که : در حالی یعنی

  : آنچه : )ماتعملون ؟. معنای است  اند ـ آفریده جمله  شما نیز از آن  تراشیده  بتان  که ـ

 . است  و مانند آن  تصویر، پیکرتراشی  کنید( در اینجا، عمل می

  است  عزوجل  خدای  ، آفریده« افعال«  که کنند بر این می  استدالل  آیه  با این  سنت  اهل

  و مذهب«  قدریه»  مذهب  کننده ، ابطال عقیده  باشد و این می  ندگانآنها از ب  اکتساب  ولی

  هر صنعتگری  آفریننده خداوند: » است  آمده  مرفوع  شریف  . در حدیث است«  جبریه»

 «. است  وی  صنعت  همراه به
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 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  
 در امر ÷ ابراهیم  قوم «یدبینداز  برآورید و او را در آتش  او بنایی  گفتند: برای»

 برای  رسیدند که  نتیجه  این  به  کردند، سرانجام  خود مشورت  در میان  وی  مجازات

پرکنند   را از هیزم  بسازند و آن  ای( از سنگ خانه )کوره  ای چهاردیواری ÷ ابراهیم 

 افگنند.  و او را در آتش  را برافروخته  هیزم  گاه آن

 

 ې  ې  ې     ۉ  ۉ  ې         
 را تنیدند؛ با  ای و بدسگالی  : نیرنگ یعنی «را قصد کردند  او کیدی  در حق  پس»

 که از آن  زیرا پس «گردانیدیم  ترین را فرودست  آنان ما  ولی»  در آتش  افگندنش

 شد و  بخش ما بر او سرد و سالمتی  فرمان  به  افگندند، آتش  را در آتش ÷ ابراهیم 

 در او نکرد.  هم  ثیر سوئیتأ  کمترین

 

 ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
  خود که  قوم  از سرزمین  : من یعنی «رهسپارم  پروردگارم  سوی به  : من گفت  و ابراهیم»

  ، کردند آنچه‡ پیامبرانش  و تکذیب  سبحان  خدای  ، کفر به بتان  برای  تعصب  از روی

؛ و   داده  فرمان  آن  سوی به  هجرت  مرا به  من  ایخد  که  کنم می  هجرت  جایی  کردند، به

فقط   قادر باشم  که  جایی  به  پروردگارم «نماید  مرا راه  زودا که»  است  شام  سرزمین  آن

 . کنم  او را پرستش

  شعایر دین  داشتن برپا  به  مؤمن  انسان  که  است  از جایی  هجرت  بر وجوب  دلیل  آیه  این

 . جا قادر نیستخود در آن

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  
مرا   که  عطا کن  فرزند صالحی  من  : به یعنی «عطا کن  از شایستگان  من  به پروردگارا!»

 باشد.  مونسم  ، در غربت قومم  جای  کند و به  یاری  طاعتت  بر انجام
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 ۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  
بردبار  و  حلیم  شود و در بزرگی می  زرگب  که «دادیم  بردبار مژده  پسری  او را به  پس»

  داده  مژده  فرزند پسری  به ÷ ابراهیم  دارد که  بر آن  ، داللت بشارت  گردد. لذا این می

  وصف  ، به وسال سن  و در آن  شده  و بزرگ  سال ماند تا پخته می  فرزند باقی  این  شد که

 گردد.  موصوف  و بردباری  حلم

 که  است  پسری  زیرا او اولین  است ÷ فرزند، اسماعیل  این»د: گوی کثیر می ابن

 ÷ اسحاق ـ از  کتاب  و اهل  مسلمین  اتفاق  شد و او ـ به  داده  مژده  آن  به ÷ ابراهیم 
، ÷ اسماعیل تولد  در زمان ÷ ابراهیم  که  است  کتابشان  در نص  بلکه  بزرگتر است

 «. داشت  سال  نودونه ÷ سحاقتولد ا  و در زمان  سال  هشتادوشش

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  

 ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج   
 «تواند کرد  با پدر خود کار و کوشش  رسید که  سنی  آن  به  طفل  آن  وقتی  پس»

 ÷ ابراهیم  رشپد  پای به  شد و در کار و کوشش  جوان ÷ اسماعیل  چون : یعنی
 کند. مقاتل  کمک  با او در کارها و نیازمندیهایش  توانست می  که  طوری به رسید،

 فراء«. برود  راه  پدرش  همراه  توانست می  رسید که  سنی  به  : چون یعنی»گوید:  می 

  مابراهی»:  وقت  در آن ! ، آری«بود  ساله سیزده  پسری  هنگام  در آن  اسماعیل»گوید:  می

و  «کنم می  تو را ذبح  که  بینم می  چنین  در خواب  من  ! هرآینه من  پسرك  : ای گفت

  در این  ببین  پس»باشد  می أخداوند  فرمان  به  و کارهایشان  است  حق ‡انبیا  رؤیای

  است  این : کار گفت ÷ اسماعیل  فرزندش  به ÷ ابراهیم «آید؟ می  نظرت به  کار چه

در  ÷ ابراهیم که این  ؟ دلیل بینی می  چه  درنگر که  پس  ام یافته  تو فرمان  ذبح  به  من  که

  برابر فرمان در  وی  بود تا صبر و شکیبایی  کرد، این  مشورت ÷ مورد با اسماعیل  این

:  گفت»باشد  می  الزم  آن  و امتثال  است  وحی ‡انبیا  ، رؤیای را بداند، در غیرآن  الهی

شاءاهلل   ان»  کن  و عملی «بده انجام »  من  در مورد ذبح «اند داده  فرمانت  آنچه ! پدرجان

 . پروردگار متعال  ، یا بر قضای بر ذبح «یافت خواهی  مرا از شکیبایان
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گوید:  می  وی  به  ای گوینده  دید که  در خواب«  ترویه«  شب ÷ : ابراهیم قولی  به

  اندیشه  دمید، در این  صبح  چون  پس«. دهد می  فرمان  فرزندت  ذبح  تو را به أخداوند»

  ؟ باز چون شیطان  سوی ، یا از است أخداوند  از جانب  خواب  آیا این  که  فرورفت

از   خواب  آن  شد که  متیقن  هنگام  این دید، در  مانند آن  فرارسید، بار دیگر خوابی  شب

  در این  دید پس  مانند آن  نیز خوابی  ومس  در شب  . سپس است  سبحان  خدای  جانب

، « ترویه«  را ایام  گانه سه  ایام  ، این جهت گردید. بدین  مصمم  فرزندش  بر ذبح  هنگام

 نامیدند.«  قربانی»و «  شناخت» ،«تفکر: » یعنی« نحر»و «  عرفه»

  به  بشارت یراز  است ÷ مأمور شد، اسماعیل  آن  ذبح  به ÷ ابراهیم  که  فرزندی  البته

،  است  آمده  بشارت  این  دنبال نیز به  وی  ذبح  باشد و بیان می  وی  ، مربوط به حلیم  پسری

شود.  می  مطرح  اسحاق تولد  به  ( بشارت112)  در آیه  که  اینهاست  بعد از بیان  سپس

  است  ، این÷ اسحاق  نه  است÷  اسماعیل  کند، ذبیح می  اثبات  که  از دالیلی  همچنین

«.  کن  را ذبح  خود اسحاق  یکدانه  ینفرزند آغاز ! ابراهیم  ای: » است  آمده  در تورات  که

فرزند   نیز نبود بلکه  وی  و فرزند یکدانه ÷ ابراهیم  فرزند آغازین  اسحاق  که  در حالی

از «  قاسحا«  کلمه  شود که می  مالحظه  بود پس ÷ اسماعیل  وی  و یکدانه  آغازین

  را برای  فرزندش ÷ ابراهیم  . و چون است  آنان  های و تحریف  کتاب  اهل  های افزوده

نیز   فرزند دیگری  وی  به  تعالی  نمود، حق  اطاعت  خویش  کرد و از خدای  آماده  ذبح

 . است ÷ اسحاق  همان  کرد که  ارزانی

  گمان  من ...  اما است ÷ اسحاق  ذبیح  برآنند که  علم  از اهل  گروهی»گوید:  کثیر می ابن

  گرفته  نشأت  دیگری  ، از جای کتاب  اهل  علمای  ، جز از منابع برداشت  این  که  کنم نمی

خدا   ذبیح ÷ اسماعیل  پدرشان  که  فضل  بر سر این  با اعراب  باشد...  زیرا یهودیان

  افزودند، همان  را بدان  اسحاق  و کلمه  برده  دست  باشد، حسد ورزیدند لذا در تورات

  نیز دست صاکرم  رسول  احادیث از  در بعضی  و حتی  تاریخی  در روایات  که  گونه

 کرد.  نیز سرایت  از صحابه  بعضی  میان  برداشت  گونه این  بردند تا بدانجا که

  اکرم  رسول هفرمود  ، این است ÷ ، اسماعیل کند: ذبیح می  اثبات  که  از دالیلی  همچنین

  آنها جدشان از  یکی  که«.  هستم  فرزند دو ذبیح  : من الذبیحین  انا ابن: » است ص

  چنانچه  بود که  کرده نذر  ؛ زیرا عبدالمطلب است هللعبدا  پدرشان  و دیگری ÷ اسماعیل
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برساند،   تن  ده  او را به  فرزندان سازد، یا  را آسان  زمزم  حفر چاه  برایش  خداوند متعال

  آسان  را بر وی  کار حفر زمزم أخداوند  چون  نماید. پس  را قربانی  از فرزندانش  یکی

 هللعبدا  نام به  کند و قرعه  از آنها را ذبح  یکی  که  انداخت  قرعه  فرزندانش  ، میان ساخت

 داد.  ، صد شتر فدیههللعبدا  ذبح  جای  به  برآمد. سرانجام

 

 ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     
 امر  تسلیم علیهماالسالم  و اسماعیل  ابراهیم  : چون یعنی «دردادند  هردو، تن  وقتی  پس»

از  او سپردند زیرا یکی  نهادند و کار خود را به  گردن  فرمانش  و به  شده  سبحان  خدای

بر   پیشانی و پسر را به»کرد؛   تسلیم أخداوند  را به  فرزندش  و دیگری  آنها خودش

تا در  افگند  خاك  به  اش را بر چهره علیهماالسالم   ، اسماعیل : ابراهیم یعنی «افگند  خاك

یادآور  آید.  رقت  به  بر فرزند دلبندش  مبادا قلبش  را نبیند که  اش چهره  ذبح  هنگام

در   منی  قربانگاه کند،  ذبح  را در آن  تا فرزندش  خواست ÷ ابراهیم  که  ؛ محلی شویم می

 بود.  در شام  محل  : این قولی بود. به  جمرات  رمی  حلم

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  
 در  بود که  خوابانده  ذبح  را برای علیهماالسالم  ، اسماعیل ابراهیم «و او را ندا دادیم»

 ! ابراهیم  ای  که»: ندا داد  سر کوه  پروردگار او را از پشت  فرمان  به  ای اثنا فرشته  این

 أ. خداوند پیوستی  و راستی  حقیقت  را به  و آن «ساختی  خود را راست  رؤیای
  راست نکرد ـ  او را ذبح  ـ هرچند که  فرزندش  بر ذبح  عزمش  صرف را به ÷ ابراهیم

  چهآن  کرد وعمال هم  را فراهم  کار ذبح  مقدمات  کرد زیرا او تمام  معرفی  رؤیایش  کننده

  پاداش  چنین را  ما نیکوکاران»داد   راستا انجام  بود، در این  وی  در امکان  را که

 محنتها و پدیدار آنها از  داشتن  نگه  سالمت  ، به آنها از سختی  ساختن با رها «دهیم می

 . بعد از شدت  آنها با فرج  برای  گشایش  ساختن
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 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
آشکار  نیز  در آن ÷ ابراهیم  و پیروزی «آشکار است  جرا آزمونیما  این  گمان بی»

کرد   امتحان  خویش  ، او را در اطاعت فرزندش  ذبح  با فرمان  سبحان  خدای  ، چراکه است

 آمد.  پیروز بیرون  امتحان  و او از این

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  برای را  و فربه  جثه بزرگ  قوچی أخداوند «دادیم  فدیه  بزرگی  قربانی  و او را به»

 ÷ اسماعیل  فرزندش  او را درعوض ÷ فرو فرستاد و ابراهیم  از آسمان ÷ ابراهیم
 باشد.  و فربه  چاق  قربانی  که  است  نیز این  در قربانی  کرد. سنت  ذبح

  ابوحنیفه اما  است  سنت  واجد شرایط آن  برای  نزد جمهور علما قربانی  که  باید دانست

بر مسافر  و  است  شهرها واجب  از اهالی  متمکن  مقیم  بر اشخاص  قربانی»وید: گ می

: اگر  اند که کرده  استدالل  حکم  این  بر اثبات  آیه  با این  احناف  همچنین«.  نیست  واجب

 شود. می  الزم  گوسفندی  ذبح  وی کند، بر  را ذبح  فرزندش  نذر کرد که  کسی

 

 ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ 
  میان در ÷ ابراهیم  : برای یعنی «گذاشتیم  جای به  نیک  او ثنای  برای  آیندگان  و میان»

:  سالم «ابراهیم بر  سالم»  گذاشتیم  باقی  نیک  و آوازه  آیند، نام می  از وی  پس  که  امتهایی

 . است  نیکو و پسندیده  ثنا و ستایش

 

 ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  
 . ( گذشت115)  در آیه  تفسیر نطیر آن «دهیم می  پاداش  ا چنینر  نیکوکاران»
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 چ  چ  چ  چ  ڇ  
 حق  بود که  از کسانی ÷ : ابراهیم یعنی «ما بود  با ایمان  او از بندگان  در حقیقت»

  دلیل و پایدار بودند و  قدم ، ثابت و توحید وی أخدا  به  و در ایمان  را گزارده  عبودیت 

 . امر است  همین  وی  نیکوکاری

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  
را  ÷ : ابراهیم یعنی «دادیم  ، بشارت است  از صالحان  پیامبری  که  اسحاق  و او را به»

  وی  طاعت بر  پاداشی  عنوان ، به است  از شایستگان  پیامبر و هم  هم  که  فرزند دیگری  به

،  گفتیم  که . چنان دادیم  ، بشارت÷ اسماعیل  فرزندش یگانه  در ذبح  عزوجل  خدای  برای

 بود. ÷ اسماعیل  ذبیح  که  است  بر آن  نیز دلیل  آیه  این

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
دو.   بر آن  خویش  نعمتهای  فرستان  درپی با پی «دادیم  برکت  و اسحاق  ابراهیم  و به»

بیشتر   که  طوری ، به را بسیار گردانیدیم  تن دو  آن  دان: فرزن که  است  مراد این  قولی به

 و از زادوولد» علیهماالسالم  و شعیب  ایوب  هستند، همچون  اسحاق  از نسل ‡انبیا

با   خداوند متعال «خود ستمکار بودند  آشکارا به  نیکوکار و برخی  دو، برخی  آن

 عنصر و نژاد  انسانها از این  نسل  بودن  پردازد که می  حقیقت  این  بیان  ، به جمله این

  برایشان  آنچه  ندارد بلکه  حالشان  به  سود و نفعی  ، هیچ مبارك  دودمان  و از این  شریف

یهود و   که چنان  و نژاد پدرانشان  نسب  باشد، نه می  خودشان  ، اعمال سودمند است

آشکار از   ورطه  این  به  لیکن هستند ـ  از تبار اسحاق  که وجود آن نیز ـ با  نصاری

 اند. و فساد درافتاده  گمراهی

بسیار   درسهای  حاوی  وی  داستان  رسد. البته می  پایان  به ÷ ابراهیم  در اینجا داستان

توحید،   : مقتضای که  است  درس  نها اینآ  باشد و اولین توحید می  از دروس  بزرگی

 امر، دشوار باشد.  ر چند آن؛ ه  است  در هر امری  الهی  طاعت
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 ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
  بخشیدن و  نبوت  به  با برگزیدنشان «نهادیم  منت  و هارون  ، ما بر موسی و در حقیقت»

 . ایشان  به  و دنیوی  دینی  از منافع  غیر آن

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
بود   فرعون  استعباد و بردگی  که «بزرگ  را از اندوه»  اسرائیل بنی «اندو و قومش  و آن»

و   کردیم  را غرق  و قومش  فرعون  که  در حالی «دادیم  نجات»  غرق  : از اندوه قولی و به

 . رسانیدیم  هالکت  به

 . و قومش  بر فرعون «پیروز شدند  بودند که  تا ایشان  دادیم  و یاریشان»

:  یعنی : . مستبین است  تورات  : کتاب مراد از آن  که «دادیم  مستبین  دو کتابی  آن  و به»

 . خویش  در بیان  و آشکار و رسا و بلیغ  روشن

 زیرا  است  اسالم  دین  ، که در کردار و عمل «کردیم  هدایت  ر است  راه  را به  و آنان»

و  مقصد  را به  راهیافته  انسان  که  است  راهی  و یگانه  عزوجل  واحد خدای  دین  اسالم

 رساند. می  نهایی  مطلوب

 

 ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
  ستوده  و ثنا و صفت« نیک  نام»  واپسین  امتهای  : میان یعنی «آیندگان  میان  و برایشان»

 .شود یاد می  نیکی  به  ، از ایشان است  باقی  تا جهان  که «گذاشتیم  جای  به»

  جن و  و انس  فرشتگان  ما و از سوی  از سوی  : سالم یعنی «و هارون  بر موسی  سالم»

 باد.  بر ایشان  ایام  تا همیشه
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 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
 تفسیر «ما بودند  مؤمن  دو از بندگان  زیرا آن  دهیم می  پاداش  را چنین  ما نیکوکاران»

 . گذشت  سوره  میندر ه  دو آیه  نظیر این

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
.  است  اسرائیل بنی  از پیامبران  پیامبری ÷ الیاس «بود  از پیامبران  الیاس  راستی  و به»

  . دوم است ÷ ادریس  او همان  که این  اول»کند:  می  را نقل  دو رأی  وی  کثیر درباره ابن

  او را بعد از حزقیل أخداوند  که  است  فرزند فنحاص  فرزند نسی  او الیاس  که این

  را به«  بعل«  نام به  بتی  آنان  که  گاه آن  برانگیخت  نبوت  به  اسرائیل بنی  در میان ÷ نبی

  فراخواند و از پرستش  تعالی  توحید حق  سوی را به  آنان  بودند و الیاس  گرفته  پرستش

 «.کرد  نهی  آن  ماسوای

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ى  
  عزوجل  خدای : آیا از یعنی «کنید؟ نمی  : آیا پرهیزگاری خود گفت  قوم  به  که  گاه نآ»

ـ   و معاصی  شرك ـ مانند  و از منهیاتش  گرفته  پرستش  دارید تا فقط او را به پروا نمی

 بردارید.  دست

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
را  آن ÷ در عصر الیاس  شام  مردم  که  است  بتی  نام  بعل «پرستید؟ را می  آیا بعل»

«  بعل» : قولی کرد. به  نیز سرایت  اسرائیل بنی  میان  به  آن  پرستش  پرستیدند و سپس می

پرستید؟ و  می را  و آن  گرفته  پروردگاری  را به  : آیا بتی . یعنی پروردگار است  معنای به

را وا   آفرینندگان  نو بهتری»باشد  می  بت  این  به  منسوب  در لبنان«  بعلبک»

  بهترین  به شما را آفرید و  گذارید که را وا می  متعالی  خدای  : پرستش یعنی «گذارید؟ می

  بهترین و  آفرینندگان  او بهترین  که کرد در حالی  نگاریتان صورت  و هیأت  شکل

 ؟. است  نگاران صورت
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 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
 : یعنی «گذارید؟ وامی  شماست  نخستین  ردگار پدرانپروردگار شما و پرو  را که هللا»

شما  آفرید،  عدم  را از کتم  اجدادتان  شما و هم  هم  که بعد از آن  که  است  تعالی  فقط حق

 باشد. می  سزاوار پرستش  که  فقط اوست  پروراند پس می  خویش  نعمتهای  را به

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 دروغگو  سبب : آنها به یعنی «شوند آنها احضار می ااو را دروغگو شمردند. قطع  پس»

 شوند. احضار می  ، قطعا در عذاب÷ الیاس  شمردن

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ   
رهند  می  از عذاب ÷ الیاس  از قوم  : فقط کسانی یعنی «خداوند  مخلص  جز بندگان»

 باشند.  ساخته  الصاو خ  را تنها برای  و پرستش  و عبودیت  بوده  مؤمن  تعالی  حق  به  که

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
  میان در ÷ الیاس  : برای یعنی «گذاشتیم  جای به  نیک  نام  آیندگان  او در میان  و برای»

 . گذاشتیم  باقی  نیک  و آوازه  ، نام بعد از وی  های أمت

،  است  شده  اضافه  آن  هب«  نون»و « یا»و   است  الیاس«  الیاسین»مراد از   _ٺ  ٺ  ٺ  ٿ+

  در قرائت«.  سینین» و طور« سینا»: طور  است  . و نظیر آن است  اعجمی  اسمی  چراکه

  پیام  به  که  دینش  و بر اهل بر او  : سالم یعنی«  یاسین  آل  علی  سالم: » است  آمده  دیگری

 آوردند.  ایمان  حقش

 ڤٿ  ٿ              ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 «ما بود  با ایمان  زیرا او از بندگان  دهیم می  پاداش  گونه  را این  ما نیکوکاران  هرآینه»

 . نیز گذشت  دو آیه  تفسیر نظیر این
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 ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
فرزند  (÷ )برادر ابراهیم  او لوط فرزند هاران «بود  لوط از پیامبران  و در حقیقت»

«  سدوم» شهر  اهالی  سوی او را به أآورد و خداوند  نایما ÷ ابراهیم  به  بود که  ختار

 فرستاد.  پیامبری  به

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  
 ماندگان از باقی  که  ، جز پیرزنی دادیم  نجات  را همگی  اش او و خانواده  که  گاه آن»

 بود. ÷و او همسر لوط  در عذاب «بود 

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 او ایمان  به  را که  از قومش  ماندگان : باقی یعنی «ساختیم  هالكرا   دیگران  سپس»

 . نابود ساختیم  خویش  بودند، با عذاب  نیاورده 

 

 ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  
 اند. مکه  مردم  آیه  این  مخاطب «کنید گذر می  بامدادان  شما بر آنان  و در حقیقت»

،  در آنها موجود است  آثار عذاب  که  کسانی  بر منازل  شما بامدادان ! مکه  مردم  : ای یعنی

  راهشان بر سر«  سدوم»کنید؟ زیرا شهر  گذر می  شام  سوی به  خویش  در سفرهای

 . داشت قرار  شام  سوی به

 

 ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ    
  پس»  شام  سوی به  وآمدتان رفت  کنید ؛ در هنگام گذر می  بر منازلشان «نیز  و شامگاهان»

بینید تا از  می  الهی  از آثار عذاب  در دیارشان  که  در آنچه «کنید؟ نمی  آیا تعقل

 باشید؟.  بیمناك  آنان  همانند سرنوشت  سرنوشتی

کرد   تبدیل  و متعفنی  گندیده  دریاچه  را به  شهرشان  عزوجل  خدای»گوید:  کثیر می ابن

« لوط  بحیره«  نام به ، دریاچه  این  دارد، که  بدبو و بدمزه  بس  و آبی  زشت  بس  منظری  که
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  به  لوط و یونس  داستان» گوید: می  نسفی«. قراردارد  اردن  شرق  و نزدیک  مشهور است

  سالم ‡ پیامبران  بر همه  در آخر سوره أنشد زیرا خداوند  بر آنها ختم  گفتن سالم

 «.اکتفا گردید  آن  به  پس  است  فرستاده

 

 ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
 از زمره  یونس  و در حقیقت»:  است  سوره  در این  داستان  و آخرین  ششمین  ینا

  اسرائیل بنی  . او ظاهرا از پیامبران است  فرزند متی  ذوالنون  : همان یونس «بود  پیامبران 

فراخواند و   حق  سوی را به  فرستاد تا آنان  بزرگ  شهری  سوی او را به أخداوند  بود که

 بودند.«  موصل«  از سرزمین«  نینوی»شهر   هالیا  آنان

از   عذاب  بود و چون  داده  را وعده  الهی  عذاب  قومش  به ÷ یونس»گویند:  می  مفسران

از   که  غالمی شد و مانند  بیرون  از میانشان  پروردگارش  اذن تأخیر افتاد، بی  به  آنان

  ، در آیه جهت  بدین گردید،  سوار کشتی و  باشد، قصد سفر دریا کرده  گریخته  موالیش

 . گشت  موصوف«  گریزنده«  به  بعدی

 

 ک  ک  گ  گ   گ  گ  
  موالی از نزد  غالم  : گریختن اباق  اصل «گرانبار بگریخت  کشتی  سوی به  که  گاه آن»

  وصف  این  پروردگار بود، به  اذن  بی  او از قومش  گریختن  و چون  است  خویش

 شد.  فموصو

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  
تا از  انداختند  همدیگر قرعه  میان  کشتی  : سرنشینان یعنی «انداختند  قرعه  با هم  پس»

  کشتی دریا افگنند و  خود را به  از آنان  ، برخی گرانباری  سبب به  کشتی  شدن  غرق  بیم

شد و   مغلوب  کشی در قرعه ÷ : یونس یعنی «شد  و او از مغلوبان»گردد   سبک

 دریا انداختند.  ، او را به بنابراین
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 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
بود   کرده  : کاری یعنی «بود  فرو بلعید و او درخور مالمت»  نهنگ «او را ماهی  پس»

سوار  و  دریا رفت  سوی به  پروردگارش  اذن بود زیرا بی  و مالمت  سرزنش  موجب  که

 او را فروبلعید.  ، ماهی انداخت  بخود را در آ  چون ! شد. آری  کشتی

 

 ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   
یا  أخدا  از ذکرکنندگان ÷ : اگر یونس یعنی «نبود  گویان تسبیح  اگر او از زمره  پس»

  نبود؛ با این  ماهی  در شکم  برایش  گویان نبود، یا از تسبیح  وی  برای  از نمازگزاران

  در شکما قطع»؛ «78االنبیاء/»الظالمین(   من  کنت  نیإ  سبحانک  نتأال إ  لهإ : )ال دعایش

  ماهی  : قطعا شکم یعنی «ماند می  شوند، باقی  برانگیخته  مردم  که  تا روزی  ماهی  آن

  در شکم  ذوالنون  دعای: » است  آمده  شریف  شد. در حدیث می  گور وی  تا روز قیامت

در   آن  به مسلمانی  بود، هرگز هیچ الظالمين(  من  كنت  نيإ  سبحانك  نتأال إ  لهإ)ال   ماهی

 «.گیرد قرار می  مورد اجابت  دعایش  که کند، جز این دعا نمی  امری

 

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
: او  قولی . به است  از بنا و گیاه  خالی  عراء: مکانی «افگندیم  گیاه بی  کرانه  او را به  پس»

  داناتر است أشد و خدا  افگنده  یمن  سرزمین  دیگر: بر کرانه  قولی و به  دجله  کرانهبر 

از   حالی در او را  ماهی  داد پس  فرمان  ماهی  به  خداوند متعال «بیمار بود  که حالی در»

  فشار بلعیدن او بر اثر  کرد که  پرتاب  بیرون  به  افگند و از شکمش  ساحل  به  دهانش

  او چون»گوید:  می مسعود بود. ابن  رفته  از میان  بدنش  ، بیمار بود و پوست یماه

  که  نوزادی  او چون»گوید:  می  سدی«. آید می  بیرون  تخماز   بود که  گشته  پری بی  جوجه

  روایت  به  مرفوع  شریف  در حدیث «.آمد  بیرون  ماهی  شود، از شکم متولد می  تازه

 ÷پیامبر  یونس  به  چون»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  مالک  بن انس
او   دعای  بخواند، این  کلمات  با این  ماهی  شکم را در أخداوند  شد که  معلوم

  ضعیف  است  صدایی  این گفتند: پروردگارا!  فرشتگان . باال رفت  عرش  سوی به  کشان ناله
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صدا   این  فرمود: آیا صاحب أ. خداوند و ناشناخته  دوردست از دیاری   شده و شناخته

  ونسی  ام فرمود: بنده  عزوجل  ؟ خدای کیستاو  گفتند: پروردگارا! شناسید؟ را نمی

  مستجاب  و دعای  شده  پذیرفته  او عمل  برای  هنوز هم  که  یونسی  ات بنده . گفتند: است

  حالی در آسوده  که  آنچه  سبب  به  ر ویپروردگارا! آیا ب شود؟! می  برداشته  آسمان  به

 ؟ دهی  بال، نجاتش  چنگال  به  وی  گرفتاری  متا در هنگا  کنی نمی  داد، رحم می انجام 

  به او را  داد و ماهی  را فرمان  ماهی  . پس کنم می  رحم  فرمود: چرا؛ بر وی أخداوند

 «.افگند  گیاه بی  کرانه

 

 ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
 افگند و  سایه  تا بر سر وی «رویانیدیم  کدوبن  از نوع  سر او درختی  ر باالیو ب»

:  یقطین رویید.  تنش  شد و موی  سخت ÷ یونس  بدن  گوشت  آرام  آرام  بود که  چنین

  برای أخداوند» گوید: می  . ابوهریره است«  قرع«  نام به  ای کدو از گونه  درخت

  و شام  خورد و هر صبح می  زمین  از خاروخاشاك  که  اشترا برگم  وحشی  بزی  یونس

سیر و   گشود و او را از شیر خویش می را بر او  خویش  هر دو پای  میان  آمده  نزد یونس

  در حدیث«.  بهبود یافت  رویید و حالش  وی  تن  پوست  که تا آن  ساخت می  سیراب

  درخت  این»فرمودند:  داشتند و می  ستدو کدو را ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف

 : ، از جمله فواید کدو بسیار است»گوید:  می کثیر ابن«.  است  ، یونس برادرم

 . آن  رویش  ـ سرعت 

 دارد.  که  ای و نرمی  و طراوت  بزرگی  سبب به  آن  برگهای  افگندن  ـ سایه 

 شود. نمی  نزدیک  آن  به  مگس  که ـ این 

 نیکو دارد.  تغذیه  آن  یوهم  که ـ این 

 «.شود می  خورده  با مغز و پوست  و پخته  خام  که ـ این 
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 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ   
بیشتر از صدهزار   سوی  به  : بلکه یعنی «صدهزار نفر یا بیشتر از آن  سوی و او را به»

و   گریخت دریا  سوی به  او از نزدشان  بودند که ÷ یونس  و آنها قوم «فرستادیم»نفر 

ما   برای  آیات  در این  خداوند متعال  افتاد که  برایش  اتفاقی  ، همین وی  بعد از گریختن

 ÷ یونس  پس بودند.  موصل  از سرزمین  نینوی  اهالی  وی  و قوم  است  کرده  حکایت
 بود.  عزوجل پروردگار  نیز، فرستاده  دریا بگریزد و بعد از آن  سوی به  که از آن  قبل

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  قوم  که : بعد از آن یعنی «کردیم  برخوردارشان  آوردند و تا چندی  ایمان  پس»

  عزوجل  خدای آوردند و  او ایمان  کردند، به  را مشاهده  وی  نبوت  های نشانه ÷ یونس

،  عمرهایشان  رسیدن  نهایت ها و به اجل  رسیدن سر به  را در دنیا تا هنگام  آنان  هم

 مند گردانید. بهره

 

 ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  
را   پروردگارت آیا»:  که  بپرس  و از آنان «جویا شو  از مشرکان» !ص محمد  ای «پس»

  در انتساب  پندارشان  که این  : بر فرض یعنی «؟ است  را پسران  و خود آنان  دختران

  پندارشان  به  را ـ که  ادنی  جنس  آنان  باشد، چگونه  درست  سبحان  خدای  فرزند به

خود   پسرانند ـ به  پندارشان  به  را ـ که  و اولی  اعلی  و جنس أخدا  دخترانند ـ به

 ؟. نیست  و حماقت  جهل  منتهای  دهند؟ آیا این می  نسبت

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
 و  ، برگشته است  شدیدتر از آن  که  آنچه  سوی به  اول  از سخن أخداوند  سپس

  : چگونه یعنی «شاهد بودند؟  و آنان  آفریدیم  را مادینه  یا ما فرشتگان»فرماید:  می

،  آفریدیم را  ما فرشتگان  که  در هنگامی  آنان  که پندارند در حالی می  را مادینه  فرشتگان

  چنین  پردازد که می  حقیقت  این  بیان  به  سبحان  ، خدای ترتیب  این  اند؟ به حاضر نبوده
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اند  نبوده  فرشتگان  آفرینش شاهد  شود و آنان نمی  دانسته  مشاهده  جز از طریق  چیزی

، آنها بتوانند  تا در نتیجه  عقلی  دلیلی  وجود دارد و نه  بر قولشان  سماعی  دلیلی  نه  پس

 دهند.  نسبت  عقلهایشان  را به  آن  دریافت

 

 ىئ  ىئ  ی  ی     ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
  ! در حالی : خدا فرزند آورده خواهند گفت اقطع  از سر تهمتشان  اینان  هشدار که»

،  است  و افتراء سرزده  فقط از سر دروغ  سخنشان  و این «دروغگویند اآنها قطع که 

گمان  بی  باشد پس  وجود داشته  سخنشان  بر این  دلیلی  شبهه  و یا حتی  دلیل  که آن بی

 . است  زاده  از کسی  و نه  فرزند آورده  نه أخداوند 

 

 ٱ  ٻ     ٻ       ٻ  ٻ  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
 داوری  ، چگونه شده  ؟ شما را چه است  برگزیده  را بر پسران  آیا خدا دختران»

  که ؟ با این است  داده  و برتری  برگزیده  را بر پسران  : آیا او دختران یعنی «کنید؟ می 

  حق  اگر برای  هستند؟ پس  دو جنس  شما بهترین  ها و باورهای داوری  بر طبق  سرانپ

  اراده  که  آنچه  گزید زیرا او بر اعمال را برمی  باید پسران بود، قطعا می  فرزندی  تعالی

  و منزه  پاك گویید، می  و او از آنچه  است  پندار شما نادرست  این  پس  کند، قادر است

 شد.با می

 

 پ  پ  پ  
تا  اندیشید کنید و نمی نمی  ، تأمل گفتیم  : آیا در آنچه یعنی «شوید؟ آیا متذکر نمی»

 را دریابید؟.  خویش  سخن  بطالن

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ              ٿ  ٿ  
  نای در «گویید می  اگر راست  پس»گویید؟  می  که  بر آنچه «آشکار دارید  یا حجتی»

  که را بیاورید  از آسمان  شده  نازل  : کتابی یعنی «را بیاورید  کتابتان»خود   ادعای
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  گرداند زیرا آنچه  شما ثابت  را برای  حجت  و این  بوده  حجتی  چنین  دربرگیرنده

 را جایز  آن  طور کلی به  عقل  باشد بلکه  داشته  عقلی  گاه تواند تکیه گویید، نمی می

 .داند نمی

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 آنان: » است  : جنیانند. مجاهد گفته جنه «انگاشتند  پیوندی  خدا و جنیان  و میان»

  و کلبی  قتاده«. شود می  )جنه( گفته  برایشان  فرشتگانند که  های از شاخه  ای شاخه 

پیوند   گفتند: خداوند با جنیان کند ـ  لعنتشان  سبحان  خدای  ـ که  یهودیان»اند:  گفته

:  قولی به «.اند خویشاوندی  این  از فرزندان  و فرشتگان  است  برقرار کرده  خویشاوندی

کرد   خواستگاری  جن  گفتند: خداوند از اشراف  بود که  و خزاعه  کنانه  قبایل  سخن  این

خدا   دختران  فرشتگان  سکردند پ  او تزویج  خود به  سرآمد و شریف  از دختران  و آنان

 گویند. می  ازآنچه  سبحان  خدای  برتر است«. اند جن  اشراف  دختران  از نسل

 : یعنی «احضار خواهند شد  خودشان  اند که دانسته  خوبی به  جنیان  که آن  و حال»

 سبب به  و در آن  احضار شده  ، در دوزخ سخن  این  کفار گوینده  اند که دانسته  جنیان

  جنیان باشد:  این  معنی  دارد که  احتمال  شوند. همچنین می  عذاب  خویش  و افترای  دروغ 

  که  در حالی کند، حاضر می  حساب  برای  زودی را به  خود آنان أخداوند  دانند که می

کار   این  برای را  ، هرگز آنان داشت می داز پیوندها وجو  پیوندی  او و آنان  اگر در میان

 کرد. احضار نمی

 

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
 فرزند  دادن  ؛ از نسبت و بهتان  دروغ به« آورند می  در وصف  از آنچه  است  خدا منزه»

 او.  برای
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 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
  که این از أخداوند  مخلص  بندگان  : لیکن یعنی «خداوند  مخلص  بندگان  استثنای  به»

  مخلصان  بیان  نمایند، بیزار و برکنارند بلکه  وصف  شایستنا  از اوصاف  چیزی  او را به

 . است  واقع  مطابق

 

 چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
بر ) أخداوند  جای به  از بتان «پرستید می  که  و آنچه»  کافران  ای «شما  در حقیقت»

 «است  در آمدنی  دوزخ  به  که را  گر نیستید مگر کسی گمراه»را   کس  هیچ (ضد او

  جهنم  به  که  است  مقدر کرده  وی  و او برای  رفته  الهی  در علم  را که  : جز کسی یعنی

 فشارند. می  بر کفر خود پای  اند که کسانی  کند و آنان  واردش

 

 ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  
 بیان  این «است  معین  او مقامی  برای  که جز این  نیست  از ما فرشتگان  یک  و هیچ»

 گویند: هیچ می  : فرشتگان . یعنی است  فرشتگان  از سخن  در حکایت أخداوند 

و   معلوم  جایی  سبحان  خدای  پرستش  در آسمانها برای  که جز این  از ما نیست  ای فرشته 

رد   برای ، انسبح  خدای  در پیشگاه  عبودیت  به  فرشتگان  اعتراف  دارد. این  معین

در   جایی  هیچ: » است  آمده  شریف  . در حدیث است  خویش  پرستشگران  پندارهای

 «.دارد قرار  ، یا قیام سجده  حال در  ای فرشته  بر آن  که جز این  دنیا نیست  آسمان

 

 ک  ک  گ  گ  
. در  متخد  و در پایگاههای  طاعت  در نماز و انجام «ایم بسته  ما صف  و در حقیقت»

نیز   دادند تا ایشان دستور  خویش  یاران  به ص خدا  رسول: » است  آمده  شریف  حدیث

  ببندند. اصحاب  صف بندند، در نماز می  صف  نزد پروردگارشان  فرشتگان  که  همچنان

فرمودند: آنها  ص خدا  رسول بندند؟ می  صف  چگونه  نزد پروردگارشان  گفتند: فرشتگان

  فرشتگان  صفوف  پس«. ایستند می  فشرده  هم به  و در صف  کرده  را کامل  ممقد  صفوف
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  وقتی: » است  کرده  کثیر روایت . ابن است  دنیا در زمین  اهل  ، همانند صفوف در آسمان

  : صفهای گفت ایستاد و می می  مردم  سوی به  روی  در محراب شد، عمر نماز برپا می

  هدایت  همچون  شما هدایتی  برای  ابر بایستید! زیرا خداوند متعالبر خود را برپا دارید!

  . سپس_ک  ک  گ+کرد:  می  را تالوت  آیه  این  گاه خواهد. آن را می  فرشتگان

را   نمازگزاران  یکایک  گونه  ! جلو بیا. بدین فالن  برو. ای  عقب ! فالن  فرمود: ای می

 «. گفت می  و تکبیر تحریمه  رفت جلو می  گاه پایید تا برابر بایستند آن می

: تا  گفت  که  است  کرده  روایت  مالک ابی از یزیدبن  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

  چون  گزاردند پس می نماز  گسسته  و از هم  طور پراکنده به  بود، مردم  نشده  نازل  آیه  این

  دستور دادند که  آنان  به ص خدا  سولر کرد،  را نازل _گ ک ک+:  آیه أخداوند

 «.ببندند  صف

 

 گ  گ  ڳ   ڳ  
.  آن در نماز و در غیر «گویانیم  خود تسبیح  که  و ماییم»گویند:  می  در ادامه  فرشتگان

و   عبادت  گویای  که  دارند، اوصافی قرار  اوصاف  بر این  فرشتگان  که  است  مراد این

  تعالی»کنند.  می  را وصف  کفار ایشان  که  چنان  ، نه است  سبحان  خدای  آنها برای  تذلل

 . و برتر است  گویند منزه می  از آنچه  سبحان  خدای«  عما یقولون  اهلل

 

 ڳ  ڳ               ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
و   جهل  به  محمدی  از بعثت  لقب  چون  : مشرکان یعنی «گفتند تأکید می  به  و مشرکان»

:  یعنی «نزد ما بود  از پیشینیان  اگر ذکری»گفتند:  می اشدند، مؤکد می  سرزنش  نادانی

از   شک بی» شد می  بر ما نازل  و انجیل  تورات  چون  پیشینیان  از کتابهای  اگر کتابی

  او خالص  برای را  نپرستشما  گمان : بی یعنی «شدیم خداوند می  یافته اخالص  بندگان

 . ورزیدیم او کفر نمی  و به  ساخته
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 ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  
 کافر شدند پس  آن  به»را آورد؛   آنها کتاب  است به صمحمد  حضرت  وقتی «ولی»

 کفر خود را.  شوم  و فرجان  عاقبت «خواهند دانست  زودی به 

 

 ٴۇ  ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
  ما از پیش  فرستاده  رسالت  به  بندگان  در حق»محفوظ   در لوح «ما  کلمه او قطع»

  علیه  آنان  به أخداوند  که  است  ای و پیروزی  : کامیابی مراد از کلمه «است  صادر شده

 احتم  ایشان  که»فرماید:  می  خود در تفسیر آن  که چنان  است  داده  کفار وعده

کار از  زیرا فرجام «پیروزند  لشکر ما، آنان  و هرآینه»  در دنیا و آخرت «ندیافتگان نصرت

(ذکر شد. 171)  در آیه  که  ای یا وعده«  کلمه«  همان  است  این  . پس است  ایشان  آن

 باشند. می  و پیروانشان ‡ پیامبران  ، یعنی وی  حزب« ألشکر خدا»

  غالب  شود زیرا پدیده می  قطعا محقق  مؤمنان  بهو غل  پیروزی  به  تعالی  حق  وعده ! آری

  حقیقت  و این  است  بر دشمنانشان ألشکر خدا  ، پیروزی و هر سنگری  در هر معرکه

  لشکر حق  از آن  نیک  و فرجام  ، عاقبت و در هر رزمگاهی  در هر حال  که  است  مسلم

امر   یک  دهد، این  روی  در کارشان  مقطعی  و فتوری  شکست  باشد و اگر هم می

  کار از آن  : وسرانجام للمتقین  فرماید: )و العاقبه می  سبحان  خدای  که چنان  گذراست

 است(.  گان تقواپیشه

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    
  که  تا مدتی : یعنی «تا مدتی»: از کفار  یعنی «از آنان»  پس  است  چنین کار این  هرگاه «و»

  از: مدت  است  عبارت  مدت  آن «برتاب  روی»  است  لوممع  سبحان  نزد خدای

  مسلحانه  جنگ  تو را به  که  گاه تا آن  با آنان  از جنگ  ات و خودداری  داشتن نگه دست

، در  پیروزی  این هللحمدا به  . که است  قطعی  ات پیروزی  که  است  زمان  و آن  دهیم  فرمان

 . یافت  تحقق  مکه  بدر و فتح
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 ۉ  ې   ې  ې  
 اسیر و  آید ؛ با کشتن فرود می  آنان ما بر  و مجازات  عذاب  که  وقتی« را بنگر  و آنان»

 ندارد.  حالشان  به  سودی  هیچ  نگریستن  که  اما در هنگامی «زودا بنگرند  که»  ساختنشان

 

 ې  ى  ى  
از  مشرکان  ! ؟ آری آن  وقت  از فرارسیدن  قبل «خواستارند  ما را شتابزده  آیا عذاب»

خواهد   یما ک  عذاب  گفتند: این و معاد می  حق  رسالت  به  و تکذیبشان  فرط ناباوری

 بود؟

گفتند:   فرمود: مشرکان  که  است  کرده  روایت كعباس از ابن  نزول  سبب  جویبر در بیان

  را برای  آن و شتابان   مایانبن  دهی می  مان بیم  از آن  را که  عذابی  ما آن  به !ص محمد  ای

 . است  ـ صحیح  و مسلم  ـ بر شرط بخاری  روایت  شد. این  نازل  آیه  این  ما بیاور! پس

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  
  ساحه  به ص خدا  رسول  آمدن : مراد فرود قولی  به «فرود آید  آنان  ساحه  به  چون  پس»

  : در آن یعنی «! بد است  چه  یافتگان بامداد بیم»  ستا  مکه  در روز فتح  و دیار مشرکان

،  در نزد اعراب:  !. صباح بد است  اند، چه شده  داده  بیم  عذاب  به  که  ، بامداد کسانی هنگام

 گیرد. می  بامداد انجام  در هنگام  که  از هجومی  است  عبارت

  چون بردند و  خیبر حمله  به  بامدادان ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

با   بناگاه بروند،  خویش  آمدند تا بر سر کارهای  خود بیرون  ها و تبرهای با بیل  یهودیان

  به  محمد است گفتند: می  که بازگشتند درحالی  سراسیمه  روبرو شدند پس  لشکر اسالم

خربتاهلل»فرمودند:  ص خدا  رسولمحمد و لشکر...! و  خدا! نزلناأكبر، إذا إنا خيبر،

صباحقومبساحة   قومی  ساحه  به  شد خیبر، ما چون  : اهلل اکبر، خراب المنذرينفساء

 «.! بد است  چه  یافتگان بیم، بامداد  فرود آییم
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 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  
  که و بنگر  برتاب  روی»  است  معلوم  سبحان  نزد خدای  دیگر که «تا مدتی  و از آنان»

 را.  کفر خویش  عاقبت «نیز خواهند نگریست  آنان

  انتظار کشیدن (،174)  سابق  تأکید تکرار نمود. مراد از آیه  را برای  دو آیه  این  تعالی  حق

  عذاب  وقوع  وقت ، آیه  اما مراد از این  است  دنیا بر کافران  عذاب  دادن  روی  تا هنگام

 باشد. می  آخرت

 

 ی  ی  ی  ی  جئ     ىئ  ىئ
 وصف  گروه  این  از آنچه»  و غلبه «، پروردگار عزت پروردگارت  است  منزه»

هر  از  تعالی  حق  مراد، تنزیه  . پس وی  به  و فرزند و شریک  زن  دادن  در نسبت «کنند می 

وار سزا  حضرتش  به  که  کنند؛ از آنچه می  وصف  آن  او را به  مشرکان  که  است  صفتی

 . نیست

 

 حئ  مئ  ىئ  يئ  
  برایشان  ها و نامالیمات از ناخوشی  و سالمتی  : ایمنی یعنی «باد  بر پیامبران  و سالم»

دیگر نیز   فرستادید، بر پیامبران می  سالم  بر من  چون: » است  آمده  شریف  در حدیث باد!

 «.بفرستید  سالم

 

 جب  حب  خب  مب  ىب   
در  ، در انجام  در آغاز و هم  هم «است  روردگار عالمیانخداوند، پ  ویژه  و ستایش»

.  است  فرستاده  دهنده آور و بیم انسانها مژده  سوی را به  پیامبرانش  که  نعمت  برابر این

را   مشرکان  که در برابر این  است أخداوند  مخصوص  : سپاس است  این  معنی  قولی به

  نعمتهایی  همه دربرابر  او راست  و نیز سپاس  است  را پیروز ساخته ‡ نابود و پیامبران

 علی  حضرت روایت  به  شریف  . در حدیث است  داشته  ارزانی  خویش  خلق  بر کل  که

در   برایش  شود که می  شادمان  این  به  هر کس»فرمودند:  ص  اکرم رسول  که  است  آمده
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  خود ـ هنگامی  آخر مجلس شود، باید در  هپیمان  تر از مزدش تمام  ای پیمانه  روز قیامت

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  +خواهد برخیزد ـ بگوید:  می  که

:  که  است  آمده  شریف  حدیث در  . همچنین  _ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

توبأوستغفركأنتأالإلهإالوبحمدكاللهمسبحانك: » دعاء است  این  مجلس  کفاره

  ، از تو آمرزش نیست  تو را، جز تو خدایی  ، سپاس و منزهی  تو پاك لها!: بار ا ليكإ

 .1« گردم بازمی  تو با توبه  سوی و به  خواهم می

                                                           
«.  ام کرده نیز ترتیب  ای جداگانه  جزوه  مجلس  کفاره  در آداب  را که  خدای  حمد و منت»گوید:  کثیر می ابن 1

 کنید.  مراجعه  وی  جزوه  به  پس
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 ﴾ص   سوره ﴿
 . است  ( آیه88)  و دارای  است  کیم

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  
. و  تنوین با یا  تنوین  ، بدون یا کسر آن  و فتح  دال  سکون  به «صاد»شود:  می  خوانده

  و این  است  مقطعه  از حروف  حرف  . این است  ضعیف  تنوین  کسر بدون  به  آن  قرائت

  خداوند متعال  که  است  ها، از رموزی سوره  ابتدای  مقطعه  از حروف  آن  و امثال  حرف

 . است  داده  اختصاص  خودش  آنها را به  علم

 توجه  در اینجا، برای  قرآن  به أخداوند  د خوردنسوگن «ذکر  دارای  قرآن  سوگند به»

  ، مشتمل قرآن  الذکر: یعنی  . ذی است  آن  و منزلت  جایگاه  قدر و برتری  شرف  به  دادن 

  قرآن  به  : قسم است  این  آن  معنای  قولی . به چیز است هر  بیان  در آن  که  است  بر ذکری

  نظر دارند ؛ قتاده  اختالف ؟ چیست  قسم  جواب  که در این  . مفسران شرف  دارای

را   قول  جریر نیز این . ابن است _...پ    پ  پ+:  بعد، یعنی  ، آیه آن  گوید: جواب می

  سوره  این  کل  سیاق  که  است  مضمونی ، قسم  دیگر: جواب  قولی . به است  برگزیده

 باشد. می  آن  متضمن

 

 ڀ  ڀ     پ  پ   پ           ڀ   ڀ 
 هیچ  فرمود: قطعا در قرآن  گویی «هستند  جویی و ستیزه  در سرکشی  کافران  بلکه»

باشد  نمی  در آن  و شبهه  شک  پذیرند، موجب را نمی  آن  کافران  که و این  نیست  شکی 

  پذیرفتن  عدم  قرار دارند و دلیل  جویی و ستیزه  و مخالفت  زیرا آنها در تکبر و سرکشی

باشد.   وجود داشته  ای و شبهه  شک  قرآن  در حقانیت  که  این  ، نه است  نیز همین  انآن

قرار   و امتناع  در مخالفت  حق  از پذیرفتن  : کافران است  این _ڀ   ڀ   ڀ+:  معنای  پس

 دارند.
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 ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
از   ، بسیاری از آنان  قبل ا: قطع یعنی «کردیم  شاننابود  از آنان  پیش  بسیار نسلها که چه»

بودند،   دارتر از کفار عصر بعثت تر و سرمایه نیرومندتر، بازدارنده  را که  گذشته  امتهای

:  یعنی «نبود خالصی   ، زمان زمان  دیگر آن  فریاد برآوردند ولی  که»  نابود کردیم

  زمان  ، نه زمان  شد اما این می  نازل  بر آنان  عذاب  سر دادند که  فریاد دادرسی  هنگامی

 . شان زاری و  فریاد و استغاثه  برای  مناسبی  وقت  بود و نه  و گریزشان  رهایی

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   
آنها را   که «آمد  برایشان  از خودشان  ای دهنده بیم  که از این»  کافران «کردند  و تعجب»

گفتند:   وکافران»دهد  و هشدار می  بیم  الهی  بر کفر استمرار ورزند ـ از عذاب  چنانچه ـ

  معجزات  گفتند که  را هنگامی  سخن  آنها این «شیاد است  جادوگری  شخص  این

 . است  بشر خارج  از قدرت  که  کردند، معجزاتی  را مشاهده ص پیامبر

 

 چ  ڇ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ 
  ای یگانه  متعدد را خدای  خدایان» ص محمد «آیا»گفتند:   کنان تعجب  کافران  همچنین

  راستی به»؟  است  محدود و منحصر کرده  سبحان  را فقط بر خدای  و الوهیت «داده قرار

  بود که  روی از آن  مشرکان تعجب  ! آور است  و بسیار شگفت «است  چیز عجیبی  این

  جهت را فقط بدین  انخدای  گفتند: ما این و می  داشت  از بتان  ، از خود خدایی ای هر قبیله

  خدایان  این  همه  و خدا خود مالک کنند  نزدیک  سبحان  خدای  ما را به  که  پرستیم می

را در   باطلشان  شیطان  گونه بدین وجود دارد؟  زیانی  چه  عقیده  در این  پس  است

 . گر ساخت جلوه  ، حق دیدشان

 

 ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
خواستند تا   از مشرکان ص خدا  رسول  که  است  نقل «خود رفتند  راه  به  آنان  و اشراف»

  کلمه  پرسیدند: این گردد. آنها  مطیع  برایشان  و عجم  عرب  با آن  بگویند که  ای کلمه
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  های جامه  که درحالی پس  !هللا اال  اله ال  طیبه  کلمه فرمودند: ص خدا  ؟ رسول چیست

خدا   را یک  خدایان  او همه گفتند: آیا برخاستند و می  افشاندند، سراسیمه را می  خویش

از   نزول  سبب  در بیان  وحاکم  ، نسائی احمد، ترمذی  که چنان ؟! است  قرار داده

بود   وی  بیماری  بیمار شد و در اثنای  بوطالبفرمود: ا  اند که کرده  روایت ك عباس ابن

  به  خطاب  ابوطالب  رفتند. پس  نزد وی ص خدا  رسولاز   شکایت  به  قریش  اشراف  که

 ص خدا  رسول؟  خواهی می  چه  تو از قومت ! ام برادرزاده  : ای گفت ص خدا  رسول
گردد و   آنها منقاد و مطیع  برای  عرب  بگویند که  ای تا کلمه  خواهم می  فرمودند: از آنان

 اال  اله ؟ فرمودند: ال چیست  لمهک  : آن ! گفت کلمه  جزیه بپردازد. فقط یک  آنان  به  عجم

  از آیه  بود که  ! همان عجیب  است  چیزی  این  گمان ؟ بی یگانه گفتند: خدایی   مشرکان !هللا

 شد.  نازل  آنان  درباره _ ... ۀ   ہ  ہ  ہ   +:  تا آیه _...ٱٻ  ٻ  +

  دهید و دین  خود ادامه  و روش  راه  : به یعنی «بروید»خود   پیروان  به  مشرکان «و گفتند»

خود   خدایان  : بر عبادت یعنی «نمایید  خود ایستادگی  و بر خدایان»محمد را نپذیرید 

خاطر از ما   بدین ص: محمد یعنی «است  شده  اراده اامر قطع  این  که»ورزید   پایداری

  بساط برچیده  این  دارد که  و دوست  یمرا فروگذار  معبودانمان  عبادت  خواهد که می

  که  هرگونه  ما به ، در و بنابراین  او را پیرو باشیم  جوید و ما همه  شود تا بر ما برتری

 . شده  ریزی برنامه  است  کاری  این  کند پس  بخواهد تحکم

 

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڑ  ک  ک  ک  
  به  ، عقیده نصرانیت  : ما در آیین یعنی «ایم اخیر نشنیده  را در آیین  چیزی  ما چنین»

توحید،   سوی  به  : دعوت یعنی «نیست  ادعا جز دروغبافی  این»  ایم توحید را نشنیده

 . است  و افترا کرده  را برساخته  محمد آن  که  است  دروغی

 

 ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ     ڳ   ڳ  ڱ   
 قوم  ما رؤسا و اشراف  که درحالی «است  شده  بر او نازل  ما قرآن  همه  آیا از میان»

  در باره  آنان  بلکه ! نه»؟  واالتر هستیم  و جاه  بزرگتر و در شرف  و از او در سن  بوده 
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و تردید   در شک  من  وحی  ، یا در باره قرآن  در باره  : آنان یعنی «اند در شک  ذکر من

  فریفته ، ام داده  آنان  به  که  مهلتی  و به «اند مرا نچشیده  هنوز عذاب  بلکه»دارند قرار 

:  است  این  معنی  شد. حاصل می  برطرف  چشیدند، شکشان را می  اند و اگر عذابم شده

  تصدیق  را به  آنان نرسد و  آنان  به  من  عذاب  هک  گاه کنند تا آن نمی  را تصدیق  آنها قرآن

 ناچار نگرداند.  قرآن

 

 ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  
باشد،  می  خویش  در ملک  مطلق  فقط او متصرف  که این  در بیان  خداوند متعال  سپس

در   ات بخشنده  پروردگار غالب»  : نعمت یعنی «رحمت  های یا مگر گنجینه»فرماید:  می

  ینچن ! ببخشند؟ نه خواهند می  که  هر کس  را به  نبوت  تا نعمت «است  اختیارشان

 ندارند.  وی  ملک  در پهنای  و اختیاری  تصرف  هیچ  آنان  بلکه  نیست

 

 ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
 تا به« است  آنان  آناز   دو است  آن  میان  و آنچه  آسمانها و زمین  یا مگر فرمانروایی»

باید باالروند   پس»:  است  خواهند بازدارند؟ اگر چنین  خواهند بدهند و از هرکه  که هر 

  وسایلی و  باید با اسباب  پس  در اختیار آنهاست  فرمانروایی  : اگر این یعنی «در اسباب

و   خواهند ـ از دادن می  هک  آنچه  صعود کنند تا به  آسمان  برساند، به  آسمان  را به آنها  که

 خواهند، بپردازند. می خود  که  گونه  را آن  و کار عالم  رانده  ـ حکم  بازداشتن

  معجزات از  ای معجزه  حاوی  ولی  است  آمده  عجز آنان  نمایاندن  هرچند برای  آیه  این

اشعار دارد   حقیقت نزیرا بر ای  است  الهی  وحی  دهد: قرآن می  نشان  که  است  کریم  قرآن

خواهد داد و   رخ  عملیه  و این  است  ممکن  اسباب  وسیله  به  صعود در آسمان  که

در   خواهند بود که  کافران  و این  خواهند گذاشت  مسابقه  با هم  عملیه  در این  بسیاری

  مشاهده عصر خود را در  حقیقت  از این  ای ما گوشه  خواهند شد. که  پیشقدم  راه  این

 . کنیم می
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 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 : ای یعنی «هستند  شکستنی  درهم  که  است  از احزاب  آمده هم به  در آنجا لشکری»

  چنان  آنان  در آنجا که  نشو زیرا من  اندوهگین  آنان  جویی از استکبار و ستیزه پیامبر! 

  را سلب پردازند، عزتشان  می  زبو تح  همدستی  به  مؤمنان  گویند و علیه می  سخنانی

در آنجا جز  زیرا آنان   کشانم می  شکستشان  و به  ساخته  را پاشان  ، جمعشان نموده

در   که  است  مؤمنان  ساختن بر پیروز  الهی  قطعی  وعده  این  یستند. البتهن  مغلوب  لشکری

 . یافت  روز بدر تحقق

 

 ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
استوار و   بناهای  : صاحب یعنی «اوتاد  صاحب  و عاد و فرعون  نوح  قوم  از آنان  پیش»

 باشد. مصر  اهرامهای« اوتاد»شاید مراد از  «کردند  پیشه  تکذیب»  مستحکم

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
 فتنی. گ است  و پردرخت  انبوه  : بیشه ایکه «نیز  ایکه  لوط و اصحاب  و ثمود و قوم»

 به  : آنان یعنی «بودند  احزاب  اینان»  گذشت« شعرا«  در سوره  تفسیر آن  که  است 

الرجلفالنگویند: ) می  اعراب  که بودند چنان  موصوف  و کثرت  نیرومندی  ،  فالن :هو

شمار بیشتر  از نظر  هم  مکه  مشرکان  به  ، نسبت فوق  های : گروه مرد(. یعنی  هموست

  و اسباب  شکوه ، ، مدنیت قوت  همه این  دارتر پس سرمایه  نیرومندتر و هم  همبودند، 

 کند.  دفع  آمد ـ از آنان  سویشان  به  که  پروردگار را ـ هنگامی  عذاب  نتوانست  ظاهری

 

 ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  
گروهها   این  : از همگی یعنی «کردند  را تکذیب  پیامبران  که نبودند جز این  کدام  هیچ»

و  «شد  ثابت  آنان  در حق  من  عقاب  پس»داد   روی ‡ پیامبران  ، تکذیب و اقوام

 برحذر باشند.  زشتی  فرجام  باید از چنین  لذا مخاطبان  تکذیبشان  سبب ؛ به یافت  تحقق
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 جئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب  
 رخداد  و میان  آنان  : میان یعنی «کشند را انتظار نمی  تندی  بانگ  جز یک  و اینان»

 که  نیست  ، جز این است  داده  وعده  برایشان  عزوجل  خدای  که  دوزخ  عذاب

 : مقدار فواق «نیست  توقفی  را هیچ  آن  که»را در صور بدمد   دوم  نفخه ÷ اسرافیل 

  آن  چون : . یعنی است  تر در بامداد و شامگاهشیر ش  دو دوشیدن  میان  اندازه  به  ای زمانی

مراد   قولی به ندارد.  توقفی  شتر هم  دو دوشیدن  میان  مقدار زمان مرگبار بیاید، به  بانگ

خود   هوشی بی و  از بیماری  گاهی  که  هوش بیمار و بی  شخص  ـ بسان  : آنان است  این

 گیرند. نمی  آرام  ذابع  گیرد ـ از آن می  آید و آرام خود می  به

 

 جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث   
از  «ما را  زودتر بهره  هر چه پروردگارا!»  استهزا، استبعاد و تکذیب  از روی «و گفتند»

 تأخیر نینداز.  به  را تا روز قیامت  و آن «ما بده  به  از روز حساب  پیش»خیر یا شر 

 

 ڀ   ڀ     ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  
ما   بنده و  صبر کن»  کفرآلود و آزاردهنده  از سخنان «گویند می  آنچه بر» !ص پیامبر  ای

تا از  «یاد آور  به»  و عبادت  و تالش  و عمل  در علم «بود  قوت  صاحب  داوود را که

 ÷داوود  که  است  آمده  شریف  . در حدیث ها برگیری ، درسها و آموزه یادآوری  این
خوابید و  می را  شب  خورد، نصف و روز دیگر را می  گرفت می  روز را روزه  کی

  با دشمن  چون خوابید و را می  آن  ششم گذراند و باز یک می  قیام  را به  آن  سوم یک

:  است  آمده  شریف  در حدیث  . همچنین گذاشت فرار نمی  شد، هرگز پا به روبرو می

  از هر چه  که  است  : کسی اواب «بود  او أواب  آینه هر»«. بشر بود  عابدترین ÷داوود»

دارد، باز   دوست  که  آنچه  سوی و به  دارد، بازگشته را ناپسند می  آن  عزوجل  خدای

 باشد. نیرومند  در دین  را دارد که  توان  این  فقط کسی  گردد. البته می
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 ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
  تسبیح» همنوا با او  که «و بامدادان  ؛ شامگاهان ساختیم  را با او رام ما کوهها  هرآینه»

،  گفت می را ذکر أخدا ÷داوود  وقتی  بود که  چنان»گوید:  می  مقاتل «گفتند می

 «.فهمید می کوهها را  گفتن  گفتند و او تسبیح کوهها نیز همنوا با او ذکر می

 

 ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  
، ÷داوود با  و همراه  ای از هر ناحیه «بودند  گردآینده  که  کردیم  را رام  و پرندگان»

او را   تسبیح  پرندگان  چون  یعنی»گوید:  کثیر می گفتند. ابن می  تسبیح را  عزوجل  خدای

  شدند، در هوا بر جای می زبور  خواندن  به  وی  ترنم  مجذوب  که  شنیدند، از بس می

  در هوا همنوا با او تسبیح همانجا  توانستند بروند پس و نمی کردند می  خود توقف

  یک هر  کوهها و پرندگان : یعنی «بودند  کننده  او بازگشت  برای  همگی»«. گفتند می

  به  شریف  گفتند. در حدیث می  او، تسبیح  گفتن  خاطر تسبیح و همنوا با او و به  همراه

منسالميكلعلييصبح»فرمودند:   که  است  آمده ص خدا  از رسول ابوذر  روایت

فكلةصدقحدكمأ مربالمعروفأوةصدقةتكبيروكلةصدقةتهليلوكلةصدقةتسبيح،

: هر بامداد در  الضحييركعهمامنركعتانذلكمنويجزيةالمنكرصدقعنونهيةصدق

  هر تسبیحی  پس  است  الزم  ای صدقه  دادن 1شما از  یکی  از مفاصل  برابر هر مفصل

 ، هر امر به است  ای صدقه  ، هر تکبیری است  ای صدقه  ، هر تهلیلی است  ای صدقه

نماز را   . بدانید؛ دو رکعت است  ای صدقه  از منکری  نهی و هر  است  ای صدقه  معروفی 

نماز را نماز   این  که«. کند می  تاینها کفای  همه  گزارد، از جای می  در چاشتگاه  بنده  که

،  مکه  در روز فتح ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  نامند. در حدیث می « اشراق»

 خواندند.  نماز اشراق  رکعت  هشت

 

 

                                                           
 . است  مفصل  ـ سیصدوشصت  است  آمده  دیگری  در حدیث  که ـ چنان  مفاصل  این 1
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 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  
پایدار  را استوار و ÷داوود  : فرمانروایی یعنی «را استوار کردیم  اش و فرمانروایی»

  دلهای در  وی  و وحشت  رعب  در رزمگاهها و افگندن  وی  ؛ با پیروزی  ردانیدیمگ

قرار   داوریش  در معرض  که  هرآنچه  و شناخت  : نبوت یعنی «او حکمت  و به»  دشمنان

 «بخشیدیم»  قضاوت در امر  روشن  کردن  : فیصله یعنی «الخطاب و فصل»  گرفت می

و   و حاکمیت  در کالم  بخش  فیصله از نفوذ  عبارت  بالخطا  فصل»گوید:  مجاهد می

  است  معنی  مراد نیز همین«. شود می  را شامل  وی  سخنان  تمام  این  ، که است  داوری

بسیار   معنای  دادن : قرار الخطاب : فصل قولی به . را برگزیده  معنی  جریر این ابن  که چنان

 . است  اندك  در لفظی

 

 ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
از دیوار   چون  است  تو رسیده  به  دعوی  آیا خبر اصحاب» !ص محمد  ای «و»

 دو خصم  هیأت  را به  دو فرشته أخداوند  که  است  نقل «او باال رفتند؟  محراب

  زده سر  از وی  گردانند که  خطایی  به  و متنبه  او را متوجه  فرستاد که ÷داوود  سوی به 

فرود   نزد وی  و نمازش  عبادت  دیوار محراب  از باالی  دو فرشته  کند. آن  ا توبهبود ت

از   اوریا ـ یکی  زن ÷داوود»فرمود:   که  است  شده  روایت ك عباس آمدند. از ابن

را در   شوهرش  شد پس  وی  و شیدای  دید و دلبسته  غسل  ـ را در حال  فرماندهانش

  خواستگاری  از وی شد،  سپری  وی  عده  چون  گاه رسید آن  قتل  افگند تا به  پیش  جنگ

باال   وی  عبادت  ، از دیوار محل دو فرشته  آن ادرآورد. بعد  عقد خویش  کرد و او را به

. و  خوانیم را می  آن  حکایت أخدا  در کتاب  کهافگندند   وی  را پیش  ای و قضیه  آمده

را   اش بر او آمرزید و توبه  خدای عزوجل  تاد پساف  بر زمین  کنان سجده ÷داوود

  ابن  یاد شده  نظیر روایت)  در اینجا داستانی  مفسران» گوید: کثیر می اما ابن«.  پذیرفت

 ص  و از معصوم  است  از اسرائیلیات  برگرفته  بیشتر آن  اند که کرده  را نقل (ك عباس
چند  و هر  است  نرسیده  ثبوت  باشد، به  جبوا  از آن  پیروی  که  آنها حدیثی  در باره

  نیست  صحیح  حدیث  ما سند آنا،  است  کرده  را روایت  حدیثی  باب  در این  حاتم ابی ابن
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  خدای  را به  آن  و حقیقت  کنیم  بسنده  داستان  این  خواندن  صرف به  که است  بهتر آن  پس

باشد، نیز  می  آن  متضمن  قرآن  که  و آنچه  تاس  حق  زیرا قرآن  نماییم  موکول  عزوجل

 این  کثیر ـ منکر صحت نیز ـ همانند ابن  اسالم  دیگر از علمای  بعضی«.  است  حق

دو  باال آمدند، ÷بر داوود  از دیوار محراب  که  دو تن  آن»اند:  و گفته  شده  داستان 

  ومرافعه  دعوی  هم با  سفندان خویشگو  حقیقتا درباره  دو بشر بودند که  بلکه  نه  فرشته

 .1«داشتند

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

 گ    گ      گ  گ     ڳ  
  وبی  طور ناگهانی  دو به  زیرا آن «افتاد  هراس  به  بر داوود درآمدند و او از آنان  وقتی»

درآمدند.   شدند ـ بر وی وارد می  از آن  مردم  که  ای عادی  از دروازه  ـ نه  اش اجازه

نیاید و او را   وی نزد  روز کسی  در آن  بود که  داده  فرمان ÷داوود»گوید:  کثیر می ابن

از دیوار   غیر عادی  شکلی  به  که  با دو تن  بناگاه  تنها بگذارند پس  عبادتش  در خلوت

  ، ما دو طرف گفتند: نترس» «.هراسید  یرعادیغ  حالت  باال آمدند روبرو شد و از این

  کن  داوری  حق ما به  میان  پس  است  کرده  ستم  از ما بر دیگری  یکی  که  دعوا هستیم

  راست  راه  و ما را به»نشو  دور  ، از حق خویش  و داوری  : در حکم یعنی «و جور نکن

  وادارمان  و بر حق  کرده  راهنمایی  حق  سوی ما را به  قضیه  : در این یعنی «کن  راهنمایی

 . کن

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
گوسفند  : نعجه «دارد  نعجه  ، نودونه است  برادر من  این»:  دو گفت از آن  یکی  سپس

  میش  یک فقط  و من»گویند  می  نیز نعجه  گاو وحشی  به  و گاهی  )میش( است  ماده

                                                           
حق نیز همان است که ابن کثیر رحمه اهلل عنوان کرده است زیرا چنین عملی از پیامبر خدا داوود علیه  1

السالم بسیار بعید است و چنین روایتی از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم به ثبوت نرسیده و به احتمال 

 بسیار از اسرائیلیات و منابع اهل کتاب است.
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  به  هم را  میشت  یک  : آن یعنی «واگذار  من  به  را هم  میش  یک  گوید: آن و می  دارم

و »باشد   من  و نصیب  بهره  هم  یکی  و آن  بپیوندانم  خودم  میشهای  را به  تا آن  بده  من

زیرا   مدهآ  غالب  در دعوی  بر من  : برادرم یعنی «است  آمده  غالب  بر من  گویی در سخن

 . تواناتر است  از من  حجت  در طرح

کنند.  می  تشبیه  ماده  گاوهای  را به  و زنان  تعبیر کرده«  نعجه«  نیز کنایتا به  از زن  اعراب

  این  دو فرشته  آن گویند: کنند، می می  را مطرح« اوریا«  زن  داستان  که  کسانی  روی ازاین

کردند زیرا   مطرح  اشتباهش  به  وی  ساختن  و متوجه ÷اوودد  منظور تنبیه  را به  داستان

  بود. پس  دوخته  اوریا نیز چشم  زن  ، به آزاد داشت  ها زن ده  خودش  که  حالی  او در عین

 اوریا بود.  ، زن« نعجه»از   مرادشان

 سرائیلیا  را از داستانهای  و آن  را رد کرده  داستان  این  ، مفسران گفتیم  که و چنان

 اند. شناخته 

 

ۆ  ۆ  ۈ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ  ڭ ے  ۓ ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې   ى    ى   ائ  ائ   ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
  تو ستم  خود در حق  میشهای  به  و افزودنش  میشت  او در مطالبه ا: قطع داوود گفت»

  ، حکم میش  نودونه  صاحب  آن  ادعای  بطالن  به ÷داوود  بود که  چنین «است  کرده

بود: لقد   سخنش در این  ÷داوود  خطا و لغزش  که  است  نقل»گوید:  می  کرد. نحاس

و   تحقیق  که از آن  قبل . زیرا او است  کرده  ستم  در حقت  برادرت  که  تیراس : به ظلمک

،  میش  یک  آن  بسا صاحب چه  امر فکر نکرد که  این  و به  را گفت  سخن  کند این  بررسی

  به»  در مال «از شریکان  بسیاری  و در حقیقت»افزود:  ÷داوود«. ستمگر باشد

  استثنای  به»دیگر را بنمایند  یک  حق  رعایت  که آن بی «دارند روا می  همدیگر ستم

دور   خود را از ستم  آنانند که  پس «اند کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که  کسانی

  وصف  این  به  که «و اینها»کنند  نمی  ستم  دیگران ، یا بر خویش  و بر شریک  داشته  نگه

ما او   که»کرد   حاصل  و یقین «اند. داوود دانست  اندك  بس»نکنند   و ستم  بوده  آراسته

،  دو فرشته  ، یا آن دو شخص  آن  از آمدن  هدف  که و فهمید «ایم کرده  را آزمایش
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  دوتن  آن  میان  بر سر آن  و دعوایی  در آنجا میش  واقع در و  بوده  خود وی  به  گویی کنایه

از   بفهمانند که  خود وی  ، به قضیه  این  آنها خواستند تا با طرح  بلکه  است  نبوده  مطرح

  ازدواج را به  تا زنش  کرده  ، سوء استفاده امرش  تحت  فرمانده خود بر اوریا  سلطه

  آمرزش  عزوجل  از خدای  خاطر این به ÷: داوود است  این  معنی ورد. یادرآ  خویش

  دیگر دعوی  از طرف  که از آن  در مورد میشها پیش  دعوی  دو طرف  میان  که  خواست

 بود و در  کرده  بشنود، حکم  رابطه  را در این  وی  بخواهد و سخن  مدرکی و  نیز دلیل

دو را   آن  آمدن فرود ÷داوود  : وقتی قولی یگر بود. بهد  طرف  از آن  هم  حق  واقع

از   رسانند پس  قتل اند تا او را به آمده  کرد که  از دیوار دید، گمان  غیرعادی طور به

 . خواست  آمرزش  گمانش این

  قسمت  سه  خود را به  هفتگی  وقت ÷داوود  که  است  این  باره دراین  صحیح  روایت

کرد،  می  فرمانروایی و  امور کشورداری  را صرف  از آن  قسمت  ود؛ یکب  کرده  تقسیم

  و نیایش  عبادت  را به  سوم  و قسمت  مردم  میان  و قضاوت  داوری  را صرف  قسمت  یک

مقرر   و برنامه  نظم  این  دو خصم آن  داد. پس می  اختصاص  زبور در محراب  و خواندن

  کرد که  او باال آمدند لذا گمان  محراب از دیوار  هنگام ور بیط و به  او را زیر پا گذاشته

 و در  دو تن  آن  از ظهور غیرعادی  ناشی  وی  گمان  اند تا او را ترور نمایند. این آمده

  پدیده  ، یک اسرائیل بنی  در میان ‡انبیا  کشتن  بود که  واقعیت  وجود این  حال عین

 «کنان و رکوع»  خطایش  خاطر آن به «خواست  آمرزش  از پروردگارش  پس»بود.   شایع

و »  است  تعبیر شده  رکوع  ، به در اینجا از سجده «درافتاد  روی  به»  کنان : سجده یعنی

 . از لغزشش  ؛ با توبه بازگشت أخداوند  سوی به : یعنی «کرد  انابت

  پیش را در جنگها  ندهشفرما  آن  بود که  این ÷داوود  گناه»گوید:  می  شوکانی  امام

  زنش ÷داوود شد و  هاو کشت  گیرد. پس  نکاح  را به  زنش اشود و بعد  فرستاد تا کشته

  گردانید و با فرستادن  گناهش  این  او را متوجه  عزوجل  خدای  . پس گرفت  نکاح  را به

کند و از   واهیخ آمرزش رساند تا  وی  را به  معنی  ، تلویحا این وی  سوی به  فرشتگانش

  البته«. شد  پذیرفته  وی  وتوبه  خواست  آمرزش ÷داوود  کند پس  توبه  خطایش  این

 . کردیم  نقل را نیز  داستان  این  بودن  کثیر در مورد اسرائیلی ابن  رأی
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نظر   یا خیر؟ اختالف  است  تالوت  ، سجده آیه  در این  آیا سجده  که این  علما درباره

ها و  شافعی  ولی  است  تالوت  سجده  اینجا، جای  ها برآنند که و مالکی  حنافدارند. ا

  در قرآن  آن  به  که  تالوتی  سجده  ، نه شکر است  سجده  اینجا جای  ها برآنند که حنبلی

 . است  امر شده

 

 ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  
بر او »  خواست  آمرزش  از آن ÷داوود  هرا ک  گناهی  : این یعنی «امر را  این  پس»

 و  : قربت زلفی «نیکو است  و بازگشتی  او را نزد ما قرب  . در حقیقت آمرزیدیم

  :حسن ماب شد. حسن  ارزانی  وی  به ÷داوود  گناه  بعد از آمرزش  ، که است  کرامت

 . است  بهشت  به  رسیدن  ، یعنی نیک  و سرانجام  بازگشت

 

ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب   ىئ  ی ىئ  ىئ  ېئ  ېئ

 جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   
: ما تو را بر  گفتیم ÷داوود  به  یعنی «گردانیدیم  خلیفه  ما تو را در زمین داوود!  ای»

 ‡تو از  پیش  پیامبران  و جانشین  ، یا تو را خلیفه گردانیدیم  شخوب  خلیفه  زمین  روی
  : به یعنی «حق به  مردم  میان  پس«  کنی  امر و از منکر نهی  معروف  تا به  گردانیدیم

  بندگانش  میان در أخدا  حکم  از تعمیل  ، عبارت عدالت  این  که «کن  حکم»  عدالت

  بندگان  میان  و داوری  در حکم «نکن  پیروی  و هوس  و زنهار از هوی»باشد  می

در کند. در   به»  است  بهشت  ، یا راه حق  راه  که «خدا  را از راهتو   که» أخداوند

 را  روز حساب  که آن  سزای روند، به در می  خدا به  از راه  که  کسانی  حقیقت

  کردن  ترك  جمله روز و از  این  برای  عمل  فروگذاشتن  سبب : به یعنی «اند کرده  فراموش

 «.واهند داشتخ  سخت  عذابی»  عادالنه  قضاوت

إماماًمجلسمنهقربهمأوةالقياميوماهللليإالناسحبأنإ: » است  آمده  شریف  در حدیث

  محبوبترین  گمان : بیجائرمامإاًعذابوأشدهمالقيامةيوماهللإليالناسأبغض،وإنعادل



 

8020 

،  و منزلت  مقام  از روی  وی  به  آنان  و نزدیکترین  در روز قیامت أنزد خداوند  مردم

و   در روز قیامت در نزد خداوند  مردم  منفورترین  گمان و بی  است  عادل  فرمانروای

 «. ستمگر است  ، فرمانروای عذاب  آنها از روی  ترین سخت

 علم  و رویدادها، با اتکا به  در حوادث  و قضاوت  زمامدار را از داوری  آیه  این

  ارتکاب  حال را در  اگر مردی»گوید:  می  کند. ابوبکر صدیق می  هین  اش شخصی 

  تا دیگری  دهم نمی قرار  مورد مؤاخذه  ، او را بدان ببینم  عزوجل  از حدود خدای  حدی

  آمده  ابوداوود و دیگران  روایت  به  شریف  در حدیث«. دهد  امر گواهی  بر آن  غیر از من

  شد ولی  ایشان  به  آن  فروش منکر  خریدند اما فروشنده  اسبی ص خدا  : رسول که  است

  نکردند بلکه  خود حکم  نفع  به  خویش  بر علم  فقط با تکیه  رابطه  در این ص خدا  رسول

  آن  به  گاه داد آن  و گواهی  برخاست  دهد؟ خزیمه می گواهی  من  برای  کسی چه»فرمودند: 

در قضایا ) ص خدا  رسول: » که  است  کرده  نیز روایت ك اسعب ابن «.کردند  حکم  قضیه

 «.کردند صادر می  ، حکم مدعی  شاهد از سوی  یک  باسوگند منکر، یا آوردن (و دعاوی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  
 آنها را  بلکه «نیافریدیم  باطل  به  دو است  این  میان  را که  و آنچه  و زمین  و آسمان»

  این» شود  ما عمل  طاعت  کنند و تا در آنها به  ما داللت  تا بر قدرت  آفریدیم  این  برای

  ها بی پدیده  کنند: این می  گمان  زیرا آنانند که «اند کفر ورزیده  که  است  پندار کسانی

و   حساب  و نه  است در کار  یامتیق  گویند: نه می  اند و آنانند که شده  آفریده  هدفی  هیچ

  و بیهوده  ، عبث مخلوقات  این  آفرینش  که  است  آن  پندار مستلزم  خود این  . که کتابی

  سبب در روز محشر، به «آتش  اند از عذاب کفر ورزیده  که  بر کسانی  وای  پس»باشد 

 . کفر و پندار باطلشان

 

 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ  
 در زمین  اند، همانند مفسدان کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  را که  آیا کسانی»

  و به  کرده  ما را تصدیق  ، پیامبران آورده  ما ایمان  به  را که  : آیا کسانی یعنی «؟ گردانیم می 



 

8029 

  ار تکاب با  زمین  در روی  که  دهیم قرار می  اند، همانند کسانی کرده  ما عمل  فرایض

:  ، یعنی انکاراست  برای  اند؟ استفهام برانگیخته  و فتنه  ها، فساد کرده افرمانیو ن  معاصی

: مگر  یعنی «؟ دهیم قرار می  فاجران  را چون  یا پرهیزگاران» ! کنیم نمی  هرگز چنین

در   که  مسلمانان از  نیو کسا  کافر و منافق  را همانند اشقیا و بدکاران  مؤمن  گان تقواپیشه

  ، عدالت کنیم  اگر چنین  که ؟ هرگز! گردانیم اند، می فرو رفته  سبحان  خدای  معاصی

  در کار نباشد، همه  و جزایی  و حساب  از مرگ  پس  : اگر برانگیختن . یعنی ایم نکرده

و از   و حتمی  نجزا متعی دریافت   برای  آخرت  گردند لذا سرای برابر می  با هم  اینان

 . است  هیال  عدل  ملزومات

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  
  : ای یعنی «ایم را بر تو فرو فرستاده  آن  که  مبارك  است  کتابی»  قرآن «این»

تا »  ایم کرده  نازل  سویت را به  آن  که  است  بسیار پرخیر و برکت  کتابی  قرآن !ص محمد

  نازل  آن  در معانی  و اندیشیدن  بر و تأملتد  را برای  : قرآن یعنی «تدبر کنند  آن  در آیات

 «پند گیرند  از آن  و تا خردمندان»تدبر   و بدون  اندیشه  بدون  تالوت  برای  ، نه ایم کرده

  به»گوید:  می  بصری  پند گیرند. حسن  برتر، از آن  عقلها و خردهای  : تا صاحبان یعنی

  حدود آن  گردانیدن  ضایع و  با حفظ حروف،  در قرآن  تدبر و اندیشیدن  خدا سوگند که

  از خواندن  که درحالی ! تماما خواندم را  گوید: قرآن می  از آنان  یکی  که  گونه ، بدان نیست

 «.شود نمی  دیده  ـ بر وی  از عمل  و نه  از اخالق  ـ نه  اثری  قرآن

  به  آن  ، بهتر از خواندن تأملو   با ترتیل  قرآن  خواندن  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

  بصری  . حسن میسر نیست  ، تدبر در آن قرآن  سریع  زیرا با خواندن  است  سرعت

 «. از آنها است  کردن  ، پیرویأخداوند  تدبر در آیات»گوید:  می

 

 چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌ  
گوید:  می کثیر . اما ابن وی  برای  فرزندی  عنوان  به «داوود بخشیدیم  را به  و سلیمان»

داوود جز   وگرنه عطا کرد، ÷ سلیمان  پیامبر به  عنوان  را به ÷داوود  خداوند متعال»
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  تعالی  حق  سپس«. بود آزاد  صد زن  زیرا او دارای  نیز داشت  دیگری  فرزندان  سلیمان

  او اواب  راستی  به» ÷  سلیمان« بود  ای نیکو بنده»فرماید:  و می  را ستوده ÷  سلیمان

  ؛ با کثرتأخداوند  سوی بود به  کننده رجوع : او بسیار . یعنی است  : تواب اواب «بود

 . و انابت  ، عبادت طاعت

و   کرده  را بیان ÷ سلیمان  و انابت  اوابیت  های از نمونه  دو نمونه أخداوند  سپس

 فرماید: می

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
  وقت  به» ÷: بر سلیمان یعنی «شد براو  داشته  عرضه  چون»! ص دمحم  ای «یاد کن»

:  صافنات «جیاد  صافن  اسبهای»  ظهر یا عصر تا آخر روز است  : از وقت عشی «عشی

از دو   بر یکی  که  است  ، اسبی صافن  باشد. اسب ها می اسب  از اوصاف  صافن  جمع

  را بر زمین  آن  سم  و گوشه  داشته گهرا باال ن  دیگرش  ایستد و دست خود می  دست

  ، که است  خود ایستاده  و دو پای  دست  بر یک  اسب  این  که  است  گونه گذارد و بدین می

  شود که می  گفته  اسبی  جواد، به  باشد. جیاد: جمع می  آن  نشاط و چابکی  امر، نشانه  این

  ستایش  بسیار قابل  دو صفت ÷ سلیمان  ، اسبهای سان و تیزرو باشد. بدین  بسیار دونده

  و چابک  ، تیزتک پیمودن  راه  و در هنگام  و مطمئن  آرام  ایستادن  داشتند: در هنگام

 بودند.

 

 ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
  غافل  از ذکر پروردگارم  که  شدم  مهر اسبان  شیفته  چنان  من» ÷  سلیمان «گفت»

 کرد.  خورشید غروب  که : تا آن یعنی «شد  پنهان  خورشید در حجاب  که تا آن  گشتم

 ! شدند. آری  از چشمها پنهان  ها در مسابقه اسب  که : تا آن است  مراد این  قولی به

نماز   تماشا گردید که  این  غرق  و چنان  گشت  ها سرگرم اسب  تماشای  به ÷ سلیمان

ذکر  را بر  اسبان  و محبت  دوستی  من : خود آمد و گفت  به  شد، بناگاه  فوت  عصر وی
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بعد   در آیه  زد که  اقدامی  به  لذا دست ! دادم  بر نماز عصر ـ ترجیح  ـ یعنی  پروردگارم

 . بسیار است  مال  معنی  خیر به  الخیر: اصل شود. حب می  بیان

  دارای ÷ سلیمان: » است  عنها آمده هللا رضی  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

نماز عصر  را از ÷ سلیمان  که  هایی اسب»کند:  می  کثیر نقل ابن«. بود  بالداری  های اسب

 ÷ سلیمان  که است  قطعا مسلم  افزاید: ولی بودند. او می  هزار رأس بازداشتند، بیست
  در غزوه  که انچن کرد  ترك  فراموشی  را به  آن  نکرد بلکه  قصد ترك  نماز عصر را به

  فوت  عصر ایشان نماز  بودند که  با دشمن  گرفتار مبارزه  چنان ص خدا  رسول  خندق

 «.قضا آوردند  را بعد از غروب  شد و آن

 

 ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
زیرا او  «بازگردانید  اسبها را بر من»:  دستور داد که  خویش  کسان  به ÷ سلیمان  سپس

  کشیدن  دست به  شروع  پس»بود   شده  برآشفته  سخت  عصر خویش نماز  شدن  از فوت

و از  أخدا  برای  خشم  از روی ÷ : سلیمان یعنی «آنها کرد  بر ساقها و گردنهای

پاها و   بر ساق  ها با شمشیر و زدن اسب  کردن  پی  به  نماز عصر، شروع  بر فوت  تأسف

  مراد این  قولی به بودند.  شده  نماز وی  فوت  ها سبب اسب  آنها کرد زیرا آن  گردنهای

آنها   از احوال  یافتن اطمینان ها و اسب  به  و ارجگذاری  نوازش  برای ÷ : سلیمان است

 أخدا  جهاد در راه  وسیله ها اسب  کشید؛ زیرا آن می  آنها دست  و پیشانی  بر ساق
 بودند.

قصد   ها را به اسب ÷ سلیمان  که  یستن  این  معنی»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

مورد   گناه بی  های اسب  امر که  باشد زیرا این  و سربریده  کرده  ، پیأهللنزد ا  قربت

  شده  نقل نیز ك عباس از ابن  قول  این«.  نیست  نبوت  مقام  قرار گیرند، الیق  مجازات

  مفسران نظر بیشتر  دهد و این یم  ها را ترجیح اسب  ذبح  به  کثیر قول ابن  . ولی است

  همراه به  ای شرعی  ها اشکال اسب  آن  گویند: ذبح می  ذبح  به  از قائالن  . بعضی است

  قصد قربت به آنها  ذبح ÷ سلیمان  ـ در شریعت  شده  روایت  که زیرا ـ چنان  نداشت
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، باد را  عوض در  وجلعز  خدای  کرد، که  ها را نیز صدقه اسب  آن  بود و او گوشت  مباح

 درآورد.  تسخیر وی  به

 

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
÷  از سلیمان  آزمایش  این  به  راجع  شریف  در حدیث «را آزمودیم  سلیمان او قطع»

 هر  پس  شوم همبستر می  خویش  با نود زن  : قطعا امشب گفت ÷ سلیمان: » است  آمده

او   ولی جهاد کند. أخدا  در راه  آورد که دنیا می  ار بهشهسو  از آنها فرزندی  یک

  نیم  آنها که از  نزاد، جز یکی  فرزندی  یک  هیچ  نود زن  ، از آن پس  نگفت هللشاءا ان

  انسان  همان جسد،  آن «بیفگندیم  او جسدی  و بر تخت»«. دنیا آورد را به  انسانی

  و حسن  ، قتاده عباس ابن بود. اما  دنیا آورده به  شاز همسران  یکی  بود که  ای الخلقه ناقص

جریر   ابن«.  را افگندیم  او شیطانی  پادشاهی  بر تخت  یعنی»اند:  گفته  آن  در معنی

و   درآورده ÷ سلیمان  صورت به ، صخر بود و او خود را شیطان  آن  اسم»گوید:  می

 ÷ دیگر، سلیمان  سوی  . از آن نشست  وی  و بر تخت  گرفت  را از زنش  انگشتر وی
اما «. را رد کردند  و سخنش  او را نشناخته  مردم ولی  ! نه این  منم  : سلیمان گفت  مردم  به

  و اساسی  و پایه  است  اسرائیلی  داستانهای از  شیطان این   داستان»گوید:  کثیر می ابن

 «.ندارد

  یعنی ، افضل  ترك  وی  . لغزش خویش  زشلغ  از این  با توبه «کرد  خدا رجوع  به  پس»

 ‡انبیا از  لغزش  این  بود. البته  الهی  مشیت  کار به  نکردن  و معلق« هللشاءا ان«  نگفتن
 «.باشد می  مقربان  ، گناهان نیکان  حسنات»زیرا   است  بزرگ

 

 ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   
و مرا   داده  روی  از من  که  در لغزشی «مرا بیامرز : پروردگارا! گفت» ÷ سلیمان

  کس هیچ  که  ببخش  ای فرمانروایی  من  و به»  قراردادی  مورد ابتال و آزمایش  خاطر آن به

  نداشته وجود  امکان  این  بعد از من  احدی  : برای یعنی «سزاوار نباشد  از من  را پس

  دارای ، العاده خارق  فرمانروایی  این  سبب  را دارا گردد تا به  همانند آن  باشد که
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.  است  بزرگ بسیار  هایت و بخشش «هستی  تو وهاب  گمان بی»  شوم  بزرگ  ای معجزه

 . است  : بسیار بخشاینده وهاب

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  گردانیدیم او  منقاد فرمان و  : باد را رام یعنی «او مسخر گردانیدیم  باد را برای  پس»

اشیا   نه  بود که  و مالیم  نرم  بادی  باد، چنان  : آن یعنی «شد می  روان  او نرم  فرمان  به  که»

  وزش  بزرگ  نیروی  در عین  شد بلکه می  توفانی  و نه  داشت وا می  و تکان  جنبش  را به

  هرجا که»شد:  می  د و روانبو  بخش و راحت  و مالیم  خود، نرم  حرکت  و سرعت

قصد سفر  ÷ سلیمان  که  : هرجا و در هر کشور و سرزمینی یعنی «گرفت می  تصمیم

  چون»گوید:  می  بصری  حسن. 1نمود می  حمل  سرزمین  آن  سوی کرد، باد او را به می

  چیزی أکرد، خداوند  ها را پی اسب ، عزوجل  خدای  برای  خشم  از روی ÷ سلیمان

  یک  در بامدادان  بود که  بادی  و آن  است  بهتر و تیزروتر از آن  داد که  عوض  وی  به را

 «.پیمود می  راه  ماه  نیز یک  و در شامگاهان  راه  ماه

 

 ې   ې  ى  ى  ائ  
  که« غواص از بنا و»را   : دیوان یعنی «شیطانها را»او   برای  نیز مسخر گردانیدیم «و»

و از   دریا فرورفته کردند و در بنا می  ، برایش خواست و ساختمانها می  نیرا از مبا  آنچه

 آوردند. می  او در و گوهر بیرون  برای  آن

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
زنجیرها  در  بسته  هم وپا به دست  که»  مسخر کردیم  را نیز برایش  از دیوان «و دیگرانی»

  خود خالف ، یا در کار از کار سر باز زده  که بودند  متمرد و نافرمان  آنها دیوانی «بودند

                                                           
 «.12سبا/ «  سوره  کنید به  نگاه  همچنین 1
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  شدند تا بدانجا که  گردانیده ÷ و مسخر سلیمان  نیز رام  دیوان  کردند. آن و تجاوز می

 کرد. می  بسته  هم را در زنجیرها به  او آنان

 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  
  آن خواستار  که  عظیمی  ییو فرمانروا  از ملک «ما است  بخشش  این»:  سلیمان  ای

عقلها   که  آسایی شگفت  ؛ دو پدیده  تسلط بر باد و دیوان  وسعت  به  ای ، فرمانروایی شدی

  را به  ومکنت  ملک  : ما این یعنی «خود نگهدار  یا برای  را ببخش  آن»کند  می  را خیره

 «حساب بی»بازدار   خواهی می  و از هرکه  ببخش  خواهی می  هرکه  به  پس  تو عطا کردیم

  تو گفته  : به آید. یعنی  عمل  به  ، با تو حساب یا بازداشتن  بخشش  در این  که آن بی

 ؟ ای داشته  و چرا نگه  بازداشته ، یا چرا ای و چرا داده  ای مقدار داده  : چه شود که نمی

  که این  دند میانش  مخیر ساخته ص خدا  رسول  : چون که  است  آمده  شریف  در حدیث

و   حساب بی بخواهند  هر کس  به  که« فرمانروا  پیامبری»باشند یا «  فرستاده  ای بنده»

بعد از  ص  حضرت بازدارند؛ آن  و گناهی  حساب خواهند بی  بدهند و از هرکه  گناهی

ـ   دهکر  کثیر نقل ابن  که چنان زیرا کردند  را انتخاب  اول  منزلت ÷ با جبرئیل  مشورت

 . برتر و واالتر است  عزوجل  نزد خدای  منزلت  این

 

 ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   ی  ی  
  برای «و»  در آخرت «است  نزد ما قربتی» ÷ سلیمان  : برای یعنی «او  برای  گمان و بی»

 . است  ، بهشت بازگشتگاه  این  که «است  بازگشتی نیکو» او

 

 مب  ىب  يب    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    
  مرا به  : شیطان را ندا داد که  پروردگارش  که  گاه را آن  ما ایوب  بنده  و یاد کن»

،  و بجز این  است  وی  : بیماری مراد از عذاب «است  مبتال کرده  و عذاب  رنجوری

و   درد و رنجوری ÷ ایوب  که این  بود. دلیل  رفته  نیز از بین  مالش و  خانواده

  بود زیرا ـ به  وی  بالی  این  سبب  شیطان  بود که  داد، این  نسبت  شیطان را به  مشکالتش
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  قولی داد. به  او غرور دست  شد و به  در شگفت  مالش  از بسیاری ÷ ایوب ـ  قولی

  چیزی  این  نرسید، که  فریادش  خواند اما او به  فریادرسی  را به ÷ ایوب  مظلومی دیگر:

 نبود.  شیطان  جز اثر وسوسه

  هجده ، خدا ایوب  نبی  بالی»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  دو مرد که کردند، جز  او را ترك  و بیگانه  خویش  کشید تا بدانجا که  طول  بر وی  سال

  پس پرسیدند. می را  وی  احوال  و شام  بودند و صبح  اش دینی  برادران  ترین از مخصوص

  مرتکب  ایوب  سوگند که خدا  ؛ به  دانی : آیا می گفت  رفیقش  به  دو تن  از آن  یکی  روزی

پرسید: مگر او   رفیقش ! نگردیده  آن  مرتکب  از جهانیان  یک هیچ  که  است  شده  گناهی

  نکرده  رحم  بر وی أاوندخد  که  است سال   : آخر هجده ؟ گفت است  کرده  گناهی  چه

مرد   رفتند، آن ÷ دو نزد ایوب  آن  چون  پس بردارد!  و درد را از وی  رنجوری  این  که

تو   از آنچه  : من گفت ÷ او نگوید. ایوب را به   رفیقش  نکرد تا سخن  شکیبایی

  او چنان  یبرا  من  داند ]که می  عزوجل  خدای  که ، جز این دانم نمی  چیزی  گویی می

و   گذشتم کردند، می می  کشمکش  باهم  که  دو تن از نزد  وقتی  که [دمبو  و مطیع  خاشع

، از  دادم می  آنها کفاره  و از جای  بازگشته  ام خانه  بردند،به را می أخداوند  دو نام هر

 ص اکرم رسول  یاد شود. سپس  جز در حق أخداوند  نام  نداشتم  دوست  آنجا که
و   رفت می  حاجت  قضای  به  خویش  بیماری  در آن ÷ ایوب بود که  افزودند: چنان

آورد.  می  خانه  او را به  را گرفته  وی  دست  ، زنش گشت می  فارغ  حاجت  از قضای  چون

را برگرداند   وی  را فرانخواند که  دیر ماند و زنش  خویش  در حاجت ÷ ایوب  روزی

 ، بزن  زمین  را به  : )پایت رستاد کهف  بر او وحی أخداوند  بود که  هنگام  در این زیرا

  وی از دیرکرد  زنش  و چون«. بعد  آیه» سرد و نوشیدنی(  است  گاهی  شستن  این  اینک

  درحالی ÷ ایوب  دید که  ، بناگاه است  چرا دیر کرده  تا بنگرد که  شد و رفت  نگران

  برطرف  وی  را از تن  همه  و درد و علت  رنج  عزوجل  خدای  آید که او می  سوی به

 [نشناختش]او را دید   زنش  چون  . پس است  خویش  صورت  و او بر نیکوترین  ساخته

،  ای رمبتال ـ را دیده رنجو  خدا ـ این  دهد، آیا نبی  تو برکت  به أخداوند ! : هان و گفت

  سالم  که  ، هنگامی ام ندیده  وی  تر به را مانند تو شبیه  مردی  من  توانا که  خدای  سوگند به

:  داشت  دو ظرف ÷ . ایوب هستم ایوب   خود، همان  من  که  : بدان گفت ÷ ایوب بود!
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از آنها بر   دو ابر را فرستاد، یکی أخداوند جو. پس   برای  و ظرفی  گندم  برای  ظرفی

جو   رفکرد و ابر دیگر در ظ  لبریزش  و از آن  ریخت طال  آمد و در آن  گندم  سر ظرف

 «. لبریز ساخت را از طال  و آن  طال ریخت

 

 جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث   
سرد و   است  گاهی  شستن  این  . اینک بزن  زمین  را به  پایت»:  گفتیم ÷ ایوب  به  پس

  جاری  ای چشمه  از زیر پایش  زد پس  را بر زمین  پایش ÷ و ایوب «نوشیدنی

  آمد. سپس  بیرون  از آن  و سالم  کرد و صحیح  غسل  چشمه  و او در آن  گرفت  جوشیدن

  است  بر آن  دلیل امر  سرد و گوارا نوشید. این  آبی  زد و او از آن  فواره  دیگری  چشمه

 بار نبود. نفرت  مرضی ، حال  بود و در عین  غیر ساری  جلدی  از امراض  وی  مرض  که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  
  میرانده آنها را  که بعد از آن  عزوجل  : خدای قولی  به «او بخشیدیم  را به  اش خانواده و»

از  آنها را پس   عزوجل  دیگر: خدای  قولی گردانید. به  شان زنده ابود، مجدد

او   به «آنها  همراه»نیز  «را  و مانند آنان»کرد   جمع  ، دیگرباره ساختنشان پراکنده

  پیروزی افزود و بعد از ÷ ایوب  بر شمار خانواده  تعالی  حق  بود که  . چنین مبخشیدی

  ایوب  به ! بودند.آری  وی  از ابتالی  قبل  شدند که  دوچند تعدادی  ابتال، آنان  در آن  وی

  خردمندان برای   و تا پندی  از نزد خویش  از سر رحمتی»:  کردیم  لطف  چنین  این

را   وگشایش  برند و از او انتظار فرج  پناه أخدا  و ابتالها بهها  در سختی  که «باشد

 باشند.  داشته

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 از  بزرگی  : دسته ضغث «بگیر  دستت به  ترکه  چوب  ای دسته»:  او گفتیم  به «و»

  دسته  آن : با یعنی «وگند نشکنو س»خود را   زن «بزن  و با آن»  است  چوب  های شاخک

سوگند   اش بیماری در ÷ زیرا ایوب  سوگند نکن  و خالف  بار بزن را یک  ، زنت چوب
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،  گناه  بزند. آن  تازیانه بود، صد  شده  مرتکب  که  خاطر گناهی را به  زنش  خورد که

را،   وسیله  ینا  عزوجل  خدای  بود. پس ÷ ایوب  برای  حاجتی  در برآوردن  دیرکرد وی

  این  خدمت  همه  با آن  زنش  پاداش قرار داد زیرا  سوگندش  از این  وی  رفت  بیرون  راه

 آید.  عمل  به  سپاسگزاری  از وی  با زدن  نبود که

  گاه آن زند می  را صد تازیانه  کس  فالن  سوگند خورد که  گویند: اگر کسی می  احناف

فرد  ، و با آن  تعداد آنها صد عدد بود گرفت  را که  چوب  از شاخکهای  ای دسته

زیرا   نیست  بر وی  ای و کفاره  ساخته  را راست  را زد، سوگند خویش  موردنظرش

  است  کسی  در حق  حکم  این  داد. البته  رخصت ÷ ایوب  کار را برای  این أخداوند

ها و  شافعی  را ندارد. همچنین  تازیانه  ضربات  تحمل  و توان  است  بیمار و علیل  که

  صد شاخک  زدن رود، با امید نمی  وی  شفای  که  حد بر بیماری  اند: اقامه ها گفته حنبلی

اند  امر استناد کرده  این به  باره  ها در این و حنبلی  . احناف بار، جایز است در یک  بر وی

  قایل  قاعده  این  به  ها که شافعی . ما نیز هست  ، شریعت‡پیشین  انبیای  شریعت  که

اند. اما  ، استناد کرده شده  ثابت  نبوی  در سنت  که  حدیثی  به  حکم  نیستند، در این

 بود. ÷ پیامبر خدا ایوب  به  مخصوص  فقط رخصتی  حکم  اند: این ها گفته مالکی

کیبا ش ما او را»فرماید:  و می  قرار داده  ستایش را مورد ÷ ایوب أخداوند  سپس

  و به  جسمش در  بزرگ  آفتی  زیرا او به  بودیم  کرده  مبتالیش  بدان  که  بر بالیی «یافتیم

  همیشه  برای  که چندان شد اما صبر کرد،  آزموده  و فرزندانش  و خانواده  مال  رفتن  بین از

  و اوابا  راستی  به» !÷ ایوب بود «ای نیکو بنده  چه»شود  می  زده  مثل  صبر وی  به

 کرد. می  بسیار بازگشت أخداوند  سوی ، به : او با استغفار و توبه یعنی «بود

 

 ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 بصیرت  نیرومند و صاحب  را که  و یعقوب  و اسحاق  ما ابراهیم  یادآور بندگان  و به»

 وغیر  اسرار دین  اختو در شن  نیرو و توان  صاحب  حق  : آنها در طاعت یعنی «بودند 

 آنها  به  که  بودند با احسانی  مردم  نعمت  بودند. یا آنها ولی  بصیرت  ، صاحب آن
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در  ها کردند. ابصار: بینش می  نیکی  و بس  مصدر خیر شده  مردم  کردند زیرا آنها به می

 . است  و دین  علم

 داشتند.  آن  کمال  دو را به هر  و عمل  : آنها علم که این  خالصه

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
 ذکر  که»نبود   در آن  آالیشی  هیچ  که «ساختیم  خالص  پاك  خصلتی  را به  ما آنان»

 ایمان و  آخرت  سرای  یادآوری  به  زمانشان  اهل  را از میان  : ایشان یعنی «بود  آخرت

 . است ‡انبیا  شأن  شایسته  و این  گردانیدیم  مخصوص  آن  به  آوردن 

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  
شدگانند   داده ، برتری  نبوت  برگزیدگانند به «نیکانند  از برگزیدگان انزد ما جد  و آنان»

 د.بسیار خیران  و از نیکان  جنسشان  بر ابنای

 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 در«  یسع«  حال  یانب «از نیکانند  یاد آور. همه  را به  و ذوالکفل  و یسع  و اسماعیل»

 . گذشت« 85انبیا/«  نیز در سوره«  ذوالکفل«  حال  و بیان« 89/ انعام«  سوره

 

 ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
و   است در دنیا ‡ پیامبران  نیکو و زیبا از این  یادکردی  : این یعنی «است  ذکری  این»

گوید:  می _ڑ  ک+  در معنی  شوند. اما سدی می یاد  همیشه  آن  به  که  است  شرفی

ها زیرا آن «است نیک   فرجامی  پرهیزگاران  برای او قطع»«  است  پندی  قرآن  این  یعنی»

  بهشتهای»گردند:  می  نایل  وی  بهشت  و نعمتهای  الهی  و رضوان  آمرزش  به  در آخرت

درها   برایشان  فرشتگان  بهشت : در قولی  به «است  گشاده  آنها برایشان  درهای  که  عدن

 وارد شوند.  آن  و اعزاز به  کنند تا با اکرام را باز می
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 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ   
  های میوه» زنند؛ می  بر اورنگها تکیه  در بهشت  که : درحالی یعنی «زنند می  در آنجا تکیه»

را   بسیاری  های «ونوشیدنی»ها  از میوه  ثریو متک  ، متنوع گون گونه  : الوان یعنی «بسیار

حاضر   یابند و نزد ایشان می کنند،  طلب  در آن  : هر چه یعنی «طلبند در آنجا می»

 شود. می

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
  همسرانی  : آنها در بهشت یعنی «است  همسال  نگاه فروهشته  دوشیزگان  و نزدشان»

  قانعند و به  شوهرانشان  ، به است  فروهشته  هرانشانفقط بر شو  چشمهایشان  دارند که

. مجاهد  زیبایی و  ، یا برابر در حسن : همسال : یعنی کنند. اتراب نظر نمی  غیر آنان

  نسبت  باشند، نه می  وصمیمی  با همدیگر دوست  هستند که  ، همساالنی اتراب»گوید:  می

  و دوستی  زیرا محبت  ای چشمی هم و  رشکخود   میان  دارند و نه  دیگر نفرتی یک  به

 «. پایدارتر است  وساالن سن هم  میان

 

 ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  
 گفته  ایشان  : به یعنی «شد می  داده  شما وعده  به  روز حساب  برای  آنچه  است  این»

  داده  وعدهشما   به  میعاد روز حساب  در دنیا برای  که  است  پاداشی  همان  شود: این می 

 بود.  شده

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
  ارزانی را بر شما  آن  که «ماست  رزق  همان  این  در حقیقت»فرماید:  می أخداوند

  هیچ  نه  رزق  : این یعنی «نیست  زوالی  را هیچ  آن»  ایم نهاده  بر شما نعمت  و با آن  داشته

 شود. هرگز فنا می  دارد و نه  انقطاعی
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 ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  
ذکر   که  است  : کار چنان یعنی «است  این»فرماید:  می  پرداخته  منکران  حال  بیان  به  سپس

  از طاعت ، کرده  طغیان  که  کسانی  : برای یعنی «از حدگذشتگان  و اما برای»شد 

 «است  بدفرجامی اواقع»اند؛  کرده  را تکذیب  و پیامبرانش  تمرد ورزیده أخداوند

  پیوندند ؛ این می  آن  به  دارند که  و بازگشتگاهی  سرانجام  آنها بدترین  گمان : بی یعنی

بد   : چه نییع «است بد آرامگاهی   شوند و چه می  وارد آن  که  است  جهنم»:  بازگشتگاه

در   را که  آنچه  سبحان  خدای ، ترتیب  این  اند. به خود هموار کرده  برای  که  است  فرشی

 کرد. تشبیه  فرش  قرار دارد، به  جهنم  از آتش  زیر پایشان

 

 ې   ې  ې  ې  ى  
 است  جوشی  : آب حمیم «بچشند را  ، باید آن است  و زرداب  جوش  آب  عذاب  این»

 زا  که  است  و زردابی  : چرکاب قرار دارد. غساق  و جوشش  غلیان  نهایت در  که 

 سردی  که  است  آبی  : غساق قولی شود. به کند و سرازیر می می  سیالن  دوزخیان  پوستهای

:  است  آمده  شریف  . در حدیث است  کشنده  آن  داغی  که  حمیم  دارد، در مقابل  ای کشنده 

 «.دساز می  ومتعفن  دنیا را گندیده  اهالی  شود، تمام  در دنیا ریخته  از غساق  اگر دلوی»

 

 ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   
؛  دوزخیان  : برای یعنی «است  و اقسام  انواع  به  دیگر همانند آن  های و عذاب»

  حسن . است  و زرداب  مانند آب  از عذاب  دیگری  گون گونه  و انواع  ، زرداب جوشان آب

،  یر، سمومزمهر ؛ همانند  از عذاب  و اقسامی  انواع  دوزخیان  برای: » است  گفته  بصری

 «. و متضاد است  مختلف  تا غیر اینها از اشیای  زقوم  و خوردن  جوش  آب  نوشیدن

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
  دوزخیان  : چون یعنی «روند فرو می  با شما در دوزخ  همراه  که  است  فوجی  این»

شما   پیروان  گویند: این می  دوزخی  رؤسا و رهبران  به  آن  وارد شوند، نگهبانان  دوزخ به
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  این «نیست  را خوشامدی  آنان»شوند  وارد می  دوزخ  با شما به  همراه  هستند که  فوجی

  و حرمتی  کرامت  ما هیچ  پیروان  : برای . یعنی و رؤساء است  رهبران  سخن  حکایت

  کفار در آخرت  میان  و محبت  مودت  از انقطاع  سبحان  ، خدای ترتیب این  . به نیست

  به  ، در آخرت است  آنها بوده  در دنیا میان  که  سازد؛ مودتی می  و روشن  خبر داده

  : پیروان یعنی« زیرا آنان» گویند: می  در ادامه  رؤسایشان  گردد. سپس می  تبدیل  عداوت

ما   که آنند؛ چنان  و مستحق  ایم وارد شده  آن  ما به  که چنان «شوند می  آتش  داخل»ما 

 . ایم گردیده  سزاوار آن

 

 ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب   
  : شما خود از عزت یعنی «مباد!  بر خود شما خوش  بلکه»رؤسا   به  تابعان «گویند می»

و ما  «ما گذاشتید  پای را پیش   راه  آن  شما بودید که»  باشید زیرا این  بهره بی  و کرامت

  مضمون  ما بدین  ایبر که   فراخواندید ؛ با آنچه  آن  سوی و به  افگنده  گمراهی  در راه را

  در آنچه  و پیامبران  قرار داریم  ما بر آن  که  است  چیزی  فقط همان  کردید: حق می  عنوان

  برای  ما و هم  برای  ؛ هم جهنم «است بد قرارگاهی   و چه» اند، راستگو نیستند! آورده  که

 شما.

 

 ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   
 ، آورده  ما فراهم  برای  را از پیش  عذاب  این  هر کس پروردگارا!»  پیروان «گویند می»

دیگر در   در برابر کفر او و عذابی  عذابی «کن  دوچندان  دوزخ  او را در آتش  عذاب

 . است  فراخوانده  آن  سوی ما را به  که این برابر

 طلبند. می را  دوچندان  ، عذابی خویش  زعما و رهبران  برای  پیروان  که  است  گونه  بدین

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  
 اشرار  را از زمره  ما آنان  را که  مردانی  که  است  شده  : ما را چه دوزخ  و گفتند اهل»

،  صهیب ، اند؛ مانند عمار، خباب  مؤمنان  رایمنظور آنها فق «؟ بینیم ، نمی شمردیم می
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  مرا چه»گوید:  می  در دوزخ  : ابوجهل کند که می  . مجاهد نقلأ و سلمان  ، سالم بالل

،  روایت  این  البته«. ؟ بینم نمی را  و فالن  و فالن  و عمار و صهیب  بالل  که  است  شده

زیرا   محدود نیست  ابوجهل  فقط به  سخن  این  پس  کفار است  از سخن  ای نمونه  گویای

وارد   دوزخ  به  مؤمنان  باوراند که  و بر این  داشته  حالی  چنین  کفار در دوزخ  تمام

  هنگام  یابند، در این کنند و آنها را نمی می وجو پرس  از آنان  در دوزخ  شوند. اما چون می

 برند. سر می به  هشتاز ب  بلندی  دانند؛ آنها در درجات می  که  است

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
  عزت و  کرامت  اهل  در واقع  و آنان «گرفتیم می  مسخره  به»در دنیا  «را  آیا آنان»

و   محل و بر «است  ما از آنها برگشته  یا چشمهای»؛  بودیم  کرده  اند و ما اشتباه بوده

دارد زیرا   امر واقعیت  این  دوی هر» گوید: می  افتد؟ حسن نمی  در دوزخ  آنان  جایگاه

افتد زیرا  نمی  بر آنان  چشمهایشان  ریشخند و تمسخر گرفتند و هم  را به  مؤمنان  آنها هم

و   کرده  تسلی  محالی امر  خود را به  دوزخیان»گوید:  کثیر می ابن«. اند در بهشت  ایشان

 «. است  ما بر آنها نیفتاده  چشمان  لیکن هستند،  نیز با ما در دوزخ  گویند: شاید مؤمنان می

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
  پیروان رؤسا به   که  : آنچه یعنی «است  راست ابا همدیگر قطع  دوزخیان  ستیزه  این»

ناگزیر در روز  که   است  کنند ؛ امری می  مطرح  آنان  در پاسخ  گویند و باز پیروان خود می

 دهد. می  روی  قیامت

 

 ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ     ڤ
و   مجازات شما را از «هستم  ای دهنده فقط بیم  من»  کفار مکه  به ص محمد  ای «بگو»

  خداوند غالب ، نیست  شریکی  هیچ  برایش  که« یگانه  و جز خدای» أخداوند  عذاب

  هیچ»؛  است  غالب هر وقا  خلقش  چیز مسلط و بر همه بر همه  که  ای و قوی «قهار»

 باشد.  پرستش  شایسته  که «نیست  خدایی
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 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ  
  حق  قدرت و  ، عظمت ، جالل شدید از هیبت  ترسی  ، موجب«قهار«  وصف  و از آنجا که

  داللت  وکرمش  و فضل  بر رحمت  که  وصف  سه  را با بیان  آن أ، خداوند است  تعالی

از  «است دو  آن  میان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمین»کند:  می  کنند، دنبال می

  بر او غلبه  زورآوری  هیچ  که  است  پیروزمند غالبی «عزیز  همان»باشد  می  مخلوقات

 آمرزد. کند، می  اطاعت  از وی  بر هر کس  که  است  ای «آمرزنده»تواند کرد  نمی

 

 ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
  بیم  شما را از آن  که  : عذابی یعنی« است  بزرگ  بس  خبری  این» !صمحمد  ای «بگو»

  بس  ای اعالمیه و  بزرگ  بس  ، خبری ام کرده  وحید بیانشما از ت  به  که  و آنچه  ام داده

  که»نکنید   اعتنایی بی  آن  نپندارید و به  بشمارید و سبک  را بزرگ  آن  پس  است  عظیم

  و سرکوفتی  سرزنش  کنید. این می  اعتنایی بی  و بدان «تابید بر می  روی  شما از آن

  اند تا به تفکر نکرده  آن و در  مانده  غافل  حقایق  از این  زیرا آنان  است  آنان  به  سخت

 ببرند. پی  آن  و راستی  صدق

 

 گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک  گ  گ  
دیگر  با یک  که  گاه نبود آن  دانشی  هیچ  مال اعلی  حال  مرا به»بگو:   آنان  به پیامبر!  ای

 که  در مورد آنچه شود،  وحی  سویم به  که از آن  پیش  : من یعنی «کردند می  مجادله

؛  شویم . یادآورمی نداشتم  ای و آگاهی  کردند، علم وگو می گفت  هم با  آن  درباره  فرشتگان 

  مفید این  بعدی  آیات  که بود ـ چنان ÷ آدم  داد، در باره  روی  فرشتگان  میان  که  جدالی

  فرستاده  ، وحی هستم آشکار  ای هشداردهنده  که  باب  جز در این  من  به»  است  معنی

  و هیچ  است  کرده  عنایت  من  به  تعالی  حق  آنچه  ورای  ای سلطه  هیچ  و من «شود نمی

نفوذ   استبداد، یا تحکیم و  سلطه  اعمال  من  و مأموریت  در اختیار ندارم  ای فرشته

 . با زور و اجبار نیست  خویش
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 ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  نبیا  این «هستم  از گل  بشری  آفریننده  : من گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  که  گاه آن»

  پرداخته  و در اینجا تفصیال بدان  ( گذشت93)  اجماال در آیه  که  است  ای مجادله  همان

، « اعراف»، « بقره»  های را در سوره  آن  خداوند متعال  که  است  داستانی  این  شود. البته می

 . است  کرده  و در اینجا بیان«  کهف»، «اسراء»، «حجر»

  باره این در  فرشتگان  مجادله  اند. البته وی  و نسل ÷ ، آدم مهکری  در آیه« بشر»مراد از 

 شود. می  ساخته  خلیفه  در زمین  کسی چه  بود که

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
  بشری  صورت را به  آدم  : چون یعنی «او را استوار بپرداختم  چون» ! فرشتگان  ای «پس»

 «خود دمیدم  از روح  و در آن»؛  رابر و استوار گردانیدمرا ب  وی  و اجزای  مصور ساختم

او را  ، ترتیب  این  و به  نیست  آن  مالک  و غیر من  هستم  آن  مالک  که  : از روحی یعنی

  برای  کنان سجده»  گردانیدم  بود، زنده  جانی نبود و جماد بی  در وی  حیاتی  که بعد از آن

  ، نه است  آدم  آنها برای  شادباش و  تحیه  ، سجده فرشتگان  دستور به  این «او درافتید

 . عبادت  سجده

 

 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
  استوارش را آفرید و ÷ آدم  : پروردگار متعال یعنی «کردند  سجده  فرشتگان  پس»

  تمامشان»کردند   او سجده  برای  فرشتگان  گاه دمید آن  خویش  و در او از روح  پرداخت

  که نماند، جز این  باقی  از آنان  ای فرشته  کردند و هیچ  سجده  و یکپارچه «سرهیک  همه

  عمومیت  افاده  )کلهم( برای : ؛ تأکید اول  اجمعون( دو تأکید است  کرد. در )کلهم  سجده

و   وقت  در یک  آنها در سجده  بودن یکجا و  اجتماع  افاده  : )اجمعون( برای و تأکید دوم

 باشد. می  زمان  یک
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 ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 «ورزید استکبار  که»بود   و در عداد ایشان  فرشتگان  اوصاف  به  متصف  که «جز ابلیس»

  از حق  طاعت و  بردن  فرمان  واقع در  سجده  این  که  حقیقت  این  به  جهل  : از روی یعنی

،  استکبار وی« و» کرد و سر باز زد  سرکشی  آدم  برای  کردن  ، از سجده است  تعالی

از امر   و سرپیچی  مخالفت با «شد  از کافران»:  بود که  جهت  استکبار کفر بود، بدین

 . وی  از طاعت  و سرکشی أخدا

 

 ى  ائ  ائ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى
با   که  چیزی  ایبر  که از این  چیز تو را باز داشت  چه ! ابلیس  ای» أخداوند «فرمود»

آدم   برای  کردن  چیز تو را از سجده  : چه یعنی «؟ کنی  سجده  خود آفریدم  دستان

  هیچ خود بی  بالکیف  با دستان  که  بودم  خود من  این  که در حالی  برگرداند و بازداشت 

تعبیر،   این  کار بردن ؟ به شدم  وی  دار آفرینش پدر و مادر ـ عهده  ـ چون  ای واسطه

  امر آفرینش  دار ومتولی عهده أخداوند  گرنه ، و است  آدم  برای  و گرامیداشتی  تشریف

 . است  هر مخلوقی

 . است ÷ آدم  در مورد آفرینش« تطور«  نظریه  بر بطالن  دلیل  آیه  این

 

 ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ      
  اکنون آیا هم ! ابلیس  : ای یعنی «؟ بودی  مرتبگانبلند  یا از جمله  آیا استکبار ورزیدی»

کار تکبر  از این  که  ای بوده  از گروهی  ، یا پیوسته استکبار ورزیدی  کردن  از سجده

  کردن  دهـ از سج  باشی  سزاوار آن  که آن ـ بی  اکنون : آیا هم است  این  ورزند؟ یا معنی می

  از طاعت  جویی برتری  ومستحق  بلندمرتبه  از متکبران  تیراس  تو به  که ، یا این ابا ورزیدی

  است  مفید توبیخ  استفهام  ؟ این اباورزیدی  کردن  رو، از سجده این و از  خدا هستی

و   بهتر است  از آدم  ادعا کرد که  خود چنین  درحق  لعین  ابلیس «از او بهترم  : من گفت»

مرا ».  نیکو نیست  مفضول  برای  فاضل  : سجده که  تاس معنی  این  متضمن  وی  سخن  این

برتر بود.   از عنصر گل  ، عنصر آتش پندار وی  و به «گل و او را از  ای آفریده  از آتش
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  تفسیر شریف  ، در همین جهات  این  بیان  که  مردود است  از جهاتی  پندارش  این  البته

 . گذشت

  مکرم  کرامتی  و به  مشرف  شرفی  را به ÷ آدم أوند، خدا است  مسلم  ، آنچه هرحال به

  شرف  کرد ؛ این تواند نمی  برابری  با آن  وجه  هیچ  عناصر به  و برتری  شرف  که  ساخت

  از روحی  و در وی آفرید  خویش  بالکیف  دست را به ÷ آدم أخداوند  که  است  آن

 کرد.  نایتع  و حکمت  او علم  بود، دمید و به  آفریده  که

 

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
  فرشتگان  ، یا از زمره : از بهشت یعنی «از آنجا  فرمود: پس»  ابلیس  به  خداوند متعال

مطرود   رحمتی و از هر خیر و  ستارگان  وسیله به «هستی  شده  تو رانده  شو، که  بیرون»

 . هستی

 

 ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  
  همیشگی بر تو مستمر و  من  : لعنت یعنی «بر توست  من  عنتتا روز جزا ل  گمان و بی»

و   و مجازات  عذاب  نیز با انواع  در آخرت  دنیا برقرار باشد، سپس  که  گاه ؛ تا آن  است

  معنی  مفید این دیگر  آیات  که ـ چنان  شوی ، روبرو می سزاوار توست  که  من  خشم

 . است

 

 جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  
شوند، مهلت  می  برانگیخته  مردمان  که  مرا تا روزی  پس : پروردگارا! گفت»  بلیسا

، روز  نهایت  آن  که  ده  مهلت  نهایتی  تا یک  من  و به  نمیران  : مرا شتابان یعنی «ده 

 . است  بعد از مرگشان  وی  و نسل  آدم  شدن برانگیخته 
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 حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث   ىث  يث  حج  
  آن  من  که «معلوم  تا روز معین  یافتگانی تو از مهلت»  پذیرفتم «فرمود:»  اوند متعالخد

:  قولی  . به است  اول  نفخه  دمیدن  وقت  و آن  ام کرده  مقدر و معین  خالیق  فنای  را برای

زیرا یابد   نجات  مرگ از  بود که  ، این خواست  تا روز رستاخیز مهلت  ابلیس  که این  دلیل

داد اما   او را مهلت  خداوند متعال  مرد پس ، نمی یافت می  اگر او تا روز رستاخیز مهلت

 . است  مخلوقات  همه  مرگ روز  که«  صعق»تا روز   تا روز رستاخیز بلکه  نه

 

 مج  جح   مح  جخ  حخ
 «برم می در  به  یکجا از راه  را همه  آنان  البته  سوگند که  عزتت  به  پس»  ابلیس «گفت»

را ـ با  ÷ آدم  فرزندان  همه  سوگند خورد که أخداوند  عزت  ، او به ترتیب  این  به

 سازد. می  ـ گمراه  در شبهات  و درافگندنشان  شهوات  آراستن

 

 مخ  جس  حس  خس  مس   
  طاعت  را برای  تو آنان  که  : کسانی یعنی «را  تو از آنان  کرده خالص  جز بندگان»

 قرار  خویش  عصمت  در پناه  رجیم  شیطان  را از من  و ایشان  گردانیده  خالص  خویش

 . قادر نیستم  ایشان  و اغوای  سازی بر گمراه  من  که  طوری ، به ای داده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ
 پر کنم  : البته که  گویم را می  حق  و من  است  حق  این  فرمود: پس»  خداوند متعال

  ساختن پر  تو از شیطانها. پس  را از جنس  دوزخ  کنم : پر می یعنی« را از تو  دوزخ 

  گویم را می  حق  سخن  و من  است  حق  من  از جانب  و پیروانش  از ابلیس  دوزخ

را   : دوزخ یعنی «کند  از تو پیروی  که  از کسانی  و هر کس»  است  این  قضیه  وحقیقت

 فراشان  و ضاللت  گمراهی  سوی به  که  از تو ـ هنگامی  نیز که  آدم  از نسل  کسانی از

  ابلیس  که کند سوگند یاد می أ، خداوند گونه . بدین کنم کنند، پر می  ـ اطاعت  خوانی می 

 شود.  انباشته پر و  از آنان  دوزخ  وارد خواهد کرد تا بدانجا که  دوزخ  را به  و پیروانش
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 ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹٺ  ٺ  ٺ   
و   قرآن  سوی به  برابر دعوت : در یعنی «آن  برای»  مشرکان  گروه  این  پیامبر به  ای «بگو»

  ازمتکلفان  و من  کنم نمی  طلب»  ای و مقرری  و جایزه  و پاداش «از شما مزدی»  وحی

  که  بگویم  چیزی تا  نیستم  از متکلفان  من  . یعنی است  و خودسازی  : تصنع تکلف «نیستم

  ، دعوای پردازی  دروغ و  کاری و از سر ساخته  حق  ، بدون و در نتیجه  ندارم  علم  آن  به

  سوی به  دعوت  مرا به أخداوند که  چیز دیگری  سوی ، یا شما را به کنم  و رسالت  وحی

 . نمایم  ، دعوت است  نداده  فرمان  آن

گفتند:   ؟ اصحاب نکنم  آگاه  بهشت  آیا شما را از اهل: » است  آمده  ریفش  در حدیث

هستند.   خویش  در میان  کنندگان رحم  فرمودند: آنان !هللا کنید یا رسول  چرا، ما را آگاه

  گفتند: چرا، ما را آگاه  ؟ اصحاب نکنم  آگاه  دوزخ  باز فرمودند: آیا شما را از اهل

  همچنین«. هستند  متکلف  روغگوی  مرده دل  ناامیدان  فرمودند: آنان !هللا ردانید یا رسولگ

  امت  و شایستگان  : منالتكلفبرآءمنأناوصالحواأمتي»:  است  آمده  شریف  در حدیث

 «. بیزاریم  از تکلف  من

 

 ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  
  آن  سوی به شما را  که  ، یا آنچه رآنق  : این یعنی «نیست  عالمیان  برای  جز پندی  این»

 . نیست  خلق  همه  برای  ای ، جز پند و موعظه خوانم فرامی

 

 ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
  ـ از دعوت  شده  شما اعالم  به  را که  : خبر آنچه یعنی «را  خبر آن» کفار!  ای «و البته»

ـ   از دوزخ و هشدار  یمو ب  شتبه  به  و تشویق  و ترغیب  وی  خداوند و یگانگی  سوی به

، یا در  بعد از مرگ ؛ زمان  آن  که «خواهید دانست»  : بعد از زمانی یعنی «از چندی  پس»

  بمانند، این  باقی  حیات در قید  که  : کسانی است  مراد این  قولی . به است  روز قیامت

شود. و   غالب  و دعوتشان گیرد باالص  اکرم کار رسول  که  دانند؛ هنگامی را می  حقایق

 دانند. می  را بعد از مرگ  میرند، آن می  که  هم  کسانی
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 ﴾زمر   سوره ﴿
 . است  ( آیه75)  و دارای  است  کیم

 

، «71ـ  72»  در آخر آن أشد زیرا خداوند  نامیده« زمر«  مبارکه  سوره  این : تسمیه وجه

  را با اجالل  نیکبخت  مؤمنان  و گروه  حقارتو   خواری  و نابکار را به  کفار گمراه  گروه

 گروهها.  زمر: یعنی«. 71ـ  75«  است  یاد کرده  و اکرام

  پشت ص خدا  رسول: » است  عنها آمده هللا  رضی  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

  تو پش بخورند.  خواهند که : دیگر نمی گفتیم می  گرفتند تا بدانجا که می  روزه  هم سر

  بگیرند. و ایشان  روزه  خواهند که : دیگر نمی گفتیم می  خوردند تا بدانجا که می  سرهم

 «.کردند می  را تالوت« زمر»و « اسراء«  های ، سوره در هر شب

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  
  است «عزیزی  خدای  از جانب»  قرآن  این  : فروفرستادن یعنی «کتاب  این  شدن  نازل»

اشیا را   همه و «است  حکیم»:  و در صنعش  و غالب  قوی  اش و فرمانروایی  در ملک  هک

 دهد. آنها قرار می  مناسب  در جایگاه

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  چ  چ
  نازل  سویت  را به  آن  : در حالی یعنی «ایم کرده  تو نازل  سوی به  حق را به  کتاب  ما این»

. مراد  ایم نکرده  نازل  و بیهوده  باطل  را به  و ما آن  است  و راستی  حق  ولمشم  که  ایم کرده

  تا انواع  معاد گرفته و  توحید و نبوت  ـ از اثبات  است  در قرآن  آنچه  همه  که  است  این

و   او پاك  را برای خود  دین  که را ـ درحالی خدا  پس»  است  ـ حق  و تکالیف  احکام

  خدای  تنها رضای  با عملش  بنده  که  است  : آن اخالص «کن  ـ عبادت  داری می  خالص

از   : عبارت نباشد. دین  ، مقصود وی از آن  چیز دیگری  و هیچ  را مدنظر داشته  سبحان

  و نفی  توحید خداوند متعال به  ، عقیده دین  و اساس  و رأس  است  و طاعت  عبادت

 باشد. می  از وی  شرك
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ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڎ  

 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ
 از  و پیراسته  خالص  : پرستش یعنی «خداست  از آن  خالص  باشبد: دین  آگاه»

  دین ، از ادیان  اما غیر آن  ستا  عزوجل  خدای  ، همانا از آن و غیر آن  شرك  های شائبه

  سرورانی او  جای به  که  و کسانی»، نیستند  است  امر کرده  آن  به أخداوند  که  خالصی

را  ما آنها و گفتند:»اند  ریخته  و دوستی  مواالت  و با آنها طرح «اند خود گرفته  برای

اولیا   این «کنیم نمی  زند، عبادتسا  نزدیک  قرب  در مرتبه هللا  ما را به  که این  جز برای

پرستیدند و  می  سبحان  آنها را بجز خدای  مشرکان  بودند که  ، بتانی دروغین  و سروران

  کسی را چه  آسمانها و زمین ؟ شما کیست  شد: پروردگار و آفریننده می  آنها گفته  به  چون

  چون  . ولیهللگفتند: ا می  پاسخ ؟ در است  فرو فرستاده  آب  از آسمان  کسی ؟ و چه آفریده

گفتند: تا  ؟ می چیست  بتان  شما برای  عبادت  معنای  صورت  شد: در این می  آنها گفته  به

 «خدا میانشان  گمان بی»کنند؛   ما شفاعت  برای  وی و نزد  ساخته  نزدیک هللا  ما را به

  که  کسانی  و میان  خویش  دین  برای  و وارستگان  مخلصان  ، یا میان ادیان  اهل  : میان یعنی

 «کند می  حکم»  از دین «دارند  اختالف  بر سر آن  که  آنچه  درباره»اند  نورزیده  اخالص

  که  است  آن  مدعی  زیرا هر گروه  است  در توحید و شرك  اختالفشان . در روز قیامت

:  یعنی «است  پیشه  کفران  دروغزن  را که  خدا کسی  در حقیقت»باشد  می  با وی  حق

 نزدیک أهللا  او را به  که  باطل  در مورد خدایان  در پندار خویش  را که  کسی  تعالی  حق

  برای  شرکایی  عنوان آنها به  و قراردادن  خدایی  به  بتان  و با گرفتن  کنند دروغگوست می 

  وی  وبه  دینش  سوی به «دکن نمی  هدایت»؛  است  پیشه  همتا، کفران بی  یکتای  خدای

 دهد. نمی  حق  سوی به  راهیابی  توفیق

فرمود:   که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان ك عباس جویبر از ابن

و   کرده  را پرستش  بتان  شد که  نازل  سلمه و بنی  عامر، کنانه  قبیله  سه  درباره  آیه  این

  این  را جز برای  بتان  گفتند: ما این پنداشتند و می خدا می  انرا دختر  فرشتگان

 کنند.  خدا نزدیک  ، به مخصوص  ما را با قربی  که  پرستیم نمی
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 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   
،  تاس  آفریده  آنچه  از میان ابگیرد، قطع  خود فرزندی  برای  خواست اگر خدا می»

جایز   سبحان  خدای  فرزند در حق  : اگر برگرفتن یعنی «گزید برمی  خواست می  آنچه

  خواست را خود می  هرکه  خلقش  از میان  صورت  پندارید ـ در آن شما می  که بود ـ چنان

اید. یا  نامزد کرده  وی  فرزندی  و به  شما برگزیده  که  کسانی  ، نه گرفت رمیب  فرزندی  به

برگزیند   خواست می  را که  آنچه  خلقش  ، از میان صورت  : در آن است  این  نیمع

  تعالی  حق  سوای  موجودی  دیگر هیچ  . از سوی فرزند نداشت  به  نیازی  گزید پس برمی

،  و آفریده  مخلوق  که  نیست  صحیح  پس  اوست  و آفریده  مخلوق  که جز این  نیست

  بنده  عنوان را به  مخلوق  تعالی  حق  ماند که می  باقی  گزینه  فقط اینباشد لذا   فرزند خالق

فرزند   برگیرد، باید آن  فرزندی  خواست می أدیگر: اگر خدا  سخنی  خود برگزیند. به

  آفریننده  از جنس  حادث  ای آفریده  امر که  این امسلم بود و می  پدر خود، قدیم  از جنس

  ، او خدای است  نسبتها منزه  او از این»:  که این  نتیجه  پس است   باشد، مستحیل  قدیم

سر   قهاریتش  در پیشگاه  باشد و همه نیاز می بی  خویش  از ماسوای  که «قهار است  یگانه

 ند.ا فرونهاده و ذلت   کرنش

 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  

 ېئ        ېئ    ىئ      وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ
 چنین  این  دارای  که  کسی  پس  باطل  به  نه «است  آفریده  حق را به  آسمانها و زمین»

 خود  برای  ، یا همسر، یا فرزندی شریک  که  است  باشد، مستحیل  عظیمی  آفرینش 

 بر روز،  شب  درپیچاندن «پیچد در می  شب  روز و روز را به  را به  شب»برگیرد 

 ببرد و  بین روز را از  روشنایی  که طوری  به  است  بر این  آن  و گستراندن  پوشاندن

  آن  تاریکی  که طوری  به  است  بر شب  آن  و گستراندن  ، پوشاندن روز بر شب  درپیچاندن

:  اعراب  سخن  باشد. و این نیز می  زمین  و دوران  کرویت  خود دلیل  ببرد. این  را ازبین

دیگر افگند، نیز  بعضی  را بر باالی  از آن  بعضی  یعنی« را برپیچانید  : عمامهةورالعمامك»

  : آنها را ـ با واداشتن یعنی «ساخت  را رام  و خورشید و ماه».  است« تکویر«  از ماده
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  هرکدام»گردانید   خویش  فرمان ـ منقاد  بندگان  منافع  در جهت  و غروب  طلوع  آنها به

آخر   دنیا به  که  گاه : تا آن یعنی «معین  تا میعادی»خود   در مدار فلکی «کند می سیر

او عزیز غفار   که  باش  آگاه»  است  قیامت میعاد؛ روز  سر آید و آن به  برسد و عمر آن

،  اش و کبریائی  و عظمت  عزت  وصف با  که  است  غالبی أ: خداوند یعنی «است

 پوشاند. می  خویش  و آمرزش  غفرترا با م  خلقش  گناهان

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  

 ڃ  ڃ  
 «داد قرار را از او  همسرش  سپس»  است ÷ آدم  که «آفرید  واحدی  شما را از نفس»

  زن  ، هیچ جز آدم  تعالی  حق  که  است  پدید آورد. گفتنی  آدم  حوا را از ضلع  : سپس یعنی

در اواخر   طور مفصل به  آیه  فسیر نظیر اینت  . البته است  نیافریده  مردی  را از ضلع  دیگری

  داللت  سه أخداوند   قدرت و  بر وجود، یگانگی  در آن  که  گذشت«  اعراف«  سوره

 : است  نهفته

 وجود پدر و مادر.  بدون ÷ آدم  آفرینش  ـ نخست 1

 . آدم  حوا از تن  آفرینش  ـ سپس 2

 دو.  سایر بشر از آن  آفرینش  ـ سپس 1

 فرو» از شتر و گاو و گوسفند و بز  نر و ماده «قسم  هشت  شما از چهارپایان  و برای»

 و در ژڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ :  تعالی  حق  فرموده  در این  که «فرستاد

 شما را در» .1است  شده  بیان ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ :  وی  فرموده

 شکل را به  اوال آن «دیگر  از آفرینشی  پس  آفریند؛ آفرینشی می  مادرانتان  شکمهای

  استخوان در او  سازد، سپس متطور می  ای گوشتپاره  به  گاه آن  بسته  خون  به  ، سپس نطفه 

  آفرینش  این  مراحل  نمودن  پوشاند و طی می  بر استخوانها گوشت  گاه آفریند و آن می

                                                           
 «141 /انعام»  سوره ؛ نگاه 1
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  مشیمه  و تاریکی  رحم  ، تاریکی شکم  : در تاریکی یعنی «گانه سه  های در تاریکی»شما: 

،  پرده  سه  میان  تودرتوی  های تاریکی شما را در  آفرینش  تعالی  لذا حق  دان( است )بچه

  از: غشای  است  گویند ـ عبارت اطبا می  که ـ چنان  گانه سه  یها دهد. پرده می  سامان

  جایگاه  ساختن تاریک   بدانید که انسانها!  ای  . پس لفائفی  و غشای  ، خربون منباری

  دهیم  انجام  و زیبایی  نیکویی را به  آفرینشتان که   بازنداشت  شما، ما را از آن  آفرینش

و  «اوست  از آن»  رتدر دنیا و آخ  حقیقی «شما، فرمانروایی اهلل پروردگار  است  این»

  چگونه  پس  جز او نیست  خدایی»  نیست  فرمانروایی  در این  مشارکتی  را هیچ  دیگران

  منصرف  دیگران  پرستش  سوی به  وی  از عبادت  : چگونه یعنی «شوید؟ می  برگردانیده

 شوید؟. می  گردانیده

 

     ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  چ  چ   چ  ڇ  

 ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں    کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  
 و  از ایمان  تعالی  : حق یعنی «نیاز است خدا از شما بی  اگر کفر ورزید، بدانید که»

کفر،  از  هاو نیازمندید زیرا شما هستید ک  به  شما هستید که  و این  نیاز است شما بی  عمل

  آمده  مسلم  صحیح  روایت  به  قدسی  شریف  برید. در حدیث می  نفع  و از ایمان  زیان

عليوجنكمنسكمإووآخركمأولكمنألو: » است مانقص،منكمرجلفجرقلبأكانوا

  شما و جن  شما و آخر شما و انس  فرمود: اگر اول أ: خداوندشيئاًملكيمنذلك

  من  ملک امر، از  بودند، این از شما می  مردی  قلب  و فاجرترین  بر بدترین  ما همهش

کفر   لذا به «پسندد نمی کفر را  بندگانش  برای»  تعالی  حق «ولی»«. کرد نمی  کم  چیزی

  را بخواهد، گمراه  هرکه  که طوری به  اوست  اراده  چیز به  همه  کند، هرچند که نمی  امر هم

  که مگر در صورتی  شما نافذ نیست  کند و خواسته می  را بخواهد، هدایت  رکهو ه

  و امر وی  و پسند و محبت  است  چیزی أخداوند  مشیت  خود بخواهد پس أخدا

شما   را برای  آن»  صالح  و عمل  عبادت ، با ایمان «دارید  و اگر سپاس»  چیز دیگری

  پسندد، این می  خویش  بندگان  را برای  شکر وسپاس  تعالی  حق  که این  دلیل «پسندد می

  و هیچ»  است  آنها در دنیا و آخرت  خوشبختی و  سعادت  : شکر سبب که  است
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  ، گناه است  گناهان  حامل  که  کس  : هیچ یعنی «دارد برنمی را  بار دیگری  ای بردارنده

  بازگشت  گاه آن»  است  خویش  عمل  مسئول  هر کس  دارد بلکه برنمی را  دیگری  شخص

از خیر  «کردید می  آنچه  و شما را به»  در روز قیامت «است  پروردگارتان  سوی شما به

  و پوشیده  دلها نهان  که  آنچه  : به یعنی «ها راز سینه  او به  گرداند، هرآینه می  آگاه»و شر 

سازند، دانا  و آشکار می  اننمای  مردم  که  آنچه  به  چگونه  پس «داناست» دارند می

 ؟! نیست

 

ڭ   ڭ ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ

 ۉ   ې  ې   ۉ ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  
یا فقر،  ، باشد ؛ از بیماری  که  و زیانی  هر رنج «برسد  رنجی»کافر  «انسان  به  و چون»

او را در  : یعنی «خواند او ـ می  سوی به  کنان را ـ انابت  پروردگارش»  سیو هرا  یا بیم

 غیر او را  و نیایش  کرده  و استغاثه  او رجوع  سوی فقط به  خواند که می  حالی

 بر وی  را که  ای و سختی  و رنج  رسیده  فریادش  خواهد تا به گذارد و از او می فرومی

 و او را «عطا کند  او نعمتی  به  خویش  از سوی  چون  سپس»کند  ، دفع است  فرود آمده 

چیز  آن  او را مالک  ، یعنی«ء الشی  خوله»گویند:  می  گرداند. اعراب  نعمت  آن  مالک

 : در وقت یعنی «او داشت  درگاه  به  دعایی  پیشتر چه  کند که می  فراموش»گردانید 

  بارگاه به  آن  ، در رفع نعمت  آن  شدن  از مالک  پیش  کند که می  را فراموش  ، رنجی نعمت 

را   پروردگارش : او است  این  دیگر معنی قولی کرد. به می  و التماس  زاری  سبحان  خدای

  نعمت  در وقت  ولی کرد می  و تضرع  زاری  سویش خواند و به می  و رنج  سختی  در وقت

  کند که گذر می  خطرناکتری  مرحله  به  هم  فراموشی  از این  و سپس  کرده  فراموشش

خدا   و برای»:  وی  فرموده  معنی  است  . و این است  سبحان  ذات  آن  به  آوردن  شرك

تا »گیرد  می  پرستش  آنها را به یا غیر  از بتان  : شرکایی یعنی «دهد قرار می  همتایانی

و   همانا اسالم  که أخدا  از راه را  ردم: تا م یعنی «سازد  او گمراه  از راه  را هم  دیگران

  ای مندی بهره  : به یعنی «برخوردار شو  کفرت  به  بگو: اندکی»سازد   ، گمراه توحید است



 

8930 

تو از   گمان بی  که»  است  دنیا اندك  زیرا بهره برخوردار شو  از آن  زمانی ، یا اندك اندك

 انجامد. می  دوزخ  ، به نیزما  نزدیک در  کارت  : پایان یعنی «دوزخیانی

 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

 ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ  
:  یعنی «است  قانت  شب  ساعتهای  در طول  که  کسی  یا آن»:  بهتر است  کسی  آیا چنین

  که  یا کسی ، ر و نیکوتر استکار خود، بهت  و مال  در حال  ناسپاس  غافل  مشرك  آیا این

ـ   اوسط و آخر آن ، ـ در اول  از شب  و در ساعتها و پاسهایی  بوده  مؤمن أخداوند  به

ورزد لذا  کار استمرار می و بر این  و نماز و نیاز گزارده  است  ایستاده  خویش  خدای  برای

بر خود اکتفا   و زیان  رنج  آمدن فرود  در هنگام  سبحان  خدای  خواندن  او فقط به

  یگانگی  به  حالی هر و او را در  یاد کرده  را پیوسته  عزوجل  خدای  کند بلکه نمی

  از آخرت»)تهجد(   نماز شب  و قیام  : در سجده یعنی «و قیام  در سجده»خواند  می

و رجاء   خوف  میان ، گونه  و بدین «پروردگار خود را امید دارد؟  ترسد و رحمت می

  آن  که شوند جز این نمی  جمع  کسی  هیچ  در قلب  که  و رجائی  کند، خوف می  معج

 رسانند؟. می  رستگاری  ساحل  را به  شخص

شود:  می  چنین  تقدیر سخن  پس  است  محذوف  ای جمله  مبارکه  آیه  : در عبارت قولی  به

دهد؟ هرگز  نمی  ها را انجاماز این  چیزی  که  است  ، همانند کسی مؤمن  انسان  آیا این

  احتضار، بر انسان  حال باید در»اند:  و رجاء گفته  خوف  . علما در باب نیست  چنین

  که  است  آمده  انس روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان«. باشد  رجاء و امید غالب

او   به  بود حاضر شدند پس  موت  در سکرات  که  مردی  بر بالین ص خدا  : رسول گفت

اليجتمعان»فرمودند: «.  امید و بیم  در میان: » گفت« ؟ یابی می  خود را چگونه»فرمودند: 

  : بیميخافهالذيمنهأيرجووالذيعزوجلاهللعطاهأالإ،لموطناهذامثلعبدفيقلبفي

  به  عزوجل  خدای  که شوند، جز این نمی  جمع  ای در بنده  و امید در مانند همچو موقفی

 «.گرداند می  دارد، ایمنش می  بیم  که  کند و از آنچه می دارد، عطا امید می  را که  او آنچه
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اند.  جهال مراد: علما و «دانند، برابرند؟ نمی  که  دانند با کسانی می  که  بگو: آیا کسانی»

برابر   عاصیان و  ابدانع  برابر نیستند همچنین  و جاهالن  عالمان  که  گونه  همان  پس

  قیام  که و این  شب  قیام  بر فضیلت  است  داللتی  مبارکه  در آیه»گوید:  می  نیستند. ابوحیان

  کمال  که کند بر این می  داللت  کریمه  آیه»گوید:  همو می«.  روز برتر است  از قیام  شب

  بر طاعت  که  است  : کسی قانت«.  عمل و  : علم دو مقصود محصور است  در این  انسان

را   علما و جهال  میان  : فرق یعنی «گیرند می پند  فقط خردمندانند که»ورزد   مداومت

 . دانند و بس می  فقط عاقالن

فرمود:   که  است  کرده  روایت كعمر از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

  آیه  که  نیست  عجیب»گوید:  کثیر می شد. ابن  ازلن  عفان بن عثمان  در شأن  آیه  این

گزارد و در  )تهجد( می  باشد زیرا او بسیار نماز شب  شده  نازل  عثمان  در شأن  کریمه

  رکعت  را در یک  قرآن  شد تمام بسا می  خواند تا بدانجا که می  بسیار قرآن  شب

  ـ تمام  شب  تسبیحا وقرآنا: عثمان  لاللی  یقطع: » است  شاعر گفته  که خواند. چنان می

  آیه: » است  گفته ك عباس اما ابن «.کرد می  سپری  قرآن  و قرائت  تسبیح  ـ را به  شب

 هللا ـ رضی  ابوحذیفه  شده آزاد  ـ برده  یاسر و سالم  مسعود، عماربن ابن  درباره  کریمه

 «.شد  نازل  عنهم

 

حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت حئ  مئ  ىئ

 حج  مج  جح  مح  جخ
اید، از  آورده  ایمان  که  من  بندگان  ای»:  بندگانم  را به  سخنم  این ص محمد  ای «بگو»

  کسانی  برای»  وی  از نواهی  اوامر و اجتناب  جا آوردن با به «پروا بدارید  پروردگارتان

  . یا پاداش بهشت ؛ با در آخرت «نیکوست  داشاند، پا کرده  دنیا نیکوکاری  در این  که

 «است  خدا فراخ  و زمین»  و غنیمت  ، پیروزی ، عافیت در دنیا؛ با سالمتی  نیکوست

  به  و عمل أخداوند  طاعت  در آن  کند که  هجرت  جایی  آن  به  کسی  : باید چنین یعنی

  معصیت  سوی به  چون»گوید:  می باشد. مجاهد  ممکن  برایش  وی  منهیات  اوامر و ترك

، مزد خود را  صابران  که  نیست  جز این» «.بگریزید  شدید، از آن  فراخوانده أخداوند



 

8938 

  صبرشان  را در مقابل  مزدشان أخداوند : یعنی «شوند می  داده  حساب بی  تمامی  به

  آن  ای شمارنده  هیچ  که  مقداری به  : یعنی حساب دهد. بدون می  حساب  و بدون  تمامی به

تواند  نمی  را در حساب  آن  حسابگری  کرد و هیچ تواند محدود نمی  را به حدومرزی

  نخواهد ـ نازل  بخواهد چه  ـ چه  صبر هم ناشکیبا و بی  بر انسان  الهی  قضای  آورد. البته

و   نتوانسته  هکرد  تعیین  آن  برای  حدومرزی  کس هیچ  را که  مزدی و  شود اما او پاداش می

، بر  نگونبخت  انسان  ، این واقع در  پس  است  داده  شناسد، از دست نمی را  مقدار آن

و   و جزع  قراری ، جز بی حال  و در عین  را نیز افزوده  دیگری  خود مصیبت  مصیبت

 . است  نداشته  هم  دستاورد دیگری  هیچ ، فزع

 ص خدا  رسول  فرمود: از جدم  که  است  آمده  حسین  روایت  به  شریف  در حدیث
الفرائضأ»فرمودند:   که  شنیدم الناسأمنتكند وعليكعبد أغنيمنتكنبالقنوع،

لهمالبالءفالينصبهلأب،يؤتيالبلويةلها شجريقالةشجرةالجنفينإ،،يابنيالناس

تا از   را ادا کن  فرایض ! عزیزم : فرزندجرصبااألعليهم،يصبديوانوالينشرلهمميزان

!  . فرزند عزیزم باشی  مردم  تا از توانگرترین  کن  پیشه  و قناعت  باشی  مردم  عابدترین

در روز ]بال   گویند: اهل می  بلوی  را درخت  آن  که  است  درختی  همانا در بهشت

دفتر و   شود و نه برپا می  برایشان( رازوییت) میزان  نه  شوند پس احضار می [قیامت

  ریختنی  به  بر آنان  مزد و پاداش  گردد. بلکه می  نشر و پخش  برایشان( حسابی)  دیوان

را تالوت کردند:   کریمه  آیه  این ص  حضرت  آن  شود. سپس می  ریخته (حساب بی)

 «._ىث   يث   حج  مج  جح  مح+

 

 ڀ   ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ 
 را برای  دینم  که را ـ درحالی خدا  که  ام یافته  فرمان  همانا من» صمحمد  ای «بگو»

از   پیراسته و  پاك  عبادتی  او را به  که  ام یافته  : فرمان یعنی «ـ بپرستم  ام ساخته  او خالص 

 . کنم  ها، عبادت از شائبه  این و ریا و غیر  شرك
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 ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  
بود زیرا   هم  و چنین «باشم»  امت  از این «مسلمانان  نخستین  که این  به  ام یافته  و فرمان»

توحید و   سوی به و  کرده  مخالفت  قومشان  با دین  بودند که  کسی  اولین ص  حضرت  آن

 کردند.  دعوت  یکتاپرستی

 

 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  
  اگر پروردگار خود را نافرمانی  من»  پرست بت  مشرکان  این  به صمحمد  ای «بگو»

  که  دعوتی  و ترك  یکتاپرستی  و با ترك  در عبادتش  اخالص  با فروگذاشتن «کنم

  روزی  از عذاب»  صورت  باشد، در آن در ستیز می  و گمراهسازی  و گمراهی  باشرك

 . است  متروز قیا  عذاب  که «ترسم می»  و سهمگین «عظیم

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     
  مشارکت  به  استقالال و نه  را ـ نه  غیر وی  نه «پرستم را می خدا» صمحمد  ای «بگو»

  برای  خالص  من  : پرستش یعنی «گردانم می  او خالص  را برای  دینم  که درحالی»

  این و از  نیست  هها آلود و ریا و دیگر شائبه  شرك  شائبه  و هرگز به  بوده أخدا

 . است  و پیراسته  ها کامال پاك آالیش

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     

 ڎ  ڎ  
  برای دستور،  این «بپرستید»بپرستید   که «خواهید را غیر از او می  هر چه  شما هم  پس»

مورد   برابر اعمالتان در  زودی به  ید که: بدان . یعنی آنهاست  و کوبیدن  تهدید، توبیخ

و   داده هشدار  روز قیامت  زیانکاری  را از فرجام  آنان  گیرید. سپس قرار می  مجازات

روز  در  شان خود و خانواده  به  اند که کسانی  در حقیقت  بگو: زیانکاران»فرماید:  می

  به  که  اند زیرا کسی گروه  این  اقعیو و  کامل  : زیانکاران یعنی «اند رسانده  زیان  قیامت
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  زیان و در  را باخته  اش خانواده  و هم  افگنده  را در زیان  خودش  درآمد، هم  دوزخ

  با آنان  همدمی و  انس  باشند، او نعمت  بهشت  از اهل  وی  اگر خانواده  ، چه است  افگنده

و   حال  این  آنها را به  که  او بوده  این باشند،  دوزخ  و اگر از اهل  است  داده  را از دست

  خود به  زیرا در بزرگی «آشکار است  خسران  همان  این ! آری»  است  روز بد درافگنده

  زیرا این  متصور نیست  حد و پایانی دیگر  آن  فوق  که  گردیده  بالغ  حد و حجمی  چنان

 ندارد.  تعویض  برای  مجالی  ، هیچ خسارت

 

 ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڈ  ڈ  ژ
  است  آتش  و چترهای  : طبقات ظلل «است  از آتش  ظللی  سرشان  از باالی  برایشان»

:  یعنی «است  نیز ظللی  و از زیر پایشان»کشد  می  شعله  برآنان  از فراز سرشان  که

نامید زیرا  « : سایبان ظلل»را نیز   شانزیرین  . طبقات است  از آتش  و چترهایی  طبقات

  دوزخ  طبقات از  ای در هر طبقه  افگند، چه می  سایه  بر دوزخیان  هم  زیرین  طبقات

  . البته نیست  خالی  از وجودشان  ای طبقه  کفار قرار دارند و هیچ  از گروههای  گروهی

  است  آن  ، برای است  آمدنی  خیانبر دوز  ناخواه خواه  که  سختی  عذاب  از این  دادن خبر

  دوزخ  چندگانه  های و الیه  طبقات «این»بازایستند   تعالی  حق  از نافرمانی  بندگان  که

  او ایمان  تا به «دهد می  بیم  آن را به  خویش  خداوند بندگان  که  است  کیفری  همان»

و   : از عذاب یعنی «پروا بدارید  من از  پس ! من  بندگان  ای»و از او پروا بدارند:   آورده

  رحمت  از فیض  برآمده  که  است  بزرگ  ، نعمتی هشدار و تنبیه  بترسید. این  من  شمخ

اند:  غافلگیر نشوند زیرا گفته  وی  عذاب به  باشد تا مردم می  وی  و فضل أخداوند

 «.کرد  را تمام  عذر را نمایاند و حجت هشدار داد،  نذر: هر کسأ  عذر منأولقد »

 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
  بتان  : از پرستش یعنی «را بپرستند  آن  که پرهیز کردند از این  از طاغوت  که  و کسانی»

ساختند.  وصمخص  عزوجل  خدای  را برای  خویش  و عبادت  پرهیز کرده  و شیطان
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و »گیرد.  می و شیطانها را دربر  بتان  و پرستش  شده  اطالق  : بر واحد و جمع طاغوت

  ایشان»آوردند   روی  وی  پرستش  به  از غیر وی  کنان و اعراض «بازگشتند هللا  سوی به

  به ‡ پیامبران  زبان ، یا بر بشارت  . این بهشت  عظیم  و پاداش  ثواب  به «باد  را مژده

  رستاخیز و برانگیختن  هنگام ، یا در مرگ  فرارسیدن  شود، یا در هنگام می  داده  آنان

 . مجددشان

فرمود:   که  است  کرده  روایت  اسلم  از زیدبن  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

توحید   گفتند وبه ( میهللاالا  نیز )الاله  در جاهلیت  شد که  نازل  تنی  سه  درباره  آیه  این

و   ابوذر غفاری ، نفیل  بودند از: عمروبن  و مقر بودند، آنها عبارت  معترف أخداوند

شنوند  را می  سخن  که  من  بندگان  آن  به  بده  مژده  پس»  عنهم هللا رضی  فارسی  سلمان

و  أخدا  کتاب ازـ   حق  سخن  که  آنان  : به یعنی« کنند می  پیروی  آن  و از نیکوترین

  اند، پیروی یافته  فرمان  بدان  که  آنچه  شنوند و از نیکوترین ـ را می  وی  رسول  سنت

  اند که : کسانی از آنان : مراد قولی نمایند. به می  ، عمل است  در آن  که  آنچه  کنند و به می

  تکلم  آن  و به  کرده  را نقل  نیک  سخن  گاه شنوند آن دو ـ را می و بد ـ هر  نیک  سخنان

  های : با شنیده کنند. یعنی نمی  تکلم  آن  و به  بازداشته  زشت  کنند و خود را از سخن می

  و اینانند همان  کرده  هدایت را  آنان هللا  اینانند که»کنند  برخورد می  خود نقادانه

  رسانیده  حق  به  آخرت دنیا و آنها را در أخداوند  که  : اینانند کسانی یعنی «خردمندان

 . و سالم  ناب  خردهای  اینانند صاحبان  و هم

ھ  ژ   آیه  فرمود: چون  که  است  شده  روایت  آیه  نزول  سبب  در بیان هللعبدا  از جابربن

آمد و  ص خدا  رسول از انصار نزد  شد، مردی  نازل  بهشت  در وصف ژ...ھ  ھ

،  بهشت  از درهای  هر دری  برای  و اینک  دارم  برده  تن  هفت  من !هللا : یارسول گفت

  نازل  وی  درباره _...ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  +:  آیه  . پس را آزاد کردم  ای برده

  لفظ است  بودن  عام  اعتبار به : ایم ذکر کرده  تفسیر شربف  بارها در این  که شد. اما چنان

  در هر زمان  اوصاف  واجد این  مؤمنان  تمام  شامل  هکریم  لذا آیه  سبب  بودن  خاص  به  نه

 شود. می  و مکانی
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 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   
  توانی  را خالص  دوزخی  شد، آیا تو آن  ثابت  بر وی  عذاب  کلمه  که  آیا کسی  پس»

پ  پ  پ  ژ :  است  ابلیس  به أخداوند  فرموده  در اینجا، این  عذاب  کلمه «کرد؟

 . گذشت  تفسیر آن  که« 85/ ص» ژ ڀ  ڀ پ  ڀ

  به ص  حضرت  زیرا آن  است ص  خدا   از رسول  و دلجویی  گفتن  : تسلیت مراد آیه

  ایشان به  آیه  با این  عزوجل  خدای  بودند پس  مشتاق  خود سخت  قوم  آوردن  ایمان

  و الزم  ثابت  بر وی  عذاب  و وعده  گرفته  قتسب  بر وی  الهی  قضای  : هر کس فهماند که

  دنیا مؤمن را در  وی  که این  برهانند ؛ به  را از عذاب  توانند وی نمی  شانیشود، ا

  هیچ  پس !ص  پیامبر : ای آورند. یعنی  بیرونش  از دوزخ  ، یا در روز قیامت گردانیده

  نیاوردنشان  ایمان  تو خود را از اندوه  امر وجود ندارد که  این  برای  ای و انگیزه  علت

 . گردانی  هالك

 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 ىئ
 بر  که  است  هایی غرفه  ایشان  اند، برای پروا داشته  از پروردگارشان  که  کسانی  لیکن»

 از آنها  بعضی  دارد که  درجاتی  شتزیرا به «است  بنا شده  دیگری  های فراز آنها غرفه

 و ساز،  ساخت  زیربنا و نیرومندی  سازی دیگر قرار دارند و در محکم  بر فراز بعضی

  به  آنها چیزی  به  دنیا نسبت  منازل  اند، هرچند که اعمار گردیده  منازل  مانند ساختمان

ازآنها در زیر   بعضی  که  ودینفر  است  درکاتی  نیز دارای  دوزخ  که آید. چنان نمی  حساب

  روان»ها  غرفه  آن  : از فرودست یعنی «از زیر آنها  جویباران»دیگر قرار دارند   بعضی

صفا و   فزونی و  و خرمی  بهجت  کمال  جویبارها، نشانه  این  بودن  جاری  که «است

او   دهوع  پس «کند نمی  وعده  ، خدا خالف خداست  وعده  این»  آنهاست  رونق

 . است  آمدنی  ناخواه خواه
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ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت    

 ىت  يت  جث  مث   ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   
 کرد.  را نازل  : از ابر بارانی یعنی «فروفرستاد  آبی  خدا از آسمان  که  ای مگر ندیده»

 از آسمان  آن  ، اصل است  در زمین  که  هرآبی»گویند:  جبیر می  و سعیدبن  شعبی

  آب آن  : پس یعنی «داد  راه  است  زمین  در دل  که  هایی چشمه  را به  آن  پس»«. باشد می 

:  . ینبوع بدن  در عروق  خون  یافتن  داد؛ همانند جریان  درآورد و اسکان  زمین  را در دل

  به  گاه آن»جوشد  برمی تراود و می  از آنها آب  که  است  و دیگر مکانهایی  آب  چشمه

  : به یعنی «آورد می  ، بیرون است  گوناگون  آن  رنگهای  را که  ، کشتزاری آن  وسیله

  گوناگونی  و انواع  اقسام  آورد که می  بیرون  را از زمین  و محصولی  ، کشت آب  آن  وسیله

،  ـ یا اگر مراد از الوان  غیره و  و نارنجی  و بنفش  دارد ـ از زرد و سبز و سفید و سرخ

  بیرون  آب  آن  وسیله  را به  و جو وغیره  گندم  : انواع است  این  باشد، معنی  اصناف

و   بعد از سبزی «بینی را زرد می آن  گاه آن»  کشت  آن« خشکد می  سپس»آورد  می

  است  رفته  از میان  همه  آن  طراوت و  سبزی  که  طوری ، به آن  و زیبایی  و رونق  خرمی

کند  می  و پاشان  شکسته  خورد و درهم را  : آن یعنی «گرداند می  ریزه  را ریزه  آن  سپس»

؛ از فرود  گذشت  : در آنچه یعنی «است خرد پندی   صاحبان  امر برای  در این اقطع»

  از آن  سالم  خردهای  صاحبان  که  است  و اندرزی  ، موعظه کشت  و برآوردن  آب  آوردن

و انقضا   ، نزدیکی انقطاع  دنیا ـ در سرعت  زندگانی  حال  دانند که گیرند زیرا می می  بهره

  صاحبان  ، برای و بنابراین  است  کشت  این  خود ـ نیز مانند حال  گی و تازه  طراوت  فنای

و حشر و نشر قادر و   بعث بر أخداوند  ماند که نمی  باقی  امر شکی  خرد در این

 . تواناست

،  سلیم  عقل  صاحب  هر شخص  ، که دنیاست  حال  برای  مثلی  کریمه  : آیه که این  خالصه

  آینده  ، به هوشیاری و  از سر بیداری  که  و اندیشمندی  ، ژرفبین نگر، دوراندیش آینده

 گیرد. می و پند  درس  اندازد، از آن می  ژرف  خود نگاهی  حتمی
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ
 را برای  : قلبش یعنی «کرده  گشاده  اسالم  را برای  اش خدا سینه  که  آیا کسی  پس»

باشد  می  روح  منبع  و قلب  است  قلب  محل  سینه  که این  ـ از حیث  گردانیده  فراخ  اسالم 

 . است  یافته  راه  آن  هدایت  و به  را پذیرفته  اسالم  البته  کسی  ـ چنین

 ص خدا  رسول از  : ما اصحاب است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

  ای  س، پ_...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ+:  است  فرموده أخداوند  که  پرسیدیم

گردد؟  می  گشاده یابد و می  انشراح  چگونه  مؤمن  انسان  سینه !ص خدا  رسول

  شود و انشراح باز می  وارد شد، قلب  قلب  نور به  چون»فرمودند:  ص خدا  رسول

دارالخلودليإةناباإل»فرمودند:  ؟ چیست  انشراح  این  اهلل! نشانه یارسول  گفتیم«. یابد می

  و انابت  : رجوع انشراح  این  : نشانهنزولهقبلستعدادللموتدارالغرورواإلعنوالتجافي

و غرور و   فریب  از سرای  کردن  و جاتهی  یافتن  ، آرامش جاودانگی  سرای  سوی به

  گشادگی  این  سبب به «او  و در نتیجه»«.  است  آن  آمدن از فرود  قبل  مرگ  برای  آمادگی

ر، نو  آن  که «باشد؟ می  پروردگارش  جانب از  برخوردار از نوری»صدر   و انشراح

کند.  می  فیضان  بر وجود وی  که  است  حق  سوی به  و راهیابی  از نور معرفت  عبارت

  باز و گشاده  حق  برای  و قلبش  شده  معرفت سینای   اش سینه  که  انسانی  آیا این ! آری

و   گردیده  ـ سخت  بد وی  و انتخاب  گزینش  سبب به ـ  دلش  که  است  ، مانند کسی گشته

 ! زند؟ هرگز نه وپا می دست  و در آن  فرورفته  جهالت  بلیات و  گمراهی  های اریکیدر ت

  زیرا سیاق  است  محذوف  جمله  یک  و در آن  کار رفته ایجاز به  ، صنعت آیه  در این  پس

 . است  ( نیز همانند آن24)  کند. آیه می  داللت  محذوف  بر جمله  آیه

اند  کسانی  آنها همه «است  سخت هللا  از یاد کردن  لهایشاند  که  بر کسانی  وای  پس»

؛  است  یافته  و قساوت  را برنتابیده أهللذکر ا  و پذیرش  شده  و خشن  سخت  قلبشان  که

 یابند.  باز گردند و انشراح  آن  ها برای تا سینه  است  شایسته  که  ذکری

ال» فرمودند: ص خدا  رسول  که  است  آمده كعمر ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

اهللمنالناسبعدأنإوللقلبةقسواهللبغيرذكرالكالمةكثر،فانبغيرذكراهللتكثرواالكالم
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بسیار در غیر ذکر   گفتن  نگویید زیرا سخن  بسیار سخن أهللغیر ذکر ا  : بهالقاسيالقلب

  است  کسی أاز اهلل  مردم  دورترین او قطع  تاس  قلب  برای  ای و سختی  ، قسوتأهللا

سعید  ابی  روایت  به  قدسی  شریف  در حدیث  همچنین«. باشد  داشته  سخت  قلبی  که

الحوائج تعالياهللقال»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  خدری مناطلبوا

ف منرحمتيفيهمجعلتنيإالسمحاء تطلبوها فيهمجعلتنيإفقلوبهمةقاسيالوال

و   نرمدل  خود را از اشخاص  و نیازمندیهای  فرمود: حوایج  : خداوند متعال سخطي

را از افراد   و آن  ام قرار داده  ایشان را در  خویش  رحمت  کنید زیرا من  طلب  بخشاینده

در   اینانند که»».  ام قرار داده  ایشان را در  خویش  خشم  نخواهید زیرا من  سنگدل

 «.آشکار هستند  گمراهی

یا   گفتیم  حضرت  آن  فرمود: به  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

اما   گردیم می آخرت   شود و از اهل می  نرم  دلهایمان  بینیم شما را می  ما چون ! اهلل رسول

.  بوییم را می  وفرزندانمان  آید و زنان می  ، دنیا ما را خوش شویم از شما جدا می  وقتی

  هباشید ک  قرار داشته  حالی  بر همان  احوال  اگر شما در همه»فرمودند:  ص خدا  رسول

کنند و در  می  با شما مصاحفه  با دستهایشان  فرشتگان اقراردارید، قطع  بر آن  نزد من

را   مردمی  عزوجل  خدای انکنید، قطع  آیند و اگر شما گناه می  دیدارتان  به  هایتان خانه

  گویید کهب  ما از بهشت  اهلل! به : یا رسول گفتیم«. بیامرزد  کنند تا بر آنان  گناه  آورد که می

  آن  ، سنگفرش است  از نقره  طال و خشتی از  خشتی»؟ فرمودند:  چیست  آن  ساختمان

  آن  به  ، هر کس است  زعفران  آن  و خاك  مروارید ویاقوت  آن  ، سنگریزه تیزبوی  مشک

  کهنه  وی  جامه  میرد، نه شود و نمی می  افتد، جاودانه نمی  شود و در رنج می  درآید متنعم

  شود: امام آنها رد نمی  دعای  اند که  کس  رود. سه می  از بین  وی  جوانی  شود و نه می

 ...«. مظلوم  ند و دعایافطار ک  که  گاه دار تا آن روزه ، )زمامدار( عادل
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ڑ  
  قرآن  آیه  در این  تعالی  . حق است  قرآن  که «است  کرده  نازل را  حدیث  خدا بهترین»

گفتند و  می  سخن  با قرآن  خویش  قوم  به  خطاب ص وی  ولنامید زیرا رس«  حدیث»را 

  بهترین  قرآن ! آری دادند. خبر می  آنان  شد، به می  نازل  حضرت  بر آن  از قرآن  را که  آنچه

 «متشابه  ستا  کتابی»وجود دارد   نهایت بی  و خیراتی  برکات  زیرا در آن  است  سخنان

  ، قوت معانی  ، صحت محکمی ، ـ در زیبایی  دیگر آن  ضبا بع  از قرآن  : بعضی یعنی

  است  کتابی «و»دارد   و همگونی  ـ شباهت  بالغت  درجات  تا برترین  و رسیدن  مبانی

نیز در   آن  آیات  که شود چنان تکرار می  آن در  : داستانها، اندرزها و احکام یعنی «مکرر»

کند  نمی  را دلتنگ  اش و خواننده  را ملول  اش شنونده  قرآن  شود پس تکرار می  تالوت

 «افتد می  لرزه به  از آن  بدنشان  دارند، پوست  خشیت  از پروردگارشان  که  کسانی»

هوا   ، یا از سردی از ترس  شخص  بدن  پوست  که  گاه ؛ آن« اقشعرجلده»گویند:  می  اعراب

شود،   خوانده  عذاب  آیات  نچو»گوید:  می  خیز شود. زجاج  موی گردد و  منقبض

 «.شود می  راست  آنان  بر اندام  و موی  درآمده  لرزه ، بهأاز خدا  ترسندگان  تن  پوستهای

و  و ثواب  رحمت  آوردن یاد  : با به یعنی «یاد خدا  به  و دلهایشان  پوستهایشان  سپس»

 أ.خداوند است أخدا  اولیای  وصف  این»گوید:  می  قتاده «شود می  نرم»  وی  بهشت
یاد  به  دلهایشان  سپس آید، درمی  لرزه به  : در آغاز پوستهایشان که  وصف  این  را به  ایشان

و   رفته  بین از  عقلهایشان  که  وصف  این  به  کرد. نه  گیرد، توصیف می  آرام أخدا

خود را در   که  سیمر می  حقیقت این  امر به  ، از این پس دهد! می  دست  بر آنان  بیهوشی

و   و بیهوشی  است  بدعت  اهل  خصیصه ، انداختن  و بیهوشی  غش  به أذکر خدا  هنگام

بر   چون»گوید:  عنهما میهلل ا رضی  اسماء دخترابوبکر صدیق«. باشد می  از شیطان  غش

ـ   است  کرده  توصیفشان أخداوند  که شد ـ چنان می  خوانده  قرآن ص پیامبر  یاران

شد: اما امروز   گفته  وی  آمد. به درمی  لرزه به  پوستهایشان و  اشکبار گشته  چشمهایشان

  بر زمین  بیهوش  از آنان  شود، یکی  خوانده  قرآن  بر آنان  چون  هستند که  مردمانی
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 خدا از  به  برم می  : پناه الرجیم الشیطان   : اعوذ باهلل من گفت !(کشد می  ونعره)افتد،  می

 !«. شده  رانده شیطان 

 را خدا  نماید و هرکه می  راه  آن  را بخواهد به  ، هرکه است هللا  هدایت»  قرآن «این»

 نزول  سبب  در بیان ك عباس . ابن حق  سوی به «نیست  راهبری  کند، او را هیچ  گمراه

و   شیرین سخنان ما با   به !هللا گفتند: یارسول  از اصحاب  گروهی»گوید:  می  آیه  این 

 ._...ٹ  ٹ  ڤ  ڤ+شد:   نازل  بگویید پس  حدیث  یکو از اخبار روزگارانن

 

 ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ
 را دفع  رز قیامت  عذاب  خود سختی  با چهره»دستها   جای  به «که  کس  آیا آن  پس»

  قیامت در روز  که  : آیا کسی ؟ یعنی تاس  ایمن  از عذاب  که  است  مانند کسی «کند می 

کند، مانند  می  جان  سختی به  و در عذاب  سپر قرار داده  را در برابر عذاب  خویش  چهره

  به  آید و نیازی نمی بر او فرود  عذاب  از این  و چیزی  است  امان در  از آن  که  است  کسی

  در امان  از هر آفتی  دهد بلکه سپر قرار  برابر عذاب را در  خویش  چهره  ندارد که  این

 برد؟ سر می به  و مطمئن  آرام أخداوند  و در بهشت  بوده

اکتفا   دیگری ، از ذکر از دو نوع  ذکر یکی  و به  کار رفته به« ایجاز«  نیز صنعت  آیه  در این

:  یعنی «شیدبچ کردید، می  را که  آنچه  شود: وبال می  گفته  ستمگران  و به»  است  شده

 کار و کردار خود را.  بچشید جزای

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  
 از  پیش  که  : کسانی یعنی «کردند  پیشه  بودند، تکذیب  از آنان  پیش  که  هم  کسانی»

 و از»کردند   را تکذیب  است بودند، نیز پیامبرانشان صمحمد  کفار معاصر با حضرت

 آمد که  بر آنان  از جهتی  : عذاب یعنی «آمد  بر آنان  زدند عذاب ینم  حدس  آنجا که

:  یعنی بودند.  نکرده  را محاسبه  کردند و آن تصور نمی  هیچ  جهت  را از آن  عذاب  آمدن 

 بود.  و غفلتشان  ایمنی  احساس  در هنگام  عذاب  نزول
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 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ڭ  
 با «چشانید  آنان  دنیا به  را در زندگانی»  و پستی  و ذلت «و خواری  خدا خفت  پس»

اینها از  و غیر  درآوردن  اسارت  و به  و با کشتن  زمین  به  )فروبردن( آنان  و خسف  مسخ

  دانستند و می می  بودند که  : اگر آنها از کسانی یعنی «دانستند و اگر می»  عذاب  انواع

بزرگتر   آخرت عذاب  اقطع»کردند؛  می  عمل  خویش  علم  مقتضای یدند و بهاندیش

  که این  اضافه  به قرار دارد،  سختی  در نهایت  خرتآ  دنیا زیرا عذاب  از عذاب «است

 . دوامدار و مستمر نیز هست

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
کار  در  که  مثلی  : از هرگونه یعنی «آوردیم  مثلی  هرگونهاز   قرآن  در این  مردم  و برای»

را   معنی ، اندوزند زیرا مثل  و عبرت «پند گیرند  آنان  باشد که»نیاز دارند   آن  به  دینشان

 کند. می  نزدیک  ذهن  به

 

 ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  
  در آن  نه «ای و کاستی  کژی  هیچ  بی»  روشن  عربی  زبان  : به یعنی «عربی  است  قرآنی»

و   التباس و  شک  وجود دارد و نه  و تضادی  و تناقض  ـ اختالف  از وجوه  وجهی ـ به

و دستور   اعراب لفظ و  از حیث  خطایی  هیچ  : در آن است  این  معنی  قولی . به ابهامی

و   گرفته  را جدی  قرآن  هشدارهای  پس «پویند  تقوی  راه  آنان  باشد که»  نیست  زبان

 را باور کنند.  آن  های وعده

 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  

 ی  ی  جئ
.  است  مانند آن  دیگری  حال  به  غریب  حالی  : تشبیه مثل  زدن «است  زده  خدا مثلی»

؛  است  زده  لپرستد، مث خدا را می  بیشتر از یک  که  مشرکی  برای أخداوند ! آری
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و  «دارند  ناسازگار در او شرکت  چند مالک  که»را   مملوکی  ای : برده یعنی «را  مردی»

، در  از آن بیشتر  گیری و بهره  خود بر سر تصاحب  آنند و میان  مالک  طور مشترك به

 مرد  یک  ویژه  مدعی بی  را که  و مردی»برند  سر می به  و کشمکش  ستیز و ناسازگاری

نفر   یک  که  است  زده  را مثل  ای ، برده موحد و یکتاپرست  شخص  : و برای یعنی «است

با خود در   شریکی  هیچ باشد و می  وی  خالصا ملک  برده  و آن  بوده  آن  اختصاصی  مالک

  برای  که  ای برده  آیا این : یعنی «برابرند؟  هم با  دو در مثل  آیا این»ندارد   آن  ملکیت

،  نیست  همگون  هم آنها با  اخالق  کند که می  خدمت  از شریکانی  مختلف  گروه  یک

  خویش  خدمت  او را به  آنان از  یکی و هر  در تضاد است  هم و مقاصد آنها نیز با  نیات

و رنجور   ، خسته بیچاره  برده  ، آن دواند و در نتیجه سو می سو و آن این  و به  کشانده

  که ، چرا نیست  راضی  هم  وی  خدمت  به  از آنان  یک  وجود باز هیچ  با اینشود،  می

  چندین  میان  مشترك  برده  آیا این ! ؛ خوب  است  او نشده  صرف  وی  و توان  تالش  تمام

  وی  بر سر خدمت  قرار دارد و دیگران شخص   یک  در خدمت  که  ای برده  ، با آن مالک

  اطاعت  خویش  یگانه  از موالی  چون  که  ای ؟ برده ارند، برابر استند  کشمکشی  هیچ

  میان  که  نیست  گذرد؟ شکی کند، از او درمی  نافرمانی  و اگر هم  است  راضی  کند از وی

را   تواند آن نمی  عاقلی  هیچ  وجود دارد که  وآشکاری  فاحش  تفاوت  ، چنان دو برده  این

 انکار کند.

  کسی  و وصف  پرستد و مثل را می  یگانه  خدای  که  کسی  و وصف  مثل  است  این  پس

 گیرد. می  پرستش  را به  متعددی  خدایان  که

  بخشیدن  و بر توفیق  آنان بر  حجت  در برابر اقامه  است أهللا  برای  ستایش «الحمدهلل»

آشکار و   فرق  این «دانند نمی  بیشترشان  بلکه ! نه»  اسالم  سوی به  در راهیابی  مؤمنان

 آورند. می  شریک  عزوجل  خدای  به  که  است  جهت  بدین  را پس  روشن

 

 حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  
  و به ص خدا  رسول  به  آیه  در این «میرند نیز می  و آنان  میری تو می اقطع محمد!  ای»

  که أ صحابه  به  است  یاعالم  ریمهک  آیه  . پس است  شده  داده  خبر مرگشان  دیگران
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  بودند که  عقیده  این  به  از آنان  زیرا برخی  درخواهند گذشت صپیامبر خدا

باید  : که  کفار قریش  به  است  انگیزشی  آیه  در این  گونه  میرند. همین نمی ص خدا  رسول

  اکرم رسول  رهنمودها و ارشادات  و کسب  ایمان  سوی شمارند و به  را مغتنم  فرصت
  رسول  و آن  است  اندك  در میانشان ص  حضرت  آن  ورزند زیرا اقامت  شتاب  ص

 باشد. نمی  درمیانشان  ، جاودانه و ایمان  وحی  و منبع  و روان  روح  و راحت  و جان  انس

 

 حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
 : ای یعنی «خواهید کرد  مجادله  پروردگارتان  پیش  شما روز قیامت  سپس»

را   حق  پیام  که  آوری می  حجت  و بر آنان  کنی می  و مرافعه  مجادله  تو با آنان !ص محمد 

، با  معنی بی عذرهای   نیز با آوردن  و آنان  ای داده  و هشدارشان  و بیم  کرده  ابالغ  آنان  به

با   ، ظالمکند می فعه و مرا  با کافر مجادله  : مؤمن است  این  کنند. یا معنی می  تو مجادله

  . همچنین است  گفته کثیر ابن  که با متکبر چنان  و ضعیف  با گمراه  شده ، هدایت مظلوم

نزاعها   اما اطراف  است  وکافران  مؤمنان  درباره  آیه  این  هرچند سیاق»گوید:  کثیر می ابن

آنها از نو بر   دنیایی  هو مرافع  نزاع  صورت  شود زیرا در آخرت می  در دنیا را نیز شامل

«.  است  الحاکمین در آنجا داور احکم نمایند و  مرافعه  هم شود تا با می  آنها بازگردانیده

آیا  !هللا : یا رسول گفت شد، زبیر  نازل  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث

 ! آری»ودند: فرم ص  حضرت  شود؟ آن بر ما تکرار می  و دعوی  خصومت  در آخرت

  : پس گفت زبیر  هنگام  در این«. شود  داده  وی  به  حقی هر صاحب  حق  که خاطر این به

در : » است  آمده  شریف  در حدیث  ! همچنین ، کار بسیار دشوار است صورت  در این

 «.هستند  ، دو همسایه دو خصم نخستین   روز قیامت

 

ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    

 ٿ  
ستمکارتر   کس  : هیچ یعنی «بست  بر خدا دروغ  که  کس  ستمگرتر از آن  کیست  پس»

یا   شریک او، فرزند یا  بپندارد که  و چنین  بربسته  دروغ أبر خدا  که  نیست  از کسی
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بر   ونرا ـ چ  و درست  راست  دین»  که  کس  ستمگرتر از آن  کیست «و»دارد   همسری

  که  است  حقی  دین  از همان  ، عبارت دین  و این «کرد؟  شد ـ تکذیب  او عرضه

توحید   سوی به را  مردم  که  اند ؛ دینی آورده أخدا  را از بارگاه  آن ص پیامبر  حضرت

کند  می  شان نهی  محرمات دهد، از می  فرمان  شرعی  فرایض  انجام  را به  خواند، آنان فرامی

  از چنین  کس  هیچ»گوید:  می کثیر دهد. ابن خبر می  آنان بهو حشر و نشر   ز بعثو ا

شد ـ   بر او عرضه  را ـ چون  و درست  راست  بندد و دین  بر خدا دروغ  که  انسانی

:  است  کرده  جمع  باطل  دوسوی  میان  کسی  زیرا چنین  کند، ستمکارتر نیست  تکذیب

  بدین«. ص  وی  بر رسول  بستن  دروغ  و دیگری أاوندبر خد  بستن  دروغ  یکی

  در دوزخ اقطع «؟ نیست  در دوزخ  کافران آیا مثوای»فرماید:  می  ذوالجالل  ، ذات جهت

 . است و سکونت   اقامت  : محل . مثوی است

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
و »  است ص مقبول  لاو رسو  که «را آورد  و درست  راست  دین  که  کس و آن»

آنانند »هستند   ص مقبول  رسول  از پیروان  عبارت  ایشان  که «کرد  تصدیق  که  کس آن

 را آورد،  و درست  راست  سخن  که  : مراد از کسی قولی . به غیرشان  نه «متقیانند  که

بکر ابو کرد،  و تصدیق  را باور داشت ص خدا  رسول  که  و مراد از کسی ص خدا  رسول

، «را آورد  و درست  راست  سخن  که  کسی»دیگر: مراد از   قولی . به است  صدیق

  شریعت  سوی به را  و مردم  کرده  دعوت أخداوند  یگانگی  سوی به  که  است  هرکسی

 . است  کرده  را بیان  معنی  کثیر نیز همین ارشاد کند. ابن  عزوجل  خدای

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
  مضرات  ، دفع درجات  بردن از باال «است  بخواهند نزد پروردگارشان  هر چه  برایشان»

  اعمال  که  کسانی : یعنی «محسنان  پاداش  است  این»  و سیئات  گناهان  نمودن  و کفاره

نكأكهللاتعبدنأحساناإل: » است  آمده  شریف  اند. در حدیث را نیکو ساخته  خویش
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فتراه   پرستش  را چنان  عزوجل  خدای  که  است  آن  : احسانيراكنهإفتراهتكنلمنإ،

 «.بیند تو را می او  گمان ، بی بینی زیرا اگر تو او را نمی  بینی او را می  گویی  که  کنی

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
بیامرزد.  : یعنی «اند بزداید کرده  را که  آنچه  بدترین»  : از متقیان یعنی «تا خدا از آنان»

تر از  پایین  در بدی  را که  اعمالی ابیامرزد، قطع  را بر ایشان  اعمالشان  بدترین  هرگاه  پس

  آنچه  نیکوترین  را بر حسب  و تا پاداششان»آمرزد  می  بر آنان  اولی  طریق ، به آنهاست

را ـ   دهد و ایشان  پاداش  اعمالشان نیکوترین   برا برحس  : آنان یعنی «کردند بپردازد می

 نکند.  مجازات  بدشان  برابر اعمال ـ در  خویش  و فضل  کرم  از روی

 

 ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  
. تاس صمحمد  در اینجا، حضرت  مراد از بنده «؟ نیست  را بسنده  اش آیا خدا بنده»

  توکل پرستد و بر او او را می  که  کسی  برای أخداوند  یعنی»گوید:  یر میکث ابن  ولی

،  آیه  در این مراد از )عبده(»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب«.  است  کند، بسنده می

  : بندگانش عباده  قرائت  دلیل هستند، به أخداوند  متوکل  بندگان  و تمام ص اکرم رسول

  تو را از کسانی»  مشرکان !ص محمد  ای «و»«.  است  آیه  ر در ایندیگ  قرائتی  را ـ که

تو را از آنها   که  ای وهمی  لشکرهای و  از خدایان  پس «ترسانند غیراویند می  که

  ، نگاه آور است تو زیان  به  که  آنچه تو را از  زیرا خداوند متعال  ترسانند، نترس می

 و هر»برسانند   سود و زیانی  کسی  به  که نیستند  این  مالک  باطلشان  دارد و خدایان می

  الهی  قضای  که  کسی : هر یعنی « نیست  راهبری  هیچ  گرداند، برایش  را خدا گمراه  که

  اش راهنمایی هللا  سوی به  که  نیست  هدایتگری  باشد، او را هیچ  رفته  وی  بر گمراهی

 آورد.  بیرونش  و از گمراهی  کرده

  مشرکان : گفت  که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  از معمر در بیان  بدالرزاقع

بردار، یا از   ما دست  خدایان  دادن  و دشنام  جویی گفتند: یا از عیب ص خدا  رسول  به

  هک  است  شد. نقل نازل   آیه  این  پس کنند!  سر و دیوانه تو را آشفته  که  خواهیم می  آنان
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  آن  فرستادند، متولی«  عزی»  بت  ستنشک  را برای ولید  خالدبن ص خدا  رسول  چون

هیچ   دارد که  زیرا او نیرویی  بیمناکم وی   بر تو از آسیب  من خالد!  : ای گفت  وی  به  بت

را   آنو   ، تبر را گرفت سخن  این  اعتنا به تواند. اما خالد بی نمی  افگنده  پنجه  چیز بر وی 

 . بازگشت  گاه کرد. آن  ویرانش د وخر  کوبید که  چنان  بت  آن  بر چهره

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ  ڻ
 بیرون  هدایت  او را از راه  که «ندارد  ای کننده گمراه  کند، هیچ  هدایت هللرا ا  و هرکه»

بر   تعالی  حق ا: قطع یعنی «؟ نیست  منتقم  مگر خدا غالب»درافگند   گمراهی  و به  برده 

 ، از خویش  مجازات  و تازیانه  عذاب  هیببا ل  که  ، اویی و مسلط است  هر چیز غالب

 گیرد. می  انتقام  نافرمانان

 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ېى  ى       ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې

 ائ  ائ  ەئ  
از   چون : شود که را یادآور می  حقیقت  این  به  مشرکان  اعتراف  سبحان  خدای  سپس

واگر از آنها »:  است أهللگویند: او ا قرار گیرند، می  مورد پرسش  کائنات  آفریننده

 ا؟ قطع هآفرید را  آسمانها و زمین  کسی چه  که»  است  قسم  الم«  لئن»در   الم «بپرسی

  چگونه  عقلهایشان  پرستند پس را می  ، بتان اعتراف  این  رغم  به  ولی «ند: خداگوی می

و   ، پسندیده پرستش را با او در  مخلوقی  گردانیدن  و شریک  کل  غیرآفریننده  پرستش

  خواسته  بالیی  من کنید ؛ اگر خدا در حق تصور می  بگو: چه»داند؟  می  توجیه  قابل

: آیا  یعنی «کنند؟  او را دفع  توانند بالی پرستید می خدا می  جای را به  شد، آیا آنچهبا

  خواسته  بر من أخداوند  را که  و بالیی  سختی  آن  قادر هستند که  جان بی  بتان  آن

توانند  کند، آیا آنها می اراده  خیری  من  یا اگر در حق»دور گردانند؟   باشد، از من

،  : نعمت رحمت نرسد؟  من  به  رحمت  آن  که  طوری به «بازدارند؟ را  رحمتش

 . است  و رفاه  برخورداری
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 از مشرکان ص خدا  رسول  کند که می  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

 شد.  نازل  کریمه  آیه  نمودند. پس  سکوت  کردند اما آنان  سؤال  باره دراین 

  مشقت و  زیان  و دفع  منفعت  از جلب  ؛ اعم امورم  در تمام «است  بسبگو: خدا مرا »

 . بر غیر وی  نه «کنند می  تنها بر او توکل  توکل  اهل»

اهللليإ،تعرفتجاهكتجده،احفظاهلليحفظكاحفظاهلل: » است  آمده  شریف  در حدیث

يعرفكفي کند و  را نگهدار؛ او تو را حفظمی أهللا  و حرمت  : حقةالشدفيالرخاء

را  أ، خدا یابی می برابر خود دار؛ او را در را نگاه أهللا  و حرمت  دارد، حق می  نگاهت

  و از تو آن)شناسد  وبال می  ، او تو را در سختی(کن  و یادش)  بشناس  و نعمت  در رفاه

قويأيكوننأحبأمن» : است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. (کند می  بال را دفع

ومنتعالياهللعليفليتوكلالناس فليكنالناسغنيأيكونانحبأ، في، اهللبما يد

فيمنهوثقأعزوجل ومنيديهمما : هر  عزوجلاهللفليتقالناسكرمأيكوننأحبأ،

  کند و هر کس  توکل أخداوند رباشد، باید ب  مردم  ترین قوی  دارد که  دوست  کس

  عزوجل  خدای  در دست  آنچه  او به باشد، باید اعتماد  مردم  دارد توانگرترین  دوست

دارد   دوست  قرار دارد و هر کس  خودش  در دست  باشد که  چیزی  بیشتر از آن  است

 «.پروا دارد  عزوجل  خدای باشد، باید از  مردم  ترین گرامی  که

 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ      ەئ  وئ  وئ

 ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
قرار دارید؛   بر آن  که  و حالتی  : بر روش یعنی «خود  شما بر مکانت ! من  قوم  بگو ای»

و   : بر شیوه یعنی «کنم می  نیز عمل  کنید، من  عمل»  من  و دعوت  با دین  از دشمنی

 که  عذابی  کسی  بر چه  دانستخواهید   زودی به  پس»  قرار دارم  بر آن  که  حالتی

 فرود»  آن  گرداند، بعد از افتخار و استکبار به  و در دنیا خوارش «کند  رسوایش 

در  و مستمر  : دائم یعنی «مقیم  عذابی  بر وی»  که  خواهید دانست  زودی  به «آید؟ و می

  حقیقت  این  که  است  هنگام  ر این؛ د است  دوزخ  عذاب  که «آید فرود می»  آخرت  سرای
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  که . چنان است  بوده  بر حق  و خصمش  بر باطل  خودش  شود که آشکار می  بر وی

 گردانید.  در بدر خوار و رسوایشان  عزوجل  خدای

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
  بدان  که  آنچه  بیان  و برای  خاطر آنان : به یعنی «ممرد  را برای  کتاب  ما این  هرآینه»

تو  بر  حق به»  و اخرویشان  دنیوی  مصالح  ساختن  محقق  اند و برای گردیده  مکلف

  رهرو آن و  را شناخت  حق  راه  : هر کس یعنی «شد  هدایت  هر کس  پس  فروفرستادیم

و هر »  است  خود وی  نفع به  وی  و راهیابی «است  شده  سود خود هدایت به»  گشت

  به  گمراهی  : این یعنی «شود می  گمراه  خویش  زیان  به»  حق  از راه «گشت  گمراه  کس

  : تو نه یعنی «نیستی  وکیل  و تو بر آنان»شود  نمی  متعدی  دیگران  و به  خود اوست  زیان

و   و بس  است  فقط بالغ بر تو  هکار بلک  این  مخاطب  و نه  هستی  آنان  هدایت  به  مکلف

 . ای داده  انجام  درستی  را به  مأموریت  تو این

  خویش  رسول  به ابعد أزیرا خداوند  است  منسوخ«  سیف»شمشیر   آیه  به  آیه  این

  عمل  اسالم  احکام االاهلل( بگویند و به   : )الاله بجنگد که  گاه تا آن  با اعراب  داد که  فرمان

 ند.کن

 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

 ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
آورد  می  بیرون  و آنها را از بدنهایشان «کند می  قبض  تمامی  به را  مردم  خداوند ارواح»

  نمرده  که را  حیو نیز رو»آنها   اجل  فرارسیدن  هنگام  : به یعنی «آنها  مرگ  هنگام به»

  که  معنی  اند ـ بدین نمرده  را که  : ارواحی یعنی «کند می  قبض  خوابش  ، در موقع است

  حکم  را که  نفسی  آن  پس»گیرد  آنها می  ـ در خواب  است  سر نرسیده آنها هنوز به  اجل

، باز  قرار داشته  آن در  روح  که  جسدی  سوی را به  و آن «دارد می  ، نگاه را کرده  مرگش



 

8900 

  شخص  : روح یعنی «فرستد می  باز پس  معین  دیگر را تا هنگامی  و آن»گرداند  نمی

باز   وی  را به  و بیداری فرستد می  ، باز پس سر نرسیده به  هنوز اجلش  را که  ای خوابیده

 بماند.  زنده ، است  مقدر شده  برایش  زندگی  که  گرداند تا در مدتی می

هستند یا دو  چیز  دو، یک  : آیا این نظر دارند که  اختالف«  روح»و «  نفس«  ا دربارهعلم

  احادیثی  دلیل ، به است تر چیز هستند، قوی  دو، یک  این  که  رأی  این  ؟ ولی چیز مختلف

  و گاهی  لفظ روح  به«  روح» از  گاهی  احادیث  کند زیرا در این می  امر داللت  بر این  که

از   ، عبارت انسانی  نفس»گوید:  می  رازی  فخرالدین  . امام است  تعبیر شده«  نفس»لفظ   به

  در تمام  آن  گیرد، پرتو و روشنی  تعلق  بدن به  چون  که  است  ای روحانی  جوهر رخشان

از   روح  ، تعلق مرگ  ـ و در هنگام  است  حیات  پدیده  همان  این  کند ـ که می  اعضا تجلی

، پرتو  خواب  در هنگام  ـ ولی  است  مرگ  همان  این  شود ـ که می  قطع  بدن  ظاهر و باطن

دو  هر  و خواب  مرگ  شد که  ثابت  . پس آن  از باطن  شود نه می  قطع  بدن از ظاهر  روح

  است  و کاملی  تام  روحی  ، انقطاع مرگ  که  است  این آنها در  اند مگر فرق جنس  از یک

 «. آن  از کل  نه  وجوه  از برخی  است  ناقصی  انقطاع  خواب  که درحالی

  برای» آنها  فرستادن  یا پس  داشتن  و نگاه  ارواح  : در گرفتن یعنی «امر  در این اقطع»

  بر یگانگی  آن  وسیله  و به «کنند می»  و تدبر و تأمل «اندیشه»امر   در این «که  مردمی

  استدالل چیز  و بر همه  از مرگ  پس  کردن  بر زنده  وی  قدرت  و کمال أخداوند

پروردگار   عظیم  و قدرت  بر یگانگی  که  و بدیع  عجیب «است  هایی نشانه»نمایند  می

  آنها، برای  فرستادن  پس یا  و نگاهداشتن  ارواح  کند زیرا گرفتن می  ، داللت متعال

 . است  یادآور خوبی ، وران و اندیشه  رانمتذک  ، پندآموز و برای پندپذیران

و   است  مرگ  همان  که  کبری  یاد کرد؛ وفات  از هر دو وفات  عزوجل  ، خدای گونه بدین

كمالتموتن» : است  آمده  شریف  در حدیث  که باشد. چنان می  خواب  که  صغری  وفات

  که چنان امیرید و قطع روید، می می  خواب  به  که چنان ا: قطعكماتصحونولتبعثنتنامون

  روایت  به  شریف  حدیث در  همچنین«. شوید می  شوید، برانگیخته بیدار می  خواب از

از   یکی  چون»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  هریره از ابی  و مسلم  بخاری

چیز   چه  داند که او نمیرا بیفشاند زیرا   باید آن گیرد، می  خود جای  خواب  شما بر بالین
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باید بگوید:   . سپس(از حشرات  یعنی)  است  شده  وی  ، جانشین و بالین  مالفه  بر آن

رفعهأوباسمكجنبيوضعتربيباسمك» ونفسيمسكتأنإ، رسلتهاأنإفارحمها

تو   نام  و به  نهادم را  تو پهلویم  نام به پروردگارا! : الصالحينعبادكفاحفظهابماتحفظبه

  باز پس  تنم  را به  و اگر آن  کن  رحم  ، بر آن داشتی  را نگاه  روحم ، اگر دارم را برمی  آن

«. ، حفظ بفرما کنی حفظ می را  ات شایسته  بندگان  بدان  که  آنچه  رابه  ، آن فرستادی

 فرمود:  که  ستا  آمده  از حذیفه  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث در  همچنین

خود را   مبارك  گرفتند، دست قرار می  خویش  در خوابگاه  شبانگاه  چون ص خدا  رسول

  نام به بارالها! :حياأوموتأباسمكاللهم»گفتند:  می  گاه و آن  در زیر رخسار خود نهاده

عدأحيانابالذيالحمدهلل»گفتند:  شدند، می بیدار می  و چون«.  شوم می  و زنده  میرم تو می

گردانید و   میراند، زنده  که آن ما را بعد از  را که  خدایی  سپاس : النشورليهإماتناوأما

 «.نشر ما و حشر  اوست  سوی به

در   مردگان و  زندگان  ارواح»گویند:  می  آیه  در معنی  از مفسران  و غیر وی  عباس ابن

و   همدیگر را شناخته بخواهد، أخدا  که  ارواحی  کنند و آن می  مالقات  هم با  خواب

  اجساد خویش  سوی به  آنها بخواهند که  تمام  چون  کنند پس می  حاصل  تعارف

را   زندگان  دارد و ارواح می  را نزد خود نگاه  مردگان  ارواح أبازگردند، خداوند

 «.فرستد می  اجساد آنها باز پس  سوی به

 

 ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  
 جز  : آیا مشرکان یعنی «اند؟ برگرفته  گرانی خود شفاعت  برای هللآیا غیر از ا»

  شفاعت نزد او  اند تا برایشان خود برگرفته  برای  شفیع  عنوان را به  خدایانی أخداوند

باشند و   را نداشته  یزیبگو: آیا هرچند آنها اختیار چ»  انکار است  برای  کنند؟ استفهام

نزد  را آنها  : چگونه خوانید؟ یعنی می  شفاعت  آنها را به  باز هم «نکنند؟  تعقل

  و نه هستند  شفاعتی  مالک  نه  آنان  که گیرید در حالی برمی  خویش  شفیع أخداوند

ند زیرا کن نمی نیز  و فهم  را درك  آن یا غیر  از شفاعت  چیزی  ؟ حتی چیز دیگری  مالک

 نیستند.  و شعور بیش  عقل بی  جماداتی  آنان



 

8908 

 گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
  شفاعت از  چیزی  پس «خداست  از آن  ، یکسره شفاعت»  آنان  به ص پیامبر  ای «بگو»

  باشد که  کسانی شفاعتگر از  که ندارد مگر این  راهی  در آن  و کسی  نیست  دیگران  برای

  خدای  باشد که  کسانی نیز از  له  باشد و مشفوع  پسندیده  شفاعت  او را برای أخداوند

  مخصوص  و زمین آسمانها  فرمانروایی»دهد   اذن  وی  برای  شفاعت  به  عزوجل

بگوید   سخن  رضایش و  اذن  در کار او بدون  که  نیست  این  مالک  کس و هیچ «اوست

  خویش  عدل  شما به  میان  ؛ پس در روز قیامت «شوید می  دانیدهاو بازگر  سوی به  سپس»

 دهد. جزا می  برابر عملش را در  کند و هر کس می  حکم

 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  

 ڭ  ڭ  
  کسانی  دلهای»یاد نشوند   وی با  همراه  و خدایانشان «یاد شود  تنهایی  خدا به  و چون»

و  ورزند ، از ذکر او تنفر می و در نتیجه «گردد می  ندارند، تنگ  ایمان  آخرت  به  که

و   انقباض ، پر شود و بر اثر آن  و نفرت  از اندوه  شخص  که  است  رمند. اشمئزاز: آن می

 گردد.  نمایان  اش بر چهره  اثر آن  شود که  واقع  وی  در دل  ای تنگی

ذکر   بتانشان  یاد کردن  آنها را در هنگام  و شادمانی  خوشحالی  عالخداوند مت  سپس

 اند، یاد شده  گرفته  پرستش  غیر از او به  که  کسانی  و چون»فرماید:  و می  نموده

 «کنند می  شادمانی  آنان  بناگاه»هستند   و عزی  مانند الت  ای پنداری  آنها خدایان «شوند

 استبشار: پر گیرند. قرار می  و خرمی  و در بهجت  شده  شادمان  یادآوری  : از این یعنی

 گردد.  باز و بشاش  از آن  چهره  پوست  تا بدانجا که  است  از شادی  دل  شدن

عصر ما  در  امروزه  که  است  ، درد و آفتی است  پرداخته  بدان  کریمه  آیه  که  واقعیتی  این

  را بر چهره و اشمئزاز  ، آثار نفرت ایمانی  حقایق  سا بیانب  ؛ زیرا چه پیدا کرده  نیز شیوع

 أخدا  بالکیف  دست  شفا فقط به  که  حقیقت  دارد؛ مثال اگر از این  دنبال  به  بسیاری
  بیانگر توحید محض  که  از سخنانی  و غیر این  اوست  دست  فقط به  ، پیروزی است

  ، أسباب اگر از تأثیر علوم شوند اما می  منقبض  ایمانان  آید، سست  میان  به  ، سخن است
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و   شده  باز و شکفته  بسیاری  چهره  نمایید که می  یاد کنید، مالحظه  و ابزار کار بشری

 . ذلک من  شود ـ نعوذباهلل هویدا می  آثار انبساط بر آنان

 

ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  

   ې  ى
و آشکار، تو خود   نهان  دانای  ، ای آسمانها و زمین  پدیدآورنده  ای بگو: بارالها!»

نیکوکار را در   پس «کنی می  کردند، داوری می  اختالف  بر سر آنچه  بندگانت میان 

 و  پاداش  زیرا با این  دهی جزا می  اش بدکاری  الو بدکردار را در قب  اش نیکوکاری قبال 

آشکار  ، است  بر باطل  کسی و چه  بر حق  کسی : چه که  حقیقت  این  که  توست  مجازات

  وجدال  کنندگان اختالف  بساط اختالف  که  توست  شود و فقط در پیشگاه می

 شود. می  برچیده  کنندگان جدل

  که  است  عنها آمده هللا  رضی  و ابوداوود از عائشه  مسلم  روایت به  شریف  در حدیث

نماز  خاستند، برمی  نماز و نیایش  برای  شب  از طرف  چون ص خدا  رسول»مود: فر

فاطر،سرافيلإووميكائيلجبريلرباللهم»کردند:  می  دعا افتتاح  را با این  خویش

عالمرضواألالسموات أنتةوالشهادالغيب، فيهعبادكبينتحكم، كانوا ،يختلفونفيما

  ای بارالها! :صراطمستقيمليإتشاءمنتهدينكإذنكإبالحقمنفيهاختلفمالاهدني

  نهان  دانای  ، ای آسمانها وزمین  پدیدآورنده  ، ای و اسرافیل  و میکائیل  پروردگار جبرئیل

  کنی می  کردند، داوری می  اختالف  در مورد آن  که  در آنچه  بندگانت  و آشکار! تو میان

،  کن  هدایت  خویش  اذن ، به است  شده  اختالف  در آن  که  از حق  مرا بر آنچه  پس

  در حدیث  همچنین«.  کنی می  هدایت  راست  راه  سوی ، به را بخواهی  که تو هر  گمان بی

  در صبح  کرد که  سؤال ص خدا  از رسول ابوبکر صدیق  چون  که  است  آمده  شریف

آید و  بر تو می  و شام  صبح  فرمودند: چون  وی  به ص خدا  اند؟ رسولبخو  چه  و شام

السمواتاللهم»، بگو:  گیری می قرار  در خوابگاهت  شبانگاه  که  هنگامی رضواألفاطر

وشرشرنفسيمنعوذبكأ،ءومليكهشيكلرب،نتأالإلهإ،الةوالشهادالغيبعالم

نفسيعليقترفأنأ،وشركهالشيطان   آفریننده  ای : بارالها!مسلمليإجرهأوأبسوء،
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همه   ، پروردگار و مالک جز تو نیست  و آشکار! معبودی  نهان دانای   ، ای آسمانها و زمین

بر   که ؛ از این  برم می  پناه  آن  و شرك  خود و شر شیطان  شر نفس و ازت  ، به چیز تویی 

 «. بکشانم  مسلمانی  سوی را به  بدی  ، یا آن شوم  ای بدی  مرتکب  خودم  زیان

 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  

 ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
 : اگر یعنی «اند باشد کرده  ستم  که  کسانی  از آن  یکسره  است  در زمین  و اگر آنچه»

همانند  : یعنی «باشد  نیز با آن  و نظیرش»باشد   ستمگران  دنیا از آنو ذخایر   اموال  تمام

 از خودشان   رهایی  را برای  آن اقطع»باشد   ضمیمه  و ذخایر نیز با آن  از اموال  آن

 بر أخداوند  روز، عذاب  در این  که  از بس «خواهند داد  روز قیامت  عذاب  سختی

 را  حسابش  که  و آنچه»  است  و سهمگین  ـ سخت  ظلمشان  جزای  عنوان ـ به  آنان

  و خشم  الهی  : از مجازاتهای یعنی «گردد آشکار می  خدا برایشان  کردند، از سوی نمی

 قرار  و حسابشان  در گمان  شود که آشکار می  بر آنان  ، چیزهایی وی  عذاب  شدت و

  بودند که  داده  را انجام  ر دنیا اعمالید  اینان»گوید:  می  . مجاهد در تفسیر آن است  نداشته

  گناه  همه  اعمال  آن  دیدند که  اما بناگاه  است  نیکی  ، اعمال اعمال  کردند آن می  گمان

 «. است  بوده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ  
بر   ظلم و  مانند شرك ؛  بد و نابکارشان  اعمال  : جزای یعنی «بودند  کرده  و کیفر آنچه»

را  آنها کردند، استهزا می  بدان  را که  شود و آنچه آشکار می  بر آنان» أخدا  اولیای

دادند،  می  بیم  آنها را بدان ص خدا  رسول  که  کیفری  : همان یعنی «گیرد فرو می

 شود. و بر آنها مسلط می  شده  گریبانگیرشان
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
  این  انسان  و حال  : شأن یعنی «خواند برسد، مارا فرامی  ای سختی  انسان  به  و چون»

  خدای ـ برسد،  یا فقر یا غیر آن  ـ مانند بیماری  و بالیی  بر او سختی  چون  که  است

کند  می  تضرع و  ، زاری بال و سختی  آن  و دفع  او در رفع  سوی خواند و به را می  عزوجل

او   روی به را  و در خیری «داریم  او ارزانی  خود به  از جانب  نعمتی  چون  سپس»

  ، به است  در من  که  بنا بر دانشی  نعمت  این  که  نیست  گوید: جز این می»  بگشاییم

  یا براساس ، ام ها داشته و حرفه  شاغلم  به  خودم  که  : بنا بر علمی یعنی «شده  داده  من

،  من  و برتری  فضل به أخداوند  علم  اساس ، یا بر است  بوده  در من  که  و خیری  خوبی

:  یعنی «است  آزمونی  آن  بلکه  است  چنان  نه»  است  شده  ارزانی  من  به  نعمت  این

  نعمت  این  دادن  بلکه  نیست او  پنداری  لو عوام  ، بنا بر علل ایم داده  وی  به  را که  نعمتی

و   کفران  که گزارد یا این می  آیا شکر و سپاس  که  است  و امتحانی  ، آزمایش وی  به

از   ، استدراجی نعمت  بخشیدن  این  که «دانند نمی  بیشترشان  ولی»کند؟  می  ناسپاسی

، شکر و  است  نزدشان  بدانچه آیا  که  است  آنان  برای  و امتحانی أخداوند  جانب

در   غافالنه  ، آنان جهت  بدین  کنند؟ هم می  و ناسپاسی  گزارند، یا کفران می  سپاس

 را حاضر و ناظر بدانند.  حقیقی  منعم  که آن روند، بی فرو می أخدا  نعمتهای

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  
  که «را  سخن  نیز این»  و دیگران  مانند قارون «بودند  از آنان  پیش  که  کسانی  هرآینه»

  آورده  دست به  آنچه  گفتند پس»  ایم شده  داده  داریم  که  علمی  اساس را بر  نعمت  ما این

 شد.  دامنگیرشان  الهی  عذاب  بلکه «نکرد  دفع  بال را از آنان»دنیا   و بهره  از متاع «بودند
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ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ                  ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 ک  ک  
  از این  رسید و کسانی  آنان  به»ها  از بدی «بودند  شده  مرتکب  که  تا کیفر آنچه»

  آنچه سوء  نتایج  زودی  به»و کفر   با شرك «اند کرده  ستم  که»  امت  : از این یعنی «گروه

مانند  رسید؛  پیشینیانشان  به  که چنان «خواهد رسید  اند، بدیشان شده  مرتکب  را که

  توان أخدا  : از عذاب یعنی «نیستند  عاجزکننده  و آنان»و قهر   و اسارت  و قتل  قحطی

بخواهد ـ از کیفر و   و هر چه  اوست  سوی به  و بازگشتشان  مرجع  گریز ندارند بلکه

 کند. ـ با آنها می  مجازات

 

 ڳ      ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گ  ڳ   
 که  هر کس  را برای  روزی  که  خداست  که»  مشاهداتشان  از طریق «اند آیا ندانسته»

 را تنگ  روزی «بخواهد  که  هر کس  گرداند و برای می  گشاده»سازد   گشاده «بخواهد 

است   و عالماتی  بزرگ «است  یهای امر نشانه  در این اگرداند؟ قطع می  تنگ»گرداند  

یا   کردن  از گشاده  ـ اعم  رویدادها همه  که این  به «دارند  ایمان  که  مردمی  رایب»  سترگ 

  این  از دیدن  کافران . اما است أخدا  از امور ـ از جانب  و غیر آن  روزی  گردانیدن تنگ

 ها کورند. نشانه

 

ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ

 ۆ          ۆ          ۈ  
  مؤمن  بندگان  : ای یعنی «من  بندگان  ای»:  بندگانم  به  من  از جانب ص محمد  ای «بگو»

  مؤمن  بندگان  ! ای . آری است  مؤمنان  به  مخصوص  اضافت  ، این قرآن  زیرا در عرف ! من

  در گناهان  روی : افراط و زیاده مراد از اسراف «اید  روا داشته  سرافبر خود ا  که»:  من

 «.نومید نشوید»  وی  مغفرت از : یعنی «خدا  از رحمت».  بسیار آنهاست  و ارتکاب
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  بشارت  بر بزرگترین  زیرا مشتمل  است أخدا  در کتاب  آیه  ترین امیدبخش  آیه  این

در   تعالی  حق ؛ کنیم می  مالحظه  که  گونه همان  د، چهباش می  بندگانش  برای  تعالی  حق

  را به  ـ ایشان  بندگان  به  بشارت  ساختن  و فزون  گرامیداشت  ، اوال ـ با هدف آیه  این

بسیار   ارتکاب ها و در نافرمانی  روی زیاده  را به  ایشان  کرد، سپس  منسوب  خودش

را از   در معاصی افراطگر  روان زیاده  ، این آن  لدنبا به  گاه آن  ساخت  موصوف  گناهان

از   نهی  امر که  این بر کند می  خود داللت  کرد. و این  نهی  خویش  از رحمت  نومیدی

  اولی  کنند، از باب نمی  روی زیاده  عرصه  در این  که  غیر مسرفی  گنهکاران  ، برای نومیدی

 باشد. می  تعالی  مورد نظر حق

  شک  گونه هیچ  جای  حقیقت  در این  بعد از آن  دارد که می  بیان  عبارتی  تعالی  حق  سپس

: اگر  یعنی «آمرزد را می  گناهان  خدا همه  در حقیقت»ماند:  نمی  باقی  و تردیدی

  آمرزد؛ جز شرکی می  کاران توبه  باشد، برای  که  را از هر نوعی  گناهی  بخواهد، هرگونه

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ژ :  تعالی  حق  فرموده  این  دلیل باشد، به  نکرده  توبه  آن از  صاحبش  که

  او شریک  به  که آمرزد این خداوند نمی در حقیقت): ژ ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 «.48نساء/»آمرزد(  بخواهد می  که  هر کس  را برای  آن  مادون  شود ولی  آورده

آمرزد  می گرداند: مؤکد می  عبارت  را با این  گناهان  برای  خویش  آمرزش  این  سپس

  مؤمنان  دلهای  که  ، بشارتی بشارت  این  است  عظیم  ! چه وه «یکجا  همه»را   گناهان

او آمرزگار   گمان بی» شود لبریز می  و فرحت  گیرد و از بهجت می  آرام  آن  نیکوکار به

  دو وصف و در هر  است  و بسیار مهربان  مرزندهبسیار آ  تعالی  : حق یعنی «است  مهربان

پندارد نومید  می  که  کسی  پس باشد می  وسیع  نهایت بی  وی  ، عنایت و مهربانی  آمرزندگی

  است  چیزی  بهتر از آن  ، برایشان وی  از رحمت  کردنشان و دلسرد أخدا  بندگان  کردن

  تردید مرتکب بی  کسی ، چنین است  داده  بشارت  را بدان  خود آنان أخداوند  که

 . است  سر زده  وی از  نادرست  بس  و اشتباهی  شده  ستم  بزرگترین

ڻ  ۀ  ژ : أخدا  در کتاب  آیه  بزرگترین»فرمود:   که  است  شده  روایت مسعود از ابن

 ، است« 2 عمران/  آل«  و در سوره« 255/ بقره«  در سوره ژ ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ
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چ  ژ  : آیه  یعنی« 31 نحل/«  خیر و شر، در سوره  در باره أخدا  در کتاب  آیه  ینتر جامع

  قرآن در  آیه  آورترین  و گشایش  ، امیدبارترین است ژ ...چ  چ  ڇ   ڇ

در مورد  أخدا  در کتاب  آیه  و استوارترین  است  آیه  همین  یعنی« زمر«  ، در سوره کریم

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ژ :  است  آیه  این  ، یعنی«2ـ  1/ طالق»  ، در سوره و توکل  تفویض

کند: عبداهلل  می  الکنود روایت از ابی  حاتم ابی ابن«.   ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

  درنگی  بود پس  مردم  برای گفتن  موعظه   در حال  که  گذشت  ای بر قاضی مسعود  بن

نومید  أخدا  را از رحمت  ردمواعظ! چرا م  : ای گفت  وی  به  خطاب  گاه کرد و آن

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    +کرد:   را تالوت  آیه  این  ؟ سپس کنی می

 . _ ...ھ  ے

،  گرفت قرار  وفات  در آستانه  انصاری  ابوایوب  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث

از  را  آن  که  کردم می  هانرا از شما پن  چیزی  اکنون فرمود: تا هم  اطرافیانش  به

فرمودند: ص   حضرت  : آن کنم می  شما اعالم  را به  آن  ؛ اکنون ام شنیده ص خدا  رسول

  نبودید که  : اگر شما کسانیفيغفرلهميذنبوناقومعزوجلاهلل،لخلقتذنبوننكمألوال»

شوند   گناه  مرتکب  فرید کهآ را می  گروهی  عزوجل  خدای اعشدید، قط می  گناه  مرتکب

:  است  آمده  عباس ابن روایت   به  شریف  در حدیث  همچنین«. بیامرزد  تا بر آنان

  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«.  است  ، پشیمانی گناه  : کفارهالندامةالذنبكفارة»

فرمودند:  ص  تحضر  آن  که  است  ـ آمده ص خدا  رسول  آزاد شده  ـ برده  ثوبان

ۀ  ۀ  ہ  ژ :  آیه  برابر این در را  است  در آن  دنیا و آنچه  که  ندارم  دوست»

  است  ورزیده  شرك  که  کسی  پس !هللا رسول : یا گفت  بدهند. مردی  من  به ژ  ...ہ

ثالثشركأالومنأ»فرمودند:   گاه و آن  کرده  سکوت ای  لحظه ص خدا  رسول؟  چه ،

  بار این  . و سه است  ورزیده  شرك  که  شود بر کسی می  آمرزیده  باشید، حتی  : آگاهمرات

  توبه  خویش  از شرك  و سپس  ورزیده  شرك  که  : کسی یعنی«. کردند را تکرار  جمله

 گیرد. قرار می  نیز مورد آمرزش ، است  کرده
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  اند که کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان كعباس از ابن  و مسلم  بخاری

  سپس بودند،  بسیار شده  و زنا و فحشایی  و قتال  قتل  مر تکب  از مشرکان  فرمود: جمعی

  آن  سوی به و  گویی تو می  که  آنچه  راستی و گفتند: به  است آمده صمحمد  نزد حضرت

  گناهی  همه با این  که  دهی ما خبر  به  توانی اما آیا می  ، بسیار زیبا و نیکوست خوانی فرامی

  ای ، کفاره ایم ما کرده  که  آنچه  ؟ آیا برای است  ای ما توبه  ، برای ایم گردیده  مرتکب  که

 شد.  نازل  آیه  و این«  فرقان«  ( سوره98ـ  71)  آیات  وجود دارد؟ پس

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ى  ى  
آمرزد،  می را  گناهان  او همه  داد که  امر مژده  این  را به  بندگانش  سبحان  خدای  که  گاه آن

پروردگار   سوی به و»دهد:  خود دستور می  سوی به  و انابت  بازگشت  آنهارا به  اینک

  ، تسلیم معاصی ، پرهیز از طاعات  دادن  با انجام «بازگردید و منقاد او شوید  خویش

بیاید و »دنیا « عذاب بر شما  که از آن  پیش»  حکمش  به  نهادن  نو گرد  فرمان  به  شدن

 نکنید.  توبه  عذاب  از فرود آمدن  اگر قبل «نشوید  دیگر یاری

  که  است  این  ، برای بعد از ذکر مغفرت  تعالی  حق  حضرت  سوی به  و رجوع  ذکر انابت

  الزم  شرطی ، توبه  و بداند که  ستهنب  ، طمع توبه  بدون  مغفرت  در کسب  کاری طمع  هیچ

  الهی  عام  قوانین از  یکی  شود. و این نمی  حاصل  آن  بدون  و مغفرت  است  مغفرت  برای

 . است  گفته  زمخشری  که ـ چنان  است

 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  

 ىئ  ىئ
بر شما   زنید عذاب نمی  حدس  که  یو در حال  طور ناگهانی  به  که از آن  و پیش»

  آن  از رسیدن  که ، شما را غافلگیر سازد در حالی عذاب  که از آن  : پیش یعنی «آید فرود

  عذاب بمیرید و در  بناگاه  که از آن  : پیش است  این  معنی  قولی باشید. به  نداشته  آگاهی

 شده  شما نازل  سوی به  ارتانپروردگ  از جانب  را که  چیزی  نیکوترین»درافتید؛ 

  وحرام  را حالل  آن  حالل  ؛ پس  است  چیز، قرآن  نیکوترین  این  که «کنید  ، پیروی است 
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  قرآن  همه  بپرهیزید. البته  آن  پایبند و از منهیات  اوامر آن  بدانید و به  را حرام  آن

.  آن  متشابه  آیات  نه  است  آن  کممح  ، آیات قرآن  : مراد از نیکوترین قولی . به نیکوست

. هرچند  انتقام  نه  عفو است  گرفتن  پیش چیز... در  نیکوترین  دیگر: مراد از پیروی قولی به

  اما آیه  جایز است دو و عفو هر  ، انتقام است  انسان  حق  گرفتن  انتقام  که  در موردی

در   که  در قرآن  هر امری ، گونه کند. همین می  تشویق  آن انگیزد و بر بر عفو بر می  مبارکه

بهتر و نیکوتر از   افضل  پیروی ـ  آن و غیر  از عبادات  باشد ـ اعم  و افضلی  فاضل  آن

 . است  فاضل  پیروی

 

 ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   
 : از یعنی «روگذار کردمدر کار خدا ف  بگوید: دریغا بر آنچه  تا مبادا کسی»

و درد   دریغ ! کافر بگوید: وای  انسان  که از آن  پرهیز و بیم  کنید، برای  پیروی ها نیکوترین

  آن  . فراء درمعنی فروگذار کردم  آن  به  و عمل  و قرآن أخدا  به  از ایمان  که  بر من

تردید  بی»«.  کردم رفروگذا أو جوار خداوند  در قرب  بر آنچه واحسرتا!»گوید:  می

  که  نکردم  حد بسنده این  به  در دنیا پس أخدا  دین  به «بودم  از تمسخرکنندگان  من

ریشخند و تمسخر   به  را هم  دین  اهل  حتی  بلکه  را فرو گذارم  عزوجل  خدای  طاعت

 . گرفتم

 

 ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
 «بودم  کرد، مسلما از متقیان می  اگر خدا هدایتم»  کافر در روز قیامت «یا بگوید»

  هدایت ارشاد و  دینش  سوی مرا به أ: اگر خدا نگوید که  : تا کافر در روز قیامت یعنی

 اند. پرهیز کرده  و معاصی  از شرك  که  بودم  از کسانی اکرد، قطع می
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 ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
 تا از»دنیا   سوی به «بود  مرا برگشتی  را ببیند، بگوید: کاش  عذاب  یا چون»

  نیکوکاران و از  وی  ، از یکتاپرستانأخدا  به  : تا از مؤمنان یعنی «شدم می  نیکوکاران

 . شدم می  خویش  در اعمال

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
  بلکه دنیا  در سرای  خویش  از گذشته  پشیمان  بنده  ای  گویی تو می  که «است  چنان  نه»

  و تکبر ورزیدی  کردی  بر تو آمد و تو آنها را تکذیب  من  آیات»:  که  است  این  حق

باشد.  می  کریم  قرآن  که  پروردگار است  تنزیلی  : آیات مراد از آیات «شدی  از کافران و

دیگر چرا حاال  ، ای را داشته  ز حقا  و پیروی  تصدیق  تو در دنیا امکان  که : درحالی یعنی

 ؟. شوی دنیا می  سوی به  خواستار بازگشت

 

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ     ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ

 ڍ  
  خدای شدند:  مدعی  که  هنگامی «اند بسته  بر خدا دروغ  را که  کسانی  و روز قیامت»

  احاطه  آنان بر  که  عذابی  سبب به «بینی می  روسیاه»و فرزند دارد   و زن  شریک  سبحان

  سبب  اند، یا به کرده  مشاهده أخدا  و نقمت  از غضب  که  آنچه  سبب و به  است  کرده

 «؟ نیست  در جهنم  متکبران آیا منزلگاه»اند  آبرو شده و بی  ، روسیاه و افترایشان  کذب

. کبر ـ  است أخداوند  طاعتاز  و گردنکشان  متکبران  و مقام  مسکن  جهنم ا: قطع یعنی

  و خرد و خوار شمردن  برابر حق در  گردنکشی: » است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان

 «. است  مردم
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 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
پرهیز  أخداوند  های و نافرمانی  از شرك  را که  : کسانی یعنی «را  و خدا متقیان»

را   ایشان دهد می  : نجات یعنی «شده  خویش  رستگاری  دهد، قرین می  نجات»اند  کرده

فرماید:  می  رستگاری  در تفسیر این  . سپس بهشت  سازد به می  و رستگارشان  از دوزخ

را   و اندوه  وسختی  : رنج یعنی «شوند می  اندوهگین  رسد و نه نمی  ای سختی  بدیشان»

  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  ثدارد. در حدی دور می  از آنان

  ، عمل هر شخص  همراه  به أخداوند»تفسیر کردند:   را چنین  آیه  این ص خدا  رسول

  ترین و پاکیزه  صورت  در نیکوترین  مؤمن  عمل  آورد پس کند و گرد می را حشر می  وی

  باشد، آن  در پیش  هراسی یا  برع  موقف  و هرگاه  است  وی  ، همراه بوی  و معطرترین

 مد  آن  و تو را به  نیستی  موقف  این  زیرا تو در معرض  گوید: نترس می  برایش  عملش

  بسیار انجام  وی ها به بخشی اطمینان  از این  مجسم  عمل  آن  چون  نظر ندارند. پس

  ؟ عملش تو کیستی  ! آخر بگو که هستی  نیکوکسی  چه ! گوید: وه می  شخص  دهد، آن می

  ام و گرانباری  ؛ مرا با سنگینی تو هستم  صالح  عمل ؟! من شناسی گوید: آیا مرا نمی می

  پس ! کنم می  و از تو دفاع  دارم تو را برمی  اکنون  که  عزوجل  خدای و سوگند به  برداشتی

     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ +فرماید:  می  وی  درباره  عزوجل  خدای  که  است  کس  همین

 «.  _ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 

 ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  
  فرقی  هیچ  ؛ بی موجود در دنیا و آخرت  اشیای  از همه «است  آفریدگار هرچیزی هللا»

  بی ، و مراقب «است  چیز نگهبان بر هر  که  و اوست»  چیز با چیز دیگری  یک  میان

 . شریکی  هیچ  مشارکت
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 ہ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ ڻ ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ 
تدبیر  و  اداره  ، یا کلیدهای و رحمت  رزق  : کلیدهای یعنی «آسمانها و زمین  کلیدهای»

و   ناپدید نشده  وی بر  در آسمانها و زمین  کس هیچ «اوست  آن از»  امور آسمانها و زمین

حجتها و   : به یعنی «هللا  آیات  به  که  یو کسان»ندارد   گریزی  و تدبیر وی  اداره  از حیطه

خود   به  و آخرت در دنیا  که «آنانند زیانکاران  گروه  اند، آن کافر شده»  وی  برهانهای

 ص خدا  از رسول  عفان  بن  عثمان  که  است  آمده  شریف  اند. در حدیث رسانده  زیان
  از من  آن  به  از تو راجع  قبل  کسی ! ثمانع  ای»فرمودند:   را پرسید، ایشان  آیه  تفسیر این

أكبروسبحانواهللإالاهللالإله: » است کلمات   این  گفتن  . تفسیر آن است  نکرده  سؤال

بيدهخروالظاهروالباطنواآلولاألهوالبااهللإةوالقوالحولوأستغفراهللوبحمدهاهلل

  برای  آسمانها و زمین  های یعنی: گنجینه«. قديرءشيكلعليوهوويميتالخيريحيي

 رسد. می  بزرگ  بسیار و پاداشی  او خیری  به شود و می  ها باز ساخته این  گوینده

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
  ، دین دین  و گفتند: این  فراخوانده  بتان  پرستش  را به ص خدا  رسول  مشرکان  که  گاه آن

  من  ! آیا به نادانان بگو: ای »:  داد که  فرمان  پیامبرش  به  سبحان  خدای باشد! می  درانتپ

 ! و حماقتی  جهالت  چه «؟ جز خدا را بپرستم  کنید که امر می

  مشرکان : گفت  کند که می  روایت  بصری  از حسن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  بیهقی

  ؟! پس شناسی می را گمراه   آیا آبا و اجدادت !ص محمد  ایگفتند:  ص خدا  رسول  به

 ص خدا  رسول  خویش  از جهل  کند: مشرکان می  روایت ك عباس شد. ابن  نازل  آیه  این
را   با تو خدایت  ما هم  صورت ند: در آنو گفت  کرده  دعوت  بتان  پرستش  را به

 شد.  نازل  آیه  این  پس ! پرستیم می
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 ۓ   ڭ  ڭڭڭۇۇ  ۆۆۈۈٴۇ  ۋ  ےۓ  
 «است  شده  وحی» ‡ پیامبراناز  «از تو بودند  پیش  که  کسانی  تو و به  به او قطع»

و   تباه ، حتما عملت  ورزی  اگر شرك»:  که  شده  داده  پیام  از آنان  هریک  : به یعنی

 نابود  بو تقدیر ـ موج  فرض ـ بر  اگر شرك  پس «شد  خواهی  سلما از زیانکارانم

 ! . آری هست نیز  امتهایشان  عمل  کننده نابود  اولی  طریق باشد، به ‡انبیا  عمل  شدن

  : تهییج ومراد از آن  و تقدیر است  بر فرض  مبتنی  ، سخنی‡انبیا  در حق  سخن  این

  به  باشی هشدار و بیدار و  کافران  ، نومید کردن در دعوتشان  پایداری بر ‡ پیامبران

 . است  تام

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  شریک  را با او در عبادت  و احدی «بپرست»  و یگانگی  تنهایی به «فقط خدا را  بلکه»

 «.باش»بر خود   تعالی  حق  نعمتهای «و از سپاسگزاران»  نکن

 

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
 و سزاوار  حق  که : او را چنان یعنی «نشناختند  بزرگی  د، بهبای  که  و خدا را آنچنان»

و » گرفتند  پرستش  به  وی  را همراه  غیر وی  که  گاه نکردند؛ آن  ، تعظیم اوست  تعظیم

و   اوست  در قبضه»  گانه هفت  : زمینهای یعنی «یکجا  همه  زمین  روز قیامت  که آن  حال

 شریک  با وی  از آنچه  و برتر است  ؛ او منزه وستا  دست  به  آسمانها در پیچیده

 : است  آمده  از ابوهریره  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث «گردانند می 

خود در   راست  کند و آسمانها را با دست می  را قبضه  زمین  در روز قیامت أخداوند»

کجایند   پس فرمانروا  : منم ؟االرضملوكينأاناالملكگوید:  می  پیچد، سپس می  هم

  بن هللعبدا از  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. ؟ زمین  فرمانروایان

آمد و  ص خدا  رسول یهود نزد  از دانشمندان  فرمود: دانشمندی  که  است  آمده مسعود
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  ها را بر سر یکآسمان  عزوجل  خدای  که  یابیم می  اتما در تور !ص محمد  : ای گفت

  را بر سر یک  خود و درختان  انگشت  ها را بر سریک دهد و زمین خود قرار می  انگشت

را بر سر   خود و سایر خلق  انگشت  بر سر یک را  مرطوب  و خاك  خود و آب  انگشت

  سخن  ـ از سر تصدیق ص خدا  رسول فرمانروا!  منم گوید: می  گاه خود آن  انگشت  یک

را   آیه  این  شد، سپس  نمایان  آسیابشان  دندانهای  که خندیدند  نشمند ـ چناندا  آن

فرمود:   که  است  آمده كعمر ابن  روایت  به  شریف  حدیث در  همچنین«. کردند  تالوت

  را بر منبر خواندند و در حالی _...ې  ې  ى  ى  ائ+:  آیه این  روزی ص خدا  رسول

کردند،  ورو می پشت را  و آن  داده  حرکت  سخنرانی  گامدر هن را  خویش  دست  که

،فرجفناالكريمأناالعزيزأ،ناالملكأناالمتكبر،أالجبار،ناأ،نفسهالربيمجد»فرمودند: 

حتيصاهللبرسول ليخرنالمنبر،  و  خود را تمجید کرده  : پروردگار عزوجلبهقلنا 

منبر   هنگام  . در این کریم  ، منم غالب  فرمانروا، منم  کبر، منممت  جبار، منم  گوید: منم می

قطعا منبر با  : باخود گفتیم  درآمد تا بدانجا که  لرزه به ص خدا  رسول  در زیر پای

 «.افتد فرومی ص خدا  رسول

  یبسیار  احادیث»گوید:  می  آن  دنبال  و به  کرده  نقل  را در تفسیرش  احادیث  کثیر این ابن

در آنها و   صواب  : روش و باید گفت  است  متعلق  کریمه  آیه  این  به  که  شده  روایت

  صورتی  همان  به آنها  آنها و اعتقاد به  بیان  ، یعنی سلف  از مذهب  آنها همانا پیروی  امثال

:  یمین«. آنها  تحریف  به  بردن  ، یا دست کیفیت  به  شدن قائل  ، بدون است  آمده  که  است

 . و نیرومندی  بر قوت  و هم  و فرمانروایی  بر قدرت  شود، هم می  اطالق  بر دست  هم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ   ٹ
  هوش بی  است  در زمین  در آسمانها و هرکه  هرکه  شود پس می  و در صور دمیده»

 فوری  از مرگ  : عبارت . صعق است«  صعق«  یا نفخه  دوم  نفخه  همان  این «افتد درمی

  هولناك  صدایی  بس دمد و از می  در آن  اسرافیل  که  است  یا شاخی  . صور: بوق است 

  در آسمانها و هرکه  هرکه ! میرند. آری می  آن  از هول  آسمانها و زمین  اهالی  دارد، تمام
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  : کسی قولی  به «است  خدا خواسته  که  جز کسی»افتد؛  در می  هوش ، بی ستا  در زمین

  بعد از آن  که  است ÷ اسرافیل ، خود است  استثنا شده  همگانی  مرگ  از واقعه  که

اند،   السالم علیهم  و عزرائیل  ، اسرافیل میکائیل ، ؛ جبرئیل : استثناشدگان قولی میرد. به می

  آیه  این ص خدا  رسول  که  انس  از حضرت  باب  در این  وارده  شریف  حدیث  دلیل به

آنها را  أخداوند  کسانی !هللا پرسیدند: یا رسول  اصحاب  کردند، سپس  را تالوت

و   ، اسرافیل ، میکائیل جبرئیل  آنان»هستند؟ فرمودند:   کسانی  ، چه استثنا کرده

و   اسرافیل  نفس  میراندن  به  جبرئیل  : بعد از آن که  است  شده  نقل «.اند الموت ملک

را   جبرئیل  خود جان  عزوجل  خدای  گاه شود آن مأمور می  الموت ملک و  میکائیل

  گوید: لمن می  ماند، سپس می  باقی  که  است  ای پاینده  تنها زنده  خودش ستاند و می

  گاه کند آن بار تکرار می را سه  جمله  این«. ؟ کیست  از آن  ؟: امروز فرمانروایی الیوم  الملک

قهار   خداوند یگانه  الواحد القهار: از آن  دهد: هلل می  پاسخ  چنین  خویشتن  به  خودش

او   به  پس است  ÷ کند، اسرافیل می  او را زنده  تعالی  حق  که  کسی  اولین ابعد«.  است

 .1« است  بعث  یا نفخه  سوم  نفخه  در صور بدمد و این بار دیگر  دهد که دستور می

:  که  است  آمده  شریف  ، شهدا هستند و در حدیث شدگان دیگر: مراد از استثنا  قولی به 

 کنند. می  گردنهایشان  حمایل  را پیرامون عرش  شمشیرهایشان  ایشان

و »  است«  بعث«  ، یا نفخه سوم  نفخه  این  که «شود می  دمیده  بار دیگر در آن  سپس»

و   شده  ایستاده پا به  همه  ، خلق هنگام  : در این یعنی «نگرند می  برپا ایستاده  آنان  اهبناگ

  عملی  با آنها چه  و منتظر آنند که  راه  به  شود. یا چشم می  گفته  آنها چه  به  نگرند که می

 شود. می  انجام

  بار برای یک دمد؛ ر میدر صور دو با ÷ : اسرافیل که کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

بار   در صور سه  وی  دمیدن  رستاخیز. اما جمهور علما برآنند که  و دیگر بار برای  مرگ

  برای  گویند. بار دوم می«  فزع»  نفخه  آن  به  ، که و هراس  ایجاد هول  برای  : بار اول است

  نفخه  آن  به  ، که ید حیاتتجد  برای  گویند. بار سوم می«  صعق«  نفخه  آن  به  ، که مرگ

 گویند. می«  بعث»

                                                           
 شد.  با اختصار نقل  شریف  حدیث  این 1
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ڃ   ڃ  
.  است  نور آسمانها و زمین أزیرا خداوند «گردد  روشن  نور پروردگارش  به  و زمین»

  رد و بهدا می برپا  آن  اهالی  میان  که أخداوند  عدل  به  : زمین است  این  معنی  قولی به

 «و کتاب»گردد  می  و نورانی  کند، روشن می  حکم  بندگانش  در میان  که  از حق  آنچه

  دست خود را به  اعمال  نامه  کسانی  پس «شود  نهاده»  آدم بنی  اعمال  های : کارنامه یعنی

ها  : کارنامه است  این  معنی  قولی به خود.  چپ  با دست  گیرند و کسانی خود می  راست

  گاه محشر آن  موقف  سوی به «شوند  آورده  و پیامبران»شود  می  نهاده  حساب  برای

و »اند؟  داده  پاسخی  چه  دعوتشان  به  امتهایشان : گیرند که قرار می  سؤال مورد  باره دراین

  دیگر گواهی  های امت  علیه  که ص محمد  امت از  : کسانی یعنی «شوند  شهدا آورده

شوند و در  می  اند، آورده رسیده  شهادت  به أخدا  در راه  که  ند و نیز شهداییده می

آنها   اند ولی آنها رسانده  را به  حق  دعوت  که  کسانی  برای  حق  پیام  ابالغ  به  روز قیامت

و »نگهبانند   ، فرشتگان دهند. یا مراد از گواهان می  اند، گواهی پرداخته  آن  تکذیب  به

و »شود  می  حکم  و راستی  عدل  ، به بندگان  : میان یعنی «گردد  داوری  حق به  نشانمیا

 آنند،  مستحق  که  شود و در عذابی نمی  کاسته  : از ثوابشان یعنی «قرار نگیرند  ستم مورد

 شود. می  داده  اعمالشان  اندازه به  شود و جزایشان نمی  افزوده

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ             چ  چ  چ  
 آنچه  یابد و خدا به می  تمام به»از خیر و شر  «است  کرده  که  آنچه  جزای  و هرکسی»

  حسابگر و نه به  نیاز دارد، نه  ای نویسنده  به  لذا نه «داناتر است»در دنیا   بندگان «کنند می 

  و گواهان ‡ پیامبران ود وش می  نهاده  در میان  اعمال  نامه  که این  دلیل  . پس شاهدی  به

 شود.  برداشته  عذر از میان گردد و  تکمیل  حجت  که  است  شوند، فقط این می  آورده
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ۀ  ۀ  ہ    ہ
  بعضی  دنبال  به  ، بعضی و متفرق  جداگانه  ی: در گروهها یعنی «گروه گروه  و کافران»

در کفر و   آنان  رأس  که  است  رهبری  هر گروهی  و برای «شوند  رانده  جهنم  سوی به»

 «گردد  گشوده  آن  رسند، درهای  بدان  تا چون»  است  بوده  آن  سوی آنها به  کننده دعوت

شوند. و  می  درآورده  آن  به  درنگی  هیچ یرسند، ب می  دوزخ  به  که مجرد این  : به یعنی

  به»  آن  و کارپردازان  دوزخ  نگهبان  : فرشتگان یعنی «و نگهبانانش»در دارد   هفت  دوزخ

  بر شما نیامدند که»  خودتان  از جنس : یعنی «از خودتان  گویند: مگر فرستادگانی  آنان

  بر شما بخوانند و از مالقات»بود   کرده را بر شما نازل  آن  که «را  پروردگارتان  آیات

  این»گوید:  می  بیضاوی «هشدار دهند؟ شما را»اید  درافتاده  آن  به  که «روزتان  این

  نیست  بر بندگان  ، تکلیفی شریعت  از فرستادن  قبل  که  است  بر آن  ، دلیل فرشتگان  سؤال

  و رساندن ‡ پیامبران  آمدن  خود را بهبار  سرزنش  سؤال  ، این فرشتگان  که  جهت  بدان

  را برای  الهی  آیات ‡ : پیامبران یعنی «گویند: چرا»«. ساختند  ، معلل آنان  به  الهی  کتاب

و هشدار   شد، بیم  روبرو خواهیم  با آن  روزی  در چنین  که  ما آوردند و مارا از عذابی

  ما را به  کفر ما بود که  : این یعنی «آمد  واجب  بر کافران  عذاب  حکم  ولی» نیز دادند

 کنند: را می  اعتراف  این  چون  در افگند. پس  و روزی  حال  چنین

 

 ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
  جاودانه درآیید.»  شده  شما بازگردانیده  برای  که «دوزخ  های شود: از دروازه می  گفته»

 ! وه»  است  شده مقدر  جاودانگی  در آن  سبحان  خدای  شما از جانب  برای «بمانید  درآن

 . آنهاست  برای  ای همیشگی  بد منزلگاه  چه  وزخ: د یعنی «متکبران  منزلگاه  بد است  چه
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

 ې  ې  ې  ى  ى   
  داده  سوق  بهشت  سوی به  گروه اند، گروه پروا داشته  از پروردگارشان  که  و کسانی»

  تفاوت  مبنای ـ بر  و تکریم  با اعزاز و تشریف  را همراه  ایشان  : فرشتگان یعنی «شوند

کثیر  کنند. ابن می  راهنمایی  بهشت  سوی  ـ به  درجه  و برتری  در شرف  مراتبشان

  بهشت  سوی به ـ  اکرام اعراز و  ـ با نهایت  نجیب  هایی آنها را سوار بر اسب»گوید:  می

  برای «است  شده  گشوده  آن  درهای  که  حالی رسند، در  بدان  تا چون»«. برند می

  :شما از هرگونه یعنی «بر شما  گویند: سالم می  ایشان  به  آن  و نگهبانان»  استقبالشان

  آلوده  صیمعا و  شرك  پلیدیهای  در دنیا و به «شدید  پاك»هستید   سالمت  به  آفتی

 «درآیید جاودانه» ؛ بهشت  : به یعنی «آن  به»آمدید   : خوش است  این  نگشتید. یا معنی

 . فنایی  پیوندد و نه شما می  به  مرگی  نه  در آن  که

  که حالی شود در می  باز ساخته  آن  به  دوزخیان  از رسیدن  پس  جهنم  درهای  که این  سبب

همانا اعزاز  ؛ است  باز گردیده  رویشان به  از قبل  آن  درهای  بهشت  به  بهشتیان  با رسیدن

،  از قبل  بهشت  که  است  پیام  تعبیر مفید این  این  . پس است  بهشتیان  و احترام  و اکرام

« و«  ، حرف بهشت به  ورود بهشتیان  ، در باب جهت  کشد، بدین را می  انتظار وصولشان

  آمده« المنیر»در تفسیر   که را برساند. چنان  معنی  تا اینشد   اضافه _ۋ  ۅ+در 

 . است

در   که هستم  کسی  اولین  من»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  است  آمده  خطاب  عمربن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. کوبد را می  بهشت

  خویش  وضوی و  وضو گرفته  که  نیست  کسی یچاز شما ه»فرمودند:  ص خدا  رسول  که

؛  و رسوله  عبده امحمد  نأو هللال اإ  لهإ ال  نأشهد أگوید:  می  گرداند، سپس می  را کامل

  که  شود تا از هر دری می  او باز ساخته  روی به  در بهشت  هر هشت  که جز این

  هر دو لنگه  میان: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. وارد شود  آن  خواهد، به می

 «. است  راه  سال  مسیر چهل  اندازه  ، به بهشت  در از درهای
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ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ 

 ىئ  ىئ   
 با «گردانید  ما راست  را در حق  اش وعده  را که  خدایی  سپاس»  بهشتیان «و گویند»

 : یعنی «داد  ما میراث  را به  و سرزمین»  بهشت  به  ادنماند  مجدد و پاداش  برانگیختن

و   شده  آن  و آنها مالک  است  رسیده  آنان  به  از دیگران  بهشت  را. گویی  بهشت  سرزمین

  از اهل بهشت   اهل  که  است  نیز آمده  شریف  در حدیث ! اند. آری کرده  تصرف  در آن

  بهشت از اهل   دوزخ  برند اما اهل می  میراث  به  ترا در بهش  جایگاههایشان  دوزخ

،  بخواهیم که  بهشت  آن  از هر جای»برند.  نمی  میراث  به  را در دوزخ  جایگاههایشان

،  بخواهیم  و در هرجا که  بخواهیم  از منازل  ، هر چه : در آن یعنی «یمگیر می  جای

  پاداش  عنوان  به  : بهشت یعنی «انکنندگ عمل  پاداش  است  نیک  چه»  گیریم برمی

  است  آمده معاذ  روایت  به  شریف  . در حدیث است  پاداشی نیکو  ، چه کنندگان عمل

 «. است هللا اال  اله ال  کلید بهشت»فرمودند:  ص خدا  رسول  که

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ        ٿ  
و   گرفته  را در میان  آن  که حالی : در یعنی «عرش  پیرامون  که  بینی می را  و فرشتگان»

 : در یعنی «گویند می  را تسبیح  ، پروردگارشان با ستایش  همراه»اند؛  کرده  احاطه  بدان

  را بر زبان او  ، تسبیح و حمدگویان  سپاسگزارانه  اند که گرفته  را در میان  عرش  حالی

و  ‡ پیامبران  : میان یعنی «و میانشان»«.  و بحمده  اهلل سبحان»ند: گوی دارند و می

  با وارد نمودن «شود می  حکم  حق  به»   دوزخ  و اهل  بهشت  اهل  ، یا میان هایشان امت

  میان  یعنی: » است  گفته  رازی  . امام دوزخ  از آنها به  و بعضی  بهشت  از آنها به  بعضی

پروردگار   را که  خدایی  ستایش شود: می  و گفته»«. شود می  کمح  حق  به  فرشتگان

را در برابر   عزوجل  خدای  هستند که  ای بهشتی  : مؤمنان گویندگان «است  عالمیان

:  قولی گویند. به می  ستایش ، است  کرده  دوزخ  و اهل  ایشان  میان  که  حقی  به  داوری
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  حق  و داوری  در حکمش  وی  را بر عدالت  جلعزو  خدای  فرشتگانند که  گویندگان

  به  بهشت  اهل  کار را ـ با درآوردن  وی  رساندن  پایان  و بر به  بندگانش  در میان  وی

 .گویند می  ـ ستایش  منازلشان  به  دوزخ  و اهل  منازلشان
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 ﴾غافر  سوره﴿
 . است  ( آیه85)  و دارای  است  کیم

 

  آیات  آغازین در _...ڤ   ڦ  ڦ  ڦ+:  آیه  که آن  سبب  به  هسور  این : تسمیه  وجه

 أخداوند  حسنای  واال و اسمای  از اوصاف« غافر»شد.   نامیده« غافر»دارد،  قرار  آن
،  است  فرعون  آل  مؤمن  بر داستان  مشتمل  که آن  سبب به  سوره  این  . همچنین است

 شود. می  نیز نامیده«  مؤمن»

 شوند. می آغاز«  حم»با   که  است  ای پیاپی  گانه هفت  های از سوره  سوره  یناول  این

  روایت ها سوره  این  ترتیب  عنهما درباره هللا زید رضی  و جابربن  عباس از ابن  سیوطی

  سوره  دنبال دارند، به  در مصحف  که  ترتیبی  همین  به«  حوامیم«  های : سوره است  کرده

  سوره  شد، سپس  نازل«  مؤمن«  سوره  : نخست اند. یعنی شده  نازل  هم سر  پشت« زمر»

، « زخرف: » های سوره  ترتیب  طور به و همین«  شوری«  سوره  ، بعد از آن« سجده»

 نگردید.  نازل  دیگری  سوره  آنها هیچ  و در میان«  احقاف»و «  جاثیه»، « دخان»

  حدیث در ص خدا  ـ رسول  حوامیم  ـ یعنی  ورهس  هفت  این  در فضیلت : آن  فضیلت

حسناتروضات،هنحمذواتالقرآنةثمرنإوةءثمرشيلكل»فرمودند:   ذیل  شریف

چیز  هر  : برایالحواميمفليقرأةالجنرياضفييرتعنأحبأ،فمنمتجاوراتمخصبات

  بوستانهای ها سوره  . این است  حم  دارای  یها همانا سوره  قرآن  و ثمره  است  ای ثمره

  که  کسی  پس دارند قرار  هم  پهلوی پهلوبه  هستند که  ، سرسبز و پر محصولی خرم  زیبای

  در حدیث  همچنین «.را بخواند  بخرامد، باید حوامیم  بهشت  خواهد در بوستانهای می

  و اول  الکرسی  آیه  کس هر: » است  آمده«  المؤمن  حم«  سوره  فضیلت  به  راجع  شریف

  امان محفوظ و در  ای بدی  هرگونه روز از  بخواند، در آن (روز  در اول)را   المؤمن  حم

  شده  نقل  ، نیز حدیثی در شب  دو سوره  این  خواندن  فضیلت  طور درباره همین«. ماند می

 . است

 جو  گویی  و جو سوره  کفر استو   ایمان  قضیه  به  ، پرداختن سوره  این  موضوع

 . و طغیان  و ایمان  و باطل  حق  میان  است  ای معرکه
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 ٿ  ٿ  
  حروف از  دو حرف  . این آن  فتح  آخر یا به  میم  سکون  به «حاء، م»شود:  می  خوانده

  آنها در اول  درباره  و سخن  است  ها آمده از سوره  در آغاز بعضی  که  است  ای مقطعه

 . گذشت«  بقره«  رهسو

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  
از   راستی و  حق به  : قرآن یعنی «است  عزیز علیم هللا  از جانب  کتاب  این  فروفرستادن»

.  نیست  وی  در حق  و افترایی  و کذب  شده  و دانا فروفرستاده  غالب أنزد خداوند

بربندد.   دروغی  وی بر  کسی  که  است  ن، قاهر و برتر از آ غالب  تعالی  حق  عزیز: یعنی

 کنند. گویند و می می  که  آنچه  و به  خلقش  به  : بسیار داناست علیم

 

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  
 گناه  آمرزنده  تعالی  : حق یعنی «کیفر است پذیر و سخت  و توبه  گناه  آمرزنده»

  وصف دو  . این کیفر است سخت  دشمنانش  و برای  آنهاست  توبه  و پذیرنده  دوستانش 

را در   بنده تا  است  آمده  در کنار هم  از قرآن  متعددی  کیفر، در مواضع پذیر سخت توبه

بر   تعالی  حق : : یعنی الطول ذی «است  توانگری  صاحب»و رجاء قراردهد   خوف  میان

  به  چیزهایی  بخشیدن ؛ با است  و توانگری  و بخشایش  و فضل  انعام  صاحب  بندگانش

  به  خویش  احسان  محض به آنها را أخداوند  بلکه  است  نبوده  حقشان  در واقع  که  آنان

در روز  «اوست  سوی به  ، بازگشت جز او نیست  خدایی»  است  کرده  عنایت  ایشان

  برابر اعمالشان دو را ـ در هر ـ  ردار و نافرمانفرمانب  پس  وی غیر  سوی به  ، نه آخرت

 دهد. جزا می

دلیر،   مردی فرمود:  اند که کرده  روایت  اصم از یزیدبن  و حافظ ابونعیم  حاتم ابی ابن

  مدتی آمد. عمر می  خطاب دیدار عمربن  به  همیشه  شام  و نیرومند از اهالی  شجاع

  که  شد؟ او کجاست  چه  فالن  بن  پرسید: فالن أ از اصحاب  روزی  او را ندید. پس

 . عمر است  شده  گساری آخر او گرفتار می ! امیرالمؤمنین  ؟ گفتند: ای بینمش نمی
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  ، سالم فالن بن فالن  سوی به  خطاب  : از عمربن ؛ بنویس او گفت  را فراخواند و به  کاتبش

  گناه  آمرزنده. » جز او نیست  معبودی  که  گویم می را ستایش   نزد تو خدایی  بر تو! من

،  جز او نیست  ، خدایی توانگری  و صاحب  کیفر است سخت ، توبه  دهو پذیرن  است

  در حق أخداوند  بارگاه  : به گفت  اصحاب  به  سپس«.  اوست  سوی به  بازگشت

پذیر  ر او توبهب أآورد و خداوند او رو  سوی به  خویش  با قلب  دعاکنید که  برادرتان

نمود   آن  خواندن  به  رساند، او شروع  وی  را به  اش نامه عمر  پیک  چون گردد. پس

. و _ ...ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   +را:   آیه  این  کرد و بویژه می  تکرارش  وپیاپی

  و وعده  داده  بیم  مرا از کیفر خویش أخداوند ! نمود: آری می  زمزمه  با خود چنین

و از   گریست  گاه کرد آن می را با خود تکرار  سخن  این  پیوستهو  بیامرزد!  بر من  که  کرده

  به  اش خبر توبه  چون  کرد. پس  توبه  و خالصانه  برداشت  کامال دست  نوشی شراب

  چنین ، این است  شما لغزیده  برادران از  برادری  دیدید که  رسید، فرمود: وقتی عمر

بر   بخواهید که  سبحان  گردانید و از خدای استوار و پایدار  حق  او را در راهکنید؛   عمل

  جای  : مبادا به یعنی« باشید  شیطان  معاون  وی  مبادا بر زیان ! پذیر گردد. هان او توبه

آید   بگیرید تا بر سر سماجت  و سرزنش  باد دشنام ، او را به وی  اصالح  در جهت  تالش

 فشارد. ود پای خ  و بر گناه

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 : جز کسانی یعنی «کند نمی  خدا مجادله  در آیات  کفر ورزیدند کسی  که  جز آنهایی»

  آن  وتکذیب  الهی  آیات  دیگر در دفع  اند، کسی کافر شده  که  و امثالشان  مکه  از مشرکان 

از   نوع  همین و  است  حق  کردن  ناروا و قصد دفع  به  هکند. مراد: مجادل نمی  ستیزه

نفإالقرآنفيالتماروا: » است  شده  اشاره  آن  به  شریف  حدیث  در این  که  است  مجادله

فيه ناروا در   به  خصومت یعنی)  در قرآن  نکنید زیرا جدال  مجادله  : در قرآنكفرالمراء

  باطلی  هر کس: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  ستکفر ا (آن  انکار و تکذیب

  از وی  رسولش  خدا و ذمه  ذمه  کند، درحقیقت  دفع  آن  وسیله را به  دهد تا حقی  را یاری

و   از قرآن  و التباس  ابهام  ، رفع حقیقت  کردن  روشن  برای  اما جدال«.  است  بیزار شده
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  جویان  تقرب  که  است  اعمالی  ، از بزرگترین راست  راه  به  کانو شکا  منکران  بازگردانیدن

ٻ    ژ :  است  فرموده  خداوند متعال  که جویند چنان می  تقرب  با آن  عزوجل  خدای  به

نیکوتر   که  ای شیوه  جز به  کتاب  و با اهل):   ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 «.49عنکبوت/»نکنید(   مجادله  است

 گرامی  رسول  عزوجل  خدای «در شهرها تو را نفریبد  وگذارشان شتگ  پس»

شود؛  کفار فریفته  دنیوی  مندیهای از بهره  چیزی  به  که کند از این می  را نهی ص خویش 

،  آن  بابت از  کالن  سودهای  آوردن  دست در کشورها و به  تجارت  چون  مندیهایی بهره

و   مورد مؤاخذه  مدتی  از اندك  پس  و...  زیرا اینان  میو نظا  سیاسی  پیروزیهای  کسب

 شوند. رها نمی  شده و فراموش  یابند، یقینا مهمل  مهلت  گیرند و اگر هم قرار می  محاسبه

  درباره  آیه  فرمود: این  که  است  کرده  روایت  مالک از ابی  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

 شد.  زلنا  سهمی  قیس بن حارث

 

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  
را   نامیمونشان  و فرجام  پیشین  های امت  از تکذیب  ای عینی  های نمونه  تعالی  حق  سپس

نیز  «دیگری  گروههای و بعد از آنها  نوح  ، قوم از اینان  پیش»فرماید:  و می  یادآورشده

و   بندی گروه  به  پیامبرانشان  و علیه «کردند  پیشه  تکذیب»؛ مانند عاد و ثمود 

:  یعنی «بگیرند را کردند تا او را  قصد پیامبرشان  و هر امتی»زدند   دست  گیری جبهه

و او را   یافته  دست  را کردند تا بر وی  ، قصد پیامبرشان کننده تکذیب  از امتهای  هر امتی

کردند   جدال  باطل  به و»خواهند با او بکنند  می  نمایند و هر چه  کنند و شکنجه  یزندان

و با   وباطل  بیهوده  سخنان  به  : با پیامبرشان یعنی «کنند  ابطال  را با آن  تا حق

،  آن  وسیله به کردند تا  و مجادله  ، ستیزه وبرهم درهم  و مقوالت  اساس بی  دستاویزهای

 «را  آنان  پس»کنند   را ابطال  نمایند و ایمان  بیرون  را از صحنه  و آن  د ساختهرا خر  حق

:  یعنی «بود؟  چگونه  کیفر من  ، بنگر که فروگرفتم»را   باطل  به  گران ستیزه  : آن یعنی
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و   قدر دردناك چه  عذاب  آن  ، که کردم  مجازات  آن  وسیله آنها را به  که  بنگر در عذابی

 ؟. است  بوده  سخت

 

 ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ        ھ  ھ  ے    ے  
  که چنان !صمحمد  : ای یعنی «شد  ثابت  بر کافران  پروردگارت  ، فرمان سان و بدین»

شد،   و ثابت  یافت  تحقق ‡پیشین  پیامبران  کننده تکذیب  بر امتهای  عذاب  حکم

  و ناروا و با تکیه  ناحق و به   تو کفر ورزیده  به  که  بر کسانی  عذاب  ، حکم گونه همین به

  و تحزب  بندی گروه هب  و دست  شده  تو همدست  کردند و علیه  با تو مجادله  بر باطل

  درباره  صادره  : حکم یعنی «دوزخند  اهل  آنان  که»؛  است  شده  و الزم  زدند، نیز ثابت

 اند. وزخ: آنها سزاوار د که  است  آنها این

 

ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ   
با   گرداگرد آنند، همراه  که  کنند و کسانی می  را حمل  الهی  عرش  که  کسانی»

  مؤمنان  دارند و برای  او ایمان  گویند و به می  تسبیح  پروردگار خویش  ستایش

باشند ـ و  می  کروبی  فرشتگان  ـ که  عرش  حامل  : فرشتگان یعنی «خواهند می  آمرزش

بر   که  فرشتگانی  اند همچنین آنها در پیدایش  و اولین  فرشتگان  طبقات  بلندترین  ایشان

 برابر در  وی  با حمد و سپاس  را همراه أخداوند  دارند، اینان قرار  عرش گرداگرد

را با  او  : وحدانیت دارند، یعنی  او ایمان  کنند و به می  او را تنزیه  گفته  ، تسبیح تهایشنعم

گویند:  خواهند ومی می  آمرزش  مؤمنش  بندگان  و برای  کرده  تصدیق  بصیرتهایشان

  تو همه و علم   : رحمت یعنی «دارد  چیز احاطه تو بر همه   و علم  رحمت پروردگارا!»

:  یعنی «اند کرده  تو را دنبال  و راه  کرده  توبه  را که  کسانی  پس»  است  راگرفتهچیز را ف

  پیروی ـ را  اسالم  دین  تو ـ یعنی  و راه  برتافته  روی  ز گناهان، ا با توبه  را که  کسانی

  آمده  شریف  در حدیث  که چنان «دار  نگاه  دوزخ  را از عذاب بیامرز و آنها»اند  کرده
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تو   و برای ! آمین گوید: می  دعا کند، فرشته  غائبانه  برادرش  در حق  مسلمان  چون: » است

 «.ادب  مانند آن  هم

تعداد  و  حمل  این  اما کیفیت  داریم  ایمان  فرشتگان  وسیله به  الهی  عرش  حمل  ما به  البته

مرکز تدبیر  « عرش«  که  ست. باید دان گذاریم وا می  عزوجل  خدای  علم  را به  فرشتگان

 باشد. داناتر می  آن  خود به  عزوجل  خدای  که  است  و حقیقتی  بوده  عالم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

 ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  
و  پروردگارا!» کنند: دعا می  چنین  مؤمنان  ، در حق الهی  عرش  حامل  فرشتگان  همچنین

:  عدن  بهشتهای «، وارد کن ای داده  وعده  ایشان  را به  آن  که  عدن  ایرا در بهشته  آنان

و   همسرانو   از پدران  و نیز هر کس»  است  در آنها دائمی  اقامت  که  هایی بهشت  یعنی

  از این  کسانی  با ایشان  : همراه یعنی «اند وارد کن آمده  صالح  به  را که  فرزندانشان

  کردن  و کامل  ایشان بر  خویش  نعمت  تکمیل  هستند، برای  صالح  را که  شده ذکر  گروه

  سعیدبن «.و حکیمی  غالب  گمان زیرا تو بی»  وارد کن  بهشت  ، به و سرورشان  شادمانی

  پدر و پسر و برادرم  پرسد که می وارد شود،  بهشت  به  چون  مؤمن»گوید:  می جبیر

او   اند. ولی تو نرسیده  و اندازه  پایه  به خود  ود: آنها در عملش می  گفته  وی  کجایند؟ به

آنها   که  است  هنگام  . در آن ایشان  برای  هم و  ام کرده  خود عمل  برای  هم  گوید: من می

 کرد.  را تالوت  آیه  این جبیر  سعیدبن  سپس«. شوند می  ساخته  ملحق  وی  به  در درجه

 

 ڦڦ   ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿٿ
بدیها  را از  و آنان»افزایند:  می  مؤمنان  خود در حق  در دعای  عرش  حامل  فرشتگان

را  اند، آنها شده  در دنیا مرتکب  که  بدی  و اعمال  برابر گناهان : در یعنی «دار  نگاه

ناگوار   را از عذاب  بیامرز و ایشان  را بر ایشان  بدشان  و اعمال  نکن  و مجازات  مؤاخذه

،  بداری  امان از بدیها در»  : در روز قیامت یعنی «روزی  را در چنین  که و هر»دار  نگاه

  بهشت  و به  داده  نجات  خویش  و او را از عذاب «ای کرده  رحم  بر وی  که  راستی به
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  بزرگتر از آن  ای رستگاری  که «است  بزرگ  رستگاری  همان  و این»  ای درآورده  خویش

آنها بر  اند! گرامی أقدر نزد خداوند چه  مؤمن  بندگان»گوید:  می  عیسی بن . سلیم نیست

 هللعبدا بن . مطرف«خواهند می  آنها آمرزش  برای  اند اما فرشتگان خوابیده  خویش  بالین

  آیه  این  ، سپس«هستند  ، فرشتگان مؤمنان  برای أخدا  بندگان  ترین خیرخواه»گوید:  می

 «.اند ، شیاطین مؤمنان  برای  بندگان  ترین و خائن  ترین بدخواه اما»کرد و افزود:   وترا تال

 

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  

 ڇ  ڇ   
مورد ندا » وارد شوند  دوزخ  به  که  ـ هنگامی  در روز قیامت «اند کافر بوده  که  کسانی»

تر  همدیگر سخت  به  شما نسبت  اهلل از دشمنی  دشمنی ا: قطع د کهگیرن قرار می

  خودش به  ـ خطاب  آن  عذاب  مشاهده  ـ در هنگام  دوزخ  از اهل  : هر انسانی یعنی «است

گویند:  آنها می به  ، فرشتگان امهنگ  در این!«.  نفس  بر تو ای  و نفرت  نفرین»گوید:  می

  دعوت  ایمان  سوی به  که  گاه آن»از شما در دنیا:  أندخداو  و دشمنی  نفرت اقطع

شما بر خود   و بغض  و دشمنی  نفرت  بزرگتر از این «ورزیدید شدید و انکار می می

 کنید. می  را مشاهده  عذاب  که  است  حالی  شما در این

 

 ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  ژ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
مراد از دوبار  «کردی  و دوبار زنده  دوبار میراندی ما را گویند: پروردگارا! می»

  بودند، سپس  پدرانشان  در پشت  جان بی  هایی نطفه  بار اول  : آنان که  است  این  میراندن

را میراند ومراد از دوبار  آنها  بار دوم  برای أشدند، خداوند  در دنیا زنده  که بعد از آن

  هنگام  به  درآخرت  مجددشان  زندگی  ر دنیا، سپسآنها د  اولی  : حیات کردن  زنده

  ؛ مانند تکذیب بودیم  داده  پیشتر در دنیا انجام  که «گناهانمان  به».  رستاخیز است

آنها   ولی «کردیم  اعتراف»  یکتاپرستی توحید و  تو و ترك  به  آوردن ، شرك‡ پیامبران

ندارد و در   حالشان  به  سودی  هیچ  در آن  اعتراف  کنند که می  جایی را در  اعتراف  این

پرسند:  می  گاه آید. آن نمی  کارشان  به  هیچ  پشیمانی  شوند که می  و نادم  پشیمان  جایی
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  باشد، چه  که  ـ از هرگونه  ما راهی  : آیا برای یعنی «؟ هست  شدنی  بیرون  آیا راه  پس»

دنیا   و به  آمده  بیرون  از دوزخ  دهد که  کانما ام  تا به  میسر هست ـ  سریع  کند و چه

 ؟. بازگردیم

 فرماید: می  در پاسخشان أخداوند

 

 ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  
  آن  سبب قرار دارید، به  در آن  که  عذابی  : این یعنی «شماست  برای  روی  از آن  این»

و  او  به «ورزیدید شد، کفر می می  خوانده  تنهایی  دا بهخ»در دنیا  «چون  که»  است

 از «شد می  آورده  او شرك  به  و چون»گذاشتید  را فرو می  پرستی توحید و یگانه

 را  شرك  سوی به  و دعوت «کردید را باور می  آن»آنها  یا غیر  از بتان  ؛ اعم دیگران

 و  وی از غیر  ، نه و یگانگی  تنهایی هب «خداست  از آن  فرمان  پس»گفتید  می  اجابت

  است  کرده  حکم  از آن  آمدن  بیرون  و عدم  در دوزخ  جاودانگی  بر شما به  که  هموست

  بزرگ»باشد   همانندی  و صفاتش  در ذات  برایش  که  است  و برتر از آن «او بلندقدر»

 باشد.  یا شریکی سر، یا فرزند،همتا، یا هم  برایش  که  است  : بزرگتر از آن یعنی «است

 

 ۓ  ۓ    ے ے ھ ہ  ہ  ھھ  ھ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ
شما   به»خود را   قدرت  های توحید و نشانه  : دالیل یعنی« را  آیاتش  که کسی  اوست»

  ای روزی  شما از آسمان  و برای»خود   و انفسی  آفاقی  در کائنات «نمایاند می

 . خدای است  ارزاق  همه  سبب  فرستد زیرا باران فرو میرا   : باران یعنی «فرستد فرومی

  قوام کرد زیرا  جمع  را با هم  ارزاق  و فرودآوردن  آیات  ، نمایاندن آیه  در این  سبحان 

  که  کس و جز آن»  است  ارزاق  با فروفرستادن  ابدان  و قوام  آیات  با آشکار کردن  ادیان

  کسی ، فقط روشن  آیات  : با این یعنی «گیرد پند نمی دیگر  ، کسی است  کننده انابت

  به أخداوند  در آیات  از اندیشیدن  گیری با بهره  آید که خود می  شود و به پندپذیر می

 باز گردد.  وی  طاعت
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 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ
 را : او ییعن «اید ساخته  او خالص  را برای  دین  بخوانید که  را درحالی هللا  پس»

  پاك  ، از شرك است  داده  فرمان  شما را بدان  را که  وی  برای  عبادت  بخوانید که  درحالی

را   کافران»  در عبادت  تان منشی و پاکیزه  اخالص  این «هرچند»باشید   ساخته  و پیراسته

در غیظ و  نکنید و آنها را وا گذارید تا  آنها التفاتی  ناخوشی  به  پس «افتد  ناخوش

 رسند.  هالکت به  بمیرند و با درد و دریغشان  خشمشان

  دنبال  به ص خدا  رسول  که  است  آمده كزبیر بن هللعبدا  روایت  به  شریف  در حدیث

ولهالملك،لهلهالشريكوحدهالاهللإلهإال»خواندند:  ذکر را می  این  فرض  نمازهای

،لهياهإالإنعبدوالالاهللإلهإ،الالباهللإةقووالحولءقدير،الشيكلالحمدوهوعلي

الحسنولهالفضلولهةالنعم الالثناء ولوالدينلهمخلصينالاهللإلهإ، «. الكافرونكره،

 ص خدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
  خویش  دعای  اجابت  به  دعا کنید که  حالی در  تعالی و  تبارك  خدای  بارگاه  به: »فرمودند

  ، اجابت هوس  سرگرم و  غافل  دعا را از دل أخداوند  باشید و بدانید که  داشته  یقین

 «.کند نمی

 

 ائەئ   ائ ى ى ې ې ۅۅۉۉې  ې ۈ  ٴۇۋۋ
شما   به  و واال که  رفیع  اوصاف و  درجات  دارای  : اوست یعنی «الدرجات  رفیع  اوست»

  منزه  مخلوقات  و او از مشابهت  است  را نمایانده  خویش  عظمت  توحید و آیات  دالیل

برتر   در بهشت را در دنیا، یا  بندگانش  درجات  که  : اوست است  این  . یا معنی است

خود   ؛ و این نآ در  و متصرف  و آفریننده  و مالک «است  عرش  صاحب»گرداند  می

از »را   : وحی یعنی «را  روح»  اوست  و فرمانروایی  سلطه  و بزرگی  شأن  رفعت  مقتضی

  هستند که ‡انبیا  و ایشان «افگند بخواهد می  که  از بندگانش  بر هر کس  امر خویش

«  روح»را   . وحی است  کرده  انتخابشان  رسالت  به  اش برگزیده  بندگان  از میان أخداوند

شوند.  می  زنده  بدنها با ارواح  که چنان شوند می  کفر زنده  از مرگ  با آن  نامید زیرا مردم

  خویش  از شریعتهای  یعنی«  : از امر خویش امره من. » است ÷ ، جبرئیل یا مراد از روح
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  خویش  ها را سرمشق شریعت  تا آن  است  کرده  وحی پیامبرانش  سوی آنها را به  که

:  یعنی «دهد  بیم  تا از روز مالقات»کنند   آنها عمل  موجب به خود  و در زندگی  ساخته

آسمانها   اهالی  دهد که  بیم  روزی  را از عذاب  پیامبر، مردم  آن  فرستادن اب أتا خداوند

 کنند. دیدار می  هم روز با  در آن  ، همه و آخرین  اولین و  و زمین

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی    ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ     
و  باز  در فضای  از قبرهایشان  مردم  روز که  : آن یعنی «ظاهر گردند  آنان  روز که  آن»

،  کوه  چیز ـ مثل  و هیچ  نیست  پوشیده  چیز در آن  هیچ  که  و همواری  مسطح  صحرای

آنها بر  از  چیزی»آیند  می  وشاند، بیرونپ نمی  ـ آنها را از دیدگان  یا ساختمانی  پشته

  پنهان  هایشان سینه  که  اند و از آنچه در دنیا کرده  که  از اعمالی «ماند نمی  پوشیده خدا

  کسانی  همه  : چون یعنی «؟ کیست  آن از  امروز فرمانروایی»سازد  دارد، یا آشکار می می

ېئ     +پرسد:  می گردند، خداوند متعال  اند، احضار شوند و جمع در آسمانها و زمین  که

دهد  را نمی  وی  پاسخ  کس  هیچ  ؟(. پس کیست  از آنِ  امروز فرمانروایی):   _ىئ    ىئ

  که «قهار است  خداوند یگانه  از آن»فرماید:  و می  داده  خود پاسخ أخداوند  گاه آن

و   تعالی  حق  کننده ؤالس»گوید:  می  . حسن است  مقهور ساخته  را با مرگ  خلق  همه

  دهد، خود پاسخ را نمی  پاسخش  کسی  که  گاه و آن  خود اوست  هم  دهنده  جواب

 «.دهد را می  خویش

 

 ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ
 یابد. امروز کیفر می»از خیر و شر  «است  داده  انجام  آنچه  وفق بر  امروز هر کس»

  وی  در عذاب  یا افزودن  از ثواب  ؛ با کاستن  از آنان  بر احدی «نیست  ستمی  هیچ

 کند زیرا او در امر حساب می  حساب  و بسیار سریع «خدا زود شمار است  گمان بی»

  بدان تفکر دارند،  ، نیاز به کردن  حساب  در هنگام  دیگران  که تفکر نیاز ندارد چنان  به 

  پنهان از او  ای ذره  و هموزن  چیز محیط و فراگیر است همه  به  الهی  علم  که  جهت
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روز   نصف  اندازه به  زمانی در مدت  تعالی  حق: » است  آمده  شریف  ماند. در حدیث نمی

 «.کند می  را محاسبه  خلق  دنیا، تمام  از روزهای

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
 سبب را به  روز قیامت «ده  بیم»  : از روز قیامت یعنی «را از روز آزفه و آنها»

  ازف» شود: می  شود، گفته  نزدیک  کاروان  کوچ  نامید. و چون«  آزفه«  اش نزدیکی 

دلها از  ، و هراس  بیم  از شدت  گویی «رسد گلوگاهها می  دلها به  که  گاه آن»«.  الرحیل

و   وپرغصه  محزون «از غم  پر شده»رسند  ها می حنجره  و به  شده  خود برکنده  جاهای

  به  که «نیست»  و خویشاوندی  نزدیک  : هیچ یعنی «دوستی  هیچ  ستمگران  برای»  ساکت

  پذیرفته»  برایشان  در امر شفاعت «او  سخن  که  شفاعتگری  و نه»برساند   سودی  آنان

 «.شود

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
  چیزی  سوی به  دزدانه  از نگاه  چشمها: عبارت  خیانت «داند چشمها را می  انتخدا خی»

چشمها،  خیانت: » است  گفته  . قتاده نیست  حالل  آن  سوی به  کردن  نگاه  که  است

در   عباس ابن «.ندارد  را دوست  آن  عزوجل  خدای  که  است  در چیزی  چرانی چشم

شود و  وارد می  خانواده  یک  بر اهل  که  است  : مردی اد از آنمر: » است  گفته  تفسیر آن

  زیبا است  زنی  در میانشان گذرد و می  خانه  ، یا از برابر آن زیبا است  زنی  در میانشان

  متوجه  که  افگند اما وقتی می  زن  آن  سوی به  دزدانه  شوند، نگاهی می  غافل  چون  پس

دوزد و  می  او چشم  شوند، به  غافل  بندد و باز چون رو میف  را از آن  شوند، چشمش

  آگاه  وی  از قلب  عزوجل  خدای  که پوشد در حالی فرومی  شوند، چشم  متوجه  چون

 «و»«.  رفت باال می  زن  آن  بر فرج  کاش  دارد که  دوست  او حتی  داند که و می  است

و از   وی  های و نافرمانی  از معاصی «دارند می  نهان»و اندرونها  «ها سینه  آنچه»داند  می

 . و خیانت  امانت
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 ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
از خیر   سزاوار وی  که  آنچه  را به  هر کس  پس «کند می  حکم»  و عدل «حق  و خدا به»

و   : بتان یعنی «پرستند می بر اودر برا  کافران  را که  و کسانی»دهد  ، جزا می یا شر است

دعا باال   آنها به  سوی خود را به  ـ دستهای  سبحان  ـ جز خدای  مشرکان  که  معبودانی

قادرند   بر کاری  دانند و نه می  چیزی  زیرا آنها نه «کنند نمی  حکم  چیزی  به»کنند  می

 . افعالشان  به «تبیناس» را و  سخنانشان «شنواست خود  که  ، خداست در حقیقت»

 

ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
  اند تا ببینند فرجام سیر نکرده  در زمین»  رسالتت  انگاران دروغ  این «آیا» !صمحمد  ای

  عبرت ، از دیگران  و در نتیجه «؟ است  بوده  اند چگونه ستهاز آنها زی  پیش  که  کسانی

  زمین  در روی  از اینان»اند؛  درگذشته  از کفار که  : کسانی یعنی «آنها»بگیرند؟ زیرا 

نیرومندتر و   و مادی  بدنی  حاضر، در توان  کافران  : از این یعنی «اند تر بوده پرتوان

از   زمین  روی در  که  با آنچه «گذاشتند  از خود باقی  تریو آثار زیاد»اند  استوارتر بوده

بود و   باقی  زمین  روی در  تا دیرزمانی  هایشان نشانه  بودند، که  دژها و قصرها آباد کرده

تدمر و   مصر، ستونهای  های ، اهرام سد چین  ... و هر کس است  باقی  بعضا هنوز هم

 در  معنی  کند. این می  اعتراف  پیشینیان  مدنیت  تریبر  ببیند، به  را از نزدیک  بعلبک

  مردم  مخصوص  اما اگر خطاب باشد  عام  بشریت  همه  برای  خطاب  که  است  صورتی

با »شود.   ارائه  آن  برای  ای نمونه و  مثال  که  است  تر از آن روشن  قضیه  مکه باشد پس

  کیفر گناهانشان  را به  خدا آنان»  شکوه نیرو و  همه  : با وجود آن یعنی «همه  این

  مدافعی  : برایشان یعنی «نبود  ای دهنده پناه  برابر خداوند هیچ گرفتار کرد و آنها را در

 کند.  دفع  را از آنان  عذاب  نبود که
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 ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ          ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 روشن  : حجتهای یعنی «بینات  پیامبرانشان  بود که  روی  از آن»  کیفر الهی «این»

 آوردند  آنان  به ‡ پیامبران  که  آنچه  به «آنها کافر شدند  آوردند ولی می  برایشان» 

 بخواهد انجام  هر چه  ؛ پس است «او نیرومند  گمان را گرفتار کرد، بی  خدا آنان  پس»

را  او  که  کسانی  برای «کیفر است سخت»تواند کرد  چیز او را عاجز نمی دهد و هیچ می 

 گردند. بازنمی  توبه  به  سویش و به  کرده  عصیان

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  
ذکر   که  است  ای گانه نه  ، معجزات آیات  مراد از این «خود  را با آیات  موسی  یقین  و به»

  معجزه  پس« فرستادیم»  وشنو ر «آشکار  و حجتی»  گذشت  جا از قرآن  آنها در چندین

 شد.  فراهم ÷ موسی  ، هر دو برای قولی  و حجت

 

 ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  
 «قارون و»  وزیر فرعون «و هامان»مصر   شاه «فرعون  سوی به»او را   فرستادیم

  جادوگری» ÷ تردید موسی بی «گفتند:  اما آنان»  فرد زمانش  ثروتمندترین

  از این امخصوص أ. خداوند است  آورده  همراه با خود به  که  هدر آنچ «دروغگوست

را تکذیب  ÷ موسی  بودند که  کسانی  یاد کرد زیرا آنها رؤسا و رهبران  تن  سه

 کردند. می 

 با  ایشان  ما در مواجهه  رسول  برای  و تسلیتی  ، دلجویی داستان  در این  البته

 . است  خویش  قوم  کنندگان تکذیب
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ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئېئ  ىئ     

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   
از »را   واضح  آشکار و برهانهای  معجزات ÷ موسی  : وقتی یعنی «را  حق  وقتی  پس»

 اند بکشید و آورده  با او ایمان  را که  کسانی  آورد، گفتند: پسران  آنان  ما برای  جانب

 ، برانگیخت  رسالت  را به ÷ موسی أخداوند  چون «بگذارید  را زنده  زنانشان

 گذاشتن  و زنده  پسران  قتل  و به  را مجددا از سر گرفت  اسرائیل کشتار بنی  فرعون

ـ از   سوء خویش  و اهداف  اغراض  برای  و زنان  دختران  دستور داد؛ زیرا به  دخترانشان 

و »بود   آشکاری  و هر دو امر، بالی  داشت  شمـ چ  خدمتکاری  آنها به  گماشتن  قبیل

  زیانی  هیچ ‡ الهی  پیامبران  نیرنگها به  : این یعنی «نیست  جز در تباهی  کافران  نیرنگ

 رساند. نمی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  

 ٿ  ٿ   
  کنم  یکسره را  و کارش «را بکشم  موسیمرا بگذارید تا »:  کسانش  به «گفت  و فرعون»

را   او وی پندارد می  را که  تواند، کسی : اگر می یعنی «را بخواند  و او پروردگارش»

 و درا  بدانید که برهاند!  فراخواند تا او را از کشتن  خویش  یاری  ، به ما فرستاده  سوی به

شما   آیین  ترسم می  من»  شما هستمپروردگار برتر   من  ندارد بلکه  پروردگاری  حقیقت

و « تغییر دهد»دارید  قرار ـ أهللغیر ا  ـ از پرستش  شما بر آن  را که  : دینی یعنی «را

  یا در این»، درآورد  است  یگانه  خدای  همانا پرستش  که  خویش  دین  آنها را به

  در میان  دهد، حداقل تغییر شما را  : اگر نتواند دین یعنی «، فساد پدید آورد سرزمین

 بیفگند.  و اختالف  فتنه  مردم
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 ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
  به که  از شر هر متکبری  من»رسید   وی  به  فرعون  سخنان  این  چون «گفت  و موسی»

 ÷ موسی «ام برده  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  ندارد، به  ایمان  روز حساب
  خدای به  آوردن  را از ایمان  خویشتن  که  بینی و خودبزرگ  طلب  شر هر فرد برتری از

برد   پناه  عزوجل  خدای  ، به نیست  و حشرونشر مؤمن  بعث  و به  بزرگتر دیده  عزوجل

  باسباا یکجا شد، قطع  معاد در کسی  به  تکبر و تکذیب  دو خصلت  زیرا هرگاه

، نماد  فرعون  که  نیست  . شکی است  رسیده  و کمال  تمام  در او به  پروایی بی و  سنگدلی

 بود.  انسانی  چنین  کامل

  قومی از  چون ص خدا  رسول  که  است  آمده  ابوموسی  روایت  به  شریف  در حدیث

بكإاللهم»گفتند:  هراسیدند، می می نعوذ بكشرورهممننا ندرأ و : منحورهفي،

  را از خود دفع  تو، گردنهایشان  وسیله و به  برده  پناه  آنان  تو از شرارتهای  ما به بارخدایا!

 «. کنیم می

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ
گوید:  می  حسن «گفت  داشت می  خود را نهان  ایمان  که  فرعون  از آل  مؤمن  و مردی»

  را ـ قبل  و آن  داشت می  را نهان  ایمانش  بود که  فرعون  و پسرعموی  مرد از قبطیان  آن»

  بود که  روز، این  این در  ایمانش  آشکار کردن  بود و سبب  روز ـ آشکار نساخته  از این

  برای  را خشمی  مرد مؤمن  را بکشم(، آن  : )مرا بگذارید تا موسی گفت  فرعون  چون

  گوید: پروردگار من می  که کشید را می  آیا مردی»:  و گفت  فراگرفت  خداوند متعال

« ؟ است  آورده  هم  معجزاتی  پروردگارتان  شما از سوی  و مسلما برای  است هللا

  وی  رسالت  صحت و  بر نبوت  که  آشکاری  عجزاتشما م  او برای  که آن  : حال یعنی

جهاد،   بهترین: » است  آمده  شریف  ؟. در حدیث است  دارند، نیز آورده  روشنی  داللتهای
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  از خانواده»گوید:  می  عباس ابن «. ستمگر  یدر نزد سلطان  است  حقی  سخنی  گفتن

 «.نیاوردند  ایمان  یدیگر  ، کس فرعون  مرد و نیز زن  ، جز همین فرعون

و »:  گفت تر برخورد کرد و نرم  قدری  ، با آنان÷ از موسی  در دفاع  مرد مؤمن  آن  سپس

  البته و اگر راستگو باشد،  خود اوست  زیان  به  دروغگو باشد، دروغش  فرض اگر بر

 شخص  آن  سخن  این «شما خواهد رسید  دهد به می  شما وعده  به  از آنچه  برخی

 که نبود زیرا او ـ چنان ÷ موسی  رسالت  در صحت  وی  از شک  ، ناشی مؤمن 

ک  ک  +:  بود. معنای  مؤمن  راستی  ـ به  است  کرده  توصیف  از وی أخداوند

شما   دهد، به می  شما وعده  به ÷ موسی  که  چیزهایی  : اگر تمام است  این _گ       گ

  شما حتمی  هالکت  هم  بعض  رسد و در همان ما میش  از آنها به  بعضی  نرسد، حداقل

  ادامه  این «کند نمی  باشد، هدایت  افراطکار دروغزن  را که  خدا کسی  چرا که»  است

باشد، هرگز   دروغزن گزافکار و ÷ : اگر موسی . یعنی است  مرد مؤمن  آن  سخن

  معجزات  او را به  د و نهکن نمی  خود راهنمایی  روشن  حجتهای  سوی او را به أخداوند

او را خوار   تعالی  باشد، قطعا حق  بسته  دروغ أگرداند و اگر بر خداوند خود مؤید می

  سومین  او را بکشید. این  ندارید که  این  به  شما نیازی  گرداند پس می  و هالك  ساخته

کرد  ÷ موسی  قتل  موضوع  طرح  به  اعتراض در  مؤمن  شخص  آن  که  است  احتجاجی

 . است  تسلیم  آنها به  واداشتن  برای  نرمش و  مجامله  نیز نوعی  اعتراض  و در این

 

ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ۓ  

 ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
و   گزارده را شکر  عزوجل  تا خدای  ها انداخت یاد نعمت آنها را به  مرد مؤمن  آن  سپس

  از آن  امروز فرمانروایی ! من  قوم  ای»نکنند:   و درازدستی  پافشاری  در کفر خویش

و   بر مردم  از غلبه ، عبارت  بر سرزمین  بودن  چیره «مسلطید  سرزمین  و در این  شماست

  ما را از عذاب  کسی چه  پس»  مصر است  ، سرزمین . مراد از سرزمین بر آنهاست  برتری
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قادر نیستند تا   لشکرهایمان : یعنی «خواهد کرد؟  ما بیاید ـ حمایت ـ اگر بر سر هللا

 را از ما باز دارند.  الهی  از عذاب  چیزی

  نیرنگی و  را شنید، حیله  مرد مؤمن  آن  راستین  و خیراندیشی  نصیحت  فرعون  و چون

  خیرخواهی او در  بیندازد که  توهم  در این  آن  وسیله  را به  افگند تا قومش  دیگر در پیش

  برد که نمی  راهی  و آنها را به  بوده  قدم استوار و ثابت  سخت  آنان  به  و دلسوزی

: جز  گفت  فرعون» : جهت  از آنها نباشد، بدین  زیانی  کننده و دفع  منفعت  کننده جلب

خود   برای  را که  آنچه: جز  یعنی «نمایانم شما نمی  ، به یابم خود درمی  که  آنچه

،  تجویز کنم خود  در حق  را که  و جز آنچه  دهم نمی  شما مشورت  ، به بدانم  مصلحت

  ، برای هستم  اندیش خود مصلحت  در حق  که  گونه همان  و من  کنم شما تجویز نمی  برای

: شما  یعنی «راهبر نیستم  راست  راه  و شما را جز به»  باشم می  اندیش شما نیز مصلحت

کنید، هرگز   پیروی  اگر از آن  که ، راهی کنم نمی  هدایت  صواب  راه  ، جز به رأی  را با این

 . است ÷ موسی  برکشتن  من  از: رأی  عبارت  شوید و آن نمی  گمراه

فرمود:   اند که کرده روایت  طالب ابی بن و بزار از علی«  صحابه  فضایل«  در کتاب  ابونعیم

گفتند: تو خود   ؟ مردم کیست از مردمان   کس  ترین شجاع  خبر دهید که  من  به ! مردم  ای»

، جز  ام کردهن  مبارزه  با کسی  من  که  است  درست  . فرمود: این هستی  آنان  ترین شجاع

د: ؟ گفتن کیست  مردم  ترین شجاع  که خبر دهید  من  به  ولی  ام گرفته  را از وی  دادم  که این

  ابوبکر صدیق  مردم  ترین فرمود: شجاع ! است  کسی  چه  دانیم بعد از تو دیگر نمی

را  ص خدا  رسولداد:   ادامه  چنین  سخنش  خود به  ادعای  اثبات  برای  گاه . آن است

را زیر   ایشان  یکی  بودند، این  خود گرفته  چنگال را در  ایشان  قریش  که  دیدم  درحالی

  ایشان  که  حال  زد و در همین تلنگر می  بر ایشان  یکی  بود و آن  گرفته  لگدشو   مشت

  خدایان  همه  که  تو هستی  گفتند: این می  بودند، تشرزنان  گرفته  خویش  وکوب را زیر لت

از ما ـ   یک هیچ  که  عزوجل  خدای  فرمود: سوگند به  علی ؟ ای خدا قرار داده  را یک

را   یکی  این ص از پیامبر  ابوبکر در دفاع  نشد پس  نزدیک  صحنه  آن  به جز ابوبکر ـ

  که حالی  در آن  کرد. خالصه را دور می  یکی  راند و این تلنگر می  به را  یکی زد، آن می

در خطر بود، ابوبکر   ایشان  بودند و جان  گرفته  سخت ص را بر پیامبر  عرصه  مشرکان
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بر   وای  کشید: ای فریاد می  بر سر مشرکان  حال  کرد و در همان می  فاعد  جانانه  از ایشان

 کشید؟. سپس ، می است أاهلل  گوید: پروردگار من می  که خاطر این را به  آیا مردی شما!

  تا بدانجا که  گریست  سختی کشید و به  بود، از تنش  بر تنش  را که  گلیمی  علی 

  آل : آیا مؤمن  دهم جد سوگند می  فرمود: شما را به  گاه شد. آن  خیس اتمام  محاسنش

خود   دهید؟ من نمی کردند. فرمود: آیا پاسخ   سکوت  یا ابوبکر؟ مردم  بهتر است  فرعون

  برای  وی  در تالش) ابوبکر  از حیات  ساعت  یک  خدا سوگند که  دهم: به می  پاسخ

  بود که  مردی  فرعون  آل  زیرا مؤمن  است  فرعون  آل  بهتر از مانند مؤمن  (أخدا

  را اعالن  خویش  ایمان  بود که  ابوبکر مردی  که در حالی  داشت می  را پنهان  ایمانش

 «.کرد می

 

 ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
  من ! من  قوم  ای» ÷ از موسی  دفاعش  در ادامه «بود، گفت  آورده  ایمان  که  و کسی»

مانند روز   بر شما از روزی  : من یعنی «بیمناکم  مانند روز احزاب  بر شما از روزی

 . زدند، بیمناکم  و تحزب  بندی گروه  به  دست  انبیایشان  علیه  که  گذشته  امتهای  عذاب

 

 ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   
  که  و عاد و ثمود و کسانی  نوح  وروز قوم المانند ح»:  بر شما بیمناکم  از سرنوشتی

  شیوه و  ، یا از مانند عادت در عذاب  : بر شما از مانند حالشان یعنی «از آنها آمدند  پس

 «خواهد نمی  ستم  خدا بر بندگان  وگرنه»  ، بیمناکم حق  بر تکذیب  در پایداری  آنان

،  است  بوده  تمام  عدل ها، امت  آن  کردن  كهال  کند پس نمی  عذاب  گناه : آنها را بی یعنی

 اند. بوده  عذاب  این  ، شایسته اعمالشان  سبب  به  آنان  که چرا

 

 ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
 «دهند، بیمناکم دیگر را ندا درمی یک  مردم  که  بر شما از روزی  من ! من  قوم  و ای»

 فریادرسی  و همدیگر را به  دیگر را ندا داده  برخی  از مردم  برخی  که  : از روزی یعنی
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  بهشت را و اهل  بهشت  ، اهل دوزخ  اهل  که  کنند. یا از روزی می  خوانند و استغاثه می 

 . است  آمده«  اعراف«  در سوره  که کنند چنان را ندا می  دوزخ  اهل

 

 ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت     مت   
  ، یا از دوزخ دوزخ  سوی محشر به  از موقف «گردید باز می  کنان  پشت  که  روزی»

  که «نیست  حمایتگری  برابر خدا هیچ شما در  برای»روز:   گردید. در آن باز می  گریزان

 کند، او را راهبری  را خدا گمراه  و هرکه»دهد و بازدارد   پناه  وی  شما را از عذاب

 . صواب  اهر  سوی به «نیست 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ
 که از آن  : پیش یعنی «آورد  شما بینات  برای  ، یوسف از این  پیش  یقین  و به»

 و  عجزاتشما م  به علیهماالسالم  فرزند یعقوب  شما بیاید، یوسف  سوی به ÷ موسی 

 ÷ یوسف بودند زیرا  وی  و شریعت أخدا  روشنگر دین  آورد که  آشکاری  های نشانه
  آورده  برایتان  از آنچه  شما همچنان  پس»شد   برانگیخته  نبوت  به  پدرانتان  سوی به

 ÷ یوسف «که تا وقتی»نیاوردید   او ایمان  و به «در تردید بودید»  از معجزات« بود
او در   به  پس «انگیخت برنخواهد  ، گفتید: خدا بعد از او هرگز پیامبری رفتاز دنیا »

  مبعوث  بعد از وی  که  پیامبرانی  ، به او درگذشت  که کفر ورزیدید اما بعد از آن  حیاتش

  : هرکه یعنی «است  را افراطگر شکاك  ، خدا هرکه گونه  این»شدند، نیز کفر ورزیدید 

و در  أخدا  در دین رو و اسرافکار و زیاده أخداوند  و معاصیها  را در نافرمانی

  راه  سوی و به «گذارد می  راه بی»؛  است  شکاك  وی  ها و هشدارهای و وعده  یگانگی

 کند. نمی  هدایتشان  و راستی  حق
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ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ               

 ژ  ژ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
 فرماید: می  رو شکاك زیاده  گروه  این  حال  در بیان  تعالی  حق  سپس

  حجتی  بدون»کنند   و ابطال  تا آنها را دفع «کنند می  مجادله هللا  در آیات  که  کسانی»

  آنان  ستیزه  این»  روشنی  آشکار و یا دلیل  حجت  : بدون یعنی «باشد  آمده  برایشان  که

  مجادله  : این یعنی «ناپسند است  اند، سخت آورده  ایمان  که  ا و نزد کسانینزد خد

و   باطل  ، جدالی جدال  زیرا این  ناپسند و منفور است  بس  و مؤمنان أنزد خدا  آنان

  و حجتی سند  و هیچ  نبوده  متکی  حقی  و اساس  اصل  هیچ  به  آنها در آن  که  نارواست

  قصد آنها از این  که  نیز ناپسند است  جهت  این  آنها به  جدال  این  چنینندارند. هم  آن بر

  به  و رسیدن  ایمان  راه  رهروان  ذهنی  فضای  کردن  ، مغشوشأهللا  دعوت  ، ابطال جدال

 «نهد مهر می  زورگویی هر متکبر  خدا بر قلب  گونه  این»  است  باطلی  مرامهای  چنین

  متکبران  همه  بر دلهای مهر کوبید همچنان  کاران جدل  این  ر دلهایب  که : چنان یعنی

 گذارد. مهر می  زورگو و سرکش

 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  

 ھ   ھ  ے  ے
را کرد  ، کار خود÷ از موسی  نمؤم  شخص  و مؤثر آن  گرم  دفاع  که  پیدا است  چنین

و »افگند:   دیگر در پیش  و طرحی  برداشت  دست ÷ موسی  از کشتن  لذا فرعون

  برای ! هامان  : ای گفت» ÷ موسی  از قتل  ، یا انصراف ، یا نیرنگ جهل  از روی «فرعون

  به  شاید منتا »و استوار برآور   برافراشته  قصری  : برایم یعنی «بلند بنا کن برجی   من

، درها  مراد از اسباب»گوید:  می  .... قتاده راهها برسم  آن  : به یعنی «برسم  اسباب  آن

و   برسم  آسمان  به  باال رفته  برج  آن بر : تا یعنی «آسمانها  به  دستیابی  راههای»«.  است

وجو  ، جست کند او آنجاست ادعا می ÷ موسی  را که  ، خدایی رسیدم  آسمان  به  چون
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گوید:  در تفسیر خود می  شوکانی  امام «بنگرم  موسی  خدای  سوی تا به»  کنم

او   و من»«.  است  در آسمان  عزوجل  خدای  بود که  خبر داده  فرعون  قبال به ÷ موسی»

از   که  دارد. یا در آنچه  خدایی  که  وی  ادعای  در این «پندارم می دروغگو  را سخت

 کند. می ادعا  رسالت

  نیست  متیقن أوجود خداوند  به  که  وانمود ساخت  چنین  ملعون  آن  بود که  گونه بدین

  واقع آیا در  که  امر است  در مورد این  وجو و کاوش جست  پی پندار خود در  و به

  پندار بود که  این  او القای  هدف  وجود دارد یا خیر؟ ولی  موسی  مورد ادعای  خدای

!  آری ؟! چیست امر  حقیقت  خواهد دید که  زودی اصال وجود ندارد و به  خدایی  چنین

  بازی  قومش  افگند تا با عقلهای  میان را به  نمایشی  و حرکات  سخنان  این  همه  فرعون

خواهد،  می  را که  و پنداری  گرداند و هر گمان  وزن و بی  را سبک  و خردهایشان  کرده

  و تکذیب  از شرك «بدش  عمل  فرعون  برای  گونه  و این» وافگندفر  در اذهانشان

و   و بر طغیان  نموده  پافشاری و  لجاجت  خویش  و او در گمراهی «شد  آراسته»

،  است  حقیقت  یافتن  جویای  که شد  مدعی  دروغ  استمرار ورزید و به  خویش  سرکشی

  حق  های و نشانه  در آیات  تأمل  بلکه  نیست  حس  ، راه حق  به  رسیدن  راه  که  در حالی

  را برایش  بد وی  عمل  : شیطان یعنی «شد  بازداشته»  و صواب  هدایت «و از راه» .1 است

کید  «نینجامید  تباهی  جز به  و کید فرعون»  باز داشت  صواب  و او را از راه  آراست

  به  آوردن  را از ایمان  داد تا مردم  انرا سازم  آن  که بود  تدبیر و نیرنگی  : همان وی

 . است  و هالکت  زیان : برگرداند. تباب ÷ موسی

 

 ۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
  کنید تا شما را به  پیروی  از من ! من  قوم  : ای بود، گفت  آورده  ایمان  که  کس  و آن»

کردید،   اقتدا کنید زیرا اگر چنین  من  به  : در دین یعنی «کنم  هدایت  رشد و راستی  راه

را   راه  این  اید و هر کس رساند، شناخته خیر می  سرمنزل  حقیقتا شما را به  را که  راهی

 . است  ، بهشت راه  این  مقصد نهایی  یابد و بدانید که می  بپیماید، نجات
                                                           

 .:سعید حوی  شیخ  از مرحوم« هللا: » کتاب  ؛ مقدمه  نگاه 1
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  ، راه قومش و  فرعون  راه  هک بر این  است  و تعریضی  ، کنایه فرعون  آل  مؤمن  سخن  این

  رهبری  هدایت  راه  شما را جز به  من: » گوید که می  دروغ  و او به  است  گمراهی

 «. کنم نمی

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې      
چند  انسان   که «است  اندك  ای دنیا بهره  زندگانی  این  که  نیست  جز این ! من  قوم  ای»

  است آخرت   آن  و در حقیقت»گردد  نابود می  شود و سپس مند می بهره  از آن  روزی

 و  هرگز گسست  که  دائمی  است  ، حیاتی آخرت  زیرا حیات «دارالقرار است  که

 باشد. مستمر و پایدار می  ناپذیری  طور زوال  و به  نداشته  انقطاعی

 

ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی
  معصیتی دنیا  در سرای  : هر کس یعنی «یابد کیفر نمی  مانند آن کند، جز به  بدی  هرکه»

، جزا  معصیت  آن  اندازه جز به  باشد ـ پس  که  شود ـ هر معصیتی  را مرتکب  از معاصی

و   در ابدان  جنایات  که  است  بر آن  دلیل،  عبارت  شود. این نمی  و معذب  نشده  داده

ـ   کند ـ مرد باشد یا زن  کار شایسته  و هر کس»مانند خود دارند   به  ، غرامتی اموال

  همراه دهد، به  انجام  ای شایسته  عمل  : هر کس یعنی «باشد  داشته  ایمان  که  در حالی

در   که «گروه  آن  پس»باشد   اند، مؤمن هآورد  پیامبرانش  که  و آنچه أخداوند  به  که این

شوند و در آنجا  وارد می  بهشت  به»اند  کرده  جمع  و ایمان  شایسته  عمل  میان

  ای یا محاسبه  شمارش  بدون  نیکو و فراوان  ای : روزی یعنی «یابند می  روزی  حساب بی

  از نعمتها داده  در بهشت  که  نچهدر آ  : بر آنان است  این  معنی»گوید:  می  یابند. مقاتل می

 «. نیست  ای جویی پیامد و پی  شوند، هیچ می
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  
تکرار کرد  را أخداوند  سوی به  خویش  ، دعوت فرعون  از خانواده  مرد مؤمن  آن  سپس

  را در القای  قبلی  و روشهای  هداشت  اعالم  و علنی  را نیز صریح  خویش  و در اینجا ایمان

  من  که  است  شده  چه ! من  قوم  و ای»نکرد:   ، دنبال است  او از خودشان  که  گمان  این

  خبر دهید: آخر چگونه  از خودتان  من  : به یعنی «خوانم فرامی  نجات  سوی شما را به

  خدای  به  ایمان  از طریق  شتبه  ورود به و  از دوزخ  نجات  سوی شما را به  من  که  است

  دوزخ  سوی به و شما مرا»  خوانم فرامی  پیامبرانش  گفتن و اجابت  عزوجل

 طلبید؟. می  از من  که  و شکی  با شرك «خوانید فرامی

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  
و   خدا کافر شوم  خوانید تا به میمرا فرا»:  را تفسیر کرد و گفت  هر دو دعوت  سپس

 خواهید تا چیزی می  : از من یعنی «گردانم  با او شریک  ندارم  علمی  بدان  را که  چیزی

  ندارم  ای و آگاهی  علم  ، هیچبا خداوند  آن  بودن  شریک  به  که  بخوانم  عبودیت  را به 

  سوی به شما را  و من»  است  نشده  اقامه  و برهانی  دلیل  هیچ  آن  و بر پروردگار بودن

  خوانم می  عزتمندی  خدای  سوی شما را به  : من یعنی «خوانم خداوند عزیز غفار فرامی

را   کسی  گناهان ، خویش  وجود ندارد و او با وجود عزت  وی  بزرگتر از عزت  عزتی  که

 آمرزد. آورد، نیز می  ایمان  وی  به  که

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڇ  ڇ  ڇ      ڍ
 صاحب  خوانید، در دنیا و آخرت می  آن  سوی شما مرا به  آنچه  که  نیست  تردیدی»

  به  من  آنچه  پندارید بلکه شما می  که  نیست  چنان  : موضوع یعنی «نیست  دعایی  پذیرش 

  دعای  بطالن : که  است  این  و آن  است  شک  و غیرقابل  طعیو ق  ، ثابت کنم می  شما بیان

و   شک  هیچ بی خواند، می  و یاری  نیایش  را به أغیر از خداوند  چیزی  که  کسی

از   کنید ـ اعم می دعا بلند  به  دست  سویشان شما به  که  زیرا کسانی  است  ثابت  ای شبهه



 

8952 

را   خویش  مشکالت  و دفع  حاجات  دعا، رفع  ـ و از آنها اجابت  یا مردگان  بتان

از   و چیزی  گفته  خود را اجابت  دعاکننده  را ندارند که  آن  خواهید، قدرت می

برسانند.   خود سودی  دعاکننده  ، به از وجوه  وجهی  او را برآورند، یا به  های خواسته

  دعوتی  خوانید، صاحب می  سویشان شما مرا به  که  : کسانی است  این  معنی  قولی به

را   کسی  آنها در دنیا و در آخرت  گردد. یعنی  و ثابت  الزم  آن  برای  الوهیت  نیستند که

 «است هللا  سوی ما به  ، برگشت حقیقت و در»خوانند  فرانمی  خویش  عبادت  سوی به

با رستاخیز و   مه او آخر  ؛ اوال با مرگ است أخداوند  سوی و مصیر ما به  : مرجع یعنی

  که  : کسانی یعنی «اند دوزخ  اهل  شتگانازحدگذ گمان  و بی»  از مرگ  پس  شدن  زنده

  سرانجام  اند که دوزخ  اهل  دهند، همانان می  بسیار انجام را أهللا  های و نافرمانی  معاصی

 پیوندند. می  آن  به

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
یاد  به ، گویم شما می  را به  آنچه»بر شما فرودآید   عذاب  که  هنگامی «زودی به  پس»

شما   به  ، تذکر و خیرخواهی در نصیحت  من  که  و خواهید دانست «خواهید آورد

را   وکارم  کرده  : بر او توکل یعنی «سپارم خدا می  را به  و کارم»  ام کرده  بلیغ  جدوجهدی

کند.  می  حمایت  مؤمنش  و از بندگان «بیناست  بندگان  حال  به هللا»  گذارم او وا می  به

  وی  به  قصد حمله  فرعونیان  که  را گفت  سخن  این  ، هنگامی مؤمن  شخص  : آن قولی  به

 برسانند.  قتل را داشتند تا او را به

 

 گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  که چنان  بندیا و آنها نتوانستند بر او دست  گریخت  کوه  به  د مؤمنمر  گوید: آن می  مقاتل

  امان در کردند می  که  سوء نیرنگی  خدا او را از عواقب  پس»فرماید:  می  تعالی  حق

  داشتند، نگاه نظر در  وی  در حق  که  بدی  او را از نیرنگ  عزوجل  : خدای یعنی «داشت

 «فروگرفت  سهمگین  را عذاب  فرعون  و آل»حفظ کرد   و او را از شر آنان  داشت

  در دنیا، با غرق آنها  همه  که کرد و فرود آمد چنان  احاطه  سهمگین  عذابی  آنان : بر یعنی
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  نیز با عذاب  آخرت در  زودی شدند و به  )بحر احمر( عذاب  سرخ  در دریای  شدن

 رو خواهند شد: روبه  سخت

 

 ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ
  که جمهور علما برآنند «شوند می  عرضه  دوزخ  بر آتش  و شامگاهان  بامدادان  اینک»

  قیامت  از فرارسیدن  و قبل  ، در برزخ ، بعد از مرگشان آنها بر آتش  داشتن  عرضه  این

  اند که کرده  روایت عمر از ابن  شریف  در حدیث  و دیگران  و مسلم  . بخاری است

ماتإحدكمأنإ»فرمودند:  ص خدا  رسول والعشيةبالغدامقعدهعليهعرضذا كاننإ،

كهذامقعد لهالنار،يقالهلأالنارفمنهلأمنكاننإوةالجنهلأفمنةالجنهلأمن

و   ـ بامدادان  بمیرد، جایگاهش  از شما چون  یکی ا: قطعةالقياميومليهإاهللكبعثحتي

او   به  بهشت  از اهل  باشد، جایگاهش  شود؛ اگر از بهشتیان می  عرضه  ـ بر وی  شامگاهان

  داده  نشان  وی  به  دوزخ  از اهل  جایگاهش باشد،  انشود و اگر از دوزخی می  داده  نشان

تو را   داوند در روز قیامتتو تا خ  جایگاه  است  شود: این می  او گفته  شود. به می

 «.برانگیزد  آن  سوی به

  است  برزخ  عذاب  در اثبات  اساسی  ، اصلی باب  در این  وارده  و احادیث  کریمه  آیه  این

  به  شریف  حدیث . در نیست  در آن  شکی  و هیچ  است  حق  برزخ  عذاب  که و این

  عذاب  درباره ص خدا  رسول او از  که  است  عنها آمده هللا  رضی  از عائشه  بخاری  روایت

  آیه  داللت  البته«.  است  قبر حق عذاب  ! آری»فرمودند:  ص خدا  قبر پرسید، رسول

، از  گناهانش  سبب در قبر به  مؤمن  عذاب و  محدود بوده  ر در برزخکفا  عذاب  ، به کریمه

 آید. برمی  متقدم  وینب  احادیث امر از  این  شود بلکه استنباط نمی  آن

 از  باره این در  وارده  شریف  حدیث  دلیل ، به است  قبر متفاوت  عذاب  که  باید دانست

ثابهأالإوكافرأمسلممنمحسنحسنأما»فرمودند:  ص خدا  رسول  که مسعود ابن

يارسولتعالياهلل قلنا  إثابة!اهلل. إنالكافر؟فقالاهللما أوتصدقارحمقدوصلكان 

أثابهحسنةبصدقةأوعمل قلنا ذلكوأشباهوالولدوالصحةالمالوتعاليتباركاهلل، .

قرأالعذابدونا عذاب؟قالةاالخرفيفماإثابته :   _ہ    ہ  ہ  ھ  ھ+ .
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دهد، جز  نمی  انجام  نیکیباشد یا کافر ـ کار   مسلمان  که از این  ـ اعم  نیکوکاری  هیچ

؟  کافر چیست  دادن پاداش  !هللا : یا رسول دهد. گفتیم می  او را پاداش أخداوند  که این

  باشد، یا کار نیکی  داده  ای صدقه باشد، یا  را برقرار ساخته  رحمی  اگر صله فرمودند:

در دنیا   آن  و امثال  سالمتیو فرزند و   مال  دادن  او را به  وتعالی تبارك  باشد، خدای  کرده

  است  ؟ فرمودند: عذابی چیست  در آخرت  وی  دادن  : پاداش دهد. گفتیم می  پاداش

  فرعون  : آل   _ہ    ہ  ہ  ھ  ھ+کردند:   تالوت  گاه . آن تر از عذابی پایین

 «.درآورید  عذاب  ترین را در سخت

 عذاب  ترین را در سخت  فرعون  : آل گوییم برپا شود، می  قیامت  که  و روزی»

  درآورید که  جایگاهی  به  را در جهنم  فرعون  : آل گوییم می  فرشتگان  : به یعنی «درآورید 

 . تر و شدیدتر است سهمگین  از غیر آن  آن  عذاب

 

ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ        ۅ  
  دوزخیان  که  گاه : آن یعنی «کنند دیگر بگومگو می با یک  دوزخ  در آتش  که  گاه و آن»

رؤسا و  : به یعنی «متکبران  به  ناتوانان»کنند  و بگومگو می  دیگر مشاجره با یک  در دوزخ

  برای و  را برنتابیده  از ایشان  و پیروی ‡انبیا  برای  انقیاد و تسلیم  کفر که  رهبران

اند؛  ورزیده و مکرها  ، نیرنگها اندیشیده‡ پیامبران  به  از ایمان  مردم  تنبازداش

را   و ما آنچه ما بودید  و رؤسای  و شما رهبران «ما پیرو شما بودیم  گویند: هرآینه می»

  دوزخ  به  که  از شماست  با پیروی  و اینک  و باور کردیم  شما گفتید، تصدیق  که

: آیا  یعنی «هستید؟ از ما  دوزخ  از آتش  بخشی  شما بازدارنده آیا  پس»  ایم درآمده

 دارید؟. برمی ما  را همراه  کنید، یا آن می  را از ما دفع  از آن  بخشی

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
در   همه گویند: همانا ما می»  خویش  مستضعف  پیروان  در پاسخ  سرکش «مستکبران»

  توانیم می  ما چگونه  پس  هستیم  در جهنم  هم با  : ما و شما همگی یعنی «هستیم  نآ
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  را از خودمان  ، قطعا عذاب قادر بودیم  کاری  چنین  ، اگر ما به کنیم  را از شما دفع  عذاب

  فیصله  میانشان : او یعنی «است  کرده  حکم  بندگان  خدا میان  راستی به»  کردیم می  دفع

گیر  پی  هم  کس هیچ باشند و  در دوزخ  و گروهی  در بهشت  گروهی  که این  به  است  ردهک

 . نیست  سبحان  خدای  حکم  جوی و پی

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
  آورده  روی  دوزخ  نگهبانان  سوی شوند، به می  مأیوس  خویش  از رهبران  ناتوانان  و چون

از   کافر؛ اعم  از امتهای «در دوزخند  که  و کسانی»گردند:  خواستار دعا می  آنانو از 

  که  فرشتگانی : به یعنی «گویند می  دوزخ  نگهبانان  به»  آنان  مستکبر و مستضعف

را بخوانید تا   پروردگارتان» گویند: دوزخیانند، می  عذاب  و گماشتگان  کارپرداز دوزخ

  بارگاه  به  هند کهخوا می  از فرشتگان ! آری «کند  را از ما سبک  ابعذ  روز از این  یک

 بدهد.  و تنفسی  تخفیف  اندك  آنان  کنند تا به  شفاعت  در حقشان  خداوند متعال

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

 ٿ  ٿ   ٿ  
شما   سوی به  روشن  های جزهمع  مگر پیامبرانتان»  در پاسخشان  فرشتگان «گویند می»

  تکذیب را  آوردند اما ما ایشان  روشن  ما معجزاتی  آنها برای «گویند: چرا نیاوردند؟ می

آوردند، باور   که  حجتها و برهانهایی  به  و نه  آوردیم  ایمان  خودشان  به  نه  پس  کردیم

:  برایشان  دوزخ  نگهبان  انفرشتگ «گویند می»را کردند؛   اعتراف  این  چون  . پس کردیم

  کسانی  دعا کنید زیرا ما برای ، شما خود است  کار چنین  : هرگاه یعنی «دعا کنید  پس»

  و حجتهای  معجزات  آوردن را بعد از  و پیامبرانش  کفر ورزیده أخداوند  به  که

  داده  ما اجازه  به  اینان  امثال  برای  و دعا کردن  کنیم اند، دعا نمی کرده  ، تکذیب روشن

 . است  نشده
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  ولی»:  نیست ای مفید فایده  هم  خودشان  دعای  دهند که خبر می  آنان  به  فرشتگان  سپس

و   اثر است بی و  کامال تباه  کافران  : دعای یعنی «نیست  جز در بیراهه  کافران  دعای

 گیرد. قرار نمی  اجابت هرگز مورد

 

 ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 
 «کنیم می  اند، یاری آورده  ایمان  را که  و کسانی  خویش  ما پیامبران  در حقیقت»

 ÷ موسی  که چنان  گردانیم می  غالب  سرکوبگر و سرکششان  را بر دشمنان  : ایشان یعنی
  میسر کردنبا  «دنیا در زندگی»  دادیم  نصرت  فرعون  کردن  را با غرق  فرعون آل  و مؤمن

در   و غلبه  و اسارت  غارت و  را با قتل  آنان  ، که از دشمنانشان  ایشان  گرفتن  انتقام  زمینه

 کوبند. می  هم

از   برخی  پیشه  تکذیب  های امت  که این»گوید:  می  جریرطبری  از ابن  نقل  کثیر به ابن

  ایشان بر  تعالی  حق  ا نصرتب  کردند، منافی  را اخراج  و برخی  را کشته ‡ پیامبران

 ـ از ‡ پیامبران  یا مرگ  در غیاب  و چه  حیات در  ـ چه  عزوجل  زیرا خدای  نیست

  که  روزی»را در   ایشان  دهیم می  نیز یاری «و»...«.  است  گرفته  انتقام  کنندگانشان تکذیب

  برای  فرشتگانند که  ن. شاهدا است  روز قیامت  و آن «خیزند برمی  شهادت  به  شاهدان

  روز این  در این  دادنشان نصرت  دهند. معنای می  گواهی  الهی  پیامهای  بر ابالغ ‡انبیا

  را به  و ایشان  وارد نموده  بهشت  به  برابر اعمالشان در را  ایشان أخداوند  که  است

  و نفرین  مجازات  لشانبرابر اعما ، کفار را در و در مقابل دارد می  خود گرامی  کرامتهای

 افگند. می  دوزخ  را به کند و آنها می

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
،  شان عذرخواهی  زیرا این «دهد سود نمی  را عذرآوردنشان  ستمگران  که  روزی  همان»

:  عنیی «لعنت  آنان  برای و»  است  جایی ناوارد و بی  اثر و شبهه و بی  باطل  عذرخواهی

  : عذاب یعنی «سرای  آن  بدفرجامی  و برایشان  است» أخداوند  از رحمت  دوری

 «.است»  دوزخ
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 چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
. و به  بخشیدیم»  و معجزات  ، نبوت : تورات یعنی «هدایت  موسی  به او قطع»

در  ÷ بعد از موسی  هک «نهادیم  میراث  به»را   : تورات یعنی «را  کتاب  اسرائیل بنی 

 بردند.  ارث دیگر به  از نسل  پس  ا نسلیر  ماند و آن  باقی  میانشان

 

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 هدایتگر و پندآموز صاحبان  : تورات یعنی «است  و پندآموز خردمندان  هدایت»

 . است  سالم  خردهای 

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  
کردند  از تو صبر  پیش  پیامبران  که چنان  بر آزار مشرکان ص محمد  ای «صبر کن  پس»

  هیچ «است  حق»  قیامت  وقوع  به  وی  ، یا وعده پیامبرانش  به «خدا  وعده  گمان بی»

  آمرزش  گناهت  و برای»وجود ندارد   آن  در وقوع  شکی  و هیچ  نیست  در آن  خالفی

  عزوجل  خدای  که آن ـ با وجود  خواهی آمرزش  به ص اخد  رسول  یافتن دستور «بخواه

  آمرزیده  بر ایشان  رسالت و بعد از  یا قبل  مکه  و بعد از فتح  را قبل  لغزشی  هرگونه

  سبب  به  ایشان  خواهی آمرزش شود. یا  افزون  تا بر ثوابشان  است  این  ـ برای  است

  الهی  و کمال  از جالل  انسان  که  اندازه هر  یرا بهز  است  و افضل  اولی  اعمال  فروگذاشتن

  و ناچیز دیده  او کم  را برای  خویش  ، عمل اندازه  همان  باشد، به  داشته  بیشتری  شناخت

  از او آمرزش  شود لذا مانند مذنبان می  افزوده  اش کوتاهی قصور و  به  وی  و احساس

سيئاتناتحس»اند:  گفته  جهت  خواهد، بدین می ،  نیکان  : حسناتالمقربيناألبرار

بر   امت  برای  دستور، انگیزشی  ـ این  کثیر گفته  ابن  که یا ـ چنان «. است  مقربان  بدیهای

 اقتدا کنند. صپیامبر خویش  امر به  این تا در  استغفار است

بر   : همیشه یعنی «گوی تسبیح  و بامدادان  شامگاهان  پروردگارت  با ستایش  و همراه»

 . کن  و مواظبت  مداومت  وی  با حمد و ستایش  همراه أخداوند  و تسبیح  تنزیه

در   وقت  عصر و بامداد، نماز بگزار زیرا در آن  : در دو وقت است  ؛ مراد این قولی به
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  رکعت در بامداد و دو  بود ؛ دو رکعت  فرض  دو وقت  فقط در این  خواندن ، نماز مکه

 عصر. در

 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  

 ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  
  باشد ـ مجادله آمده  برایشان  حجتی  که آن ـ بی هللا  در آیات  که  کسانی  راستی به»

  آمده  برایشان  سبحان  خدای  از سوی  و آشکاری  روشن  حجت  که آن : بی یعنی «کنند می

و  «نیست»  و سیادت  ریاست هداو ار  و خودبرتربینی «جز کبر  آنان  های در سینه»باشد 

  آن  به  آنان»دارد  وامی  رسالتت  انگاشتن  و دروغ  تکذیب  را به  آنان  که  امر است  همین

  و طمعی ص محمد  علیه  ای گردنکشی تکبر و  : در دلهایشان یعنی «نیستند  شونده  نایل

  رسند. یا معنی نمی  خویش  مرام  این  هرگز به شوند اما آنها  بر او غالب  که در این  است

  یابند ولی  دست  یا نظیر آن  مانند کشتنت  بزرگ  کاری به  آنند که  خواهان  : آنان است  این

و  از شر و کید و تجاوز «ببر  خدا پناه  به  پس»رسند  نمی  خویش  هدف  این  به اقطع

  به  را، بیناست  سخنانشان  شنواست «بیناست  زیرا او خودشنوای»  آنان  سرکشی

 ماند. نمی  امور، پنهان  از این  ای نهانی امر  بر او هیچ  پس  نافعالشا

رستاخیز   منکران  عموم  درباره  آیه  : این است  گفته  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  سیوطی

 شد.  نازل

 

 ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ  
تر و  در دلها و شگرف «بزرگتر است  مردم  از آفرینش  آسمانها و زمین  آفرینش اقطع»

هستند،   بزرگی بسیار  های پدیده  ها زیرا آسمانها و زمین در اندیشه  ر استت شگفت

جز اینها از آثار  کنند و می  حرکت  کونی  عظیم  استقرار دارند، در فضای  ستون  بی

مجدد   کردن  رستاخیز و زنده منکر  ، چگونه صورت  : در این دیگر... یعنی  فراوان  عظمت

؟  تر است ساده  آسمانها و زمین  آفرینش ، از وجوه  از همه  آن  آفرینش  شوند که می  چیزی

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ژ فرماید:  می « یس«  ( از سوره81)  در آیه  که چنان
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  توانا نیست  ، بر آن را آفریده  آسمانها و زمین  که  کسی آیا):  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ

  قدرت  عظمت «دانند نمی  بیشتر مردم  ولی»بیافریند؟(.  انسانها را  مانند این  که

  حقایق  ، در این خویش  هوسهای  به  و سرگرمی  فرط غفلت از  که پروردگار را، چرا

 نند.ک نمی  و اندیشه  تأمل

 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  

 وئ  وئ   
با  کنند، می  و ناروا مجادله  باطل  به  که  : کسانی یعنی «نیستند  و نابینا و بینا یکسان»

  آورده  ایمان  که  و کسانی»نیستند   کنند، یکسان می  مجادله  و راستی  حق  به  که  کسانی

  باایمان  : نیکوکاران یعنی «نیستند  یکسان  ز با بدکرداراناند نی کرده  شایسته  و کارهای

پند   اندك  چه» آلود، برابر نیستند  و معصیت  کفرپیشه  ، با بدکرداران صالح  عمل  و دارای

در   که  است  اندك چنان  بیشتر مردم  پند گرفتن  که  است  . مراد این! مردم  ای «پذیرید می

 باشد. می  عدم  حکم

 

 ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  
  قیامت  : در تحقق یعنی «نیست  تردیدی  ، در آن است  آمدنی اقطع  ، قیامت در حقیقت»

کنند،  نمی  را تصدیق  امر را و آن  این «دارند باور نمی  دمبیشتر مر  ولی»  نیست  شکی

را در   عقلهایشان کند و تجاوز نمی  ظاهری  از محسوسات  هایشان فهم  که  جهت بدان

 اندازند. کار نمی ، به در امر آخرت  و تأمل  حجت  دریافت

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

 ڤ  
، « خواندن دعاء:»مراد از  «کنم  را اجابت فرمود: مرا بخوانید تا شما  و پروردگارتان»

  وی  پرستی یگانه و  روردگار، یا عبادتپ  از بارگاه  زیان  و دفع  منافع  جلب  درخواست
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:  آمده  شریف  درحدیث  که دعا چنان  بلکه  است  عبادت  خویش  دعا در ذات  . البته است

يامأةبقيفيلربكمنإ: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  است  مغز عبادت»

اليخسرةصاحبهاسعادفيسعدبهاةرحمتوافقنأدعوه،لعل،فتعرضوالهنفحاتدهركم

  هایی ها و بخشش ، دهش تان«  زندگی»روزگار   ایام  در بقیه  پروردگارتان ا: قطعبداأبعدها

  و همراهی  موافقت  با رحمتی  اییبسا دع افگنید؛ چه  آنها پیش  خود را برای  دارد پس

  همیشه  هرگز و برای  بعد از آن  گردد که  نایل  سعادتی  به  آن  وسیله به  صاحبش  کند پس

 «.زیانمند نشود

  )مرا به : فرموده  خودش أزیرا خداوند  است  حجت  باب  ، خود در این آیه  این  البته

  که  کسانی ، در حقیقت»فرمود:   آن  دنبال به  کنم(، سپس  اجابت  دعا بخوانید تا برایتان

  زاری و  خواری  به  ورزند، زودا که ار میاستکب»  من  : از دعای یعنی «من  از عبادت

  بارگاه  به  از دعا نمودن  که  کسانی  به  سخت  است  هشداری  این «شوند  وارد دوزخ

ضرر   و دفع  منفعت  ، جلب حاجات  برآوردن  که  ، کسی ورزند. بنابراین تکبر می أخدا

را   و چیزی  کرده  ها را عبادت، آن خویش  دعای  با این  واقع بخواهد، در  را از مردگان

  که  . از این جایز نیست  سبحان  خدای  جز برای  آن  کردن  صرف  که  کرده  صرف  برایشان

  که  دربر ندارد زیرا تنها کسی  سودی  هیچ  دعاکننده  برای أغیر خداوند  ؛ دعای بگذریم

  دعا کردن  را به  ، او بندگانش بنابراین  است  سبحان  ، خدای دعا تواناست  کردن  بر اجابت

را   دعایشان  ، اجابت صورت  و در این  داده خود دستور  از بارگاه  حاجات  و درخواست

  خود را به  های خواسته خدا!  بندگان  ای  پس  است  او نیز حق  و وعده  است  داده  وعده

  توجیه  شما را به  د کهکنی  تکیه  خود بر ذاتی  های سازید و درخواسته  متوجه أخداوند

  کرده  شما تضمین  آنها را نیز برای  و اجابت  داده  فرمان  خویش  سوی درخواستها به  این

کند و بر  می  را اجابت  دعاکننده  دعای  که  کریمی  بخشنده  ذات  اوست ! . آری است

فراگیر و   و ملک  بزرگ  از فضل  خود را در امور دنیا و دین  نیازها و حوایج  که  کسانی

:  است  آمده  شریف  در حدیث  که گیرد چنان می  کنند، خشم نمی  او درخواست  وسیع

 تعالی  دعا نکند، حق  عزوجل  خدای  بارگاه  به  : هرکهعليهغضبعزوجلاهلليدعلممن»

 «.گیرد می  بر او خشم 
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چ       ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

 چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ
 از حرکات «گیرید  آرام  شما آفرید تا در آن  را برای  شب  که  است  کسی  خدا همان»

  تعالی  و کار زیرا حق  کسب  و در پی  و روزی  رزق  در طلب  هایتان وجوش و جنب 

و   ناسبت  و خواب  ، با آرامش دو پدیده  این  ، که است  و سرد گردانیده  را تاریک  شب

خود   نیازهای تا  را روشنگر ساخت  : آن یعنی «و روز را مبصر آفرید»دارند   همخوانی

  وکار و ارزاق کسب  در طلب  راحتی  ، به روشن  اندازی ببینید و در چشم  را در آن

، از  پس «است  فضل صاحب  خداوند بر مردم  گمان بی»وگذار نمایید  گشت  خویش

نعمتها را  «گزارند شکر نمی  بیشتر مردم  ولی»بخشد  ود بر آنها میشمار خ بی  نعمتهای

در   نعمتهایند، یا از تفکر و نگرش  منکر آن  که  جهت  کنند. یا بدان نمی  آنها اعتراف  و به

،  است  واجب  منعم  از شکر و سپاس  را که  ، آنچه نتیجه کنند و در می  نعمتها غفلت  این

 گذارند. فرو می

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک   ڍ  
 هر  آفریننده  که  پروردگار شماست هللا»  و روز است  شب  آفریننده  که  کسی «این»

  : پس یعنی «شوید؟ می  از کجا بازگردانیده  پس  جز او نیست  ، خدایی است  چیزی

 ساخته  منصرف  ردید و از توحید ویگ بر می  وی  و از عبادت  رفته  بیراهه  به  چگونه

 شوید. می 

 

 ک  ک  گ  گ            گ  گ  ڳ     ڳ  
 : یعنی «شوند می  رویگردان  گونه  کردند، این را انکار می  الهی  آیات  که  کسانی»

از   ـ یعنی  ، از راه هایی روی  بیراهه  ، با چنین توحید وی  و منکران  الهی  آیات  منکران

 شوند. می  و برگردانیده  پایدار و استوار ـ بازداشته  راه  و متابعت  پیروی
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ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  
 را جایگاه  : آن یعنی «ساخت  شما قرارگاه  را برای  زمین  که  است  کسی  خدا همان»

 شما نیز بر آن  شوید و ساختمانها و کاالهای قر میمست  بر آن  گردانید که  استقراری 

دارد و  می  و استوار نگاه  طور محکم شما را بر خود به  زمین  که یابد در حالی استقرار می 

  استقرار زمین اند پنداشته  که  میرید. و کسانی می  در آن  و هم  شده  زنده  زمین  در همین

و   سوار ماشین  که حالی در اند زیرا ما خطا رفته  د، بهدار  منافات  آن  و حرکت  با دوران

  در حال  فوق  وسایل  که ، با آن کنیم می  و آرامش  راحتی  ، احساس قطار و هواپیما هستیم

را   و آسمان»  نیست  زمین  حرکت نفی  معنای  تعبیر به  این  نیز هستند پس  حرکت

  گردانید. و شما را صورتگری»شما   برای  مستحکم  استوار و سرپناهی برپا و «سقفی

  نیکوترین  به  جانداران  را در میان : شما یعنی «شما را نیکو پرداخت  کرد و صورتهای

لذیذ و گوارا   : از اشیای یعنی «ها پاکیزه و شما را از»آفرید   هیأت  و زیباترین  صورت

  است  شده یاد  و باعظمت  بزرگ  اوصاف  به  موصوف که  ذاتی «داد، این  روزی»در دنیا 

: خیر و  یعنی «است  بسیار بابرکت  پروردگار عالمیان هلل، ا پروردگار شما است هللا»

 باشد. می  ، برتر و منزه ، مقدس ناشایست  صفات  همه ، و او از او بسیار است  برکت

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
 جز او  خدایی»شود  هرگز فنا نمی  که  ای و باقی  پاینده  : ذات یعنی «زنده  ستاو»

 او  خود را برای  دین  که  او را درحالی  پس»  یکتا و منفرد است  و در الوهیت «نیست

و   و طاعت «اید، بخوانید گردانیده»  جهت و یک  و پیراسته  : خالص یعنی «آالیش بی

  ویژه  ها همه  ستایش»گردانید   و ریا خالص  و شک  را از شرك  وی  خود برای  عبادت

 کنید.  جمع  را با هم  و شکر وی  عبادت  : پس یعنی «است  پروردگار عالمیان هللا
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 رب  : الحمدهلل آن  دنبال گوید؛ باید به می هللا اال  اله ال  که  کسی»گوید:  می  عباس ابن

ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  + : تعالی  حق  مودهفر  نیز بگوید و معنی  العالمین 

 . است  همین _ۋ

 

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ۈئ  ېئ
 و همتایان  از بتان «شما  را که  جز خدا کسانی  که از این  ام شده  نهی  بگو: من»

 : بینات «آمد  بینات  پروردگارم  جانباز   برایم  که  ، هنگامی کنم  خوانید عبادت می» 

و توحیداند   ، اثباتگر یکتاپرستی ادله  زیرا این  است  و نقلی  عقلی  از ادله  عبارت

در   کامل  با انقیاد و فروتنی «باشم  تسلیم  پروردگار عالمیان  به  که  ام ودستور یافته»

 . وی برابر

  ربیعه بن و شیبه  مغیره  ولیدبن»گوید:  می  هکریم  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

  برگرد. پس  پدرانت  دین  بردار و به  دست  گویی می  از آنچه !ص محمد  گفتند: ای

 «.کرد  را نازل  آیه  این أخداوند

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ٿ
  پس «آفرید  از خاکی»را  ÷ آدم  : پدر اولتان یعنی «شما را  که  است  کسی  او همان»

از   انسانی زیرا هر  نیز هست  از خاك  وی  نسل  آفرینش  ، مستلزم از خاك  وی  آفرینش

  روی  های رستنی ، غذا از از غذاست  ، خون برآمده  از خون  و منی  شده  آفریده  منی  آب

  از خاك  هر انسانی  شد که  ثابت  اند پس پدید آمده  و خاك  ها از آب ستنیو ر  زمین

گردانید و شما در سیر   منی  را نطفه  خاك  این أخداوند «سپس»  است  شده  آفریده

 «ای بسته  از خون  گاه آن» اید شده  آفریده  منی «ای از نطفه»  خویش  خلقت  اطواری

  هیأت  و بعد شما را به»  گذشت « مؤمنون»و «  حج«  یها تفسیر اینها در آغاز سوره
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  به  مادرانتان  از شما را از رحم  هریک : یعنی «آورد می  بیرون»  : اطفالی یعنی« طفلی

 «رشد خود برسید  کمال  گذارد تا به می  باز شما را باقی»آورد  می  بیرون  طفلی  هیأت

« اشد»شوند. تفسیر  می  دو جمع هر  عقل و  ، نیرومندی در آن  است که  حالتی  و این

  گذارد تا شیخ می  شما را باقی  سپس».  گذشت «152/ انعام«  در سوره  طور مفصل به

  از شما کسی  و بعضی»باشد   گذشته  از چهل  وی  سن  که  است  : کسی شیخ «شوید

، یا  پیری  سن  به  از رسیدن  : پیش یعنی «شود می  قبض  پیشاپیش  روحش  که  است

  و تا به»شود  می  رس پیش  دچار مرگ  جنینی  زندگی از تولد، در  پیش  ، یا حتی جوانی

  همانا وقت  که  معین  سرآمدی  : تا برسید به یعنی «برسید  است  معین  که  میعادی

 ، بر اثر تعقل  : باشد که یعنی «کنید  تعقل  باشد که و»  است  ، یا روز قیامت مرگتان

اطوار   بر این  را در آفرینشتان  وی  بالغه  قدرت  وبزرگی  را دریافته  پروردگارتان  یگانگی

و از   طوری  به  ، از طوری اطوار خلقتتان  شما را در همه  که  ، بدانید زیرا اوست مختلفه

 .شود از امر و تقدیر و تدبیر او صادر می  گرداند و اینها همه برمی  حالتی  به  حالتی

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ          ڇ  ڇ  
 بر  که  است  تعالی  : تنها حق یعنی «میراند کند و می می  زنده  که  است  کسی  او همان»

  نیست  کند، جز این  اراده»از امور  «امری  به  و چون»  تواناست  و میرانیدن  کردن  زنده

  آن : . یعنی توقفی  هیچ  بی «شود موجود می  درنگ بی  . پس گوید: باش می  آن  به  که

  که  کسی  پس شود. ، موجود می است  از آن  تعبیری«  کن«  کلمه  که  وی  اراده  دنبال چیز به

  وی با  چیز دیگری و  گرفته قرار  مورد پرستش  یگانگی  باشد، باید به  شأنی  چنین  دارای

 نشود.  آورده  شریک

 

 ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇ  ڇ     
 ؟ از کجا برگردانیده ای کنند ندیده می  مجادله هللا  در آیات  را که  آیا کسانی»

و   است  الهی  آیات  و صحت  درستی  دلیل  که  ای ادله  : با وجود برپایی یعنی «شوند؟ می 

  به  ، از ایمان گان پیشه جدال  گونههستند، چ  یکتاپرستی  آورنده  ، واجب آیات  این  که با آن
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  در بیراهه  سرگردان  گروه این   که شوند؟! می  در آنها بازگردانیده  و اندیشیدن  آیات  این

 انند.، مشرک ضاللت

 

 ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ     گ  
را   سبحان  از نزد خدای  شده نازل  کتابهای  ، یا جنس : قرآن یعنی «را  کتاب  که  کسانی»

  کتاب و از غیر «فرستادیم  خود را بدان  پیامبران  را که  کردند و آنچه  تکذیب»

 «دانست خواهند  زودی به»کردند   شود، نیز تکذیب می  وحی ‡ پیامبران  سوی به

 ؟: وقت  را. اما چه  کفرشان  شوم  کار و نتیجه  فرجام

 

 ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ
  گردنهایشان با طوقها در  نیز همراه «و زنجیرها  است  غلها در گردنهایشان  که  هنگامی»

در غلها و   گردنهایشان  که  : در حالی یعنی «شوند می  کشیده  جوشان  در آب»  است

  حرارت  نهایت در  داغ  : آب شوند. حمیم می  کشیده  جوشان  آب  سوی  ، به زنجیرهاست

  شود و آنان می  افروخته  آنان بر  : آتش یعنی «شوند می  برافروخته  در آتش  گاه آن»  است

 شوند. می  دوزخ  افروز و هیمه آتش

 

ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ        ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ       ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈ
و   توبیخ ، از سر بر جهنم  هگمارد  فرشتگان  گاه : آن یعنی «شود می  گفته  آنان  به  گاه آن»

:  یعنی «کجایند؟ ساختید، می  برابر خدا شریک را در  آنچه»گویند:  آنها می  به  سرکوفت

  که  است  شده  آنها را چه کردید، می  پرستش أآنها را بجز خداوند  که  کجایند شرکایی

گویند: از دید  می»ند؟ ده نمی  اید، نجات قرار گرفته  در آن  که  شما را از عذابی  همینک

  ایم کرده  ناپدید شدند و ما آنها را گم ما رفتند و از نظر ما  : معبودان یعنی «شدند  ما گم

  بتان  ، منکر پرستش سان بدین «خواندیم نمی را  ما چیزی  پیشتر هم  بلکه»  بینیم و نمی
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  در دنیا بر آن  که  التیو جه  اهیگمر  گویند که می را هنگامی   سخن  این ! شوند. آری می

را در دنیا   امر، چیزهایی  در واقع  که شود و این می آشکار  اند، برایشان قرار داشته

اصال   گویی  توانستند پس نمی  رسانده  و زیانی  و نفع  نبوده بینا و شنوا  اند که پرستیده می

و   بتان  برای  عبادتشان  هک این  به  است  اعترافی  سخنشان  این اند. را نپرستیده  چیزی

 «کند می  را گمراه  ، خداوند کافران گونه  این»  است  بوده  باطل  ، از اساس باطل  خدایان

  کند، از آنجا که می  گمراه  صواب  را از راه  ، کافران گمراهی  مانند این به أ: خداوند یعنی

 کند. می  رهسپارشان  دوزخ  به  سر انجام  اند که گرفته  پرستش  رابه  بتانی  آنان

 

 ۅ  ۉ  ۉ            ې  ې  ې   ې   ى  ى  ائ                  ائ  ەئ  
 «کردید می  و سرمستی  ناروا شادی  به  در زمین  که  است  آن  سبب به»  عذاب «این»

  ، شادی کتابهایش و ‡ با پیامبران  و مخالفت  عزوجل  خدای  : در نافرمانیهای یعنی

:  یعنی «نازیدید می  که  است  سبب  و بدان»مسرور بودید   مخالفت  این  دید و بهکر می

و   و تکبر در نعمت  گردنکشی : کردید. مرح می  و بدمستی  فروختید و گردنکشی فخر می

 . است  فخرفروشی

 

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
  دوزخ  به  دوزخیان  که : بعد از آن یعنی «درآنید  درآیید، جاودانه  دوزخ  های دروازه  به»

آنها از   و ناامیدکردن  روحی  دادن  و شکنجه  از سر سرزنش  شوند، فرشتگان وارد می

 «بد است  چه» گویند می  آنان  را به  سخن  ، این از آن  ، یا رهایی عذاب  جبران  امکان

 . حق  از قبول «متکبران  جایگاه»  عنوان  به  دوزخ

 

 ىئ  ىئی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب     ېئ  ېئ   ىئ
 «است  خدا حق  وعده  گمان بی»زیرا   و شکیبا باش ص محمد  ای «صبر کن  پس»

و   آمدنی  ناخواه خواه ـ  ـ یا در دنیا یا در آخرت  از آنان  گرفتن  انتقام  او به  : وعده یعنی

از  «ایم داده  وعده  آنان  به  ا کهر  از آنچه  تو بخشی  اگر به  پس»  است  شدنی واقع
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در بدر   که چنان  در آینده «بنمایانیم»ـ   و سرکوبشان  و اسیر کردن  دنیا ـ با کشتن  عذاب

از   پیش «تو را بگیریم  جان یا اگر»  نمایاندیم  العرب و سایر جزیره  مکه  در فتح  و سپس

  برگشت  قابل و غیر  حتمی  آمدن فرود ، در هرحال  به  ؛ پس آنان  به  عذاب  آوردن فرود

و   شک  ، هیچ است  اسالم  دعوت  آن از  نهایت در  پیروزی  که و این  آنان  به  عذاب

و یقینا   در روز قیامت «شوند می  بازگردانیده ما  سوی به»  نده  خود راه  به  تردیدی

 . کنیم می  عذابشان

 

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
  تو حکایت را بر  از آنان  . برخی را فرستادیم  از تو پیامبرانی  و مسلما پیش»

  اند و با آن دیده  خویش  و امت  از قوم  که  و آنچه  : تو را از اخبارشان یعنی «ایم کرده

  و به «ایم نکرده  را بر تو حکایت  از ایشان  و برخی»  ایم ساخته  د، آگاهان شده رو روبه

 . ایم ، نرسانده است  داده  روی  و اقوامشان  ایشان  میان  را که  آنچه  تو علم

  به  نزدیک ، برده  نام  کریم  از آنها در قرآن  عزوجل  خدای  که  ؛ پیامبرانی شویم یادآور می

  بیشتر از این ، نشده  برده  نام  در قرآن  از ایشان  که  ستند اما کسانیه  تن  وپنج بیست

فرمود: از   که  است  آمده ابوذر  روایت  به  شریف  در حدیث  که تعدادند. چنان

 و  بیست و صد» ؟ فرمودند: است  چند تن ‡تعداد انبیا  که  پرسیدم ص خدا  رسول

ـ   و بزرگ  انبوه  ـ جمعی  تن  پانزده و سیصد  اناز میانش  رسوالن  ، که هزار تن چهار

  یا کتابی  شریعت  صاحب  : رسول که  است  این«  نبی»و «  رسول«  در میان  فرق«. هستند

 باشد. با خود می  همزمان از خود، یا  قبل  رسول  و شریعت  : پیرو کتاب و نبی  است

 پیامبری  هیچ  پس «بیاورد  ای معجزه  هیال  اذن  جز به  را نرسد که  ای فرستاده  و هیچ»

  نبوت بر  دال  که  است  ای معجزه«  آیه»بیاورد. مراد از   ای تواند از نزد خود معجزه نمی 

  تکذیب  عذاب  برای  معین  وقت  : چون یعنی «خدا برسد  فرمان  چون  پس»پیامبر باشد 

و  «شود می  داوری»  میانشان «حق  به»ـ فرارسد   ـ در دنیا یا در آخرت  گان پیشه

دهد  می  نجات را  خویش  و شایسته  محق  ، بندگان خویش  حق بر  با فیصله أخداوند
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  پیروی  از باطل  که : کسانی یعنی «مبطالن  که»  است  وقت  : در آن یعنی «و آنجاست»

  با اقتدا به  که  بر توست !ص محمد  ای  پس «کنند می  زیان»کنند  می  عمل  آن  و به  کرده

  به  عزوجل  خدای  فرمان  که  گاه . و آن کنی  پیشه  اییاز خود، صبر و شکیب  پیش  انبیای

کند و  می  فیصله  و راستی  حق شما به  دررسد، قطعا میان  تو و قومت  میان  کردن  فیصله

  از اشراف  انگرای و باطل  اندیشان باطل و  شوی می  داده  قطعا نصرت  زمان  تو در آن

 شوند. زیانکار می ادارند ـ قطع بازمی  تو را از دعوتت  که  کسانی  ـ یعنی  قریش

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  
خاطر  به : آنها را یعنی «شما پدید آورد  را برای  چهارپایان  که  است  کسی  خدا همان»

گوسفند و بز  از شتر و گاو و  گانههشت  ، جفتهای چهارپایان  شما آفرید. مراد از این

گیرید و   آنها سواری از  تا از برخی»  گذشت« 141 انعام/«  ذکر آنها در سوره  هستند که

از آنها را   برخی از آنها سوار شوید و  : تا بر برخی یعنی «از آنها بخورید  از برخی

 بخورید.

 

 ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  
 ؛ مانند و خوردن  شدن غیراز سوار «است»دیگر  «شما منافعی  آنها برایو در »

و تا » دیگر  از منافع  ، پنیر و جز این ، روغن ، شیر، کره ، پشم ، کرك از موی  برداری بهره

 : تا آنها شما را با یعنی «، برسید است  در دلهایتان  که  مقصودی  سوار بر آنها به

، شما بتوانید  کنند و بنابراین  دیگر حمل  سرزمین  به  رزمینیاز س  سنگینتان  بارهای

 دست دور  ها و کشورهای در سرزمین  و سهولت  آسانی را به  آنها نیازهایتان  وسیله به

 در  و بر کشتی  : بر شتر در بیابان یعنی «شوید می  حمل  و بر آنها و بر کشتی»برآورید  

 «. صحراست  شتر، سفینه»د: ان  شوید. و گفته می  دریا منتقل
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 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  
را   انفس و  خود در آفاق  ها و داللتهای : نشانه یعنی« را  خویش  آیات»  تعالی  حق «و»

از   یک کدام  نمایاند پس شما می  به»  است  وی  و وحدانیت  قدرت  بر کمال  دال  که

خود و   و روشنی  ، در وضوح ها و دالیل شانهن  زیرا این« کنید؟ خدا را انکار می  آیات

  صاحب  هیچ  قرار دارند که  در آنها، در جایگاهی  خفا و ابهامی  گونه وجود هیچ  در عدم

 باشد.  انصاف  از اهل  کند؛ چنانچه ، آنها را انکار نمی روشنی  بصیرت

 

  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ  
  سرانجام  تا ببینند که»جو  کافر معاند ستیزه  گروه  این «اند سیر نکرده  آیا در زمین»

  کرده  را نافرمانی  عزوجل  خدای  که  از امتهایی «بودند  از آنان  پیش  که  کسانی

  مانده  برجای زیرا آثار «؟ است  بوده  چگونه»کردند؛   را تکذیب ‡ خویش  وپیامبران

  که  بدی  فرجام و بر  شده  نازل  آنان  به  که  ، بر عذابی هایشان  موجود در دیار و سرزمین

  باره  در این  زبانی  بی  ، با زبان مانده  آثار برجای  کند و این می  اند، داللت پیوسته  بدان

  تر از آنان پرتوان شمار بیشتر و  حیثآنها از »دارند   گفتن  برای  بسیاری  حرفهای

  و پیکرهای  در اجسام در شمار خود بیشتر،  مکه  ، از مشرکان پیشینیان  : آن یعنی «اند بوده

  زمین  آثار در روی  حیث و از»اند  خود بیشتر و فراتر بوده  خود نیرومندتر و در اموال

وجود نیرومند   دلیل  که کشتزارهایی : آنها با بناها، کارگاهها و یعنی« استوارتر بودند

  دست  به  آنچه  ولی»اند  بوده تر و مشهورتر قوی  مشرکان  ، از این است  آنها بوده  مدنی

  همه  در رسید، آن  الهی  عذاب که  گاه : آن یعنی «نبخشید  سودی  حالشان  آوردند، به می

 نیامد.  کارشان  به  ، هیچ ظاهری  و ابهت  شکوه
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ   ھ 

 ٴۇ  
را »  روشن  آشکار و معجزات  : حجتهای یعنی «بینات  برایشان  پیامبرانشان  و چون»

  نزدشان در  که  آنچه  : به یعنی «بود خرسند شدند  نزدشان  که  از علم  چیزی  آوردند، به

  این  که کردند درحالی  و شادمانی  د، اظهار مسرتبو  و پنداری  ادعایی  و دانش  از علم

  و پوچ  اساس بی  و ادعاهای  باطل  های جز شبهه  ، چیزی در حقیقت  دستاویزهایشان

ـ   دین  احوال  دنیا ـ نه  احوال  از علم  نزدشان  که  آنچه  : به است  مراد این  قولی نبود. به

:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژفرماید:  می أخداوند  که شدند. چنان  ، شادمان است

کردند،  استهزا می  آن  به  و آنچه«. »7روم/»دانند(  دنیا را می  از زندگانی  )آنها فقط ظاهری

 . را فروگرفت  کرد و آنان  احاطه  آنان  به  استهزایشان  : جزای عنیی« را فروگرفت  آنان

،  است  حق  از پیروی  ور بازدارندهغر  از عوامل  ، عاملی دنیوی  علم  که این  به  اشاره

بهتر و  ، در عصر ما آن  ابعاد و اعماق  باشد که می  کریم  قرآن  از معجزات  ای معجزه

  که طوری به  خود رسیده  اوج  بشر به  غرور علمی  اکنون زیرا هم  است  شده  بیشتر شناخته

را   دینی  علوم هستند ـ  انصاف  اهل  که  از کسانی  ـ جز اندکی  تجربی  علوم  دانشمندان

 انگارند. می  اهمیت و بی  سبک

 

 ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ائ  
  مشاهده ما را بر سر خود  فرودآمده  عذاب  : چون یعنی «را دیدند ما  عذاب  چون  پس»

 «گردانیدیم می  شریک با او  بدانچه  و اینک  آوردیم  خدا ایمان  گفتند: تنها به»کردند 

 «.کافریم»  پرستیدیم می  که  از بتانی

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی
  برای  ایمانشان  نبود که  کردند، دیگر چنان  ما را مشاهده  عذاب  که  هنگامی  ولی»

 خود  صاحب  ، به عذاب  دهمشاه  هنگام  به  آوردن  زیرا ایمان «باشد  داشته  سودی آنها

  ایمان  رساند، نه سود می  انسان  به  که  است  اختیاری  ایمان  رساند و فقط این نمی  سودی



 

8949 

  باقی  مجالی  تکلیف  ، دیگر برای عذاب  مشاهده  لذا در هنگام  و اضطراری  اجباری

آورند.  می  ایمان  قتحقی  و به  را باور کرده  حق  ، همگان هنگام  در این  ماند، چه نمی

در   بودند ولی  نیاورده  در دنیا ایمان  که  کسانی  برای  در آخرت  آوردن ایمان  همچنین

  که  است  الهی  سنت این»رساند  نمی  سودی  آورند، هیچ می  ایمان  قیامت  برپایی  هنگام

امتها   همه  اندر می را  سنت  این  سبحان  : خدای یعنی «است  گذشته  بندگانش  میان

  حالشان  به  عذاب  مشاهده  در هنگام  آوردن : ایمان که  است  کرده  و جاری  گذرانده

  که»  است أخدا  عذاب  و معاینه  دیدن  : در هنگام یعنی «و آنجاست»ندارد   سودی

  هنگامی  ولی  زیانکار است  و هر زمانی  کافر در هر وقت  البته «زیانکار شدند  کافران

  در حدیث  که ـ چنان  راببینند. البته  الهی  عذاب  شود که می  مسلم  برایشان  زیانکاری  این

  وی  گلوگاه  به  روح  شود که می  پذیرفته  تا هنگامی  بنده  ـ توبه  است  آمده  شریف

افتاد و   کندن  جان  تالطم در  نباشد و چون  مرگ  غرغره  و او در حال  نرسیده

 . نیست  پذیرفته  از وی ای ، دیگر توبه هنگام  کرد، در آن  را مشاهده  وتالم ملک
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 ﴾فصلت   سوره ﴿
 . است  ( آیه54)  و دارای  است  کیم

 

 _پ  پ   ڀ+:  تعالی  حق  با فرموده  که این  سبب را به  سوره  این : تسمیه  وجه
  معنی  مصداق  ـ به  سوره  در این أنامیدند. خداوند«  فصلت«  ، سوره است  شده  افتتاح

  را بر وجود، قدرت  آشکاری  و برهانهای  و ادله  کرده  بیان  تفصیل  خود را به  ـ آیات  آن

زیرا   است«  السجده  حم» ، سوره  دیگر این  . نام است  کرده  اقامه  خویش  و وحدانیت

  سجده  موضع  به  نخواندند و چو  قریش  بر زعمای  را از ابتدایش  آن ص خدا  رسول

 شد.  نازل« غافر»  ، بعد از سوره سوره  کردند. این  رسیدند، سجده

  روزی  فرمودند: قریش  کند که می  نقل  از اصحاب  سوره  این  فضیلت  کثیر درباره ابن

شعر و  سحر،  از شما به  کسی چه  بنگرید که»دیگر گفتند:  یک  آمدند و به  هم گرد

کار ما را  و  ما را متفرق  جمع  بفرستید که  مردی  او را نزد این  پس  ر استدانات  فالبینی

بگوید   سخن  دهد؛ تا با وی قرار می  ما را مورد نکوهش  و دین  ساخته  و پریشان  پراکنده

  را که«  ربیعه بن عتبه»جز   گفتند: ما کسی دهد! می  وی  به  پاسخی  او چه  که  بنگریم  سپس

  او کردند و گفتند: ای  به روی   . پس شناسیم باشد، نمی  داشته  تامی  امور آگاهی  این  به

و   رفت ص خدا  نزد رسول  آنان  مشورت  بنا به  عتبه  . پس کار، کار توست  ینابوالولید! ا

  سکوت ص خدا  رسول؟  یا عبداهلل پدرت  تو بهتر هستی !ص محمد  : ای گفت  ایشان  به

 ص خدا  رسول  ؟ باز هم یا عبدالمطلب  : تو بهتر هستی ندادند. باز گفت  خیکردند و پاس
 ص خدا  رسول  ؟ باز هم یا عبدالمطلب  بهتر هستی : تو دیگر گفتکردند. بار   سکوت
  اینان  ، از تو بهترند پس بردم  نام  که  گروهی  این  که  پنداری می : اگر کردند. گفت  سکوت

تو   که  پنداری اند و اگر می ، پرستیده ای گرفته  شان باد حمله  تو به  کهرا   خدایانی  همین

ما هرگز   خدا که  زیرا سوگند به  را بشنویم  بگو تا سخنت  سخن  پس  هستی  بهتر از آنان

ما را   تو جمع ! ایم ندیده  تر از تو بر قومت تر و نامیمون را شوم  ای شده  رانده  انسان

  گرفته  و سرزنش  باد حمله را به   ، دینمان ای ساخته  و پریشان  ما را آشفته و کار  پراکنده

 : که  یافته  شیوع  خبر در میانشان  این  ؛ تا بدانجا که ای رسوا ساخته  اعراب  نو ما را در میا

ما  خدا سوگند که   ! به است  کاهنی  قریش  و در میان ! است  جادوگری  قریش  در میان
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)بر اثر دعوتت(   که  کشیم را انتظار می  درد زایمان  باردار درحال  مانند فریاد زن  فریادی

  هان ! شویم نابود  پاك  تا همه  بریم  دیگر با شمشیرها حمله  برخی  سوی از ما به  برخی

بسیار   مالی  ، برایت است  و سرمایه  مال  به  نیازمندیت  دعوت  از این  مرد! اگر هدفت  ای

  ، اینک کرده  بر تو غلبه  و اگر شهوت  باشی  مرد قریش  دارترین تا سرمایه  آوریم رد میگ

  زیباروی  زن  تو ده  ما به  پس  کن  انتخاب  خواهی می  را که  قریش  از زنان  یک ره

  ساالر خویش ، تو را سرور و است  و سروری  سیادت  . و اگر هدفت دهیم می

  خود پادشاه ، تو را بر است  پادشاهی  دعوت  از این  دفت. و اگر ه گردانیم می

 ...! گردانیم می

آیا » از او شنیدند ـ فرمودند: ص خدا  شد ـ و رسول  فارغ  گفتن از سخن  عتبه  چون

  ! پس شنوم : می بشنو. گفت  از من  اینک  فرمودند: پس ! : آری گفت« شد؟  تمام  سخنت

خواندند: 

 ٱ ٻ ٻ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  رسیدند:  آیه  این  تا به ژ  ...ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ ژ 

قرار   آیات  تأثیر این  تحت  سخت  که  عتبه  هنگام  در این .ژ  ...ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ

و   گذاشت صاکرم رسول  بر دهان  شود، دست  نازل  عذاب  که آن  بود، از بیم  گرفته

کنند و جلوتر نروند.   بس  کرد که  لتماسسوگند داد و ا  رحم پیوند  حق  را به  ایشان

  و خود را از آنان  بازنگشت  و نزد قریش  رفت  اش خانه  به  ایشان از نزد  یکراست  گاه آن

  به  عتبه  که  کنم فکر نمی  خدا جز این  به ! قریش  گروه  : ای گفت  ابوجهل  کنار کشید. پس

  سبب جز به  نیست  و این ! تاس  آمده  او را خوش  وی  و غذای  یافته  محمد گرایش

رفتند   نزد وی  . چون برویم  نزد وی  بیایید که  ! پس است  پدید آمده  در وی  که نیازی 

  به  که جز این  از حضور در نزد ما بازنداشت  : تو را چیز دیگری گفت  وی  به  ابوجهل

خدا   ! به : نه گفت  ...! عتبه ستا  آمده  تو را خوش  وی  و غذای  ای یافته  محمد گرایش

  است  این  حقیقت ولی   هستم  قریش  های دارترین از سرمایه  دانید؛ من شما می  سوگند که

  ـ به  که  گفت  پاسخ  ، مرا با کالمی بازگفتم  را بر وی  و داستان  رفتم  نزد وی  وقتی  که

  را تا آیه  از قرآن  ای سوره سحر. او  و نه  فال  ، نه شعر است  کالم  آن  خدا سوگند ـ نه
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و   پیوند رحم  حق  و او را به  را گرفتم  وی  دهان  خواند پس  برایم  عذاب

دارد زیرا شما   نگه  کند و دست  بس  که  با ما دارد، سوگند دادم  که  ای خویشاوندی

  بر شما عذاب  که  ترسیدم  و من  است  نگفته  ، دروغ گفت  چیزی  محمد چون  دانید که می

  واگذارید و از او کناره  خودش  حال  مرد را به  این  که  است  این  نظرم  شود. اکنون  نازل

  راه  دارد و سخنش  ، صدایی شنیدم  از وی  من  را که  خدا سوگند؛ کالمی  بگیرید زیرا به

  بال  فارغ  از وی  دیگران  هوسیل  کنند، شما به  بر او غلبه  اگر اعراب  برد. پس می  جایی  به

  و عزت  ، ملک وی  و عزت  ملک  گاه آن شود  غالب  شوید و اگر او بر اعراب می

 گردید! می  مردم  ترین خوشبخت  وی  وسیله و شما به  شماست

  . او در پاسخ است  سحر کرده  او تو را با زبانش  خدا سوگند که  به ابوالولید!  گفتند: ای

 .1کنید می  با او چه  که  ، شما دانید و کارتان است  من  رأی  : این گفت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
از   ای فروفرستاده  این».  است  مقطعه  از حروف  که «حاء، م»شود:  می  خوانده  چنین

  از جانب  فروفرستاده  است  ، کتابی قرآن  : این یعنی «است  رحیم  رحمان  خدای  جانب

 . است  بخشایشگر و مهربان  که  تعالی و  كتبار  خدای

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
  به  قرآن  آیات  که  است  مراد این «شده  بیان  روشنی  به  آن  آیات  که  است  کتابی»

از   وضوح  به  آن  از معصیت  آن  و طاعت  آن  از حرام  آن  حالل  ، احکام شده  بیان  شیوایی

  است  شده  تبیین  ای و استواری  روشنی  چنان  به  آن  و معانی  شده  ساخته دیگر جدا یک

  تا برایشان «عربی  زبان  به  است  قرآنی»باشد  می  فهم  قابل  و سهولت  آسانی به  که

و   بر اعراب  گذاری منت ، قرآن  بودن  عربی  باشد. بیان  و پند آموزی  ، نعمت حجت

باشد،  می  آن  فهم  و سادگی  قرائت  سهولت  ، گویای قرآن  بودن  یزیرا عرب  است  دیگران

  و یقین «دانند می  که  مردمی  برای»  شیواست و  فصیح  ، زبانی عربی  زبان  که  روی  از آن
                                                           

 عنهما. هللا رضی  قرظی  کعب  و محمد بن هللعبدا  جابر بن  از دو روایت  کثیر، با تلخیص از ابن  نقل  به 1
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ندارند،   امر یقین  این  به  که  اما کسانی  شده  فرستاده أهللاز نزد ا  قرآن  که این  دارند به

 . آنهاست  سردرگمی  مایه  بلکه  نه  نعمتی  برایشان  کریم  قرآن

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
؛  وی  دشمنان  برای  است «و هشداردهنده» أخدا  اولیای  برای  قرآن« آور است مژده»

:  یعنی «شدند  رویگردان  و بیشتر آنان»باشد  می  قرآن  ، از اوصاف دو وصف  و این

در »گردانیدند  روی ، بر آنهاست  مشتمل  قرآن  که  هشدارهایی  بیشتر کفار، از گرفتن

  از آن  که  شنیدنی  چنان به  ، یعنی و پذیرش  و طاعت  تأمل  شنیدن  به «شنوند نمی  نتیجه

 گردانند. روی  از آن  که  جهت  ببرند، بدان  ای بهره

 

  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ

 ڃ  
 و  از توحید و تقوی «خوانی می  آن  ما را به  ما از آنچه  دلهای»:  کافران «و گفتند»

،  گویی می تو  را که  آنچه  پس  است  هایی : در پوشش یعنی «است  هایی در پرده»  ایمان

د . مرا تیر است  یا خریطه  : جعبه رسد. کنان آنها نمی  به  کند و سخنت نمی  ما فهم  دلهای

  و درگوشهایمان»قرار دارد   ضخیمی  های پرده  ما در درون  دلهای  که  است  این

 «است  حجابی ما و تو  و میان»  است  ای و ناشنوایی  : کری یعنی «است  ای سنگینی

پوشاند لذا  را از ما می تو  دارد، یا صدای تو باز می  ما را از رؤیت  که  است  ای : پرده یعنی

 . دانیم ، نمی گویی تو می  هرا ک  آنچه

  بیزاری ، حق  از دریافت  دلهایشان  دوری  برای  آنان  از سوی  است  هایی  اینها تمثیل

  و میان  آنان  پیوند و ارتباط میان  ایجاد هرگونه  بودن  و ممتنع  آن  از شنیدن  گوشهایشان

: تو بر  یعنی «کنیم میکار خود را   ، ما هم تو کار خود را بکن  پس» ص خدا  رسول

:  است  مراد این  قولی . به کنیم می  عمل  خودمان  ما نیز بر دین  که  کن  عمل  خویش  دین

 . کنیم می  عمل  دنیایمان  و ما برای  کن  عمل  آخرتت  تو برای
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چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    

 ژ  ژ  
 مانند  بشری  من  که  نیست  جز این»  کافران  موضع  در رد این صمحمد  ای «بگو»

  شما خدای  : خدای شود که می  وحی  من  سوی به  که  تفاوت  ، با این شما هستم

از خود شما   تن  همانند یک  نیز بشری  من  که  نیست  : جز این یعنی «است  ای یگانه

  از جنس  و نه  جن  ، نه هستم  فرشته  ، نه مشما نیست  مغایر با جنس  جنسی و از  هستم

  دیگر، من  باشد. از سوی  و پوششی  در پرده  از من  دلهایتان بشر تا  جنس جز  دیگری

  سوی شما را به  بلکه  ام نکرده  باشد دعوت  مخالف  با عقل  که  چیزی  سوی به شما را

  که  است  در این  و شما هست  من  میان  که  . تنها فرقی ام فراخوانده  و یکتاپرستی توحید

 من  و پیروی  ام پیامبر شده  الهی  با وحی  شما لذا من  به  شود نه می  فرستاده  وحی  من به

 و عبادت  با طاعت «او بشتابید  سوی مستقیما به  پس»  است  گردیده  بر شما واجب 

 «بخواهید  و از او آمرزش»کنید ن  و انحراف  میل  وی  و از راه  شائبه و بی  خالصانه 

و   جهالت از فرط «بر مشرکان  و ویل»  است  از شما سر زده  که  خاطر گناهانی به

و   هالکت : . یعنی و تهدید است  عذاب  : کلمه . ویل سبحان  خدای  به  استخفافشان

 باد!  بر آنان  نابودی

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ            گ  
را از  ندارند و آن  ایمان  زکات  وجوب  : به یعنی «پردازند نمی  زکات  که  سانیک  همان»

  آن و منکر «کافرند  آخرت  به  که  و آنان»کنند  نمی  انفاق  حق  و در راه  فقرا بازداشته

  انکار آخرت  آنهارا به  از سوی  زکات  ندادن  خداوند متعال»گوید:  می  باشند. نسفی می

  معروفی  سخن و  اوست  مال  انسان  چیز در پیش  ترین داشته  رد زیرا دوستک  پیوست

  دلیلی  داد، این أخدا  را در راه  مالش  اگر شخص  دارد پس  راه  جان  ، به مال  که  است

 «. وی  و استقامت  نیرومند بر صالح  است
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 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں
 غیر  را پاداشی  اند، ایشان کرده  شایسته  و کارهای  آورده  مانای  که  کسانی  گمان بی»

  این « غیر مقطوع«  . یا معنای است  نشدنی  و قطع  ناکاسته  : پاداشی یعنی «است  مقطوع

 در  گذاشتن منت شود زیرا نمی  گذاشته  منت  ، بر ایشان پاداش  آن  خاطر دادن : به است

  حق  و دادن  است  حق  ، یک عمل  در ازای  پاداش  دادن  ولی  است  و بخشش  برابر فضل

تفسیر را رد   گونه  این  از ائمه  بعضی»گوید:  کثیر می  ندارد. اما ابن  همراه  به  منتی

در   خود ایشان  که  چنان آشکار دارد،  منتی  بهشت  بر اهل أاند زیرا خداوند کرده

نهاد و   خدا بر ما منت  پس) :  ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېژگویند:  می  بهشت

 «.27طور/»داشت(    نگاه  سموم  ما را از عذاب

 

 ںڻڻڻڻۀۀہہ  ہ  ہھھ  ھھے  ے
 را در دو  زمین  که  کسی  آن  واقعا به  شمایید که  آیا این»کفار   به ص پیامبر  ای «بگو»

  دوشنبه و  بهیکشن  از روزهای  دو روز، عبارت  : این قولی به «ورزید روز آفرید کفر می

  اهل  از منابع ، خلقت  روزهای  تعیین  در باره  آن  امثال  و روایات  روایت  بود. هرچند این

  بود، وگرنه  بندگان و مدارا به  تأنی  آموزش  ، برای تدریجی  آفرینش  این  . البته است  کتاب

دیگر:  قولی بیافریند. به  ظهلح  کند، در یک  اراده  را که  چیزی تا هر  قادر است  تعالی  حق

را در   دو روز آفرید، یا آن مقدار  به  را در مدتی  زمین  خداوند متعال  که  است  مراد این

  قابل  و آسمان  بعد از وجود زمین فقط  آفرید زیرا روز حقیقی  و در دو مرحله  دو نوبت

 . تصور نیست  قابل  از آن  باشد و قبل تصور می

  نوبت در  تعالی  : حق که  است  این  زمین  نوبتی دو  آفرینش  ید نیز دربارهجد  نظر علوم

  را به  آن دوم  بود، جامد گردانید و در نوبت  ای گازی  کره  که را بعد از آن  ، زمین اول

 کرد.  ـ تقسیم  آن  و معدنی  با ذخایر آبی  ـ همراه  مختلف  طبقات

 قرار  او اضدادی  : برای یعنی «دهید قرار می  یانیاو همتا  برای»وجود   با این «و»

  موصوف ذات  «این» هستند!  مساوی  خود با وی  نزد شما در قدر و منزلت  دهید که می

  ربوبیت  شایسته جز او کسی   پس «است  پروردگار عالمیان»ذکر شد، همانا   آنچه  به



 

8203 

  خاطر اختالف و به باشد می هللا سویما  همه  شامل  که  است  عالم  : جمع . عالمین نیست

 ! . آری است  آمده  جمع  صیغه  ، به عقال بر غیر آنان  تغلیب  سبب  دارد، یا به  که  انواعی

دهید، نیز از  قرار می  عزوجل  خدای  و همتای  آنها را شریک  شما مشرکان  که  آنچه

  وی  ، شرکای پرستش ر امررا د  وی  از مخلوقات  برخی  چگونه  عالمیانند پس  جمله

 گردانید؟. می

  فرموده اما  است  شده  آفریده  از آسمان  قبل  زمین  دارد که  بر این  داللت  آیه  ظاهر این

از   قبل  آسمان  که  است  مشعر بر آن«  نازعات«  ( سوره27ـ  11)  در آیات أخداوند

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ ژ :  است  شده  آفریده  زمین

،  را برافراشت  آن  ؛ که یا آسمان ترید آیا شما استوار آفریده):  ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

را   کرد و روز آن  را تاریک  آن  را استوار کرد، شب  را بلند برکشید و آن  آن  سقف

دحو: : » دهد که می  پاسخ  چنین ك عباس ابن را گستراند؟(.  زمین  برآورد و بعد از آن

آسمانها را آفرید   و سپس  اوال زمین أخداوند  یعنی . است  از آفریدن غیر«  گستراندن

گوید:  می ك عباس ابن  قول  تأیید این  کثیر به گسترانید. ابن را هموار کرد و  زمین  گاه آن

 «. است  بوده  آسمان  از آفرینش  قبل« 23 بقره/«  آیه نص  به  زمین  آفرینش»

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
:  یعنی «آن  از باالی»دار  و ریشه  ، ثابت : راسخ یعنی «استوار  کوههای  و در زمین»

  برکت  آن در و»اند.  زمین  زیرا کوهها از اجزای «آفرید»  زمین  بر روی  و مرتفع  برآمده

خیر   و دارای  پربرکت آفرید ـ  در آن  انبندگ  برای  که  را ـ با منافعی  : زمین یعنی «نهاد

  اهالی  زادوبرگهای و  : ارزاق یعنی «را مقدر کرد  آن  اقوات  و در آن»بسیار گردانید 

ها و  و رستنی  از درختان دارد ـ  آنها صالحیت  معیشت  گذران  برای  را که  و آنچه  زمین

قرار داد. باز در هر   در آن ، شده  تقسیمو   معین  مقادیریو با   اندازه به اـ تمام  منافع

  ندارد، یا وجود آنها در آن دیگر وجود  در سرزمینهای  آفرید که  چیزهایی  سرزمین

  دیگر، زادوبرگ  سرزمینی  به  سرزمینی و سفر از  ؛ تا بشر با تجارت ها نادر است سرزمین

و   زادوبرگ  این  کردن  و آماده کنند.  همدیگر فراهم  را با تعاون  خویش  زندگی  و وسایل
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  بود که  دو روز قبلی  عالوه  در دوروز دیگر به  بود. یعنی «در چهار روز»؛  زمین  ارزاق

، جمعا در چهار  آن  ارزاق  و قرار دادن  زمین  آفرینش  شود. پس چهار روز می امجموع

بود.   و چهارشنبه  شنبه هس  روز اخیر، روزهای دو  این  که  است  . نقل گرفت  روز انجام

و   آفرینش  روزهای  کل  : جمع یعنی «شد  ارائه  واضح  بیان  کنندگان سؤال  برای»

  شد: این  گفته  . گویی و زیاد است  کم بی  ، چهار روز تمام زندگی  برای  زمین  سازی آماده

 ، است  در آن  آنچهو   کنند: زمین می  سؤال  که  است  کسانی  ، پاسخ محدد و روشن  بیان

 ؟. است  شده  آفریده  مدتی  در چه

 

 ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
  آسمان  سوی استوار، به  قصدی  به  تعالی  حق  : سپس یعنی «پرداخت  آسمان  به  سپس»

جا را   فالن  آهنگ کذا:  مکان  لیا  استوی: » است  اعراب  قول  از این«  استوی»قصد کرد. 

دیگر   کاری  ، به بجز آن  شود که  متوجه  چنان  مکانی  سوی به  شخص  که  گاه آن« کرد

بلند   آتش  از شعله  که  است  : دودی دخان «بود  دخانی  آسمان  که درحالی»نکند   التفاتی

را   آن  دانشمندان  امروزه  هبود ک دود  شبیه  گاز تاریکی  ماده  : آسمان شود. یعنی می

«  سدیم  جهان»، اصطالحا  آن  آفرینش از تطور  مرحله  را در این  و جهان  نامیده«  سدیم»

 . است  کریم  قرآن  علمی  از معجزات یکی  بخش ، تجلی آیه  این  گویند. پس می

 را  رمانم: ف یعنی «شوید  رام  یا ناخواه  فرمود: خواه  و زمین  آسمان  به  سپس»

خورشید و  ! آسمان  شد: ای  گفته  آسمان  اند: به گفته  گویید. مفسران  اجابت  ناخواه خواه

  و رودبارانت  جویباران ! زمین  شد: ای  گفته  زمین  . و به کن  را درخشان  و ستارگانت  ماه

 «پذیر آمدیم  دو گفتند: فرمان  آن»آور.   را بیرون  هایت ها و رستنی و میوه  را برشکاف

  . چنین مهستی  منقاد و تسلیم  ، در برابر فرمانت رضا و اطاعت  با کمال  : هر دویمان یعنی

  عزوجل  خدای  که  گونه آفرید و همان  گفتن سخن  در آنها نیروی  عزوجل  خدای  بود که

  این  بلکه  آنها نیست  حقیقی  گفتن  دیگر: مراد سخن قولی به گفتند.  بود، سخن  خواسته

  در آنهاست  ربوبیت  ذات  و تأثیر قدرت  و زمین  انقیاد آسمان و  اطاعت  برای  تمثیلی

 . قال  زبان  ، نه است  حال  باشد لذا مراد زبان می مجاز  از باب  این  پس
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 ٿ      ٿ       ٿ   ٹ  
 را  و آسمان  زمین أ: خداوند یعنی «ساخت  آسمان  هفت  صورت  به آنها را  پس»

  دیگر. پس «در دو روز»شد   و از کار آنها فارغ  و استوار ساخت  آفرید و آنها را محکم

و هر روز »گوید:  می . مجاهد یافت  روز انجام  و آسمانها، جمعا در شش  زمین  آفرینش

  و در هر آسمانی»«. شمارید می شما  از آنچه  است  روز، همانند هزار سال  شش  از این

  مبنای بر  آسمان  امور آن  قرار داد که ، نظامی : در هر آسمان یعنی «کرد  را وحی  امر آن

،  ، ستارگان ، خورشید، ماه در هر آسمانی  یعنی» گوید: می  آید. قتاده می  سامان  به  نظام  آن

  را آفرید. بعد از این  چیز آن  ها و... همه ریاها، برفد ، ، فرشتگان کهکشانها، افالك

بود ـ گسترانید   از آسمانها آفریده  قبل  را نیز ـ که  زمین  که کار آسمانها بود  به  پرداختن

خود   در آفرینش  زمین  پس (قرار داد  کروی  هیأت  را به  آن  یعنی) پیچانید  را درهم  و آن

، از آسمانها متأخر  شدن  داده قرار  کروی  هیأت  و به  ر گسترانیدناما د  متقدم بر آسمانها

  درخشان  ستارگانی  : به یعنی «چراغها بیاراستیم  دنیا را به  و آسمان»«.  اعلم هللوا . است

  آسمان : چراغها را در یعنی «و حفظی»درخشند  می  مانند چراغ  و روشنگر که  ونورانی

از نفوذ   ستارگان  وسیله دنیا به  آسمان  . مراد؛ نگهبانی آفریدیم  بانیو نگه  زینت  عنوان  به

:  یعنی «عزیز علیم تقدیر خداوند  است  این»کنند  می  سمع  استراق  که  است  شیاطینی

، تقدیر و تدبیر  ترتیب ، همانا از و شگفت  شگرف  آفرینش  و این  بدیع  نظام  این

 داند. چیز را می همه  که  ، ذاتی قادر است  چیزی هر  بر آفرینش  که  است  خداوندی

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ
  این از تدبیر و تفکر در  کفار مکه «برتافتند  روی»  روشن  بیان  بعد از این «اگر  پس»

 «وبگ»  آن  به  و ایمان  تنزیلی  آیات  این  . یا از پیروی تکوینی  آیات  و در این  مخلوقات

 «دادم عاد و ثمود هشدار  صاعقه  چون  ای شما را از صاعقه»  آنان  به ص محمد  ای

.  است  ای صاعقه  ، گویی است  کشنده  دم در  مانند صاعقه  که  است  : عذابی مراد از صاعقه
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شدید   با رعدی  همراه  که  است  مذاب  از آتش  ای مرگبار یا قطعه  : بانگ در اصل  صاعقه

 آید. فرود می  سماناز آ

:  که  خواندیم ، سوره  در مقدمه ص خدا  با رسول  ربیعه بن عتبه  وگوی گفت  واقعه  در بیان

کرد   نهاد و التماس  ایشان  بر دهان  دست  رسیدند، عتبه  آیه  این  به  چون ص خدا  رسول

 شود.  نازل  عذاب  جلوتر نروند تا مبادا بر مشرکان  که

 

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

 ڌ   ڎ  ڎ  ڈ         ڈ  
 ‡ پیامبران  : چون یعنی «آمدند  سر بر آنان  رو و از پشت  از پیش  پیامبرانشان  چون»

آمدند اما جز  نزد آنها  و توانی  امکان  هرگونه  کار گرفتن و با به  و جهتی  از هر جانب

  و متأخر به  متقدم  : پیامبران است  این  از آنها ندیدند. یا معنی  ز دیگریچی  رویگردانی

  آنان  نیز به  پیشین  پیامبران  متأخر را آنها خود دیدند اما پیام  پیامبران  آمدند، که  سویشان

  و آنها را با این  آمده  سویشان به  همگی  و پسین  پیشین  پیامبران  گویی  بود پس  رسیده

  یگانگی  و فقط او را به «نپرستید جز خدا را  که»قرار دادند:   خطاب مورد  خنس

  سوی به «فرستاد فرومی  فرشتگانیا ، قطع خواست گفتند: اگر پروردگار ما می»بپرستید 

شما   آنچه  ما به  پس»  انگیخت برنمی  رسالت  ما به  سوی ما را به  از جنس  ما و بشری

نیستید   ، بشر هستید و فرشته پیامبران شما  : چون یعنی «اید، کافریم شده  فرستاده  بدان

: ما کافر و  . یعنی آوریم نمی  اید، ایمان آورده  همراه با خود به  که  شما و آنچه  لذا ما به

 باشد.  ما فرستاده  سوی شما را به أخداوند  که  امر هستیم  منکر این

  دعوت ایمان   سوی آنها را به  که  و سایر پیامبرانی  صالح هود و  امتها به  این  پاسخ ! آری

 بود.  کردند، این
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ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  
 و تصدیق  عزوجل  خدای  به  از ایمان «تکبر کردند  در زمین  ناحق  عاد، به  اما قوم»

باشند   برتری  این  مستحق  که آن طلبیدند، بی  اند برتری در زمین  که  و بر کسانی  رانشپیامب 

؟  است تر و نیرومندتر از ما پرتوان  کسی : چه یعنی «؟ و گفتند: از ما نیرومندتر کیست»

  از آنان  یکی  که طوری  داشتند به  و استواری  قوی  های بلند و تن  های قامت  زیرا آنان

  که  جایی هر را در  آن  کند و سپس می  با دستش  را از کوه  بزرگ  سنگی رهصخ

  تهدید کرد، به  عذاب  را به  هود آنان  که  ، وقتی روی  از این  گذاشت ، می خواست می

بود: ما   این  سخن  از این  منظورشان  شدند. البته  تنومند خود مغرور و فریفته  پیکرهای

  علمی  : آیا به یعنی «اند ندیده آیا».  آید، قادر و تواناییم بر ما فرود می  هک  عذابی  بر دفع

را آفریده از آنها   آنان  که  خدایی  که»اند  ، ندانسته است  عینی  دیدن  در حکم  که  یقینی

بخواهد،   هر چه  خویش  عذاب  از انواع  که بر این  او تواناست  پس «؟ تر است پرتوان

و   متناهی  بندگان  فرود آورد؟ لذا قدرت  بر آنان« : موجود شو کن: » کلمه  تنفقط با گف

  فرموده  ، مراد از این . بنابراین وغیرمحدود است  نهایت بی أخداوند  محدود و قدرت

او با   قدرت  ، چراکه نیست  تفضیلی  نسبت  است(، بیان تر  پرتوان  : )او از آنانأخداوند

  که  ماست  سخن  این  از باب  سخن  این  باشد بلکه نمی  مقایسه  بشر قابل  قدرت

نظر  را مد  ای و مقایسه  تفضیلی  نسبت  که آن بی«.  بزرگتر است اکبر: خدا  اهلل: » گوییم می

را  ‡ پیامبران  : معجزات یعنی «کردند ما را انکار می  آیات  نتیجه و در».  باشیم  داشته

 . است  حق  معجزات  این  دانستند که می  که با آن کردند، انکار می

 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     

 ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
و   سخت  صدای  که  است  توفنده  صرصر: تندبادی «باد صرصر فرستادیم  بر آنان  پس»

را   درختان رها وکشتزا  که  است  : صرصر: باد بسیار سردی قولی دارد. به  هولناکی

باد صرصر را   :این یعنی «شوم  در روزهای»سوزاند  آنها را می  آتش  که سوزاند چنان می
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بود،   نحس  روز نهایت  و هشت  شب  از هفت  عبارت  که  و ناخجسته  نحس  در روزهای

تا ».  است  کرده  بیان«  الحاقه» : سوره  در ابتدای  عزوجل  خدای  که چنان  بر آنها فرستادیم

  و خواری  و ذلت  رسوایی : خزی «بچشانیم  آنان  را به  خزی  دنیا عذاب  در زندگی

  آخرت  عذاب او قطع» بود  استکبارشان  رسواگر، همان  عذاب  این  . سبب است

  یاری  و آنان»  شدیدتر است خود  و اهانت  خوارسازی: در  یعنی «تر است رسواکننده

 کند. نمی  دفع  آنان را از  عذاب  این  ای بازدارنده  هیچ و «شوند نمی  داده

 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ائ    ائ  

 ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
و   ساخته  آنها روشن  را برای  نجات  : راه یعنی «کردیم  را راهبری  آنان  و اما ثمود پس»

  و از مخلوقات  کردیم  داللت  حق  راه  ـ به  سویشان هب ‡ پیامبران  را ـ با فرستادن  آنان

  اما آنها نابینایی»  دادیم راهبر قرار  های روشنگر و نشانه  آنها عالئم  بر فراز راه  خویش

برگزیدند   طاعت را بر  و معصیت  : کفر را بر ایمان یعنی «دادند  ترجیح  را بر هدایت

  بر هر کس  که  است  : آتشی صاعقه «را فرو گرفت  آور آنان  خفت  عذاب  صاعقه  پس»

  است  کننده خوار  : عذاب هون  افگند. عذاب او را از پا می  درنگ کند، بی  اصابت

بر  أبود و خداوند  کیفر کردار خودشان  : این یعنی «شدند می  مرتکب  کیفر آنچه به»

  کردند نجات می  و پرهیزگاریبودند   آورده  ایمان  را که  و کسانی»نکرد   ستم  آنان

 . مؤمنان از  وی  و همراهان ÷ بودند از صالح  عبارت  ایشان  که «دادیم

 

 ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  
 پیامبر!  : ای یعنی «شوند می  گرد آورده  دوزخ  سوی خدا به  دشمنان  روز که  و آن»

  دوزخ  سوی به  با خشونت  همگی أخدا  ندشمنا  که  کن  یادآوری  مشرکان  را به  روزی

  را تکذیب ‡وی  پیامبران  هستند که  کسانی  همه أخداوند  شوند. دشمنان می  رانده

 «رسند همدیگر فرامی  به  آنان  پس»اند  و تکبر ورزیده  سر برتافته  و از عبادتش  کرده
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  دیگر بپیوندند و همه  یک به  همه شوند تا می  بازداشته  همه  تا آخرشان  : از اول یعنی

  : اهل امر که  این کند بر می  داللت  خود این  نشوند. البته  آیند و پراکنده  هم یکجا گرد

 بسیارند.  دوزخ

 

 ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   
 آنچه  درباره  و پوستهایشان  و چشمهایشان  رسند، گوشهایشان  بدان  تا چون»

  آنچه  به  : اندامهایشان یعنی «دهند می  گواهی  بر ضدشان»  در دنیا از معاصی «کردند می 

دهند. مراد از  می  کنند و گواهی می  اند، نطق داشته  پنهان  شرك  به  از عمل  زبانهایشان  که

 . است  آنان  تناسلی  آلتهای از  : پوستها، کنایه قولی . به است  بدنهایشان  پوستها: پوست

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 ٿ  ٿ   
 گویند: همان دادید؟ می  گویند: چرا بر ضد ما گواهی خود می  بدن  پوستهای  و به»

 : همان یعنی «است  ما را نیز گویا گردانیده  در آورده  زبان  رابه  چیزی هر  که  خدایی 

.  است  ، ما را نیز گویا نموده را گویا کرده  خویش  ناطق  مخلوقات  ههم  که کسی 

  سخن  به  ما را در آخرت  بود همچنین  را در دنیا گویا کرده  زبانهایتان  که چنان پس

او  و»  ایم داده  اید، گواهی کرده  که  هایی بدیها و زشتی  ، به و بنابراین  است  درآورده

 او برگردانیده  سوی و به»نبودید   چیزی  که  در حالی «فریدبار شما را آ  نخستین

 بر  گمان شما توانا باشد، بی  و ایجاد ابتدایی  بر آفرینش  که  : کسی یعنی «شوید می 

 . نیز تواناست  خویش  سوی به  گردانیدنتان و باز  بازآفرینی

فرمود:   که  است  آمده مالک  بن از انس  و دیگران  مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث

  خاطر چه به  دانید که فرمودند: آیا می  گاه خندیدند آن  که  بودیم ص خدا  نزد رسول»

با   بنده  وگوی گفت داناترند. فرمودند: از  و رسولش أ: خدا ؟ گفتیم خندم می  چیزی

  ا مرا از ستمـ آی  پروردگارش  به  بنده  گوید ـ یعنی ؛ می درافتادم  خنده  به  پروردگارش

  در این  گوید: پس . می ام داده  پناهت فرماید: چرا، می  ؟ پروردگار متعال ای نداده  پناه
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  . خداوند متعال پسندم را نمی  خودم جز  دیگری  گواه  خود هیچ  علیه  من  صورت

  و امروز نویسندگان  است  بسنده  خودت بر  گواه  عنوان  به  فرماید: امروز نفست می

  آن  اند. سپس بر تو بسنده  گواهان  عنوان  به (اعمال  نویسنده  فرشتگان)  گرامی

  گفته  اندامهایش  و به  شده  مهر نهاده  بر دهانش  هنگام  افزودند: در این ص  حضرت

شوند.  گویا می  وی  اعمال  اندامها به  درآیید و گویا شوید. پس  سخن شود: به می

  سخن  شود که می  داده  او اجازه  و به  شده  برداشته  وی  ز دهانمهر ا  فرمودند: سپس

 (وگور شوید گم)باد شما را   گوید: دوری می  خویش  اندامهای  به  خطاب  بگوید. پس

 «. کردم می  شما دفاع  از جای  آخر من

 

ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ڃ   ڃ     ڃ          ڃ     
 بر ضد شما گواهی  و پوستهایتان  و چشمهایتان  مبادا گوشهایتان  که و شما از این»

از  ، یا دوزخیان  به  سبحان  خدای  از خطاب  : این قولی  به «کردید نمی  پوشی دهند پرده 

  ، از بیم اشایستن  اعمال  ارتکاب  : شما در هنگام . یعنی است  آنان  به  پوستهایشان  سخن

بودید   امر غافل  و از این کردید نمی  پوشی دهند، پرده  شما گواهی  علیه  اندامهایتان  که این

بد شما نیز حاضر نباشد،   اعمال  ارتکاب  از بشر در هنگام  دیگری  گواه  اگر هیچ  که

  تا در هنگام  یستقادر ن  انسان  و از آنجا که دهد! می  شما بر شما گواهی  خود اندامهای

در   و پنهانکاری  پوشی پرده  معنای  کند پس  پوشی ردهپ  خویش  از اندامهای  گناه  ارتکاب

  ، بیدارباشی الهی  بیان  این  . البته است  اجباری  گواهان  حضور این  از بیم  گناه  اینجا، ترك

  را بر خود احساس  اظریو ن  ، وجود مراقب حال  همه او باید در  که  است  مؤمن  برای

کنید،  می»  از گناهان «را که  از آنچه  بسیاری خدا  داشتید که  گمان  لیکن»کند 

 کردید.  جرأت  گناهان  ارتکاب  به  پندار بود که  بنابر همین  پس «داند نمی

د: فرمو  اند که کرده  روایت مسعود از ابن  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  و مسلم  بخاری

شدند:   نزدیک  من  نفر به  سه  که  بودم  کرده  خود را پنهان  کعبه  های پرده  در میان  من»

  قریشی  که  دامادش با دو  ثقفی  تن  بودند. یا یک  ثقفی  که  با دو دامادش  قریشی  تن  یک
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ود. آنها ب  اندك  قلبهایشان  و دریافت  بسیار و فهم  آنان  شکمهای  و چربی  بودند. چاقی

  برایم  که  از آنها با صدایی  یکی اثنا  . در این شنیدم را نمی  آن  من  گفتند که  سخنانی  باهم

  شنود؟ دیگری ما را می  سخنان  این أخداوند  دانید که : آیا می بود گفت  شنیدن  قابل

  ، او آن بلند نکنیم را  شنود اما اگر آن را می  ، او آن را بلند کنیم  : اگر ما صداهایمان گفت

را   آن  را بشنود، مسلما کل  از آن  چیزی : او اگر گفت  گریدی  ولی شنود! را نمی

  بود که  ، همان گفتم ص خدا  رسول  ماجرا را به  گوید: این می مسعود شنود. ابن می

:  است  آمده  شریف  کرد. در حدیث  الخاسرین( نازل  را تا: )من  آیه  این  عزوجل  خدای

جديد،وأنافيماتعملأناخلق!آدمبنا يافيهاليناديإآدمابنعلييأتييوممنليس»

.ويقولاأبدترنيلملوقدمضيت،فإنياغدبهأشهدلكاخيرفيشهيد،فاعملعليكاغد

د فرزن  کند: ای ندا می  چنین  که آید مگر این نمی  بر فرزند آدم  روزی  : هیچكذلمثلالليل

  ، فردا بر تو گواه کنی می  عمل  که  در آنچه  و من  هستم  جدیدی آفرینش   من ! آدم

زیرا   بدهم  تو گواهی  نفع به  قیامت  تا فردای  بده  خیر انجام  عمل در من   پس  باشم می

  سخن  نیز مانند این  . و شب یبین مرا نمی  همیشه  دیگر هرگز و برای رفتم   من  که  گاه آن

 «.گوید را می

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  
  را هالك شما  بردید، بود که  پروردگارتان  غلط در باره  به  که  گمانتان  و همین»

 شما را  داند، بود که را نمی  از اعمالتان  بسیاری أخداوند  که این  به  : گمانتان یعنی «کرد

  همین کردید و  شتاب  گناه  و جسور گردانید لذا در ارتکاب  جری  معصیت  اببر ارتک

دنیا و  در «شدید  و از زیانکاران»در افگند   دوزخ  گردانید و به  امر شما را هالك

 . آخرت

فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده كهللعبدا  جابربن  روایت  به  شریف  در حدیث

،فقالباهللظنهمسوءقدأرداهماقومنإفالظنباهللالوهويحسنإحدمنكمأاليموتن»

 أخداوند  به  که این از شما نمیرد، جز  : هرگز یکی _... چ  چ  چ  +: تعالياهلل
  را هالك  ، آنانأخداوند  به  گروهی  پروراند زیرا سوءظن می  نیک  و اندیشه  گمان



 

8230 

  پروردگار خویش  غلط در حق  به  که  گمانتان  ود: و اینفرم أخداوند  گردانید پس

 «. شدید  زیانکاران از  گردانید، در نتیجه  اندیشیدید، شما را هالك

 : است  بر دو قسم  اند؛ گمان علما گفته

و   فضل و  ، رحمت عزوجل  خدای  به  نسبت  انسان  که  است  این  : و آن نیک  ـ گمان 1

فرماید:  می  قدسی  شریف  در حدیث أخداوند  که باشد. چنان  داشته  را گمان  احسانش

 «. هستم خود  در حق  خویش  بنده  در نزد گمان  : منبيعبديناعندظنأ»

از   بعضی  او به  که  است أدر مورد خداوند  گمان  این  و ناپسند: و آن  زشت  ـ گمان 2

 ندارد.  علم  افعال

  کرده  و غافلشان  سرگرم  چنان  خام  آرزوهای  هستند که  مردمی»گوید:  می  بصری  حسن

از   ندارند. یکی ثوابی  هیچ  روند که می  بیرون  حالی روند، در  از دنیا بیرون  چون  که  است

  چه  که  ندارم  باکی و  پرورانم می  نیک  و اندیشه  گمان  پروردگارم  به  گوید: من آنها می

زیرا   است  گفته  او دروغ که  درحالی ! بخشایشگر و آمرزگار است  وردگارمزیرا پر  کنم می

  گاه داد. آن می  انجام  هم  نیک ، یقینا عمل  داشت می  نیک  گمان  پروردگار خویش  اگر به

 «.کرد  را تالوت  آیه  این

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
  دردشان  به  هیچ  صبر و شکیبایی  ورزند، این  باییشکی  و بر عذاب «اگر صبر کنند  پس»

  نیست  رفتی  بیرون  و هرگز آنها را از آن «است  در آتش  جایگاهشان»خورد زیرا  نمی

  سوی به  کنند که  : اگر درخواست یعنی «نیستند  طلبند، از بخشودگان  و اگر بخشایش»

  شوند زیرا سزاوار این نمی  ، برگردانیدهشوند  دارند برگردانیده  در دنیا دوست  که  آنچه

صادر   عفو برایشان  این بشوند، نیز  رضا و عفو الهی  نیستند و اگر طالب  بازگشت

 کنند.  را تحمل  آنها ناگزیر باید دوزخ  شود بلکه نمی

الموت: » است  آمده  شریف  در حدیث بعد   هیچ ، : بعد از مرگ یعنی« مستعتبمنوال

در   عملی  و در آن  جزاست  سرای  زیرا آخرت  نیست  بخشایشی  و طلب  خواهی معذرت

 باشد. کار نمی
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ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ        ھ        ھ  ھ  
 به  را از شیاطین  همنشینانی  : بر آنان یعنی «را برگماشتیم  همنشینانی  آنان  و برای»

  همنشینان  آن  پس»کنند   را گمراه  تا آنان  و همراز مسلط کردیم  صمیمی  دوستانی  عنوان 

 «دادند  جلوه  آراسته  برایشان»  آن  از امور دنیا و شهوات «است  رویشان  را پیش  آنچه

  آراستند برایشان «و» واداشتند أخداوند  های و نافرمانی  معاصی  ارتکاب  و آنها را به

را نیز آراستند و   امور آخرت از  شان  آینده  : برایشان یعنی «بود  سر آنان  را پشت  آنچه»

  و بر آنان»  دوزخی  و نه  بهشت  ، نه حسابی  و نه  در کار است  رستاخیزی  گفتند: نه

ٹ   ژ:  است أخداوند  فرموده  این  و آن «شد  ثابت»  عذاب  : وعده یعنی «قول

کنم(  و انسانها پر می  را از جنیان  جهنم اقطع):  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

از   پیش  که»  کافری  امتهای  در جمله  عذاب  : وعده یعنی «هایی در امت»«. 113هود/»

  کردند، بر آنان  عمل  اینان  مانند اعمال بر کفر و به «ـ گذشتند  و انس  ـ از جن  آنان

  هم  سودی  و هیچ  بد خویش  وافعال  با تکذیب «زیانکار بودند  نآنا  هرآینه»شد   ثابت

 نبردند.

 

 ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  
 دیگر  برخی  به  از کافران  : برخی یعنی «ندهید  گوش  قرآن  این  گفتند: به  و کافران»

  آن  خواندن  و در اثنای»فراندهید   د، گوشخوانن می  پیامبر و مؤمنان  که  قرآنی  گفتند: به

کنید. یا   معارضه  ، با قرآن و باطل  بیهوده  سخنان  : با گفتن یعنی «بگویید  بیهوده  سخنان

  و نفهمد که گردد  مشوش  آن  بلند کنید تا خواننده  آن  خواندن  خود را در اثنای  صدای

و   و همهمه  کشیدن داد و  و جیغ  زدن  ا کفـ ب  آن  تالوت  خواند. یا در اثنای می  چه

باشد »نفهمد   چیزی  از آن  گردد و کسی  نامفهوم  قرآن  پا کنید تا قرائت هیاهو ـ غوغا به

 کنند.  بازایستند و سکوت  قرآن  لذا از خواندن  در قرائتشان  بر آنان «شوید  غالب  که
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 ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
کفار از   تمام  به  تهدید و هشداری  این «چشانیم می  سخت  عذابی  کافران  به او قطع»

  آنچه  بدترین  حسب را به  آنان او حتم»  است  فوق  سخن  گویندگان  به  ملهج

ترین  زشت  جزای  برحسب  : قطعا آنها را در آخرت یعنی «دهیم کردند، جزا می می

:  است  این  معنی  قولی . به دهیم ـ جزا می  است  شرك  ند ـ و آنا در دنیا کرده  که  اعمالی 

  آنان  به  پاداشی  نیکشان  برابر اعمال و در  دهیم جزا می  بدشان  بر اعمالرا در برا  آنان

اند زیرا  داده  در دنیا انجام  که  میهمان  داشت و گرامی  رحم  صله  چون  ؛ اعمالی  دهیم نمی

  مترتب  و پاداشی مزد  گونه  هیچ  و بر آن  و هدر است  باطل  نیکشان  عمالبا وجود کفر، ا

 . نیست

 

 ې  ې     ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ        ۆئ  ۈئ          ۈئ  
 جاودانه  ، سرایی در آن  آنان  . برای است  آتش  که هللا  دشمنان  سزای  است  این»

  آن در  اقامتشان  که  است  و مستمرشان  مدام  اقامت  رایس  همان  : دوزخ یعنی «است 

:  یعنی «کردند می ما را انکار  آیات  که  است  کیفر آن  جزا به  این»ندارد   هرگز انقطاعی

،  سخت  کیفری  ، به است  سبحان  از نزد خدای  قرآن  که  حقیقت  انکار این  سبب آنها به

 شوند. می  مجازات

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ   ېئ  ېئ     ېئ 

 جب  حب   
و   از جن  دوکس  آن پروردگارا!»وارد شوند   دوزخ  به  که  گاه آن «گفتند  و کافران»

  که  ای و جنی  انسی  های: شیطان یعنی «ده  ما نشان  کردند، به  ما را گمراه  را که  انس

 و  دادن  جلوه  به  را که  ای گمراهی  و رؤسای آراستند ما می  را برای  و معاصی کفر

 «دراندازیم  تا آنها را زیر گامهایمان»  بده  ما نشان  پرداختند، به ما می  کفر برای  آراستن

، فرو  داریم  آنان بر  را که  از خشمی  و قدری  بکشیم  انتقام  از آنان  کرده  و لگدکوبشان
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: تا از  است  این  معنی . یا در دوزخ  از نظر جایگاه «ندشو  تا از فروترماندگان»  بنشانیم

 رسوا گردند.  خوارشدگان

  یکی کردند،  را گمراه  أخدا  بندگان  که  دو کس  آن»گوید:  می طالب ابی بن علی

  ابلیس زیرا  برادر خود را کشت  بود که  )قابیل( فرزند آدم  و دیگری  است  ابلیس

نیز ـ   آدم و )قابیل( فرزند  ـ است  تر از آن و پایین  از شرك  ـ اعم  دعوتگر هر شری

  ریخته  تا قیامت  که  است  هر خونی  ـ شریک  است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان

 «. گذاشت  غلط را بنیان  روش  این  که  است  کسی  شود زیرا او اولین می

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  
 و شریکی  است  : او یگانه یعنی «است هللگفتند: پروردگار ما ا  که  کسانی  راستی به»

اقرار  او  خود برای  عبودیت  و به  تعالی  حق  و یکتایی  پروردگاری  به  گونه ندارد. بدین

  سبحان  خدای  ایبر  عمل  و اخالص  بر یکتاپرستی «ورزیدند  استقامت  سپس»کردند؛ 

بر امر  و  ننموده  انحراف  و چپ  راست  ، به نکرده  التفاتی أهللجز ا  معبودی  لذا به

  وی  معصیت و از  کرده  عمل  وی  طاعت  به  مرگ  ورزیدند و تا دم  پایداری  تعالی  حق

ـ   حنیف  شرع  اماحک  تمام  به  و عملی  قولی  پایبندی  شامل  معنی  این  نمودند؛ که  اجتناب

:  هستند که  کسانی  اینان  شود ؛ پس ـ می  و محرمات  ، معامالت از عقاید، عبادات  اعم

  که  ای با مژده  همراه «آیند می فرود  آنان بر»  سبحان  از نزد خدای «فرشتگان»

  در هنگام  بر ایشان  فرشتگان  فرودآمدن مراد،»گوید:  . مجاهد می است  دلخواهشان

از   ایشان  که  است  در هنگامی  فرود آمدنشان مراد»گوید:  می  قتاده«.  است  رگشانم

  که  است  مراد این»گوید:  می  اسلم  زیدبن«. خیزند برمی و حشر  بعث  برای  قبرهایشان

  برانگیخته  حساب  برای  که  و در هنگامی  ، در قبرهایشان مرگشان  در هنگام  فرشتگان

  ، قولی باره  در این  اسلم زیدبن  قول»گوید:  کثیر می ابن«. دهند می  مژده  ایشان  شوند، به می

 «. مورد است  در این  اقوال  همه  کننده نیکو وجمع  بس
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نإ»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  آمده براء  روایت  به  شریف  در حدیث

اخرجيالمؤمنلروحتقولالمالئكه الروأ  الطيبفيةالطيبحيتها ،تعمرينهكنتالجسد

  روح  ای گویند: می  مؤمن  روح  به  : فرشتگانغيرغضبانوربوريحانروحليإاخرجي

 ! داشتی می آباد ( تعالی  حق  با طاعت)را   آن  که  ای بوده  ای پاکیزه  در جسم  که  پاکیزه

و   ای و خوشی  و روزی  رزق  سوی و به  ایشیو گش  و آسایش  راحتی  سوی به  آی  بیرون

  درباره  که  است  گفتنی«.  نیست  بر تو خشمگین  که  پروردگاری  سوی به  آی  بیرون

  حدیث  جمله  ؛ از آن است  آمده  بسیاری  و روایات  ، احادیث و پایداری  استقامت  اهمیت

مرا  !هللا ، یا رسول فرمود: گفتم  که  ستا  ثقفی هللعبدا  بن  سفیان  روایت  به  ذیل  شریف

ربيقل»! فرمودند:  زنم  چنگ  آن  دستور دهید تا به  کاری  به ثماهلل  : بگو: استقم،

  چیزی  از چه !هللا : یا رسول گفتم«.  کن  استقامت  بر آن  گاه آن  است  أاهلل  پروردگار من

را گرفتند و فرمودند:   خویش  زبان  گوشه ص  خدا   رسول هستید؟  بیمناك  بیشتر بر من

 «.! از این»

  کسانی  ایشان»، فرمود:  آیه  مورد نظر در این  کنندگان در تفسیر استقامت ابوبکر

ورزیدند... و گفتند؛   استقامت  در سخن  که  ورزیدند چنان  استقامت  در عمل  هستند که

در تفسیر  عمر«. نیاوردند  شریک  وی  را به  چیزی  ، سپس است  أهللپروردگار ما ا

ورزیدند،   استقامت  وی  طاعت  آنها در راه  که  عزوجل  خدای  سوگند به»فرمود:   آن

  ثم»فرمود:   در تفسیر آن عثمان«. نکردند  ، نیرنگ روباهان  مکر و فریب  بسان  سپس

 أخدا  خود را برای  عمل  ، سپس است  أهللا گفتند: پروردگار ما  استقاموا ـ یعنی
گفتند: پروردگار ما   اند که  آنها کسانی»فرمود:   تفسیر آن در  علی«. گردانیدند  خالص

 «.جا آوردند را به  فرایض  ، سپس است أهللا

 ذکر شد.  که  است  ای معانی  همان  نیز به  استقامت  در معنای  تابعین  نظریات

!  هان»:  مژده با این   آیند همراه ، فرود می با استقامت  نمؤم  پایداران  بر این  فرشتگان ! آری

و »شوید  می افگنده   بر آنها پیش  که  آخرت  از امور و رخدادهای «مدارید  بیم

شما   نانم  خدای اید زیرا اینک  داده  از امور دنیا از دست  که  بر آنچه «نباشید  اندوهگین

  بهشتی  باد شما را به  و مژده»  است  اطر گردانیدهخ آسوده  و اندوهی  غم  را از هرگونه
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  رسید و در آن می  بهشت  در دنیا؛ زیرا شما قطعا به  آن  به «شدید می  داده  وعده  که

 برید. سر می به  جاودانه  آن  و در نعمتهای  مستقر شده

 صدیق ابوبکر  در شأن  کریمه  آیه  این»گوید:  می  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  و این  دخترانش  و فرشتگان  است  أهللگفتند: پروردگار ما ا  شد زیرا مشرکان  نازل

«  است هللپروردگار ما ا» : خود که  گفته  هستند. لذا آنها بر این  ما نزد وی  نیز شفیعان  بتان

 هللردگار ما اپرو: » گفت ابوبکر  که کردند در حالی  پیشه  و انحراف  نورزیده  استقامت

  او بر این  . پس است  و پیامبر وی  بنده ص و محمد  نیست  او شریکی  ، برای است  یگانه

  است  آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  درحدیث«. ورزید  استقامت  خویش  سخن

  سخن  این  مردم»فرمودند:   سپس  کرده  را تالوت  کریمه  آیه  این ص خدا  رسول  که

  در حالی)بمیرد   بر آن  کافر شدند لذا هر کس  بیشترشان  گاه را گفتند، آن ( ربنا اهلل  یعنی)

 «. است  ورزیده  استقامت  که  است  او از کسانی  گمان بی( پایبند باشد  مفاد آن  به  که

 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

 ڄ  ڃ  
  آخرت دنیا و در  ما در زندگی»گویند:  می  ایشان  به  حتضار مؤمنانا  در هنگام  فرشتگان

شما   یاریگری و  دار نگهبانی ، عهده : ما در امور دنیا و آخرت یعنی «شما هستیم  اولیای

  معنی  قولی یابید. به می  نجات  و از هر بیمی  شده  نایل  نیکی  هر مرام  لذا شما به  هستیم

  در آن  که  شما هستیم  دوستان  شما و در آخرت  اعمال  دنیا نگهبانان: ما در  است  این

طور شما را  و همین  کنیم می  پذیرایی و اعزاز  و از شما با اکرام  کرده  شما شفاعت  برای

رستاخیز و   هولناك  های از صحنه صور و  نفخه  و هراس  قبور، از هول  از وحشت

  سالمت  به« صراط»، شما را از  داده قرار  تمام  بالی  و فارغ  و انس  نشور، در امنیت

  داشته  خواهش  دلهایتان  و هر چه»  رسانیم می  ناز و نعمت پر  های بهشت  و به  گذرانده

  و در آنجا آنچه»لذتها و نعمتها   از انواع «است  شما فراهم  باشد، در آنجا برای

 . ای و دلهره  دغدغه  هیچ بی «راست شما» از خواهشها و آرزوها «کنید  درخواست
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 ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   
  حال در  بهشتیان  برای  که  : آنچه نزل «است  آمرزگار مهربان هللا  از جانب  ای میهمانی»

 شود. می  ساخته  آماده  و میهمانی  از روزی  بهشت  به  آمدنشان فرود

 . است  مؤمن  نورزا  استقامت  به  فرشتگان  ، از سخنان اینها همه

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
از »  نیست تر و خوشگفتارتر نیکوسخن  : کسی یعنی «اعتبار سخن  نیکوتر به  و کیست»

 «کرد  دعوت»  وی  توحید و طاعت  سوی : به یعنی «هللا  سوی را به  مردم  که  کس  آن

گوید  می  دیگری  انسان به  انسان  یک  که  است  سخنی  ، بهترینأهللا  سوی به  دعوت  پس

از   : من کرد و گفت  صالح  عمل»  که  کس  از آن  اعتبار سخن  نیکوتر به  کیست «و»

  بندگان  دعوت  میان  که  هرکس  . پس باشم می  و منقاد پروردگارم  و تسلیم «مسلمانانم

  همراه به أخداوند  فرایض  انجام  ـ که  شایسته  و عمل  سبحان  خدای  شریعت  سوی به

از غیر   بود نه  از مسلمین  خویش  دین کرد و در  ـ جمع  است  وی  از محرمات  اجتناب

  تر در عملش ثواب  تر و بیش تر، نیکوروش از او نیکوسخن  کس  هیچ ا، قطع ایشان

 . نیست

. در  است  شده  نازل  مؤذنان  شأندر   کریمه آیه  : این که  است  آمده  نزول  سبب  در بیان

بر  خدایا!»فرمودند:  ص خدا  رسول  که  است  نیز آمده عمر  روایت  به  شریف  حدیث

  در باره  کریمه  آیه  دیگر: این قولی  بار تکرار کردند. به دعا را سه  و این« بیامرز  مؤذنان

  این  بصری  حسن  هر وقت: » هک  است  شده  نقل  که شد؛ چنان  نازل ص خود پیامبر اکرم

، او  است  أخدا  ، او حبیب است ص خدا  رسول : او گفت خواند، می میرا   کریمه  آیه

 أخدا  ، به است أخدا  خلق  ، او بهترین است أخدا  ، او برگزیده است أخدا  ولی
  لبیک  عوتشد  به  که  است  تعالی  در نزد حق  زمین  اهل  ترین داشته دوست او  سوگند که

  این  اما حق«. کرد  بود، دعوت  کرده  اجابت  خودش  که  آنچه  سوی را نیز به  ومردم  گفت

 را شامل  أخداوند  سوی به  و هر دعوتگری  است  ، عام کریمه آیه  این  که  است

 شود. می 



 

8235 

  ـ یعنی صالح  لناگزیر باید عم  أهللا  راه  دعوتگران  شود که می  دانسته  کریمه آیه  از این

اعتقاد   اعالم ، از محرمات  ، اجتناب و مستحبات  نوافل  دادن  ، بسیار انجام فرایض  ادای

  جمع  را ـ با هم أخداوند  برای  عمل  و اخالص  امور عقیدتی  خود در همه  صریح

 کنند.

 

  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ

 ڱ  
  و بر آن  است  راضی  آن  به  أخداوند  که  ای : نیکی یعنی «برابر نیست  و بدی  و نیکی»

  مجازات  و بر آن  را ناپسند داشته  آن  عزوجل  خدای  که  ای دهد، با بدی می  پاداش

و مراد از   گذشت در اینجا، مدارا و«  حسنه»: مراد از  قولی . به نیست  کند، یکسان می

  : بدی یعنی  «کن  دفع  نیکوتر است  که  ای شیوه  به».  است  و درشتی  خشونت«  یئهس»

  سخنی  مانند گفتن ؛ کن  ، دفع است  ممکن  آن  دفع  که  ای شیوه  نیکوترین  بدکار را به

، صبر  در برابر گناه  گذشت ، در برابر بدی  نیکی  بد، تقدیم  و نیکو در برابر سخن  خوش

  و تحمل  دیگران  لغزشهای از  پوشیدن  و چشم  و خشونت  در برابر خشم  ییو شکیبا

با   و تعامل  را در اخالق  شیوه  اگر این  ... که آنان  های نداشتنی  ها و دوست ناخوشی

  ، گویی است  او دشمنی  تو و میان  میان  که  کسی  بناگاه»:  گیری  در پیش  دیگران

توز  کینه  ، دشمن کنی  نیکو دفع  شیوه  را با این  : اگر بدی نییع «است  مهربان  دوستی

 شود. دلسوز می  مانند دوستی  برایت

  بن  ابوسفیان  درباره  کریمه  آیه  این»گوید:  می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

او و   یانم  که  ای با خویشاوندی  بود ولی ص اکرم رسول  دشمن  شد که  نازل  حرب

یار و یاور   اسالم شد و در  مسلمان  گردید و سپس  ایشان  ، دوست گرفت  صورت  ایشان

 برقرار  صمیمیت و  پیوند مهربانی  نیز با ایشان  خویشاوندی  وسیله  گردید و به  ایشان

 «.کرد
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،  وی  سوی به  باید در دعوتشان  که  است  أخدا  راه  آموز دعوتگران  ادب  کریمه  آیه  این

باید   که  است  مردم  ناظر بر همه  کریمه  آیه  باشند و نیز این  آراسته  متعالی  اخالق  این  به

 قرار دهند.  خویش  اجتماعی  تعامل  را سرلوحه  اخالقی  پسندیده  روش  این

 

 ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  
 یابند و این نمی  قدرت  با نیکی  بدی  دفع  : بر خصلت یعنی «یابند را درنمی  و این»

 بر «صبر کردند  که  جز کسانی»کنند؛  نمی  عمل  آن  پذیرند و به را نمی  سفارش 

وخیر   در ثواب «بزرگ  بهره  را جز صاحب  و آن»  ناخوشی  و تحمل  خشم  فروخوردن

از   عظیم  ، بخشایشی خصلت  زیرا این «گیرد فرانمی»؛  دنیا و آخرت  سعادت  و کسب

را ندارد.   بزرگ  و موهبت  بخشایش  این  قابلیت  هر ناکس  پس  است  منان  خدای  سوی

و   شکیبایی  را به  مؤمنان  خداوند متعال»گوید:  می  کریمه  آیه  در تفسیر این ك عباس ابن

  در هنگام  گذشت  و به  جهل با  شدن روبرو  در هنگام  بردباری  ، به خشم  صبر در هنگام

حفظ   شیطان  را از آسیب  آنان کنند، او  اگر چنین  دستور داد پس  با بدی  شدن روبرو

  مهربان  دوستی  گویی  گردد که می  فروتن  ای گونه  به  برابرشان در  کند و دشمنشان می

 «. است

 

 ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  
  کرد، اینک  را بیان  با وی  تعامل  و نحوه  انسی  دشمن  دفع  راه  خداوند متعال  هک بعد از آن

  ای و اگر وسوسه» فرماید: و می  داشته  را بیان  شیطانی  ها و کششهای وسوسه  درمان  راه

و   آوردن  هیجان به ، برانگیختن  : شبهه نزغ «افگند  وسواس  تو را به  شیطان  از سوی

،  کرد زیرا وسوسه  تشبیه « نزغ«  را به  افگنی وسوسه  أ. خداوند است  فگندنا  دمدمه

  که  ای شیوه  به  بدی  از دفع تو را  : اگر شیطان انگیزد. یعنی برمی  را بر شر و بدی  آدمی

یا   همانند آن  ای را با بدی  بدی  که  آراست  امر را برایت  ، برگردانید و این نیکوتر است

 چرا»  نکن  و از او پیروی  شر شیطان از «ببر  پناه هللا  به  پس»:  گویی  پاسخ  از آن تر خشن

شنود و  خود می  سوی تو را به  و التجای  بردن  پناه «داناست  خداوند شنوای  که
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انسان   داند پس خود را می  بارگاه به  انسان  صادقانه  بستن و امید  شیطان  های وسوسه

  ببرد. در حدیث  او پناه  به  شر شیطان و از  کرده  گشایش  طلب  تعالی  حق باید از  مؤمن

نماز   سوی به  چون ص خدا  رسول  که است  آمده  ابوسعیدخدری  روایت  به  شریف

ونفخههمزه،منالرجيمالشيطانمنالعليمالسميععوذباهللأ»فرمودند:  خاستند، می برمی

و   و دمیدن  ، از وسوسه شده  رانده  و دانا از شر شیطان شنوا  خدای  به  برم می  : پناهونفثه

 «. وی  افسون

 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  

 ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  
و   حجت  یمعنا ، به آیه  : جمع آیات «است  و روز و خورشید و ماه  او شب  و از آیات»

و روز وخورشید و   : شب . یعنی است  وی  و قدرت  أخداوند  بر وحدانیت  دال  برهان

  برای»باشد  می  وی  و حکمت  و عظمت  بر قدرت  أخداوند  کونی  های ، از نشانه ماه

  هستند پس  وی  از مخلوقات  دو، آفریدگانی  زیرا این «نکنید  سجده  خورشید و ماه

  سجده  خداوندی  برای و»شوند   قرار داده أخداوند  ربوبیت  شریک  که  نیست  درست

اگر تنها او را  ، است  آفریده»را   یاد شده  : چهار پدیده یعنی« آنها را  کنید که

  عبادت  هستید، راه  تعالی  حق  برای  خالصانه  عبادت  : اگر شما مدعی یعنی «پرستید می

  همچون  بودند که  مردمی : است  آورید. نقل  شریک  وی  به  که این  ، نه است  این  وی

  برای  کردن  از سجده  پنداشتند که می کردند و می  سجده  خورشید و ماه  برای«  صائبین»

 شدند.  کار نهی  از این  در نظر دارند. پس را  أخداوند  برای  ، سجده خورشید و ماه

،  سجده  امر به  که  روی  از آن  است  تالوت  سجده  ، در نزد جمهور علما، محل آیه  این

  آخر آیه  سجده  ، موضع:ابوحنیفه  در نزد امام  . ولی است  شده  ساخته  پیوست  بدان

 شود. می  تمام  با آن  باشد زیرا معنی می _ېئ  ۈئ  ېئ+:  دیگر، یعنی

 

 



 

8280 

 ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ    ۆئ  ۈئ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ەئ  ەئ
روز   پروردگار تواند، شبانه  در پیشگاه  که  ، کسانی باك  ورزیدند چه اگر تکبر  پس»

امر   از امتثال  گروه  : اگر این یعنی «شوند نمی  کنند و خسته یاد می  پاکی  را به او

 تکبر  تعالی  باری  از عبادت  فرشتگان  چرا که  نیست  باکی  تکبر ورزیدند، هیچ پروردگار

  تسبیح گویند و از می  تسبیح  وی  و روز برای  شب  ا و در طولدائم  ورزند بلکه نمی

 شوند. نمی  و دلتنگ  و ملول  سست  گفتن

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      

 ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  
را   مینتو ز  که  است  او این»  و وحدانیت  قدرت  های و نشانه «آیات»دیگر  «و از»

  این  که  است  و خاکساری  از خواری  ، عبارت خشوع  اصل «بینی می  و پژمرده  خاشع

  خشک  زمین  لذا چون  است  شده  گرفته  ، استعاره رونق و بی  خشک  زمین  تعبیر برای

  آب  آن بر  چون  پس»شد.   خاشع  : زمین شود که می  نبارد، گفته  باران  شود و بر آن

آید و  درمی  حرکت  ها به رستنی  سبب  به  : زمین یعنی «آید  جنبش  ، به تیمفروفرس

  بروید، پرحجم  از آن  گیاه  که از آن  قبل  : زمین یعنی «و بردمد»جنبد  می  ها بر آن سبزه

  رویش  که  است  این  سبب  به  زمین  آمدن : رشد و باال قولی آید. به شود و باال می می

و «  اهتزت: » دو کلمه مراد از  که  است  افزایند. گفتنی می  آن  ها بر حجم ستنیو ر  گیاهان

  کسی  همان  گمان بی».  است  سبز شده  از زمین  و متحرك  زنده  تصویری  ارائه«  ربت»

مجدد و حشر و   برانگیختن با «است  مردگان  بخش بخشید، زندگی  را زندگی  آن  که

 از زنده  باشد ؛ اعم  که  هر چه «تواناست  او بر هر چیزی  در حقیقت»  نشر آنان

 . و غیره  ، میرانیدن گردانیدن 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 و  حق  دهاز جا  که  : کسانی یعنی «کنند می  ما کژروی  در آیات  که  کسانی  گمان بی»

  جایگاه غیر را در  و آن  نموده  را تحریف  عزوجل  خدای  کنند و کالم می  میل  استقامت

 «نیستند  پنهان و  بر ما پوشیده»کنند  نمی  مترتب  را بر آن  آن  عقلی  نهند و الزم می  آن

  . و این دهیم جزا می کنند، می  که  برابر آنچه را در  لذا آنان  داناییم  آنان  حال  ما به  بلکه

یا   شود، بهتر است می  افگنده  در آتش  که  آیا کسی»  بسیار سخت  است  تهدیدی

  و کژاندیشان  کژروان  که  است  مراد این «آید؟ خاطر می  آسوده  روز قیامت  که  کسی

، در روز  هیال  آیات  به  مؤمنان  که شوند در حالی می  افگنده  دوزخ  آتش  ، به الهی  در آیات

  از دوگروه  یک  کدام  کنید که  شما خودداوری  آیند پس خاطر می  و آسوده  ایمن  قیامت

« کنید، بیناست می  آنچه  همانا او به»شر  از خیر یا «خواهید، بکنید می  هر چه»بهترند؟ 

لفظ »گوید:  می  دهد. زجاج می  مناسب  کنید، جزای می  برابر آنچه شما را در  پس

 «.باشد می  سخت  امر و مفید تهدیدی لفظ «خواهید، بکنید می  اعملوا:  هر چه»

  عماربن و  ابوجهل  درباره  کریمه  آیه  این»گوید:  می  نزول  سبب  در بیان  فتح بشیربن

 . است  عام  مفاد آیه  البته«. شد  دو نازل  آن  حال  و تفاوت یاسر

 

 ک  ک  ک  گ   ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک  
 ایقین «شد کافر شدند  نازل  بر آنان  چون»  قرآن  : به یعنی «ذکر  به  که  کسانی  گمان بی»

:  یعنی «عزیز است  کتابی  آن  که  تحقیق و به»شوند  می  مجازات  در برابر کفر خویش

و برتر از  و ارجمند  گرامی  است  کنند، کتابی می  و کژاندیشی  کژروی  در آن  که  قرآنی

برتر و   کتاب  زنند، این  طعن  در آن  قرار گیرد، یا طاعنان  مورد معارضه  که  است  آن

  که  است  رفیعی دژ استوار و  شود، گویی  داده  نسبت  عیبی  آن  به  که  است  واالتر از آن

 باشد. می  کوتاه  جو از آن تحریفگر و عیب  و غداران  طاعنان  دست
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 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  
 از  کریم  : قرآن یعنی« یابد نمی  راه  در آن  سر آن  و از پشت  آن  روی  از پیش  باطل»

  جانبی . از است  شود، محفوظ و مصون  افزوده  یا در آن  کاسته  از آن  چیزی  امر که  این

شود و بعد از  نمی  از خود، تکذیب  قبل  آسمانی  کتب  ، از سوی مبین  کتاب  دیگر، این

  است  مؤید آن  همه  و آینده  گذشته  کند؛ پس  را ابطال  آید تا آن نمی  نیز کتابی  آن

  را بر آن  باطل  چگونه : یعنی «است  ستوده  با حکمت هللا  از سوی  ای فروفرستاده»

و   حکمت  ، از کمال آن  فرودآورنده  ذوالجالل  خدای  که خواهد بود در حالی  راهی

،  خویش  و فرزانگی  حکمت از  که طوری  به  برخوردار است  اوصاف  و واالترین  برترین

؛  است  او ستوده  همچنان دهد، می آنها قرار  درست  و جایگاه  امور را در نصاب

،  است  نموده  فیضان  بر آنان  که  بسیاری  برابر نعمتهای او را در  خلقش  تمام  که طوری به

 ستایند. می

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
  بود، گفته  شده  از تو گفته  پیش  پیامبران  به  که  جز آنچه» ص محمد  ای «تو  به»

 و  و دروغ  جادوگری  به  کفار ـ از انتسابت  گروه  این  تو از سوی  : به یعنی «شود نمی

  اقوام شود زیرا نمی  شد، گفته  از تو گفته  پیش  پیامبران  به  که  ـ جز مانند آنچه  دیوانگی

تو   به  گروه  این  اکنون  هم  گفتند که را می  چیزهایی  همانند این  ایشان  نیز به  ایشان

  باش کیباشکیبا بودند، تو نیز ش  خویش  بر آزار اقوام  ایشان  که  همچنان  گویند پس می

 «است  دردناك  عقوبتی  صاحب  و هم  آمرزش  صاحب  هم  پروردگارت  گمان بی»

 عقوبت  راه  به  پویند، یا همچنان را می  آمرزش  آیا راه  که  است  با آنان  راه  انتخاب  پس

 رهنوردند. 

  آیه  این  فرمود: چون  که  است  آمده مسیب سعیدبن  روایت  به  شریف  در حدیث

اهلل»فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  نازل  کریمه عفو وتجاوزهلوال هنأ ،العيشحدأما

بر   بود، زندگی نمی أخداوند  : اگر عفو و درگذشتأحدكل،التكلوعقابهولوالوعيده
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عفو و )  به  هرکسی  گمان بی بود، نمی  وی  گوارا نبود و اگر هشدارها و عذاب  کس هیچ

 . پرداخت می  معاصی  ارتکاب  به  ای مالحظه  هیچ  بی  یعنی«. کرد می  تکیه  وی ( مغفرت

 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ېئ  
  نازل  عرب  غیر زبان  را به  : اگر قرآن یعنی «گردانیدیم می  اعجمی  را قرآنی  و اگر آن»

:  یعنی «است نشده  شیوا بیان   آن  گفتند: چرا آیات می»  عرب  کافران «اقطع»  کردیم می

را   عجم  و زبان  هستیم  ؟ زیرا ما عرب است نشده   ما بیان  زبان  به  آن  چرا آیات

 گفتند: آیا می  یعنی «؟ زبان  عرب  آن  و مخاطب  عجمی  است  آیا کتابی»  فهمیم نمی

  امر چگونه  باشد؟ این می  عربی  پیامبر، پیامبری  که در حالی  است  عجمی  ، سخنی سخن

ۈ  ۈ  +: مراد از  قولی به باشد؟ می  متناسب  و اوضاع  حال  و با ایجابات  صحیح

منظور   به  از آن  تا بعضی  نشده  قرار داده  فاصله  آن  آیات  : چرا میان است  این _ٴۇ

  نازل  عربی  زبان  ، به عرب  فهماندن  برای  از آن  و بعضی  عجمی  زبان  ، به عجم  فهماندن

  کالمی  گفتند: این کرد، قطعا آنها می می  چنین  تعالی  : اگر حق است  این  گردد؟ پاسخ

 «است  و شفایی  هدایت  مؤمنان  برای  قرآن بگو:»  است  آشفته  و در هم  آمیخته  هم به

کنند  می  شفا حاصل  ای و شبهه  و از هر شک یابند می  راه  حق  ، به آن  وسیله هب  ایشان  که

  قرآن  در مورد شنیدن «است  ای سنگینی  گوشهایشان ندارند، در  ایمان  که  و کسانی»

  ، به قرآن  قرائت  دیگر را در هنگام یک  که  است  جهت  ، بدین آن  معانی  و فهمیدن

:  یعنی« است  ای کوری  آنان بر  و قرآن»کنند  می  سفارش آفرینی او غوغ  کاری بیهوده

  ، آنها از دیدن را ببینند بنابراین  توانند حق نمی  کند پس می  را خیره  دیدگانشان  قرآن

دور ندا   از جایی  گویی«  چنانند که  مثل  به «اینان»کرند   آن  کور و از شنیدن  قرآن

دهند  دور ندا می  او را از مسافتی  که  است  کسی  همانند حال انآن  : حال یعنی «شوند می

شود،  می  گفته  برایش  را که  شنود اما سخنی خود را می  نداکننده  صدای  که طوری  به
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  که  دارد چنان  مصادیقی  در هر زمان  که  است  آنان  حال  برای  تمثیلی  این  فهمد. البته نمی

  معانی  از فهم  شوند که روبرو می  با مردمی  أخدا  راه  گرانحاضر نیز دعوت در عصر

 شوند. می  فراخوانده  قرآن  باور به  سوی  دور به  از جایی  دورند، گویی  به ، قرآن

  که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان جبیر  جریر از سعیدبن  ابن

  نازل  و عربی  عجمی  زبانهای  طور مختلط به  به  قرآن  نچرا ای  گفتند که  فرمود: قریش

 فرمود.  نازل  را در پاسخشان  کریمه آیه  این  أخداوند  ؟ پس است  نگردیده

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حبخب  مب  ىب   

 يب  جت  حت  خت  
 ها بر کتاب  فرودآوردن  بلکه  نیست  نوی  پدیده ص بر محمد  قرآن  نزول ! باری

را   تورات «کتاب  موسی  به  راستی و به»:  است  بوده  الهی  دیرپای  ، سنت‡ پیامبران

و   است  حق  گفتند: تورات  از مردم  زیرا بعضی «شد  واقع  اختالف  در آن  پس  دادیم»

و   قدیمی  عادتی  این !ص محمد  : ای . یعنی است  باطل  گفتند: تورات  هم  بعضی

،  خویش  سوی به  شده نازل  در کتب  که  است ‡ پیامبران  های امت  دار در میان ریشه

در  آن   به  و نسبت  کرده  اختالف  خویش  تو نیز در کتاب  قوم  که  کنند چنان می  اختالف

  سابق  که  ای کلمه  پروردگارت  گر از جانبوا»قرار گرفتند   و باطل  حق  دو سوی

 از  عذاب  انداختن تأخیر  در به  پروردگارت  پیشین  : اگر حکم یعنی «، نبود شده صادر

  فیصله میانشان  اقطع»بود؛   صادر نشده  ، در ازل تا روز حساب  امتت  کنندگان تکذیب

  به  آن  آنها درباره  و در حقیقت»  بر آنان  دنیوی  عاجل  عذاب  با فرستادن «شد صادر می

  شک  سخت  و قرآن  تورات  ، در حقانیت کنندگان تکذیب : یعنی «دچارند  سخت  شکی

 دارند.

 

 مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   
بد در   کاری  و هر کس  سود خود اوست کند، به  پیشه  شایسته  کاری  هر کس»

  پس «ستمکار نیست  بندگان  در حق  و پروردگارت  خود اوست  زیان  گیرد، به پیش
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  داشتن را جز بعد از برپا  کند و احدی نمی  عذاب  برابر گناهش جز در را  کس  هیچ

 نماید. نمی  مؤاخذه ‡ پیامبران  فرستادن و  حجت

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  

 ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 ، فقط قیامت  از وقت  : آگاهی یعنی «اوست  فقط منحصر به  قیامت  هنگام  علم»

 ÷ جبرئیل  وقتی  که  چنان  نیست  علمی  را بدان  و دیگران  بوده  تعالی  باری  مخصوص
در   که  شخصی» فرمودند:  وی  در پاسخ  پرسید، ایشان  قیامت  درباره صاز سیدالبشر

  از وقت  هر کس ذال«.  نیست  کننده  ، داناتر از سؤال است  شده  سؤال  از وی  آن  باره

.  داناتر است  آن  خود به أبگوید: خدا  گیرد، باید در پاسخ قرار می  مورد پرسش  قیامت

ها در  میوه  که  است  هایی پوشش : اکمام «آیند نمی  بیرون  ها از غالفهایشان میوه  و انواع»

  شکوفایی  به  که  وقتی شوند و  نگهبانی  آنها از آفات  وسیله  کنند تا به آنها رشد می  درون

خود   در غالف  آیند و یا همچنان می  بیرون خود  غالف  رسند، یا از درون می  و پختگی

گذارد  خود را نمی  گیرد و بار شکم بار برنمی در شکم  ای مادینه  و هیچ»مانند  می  باقی

 ، یا باردار ای میوه  نآمد  از بیرون  چیزـ اعم : هیچ یعنی «دارد  علم  آن  او به  که مگر آن

  همه  این  به  عزوجل  خدای  علم  که یابد، جز این نمی  ـ تحقق  ای حامله  و بار نهادن  شدن

نیز   قیامت  گردد، علم برمی  تعالی  حق  امور به  این  علم  که چنان  پس  امور، محیط است

  سبحان  خدای  روز قیامت:  یعنی «دهد را ندا می  آنان  که  و روزی»گردد  او برمی  به

شما آنها را   که  : کسانی یعنی «کجایند؟  من  شریکان : که»دهد  را ندا می  مشرکان

شما   آنها را بخوانید تا برای  و غیرآنها ـ اینک  از بتان  پنداشتید ـ اعم می  من  شریکان

تو   رسا به  گویند: ما با بانگ می»نمایند   شما دفع را از  کنند، یا عذاب  شفاعت

از   یک  هیچ  که  کنیم می  تو اعالم  : به یعنی «نیست ما  از میان  گواهی  هیچ  که  گوییم می

  یکتاپرست  و امروز ما همه  دهیم نمی  وجود دارد، گواهی  تو شریکی  برای  که این  ما به

 . هستیم
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 ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
در   مشرکان  که  : آنچه یعنی «شد  گم  پرستیدند، از نظر آنان می  ز اینا  پیش  و آنچه»

  کارشان به  و هیچ  نابود و ناپدید شده  پرستیدند، در آخرت و مانند آنها می  دنیا از بتان

دریافتند  کردند و  : یقین یعنی «نیست  گریزگاهی  را هیچ  آنان  و دانستند که»آید  نمی

 ندارند.  الهی  از عذاب  نجاتی  و راه  گریزگاه  هیچ  که

 

 ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
خیر   و جلب  از درخواست  : انسان یعنی« شود نمی  خیر خسته  هرگز از دعای  انسان»

در اینجا  خیر  که  است  شود. گفتنی نمی  و خسته  ، ملول خویش  برای  تعالی  حق  از بارگاه

برسد، نومید و  او  به  اگر شری  ولی»  است  و رفعت  ، مقام ، سلطه ، سالمتی مال:  معنی  به

  و مهربانی  از یاری او برسد،  به  ای و فقر و بیماری  : اگر بال و سختی یعنی «دلسرد است

تا بدانجا   است  طمع بی  بسیار دلسرد و بدان  وی  بسیار نومید و از رحمت  أخداوند

  برطرف  دیگر هرگز از وی ، است  رسیده  وی  به  که  ای ناخوشی  این پندارد، می  که

 شود. نمی

 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
او   ـ به  است  او رسیده  به  که  از رنجی  ـ پس  خود رحمتی  و اگر از جانب»

و   و فقر، خیر و عافیت  و بیماری  از سختی  پس  انسان  : اگر به یعنی «بچشانیم

  چیزی  : این یعنی «است  من  حق  : این خواهد گفت اقطع»  داریم  ارزانی  ای توانگری

او   که  روی  از آن  ام را داشته  آن  و استحقاق  شایستگی  أدر نزد خداوند من   که  است

 ، براساس قرار گرفته  در آن  که  نعمتی  این  پندارد که می  . پس است  راضی  من  ملاز ع

  بندگانشأ خداوند  که  است  از آن  غافل  ولی  است  بوده  خودش  و شایستگی  استحقاق 

  ، بنده واقعیت  آزماید تا در عرصه ـ هر دو ـ می  و نکبت  خیر و شر و نعمت  را به

  این  گردد. همچنین قرار و ناشکیبا متمایز بی  صابر از بنده  منکر و بنده  هشکرگزار از بند
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  پیامبران  که  گونه  آن «شود برپا  قیامت  که  پندارم و نمی»گوید:  می  راضی خود از  انسان

، جز از  رستاخیز و قیامت  وقوع در امر  شک  که  دهند. باید دانست ما خبر می  به  از آن

  و کفر را پنهان  تظاهر نموده  اسالم  اند و به متزلزل  در دینشان  که  ا کسانیی  کافران

  اگر هم»گوید:  می  شکاك  ناسپاس  انسان  ، آن همچنین «و»باشد.  دارند، متصور نمی می

  انبیا از برپایی  که  آنچه  بودن  راست فرض بر «شوم  بازگردانیده  پروردگارم  سوی به

  نزد او برایم اقطع»اند  خبر داده ما  رستاخیز و حشر و نشر به  دادن  و روی  قیامت

 شد!  خواهم  و اعزاز نایل  کرامت به  در بهشت  تعالی  : نزد باری یعنی «خواهد بود  خوبی

خیر   ، مستحق هست  در وجود خود وی  که  فضلی  بر اساس  پندارد که می  گونه و بدین

در  «سازیم می  کردند آگاه می  آنچه را به  کافران  شک  بدون»باشد  می  دنیا و آخرت

  آنچه  برعکس  که «چشانیم می  آنان  به  سهمگین  از عذابی او مسلم»  روز قیامت

 شود. نمی  و هرگز از آنان قطع  شده  پندارند، دامنگیرشان می

 

 ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
  انسان  به  و چون»شود:  را یادآور می  انسان  از طغیان  دیگری  نوع  وجلعز  خدای  سپس

اعتبار   ، به است  انسان  که این  او ـ از حیث  ، طبیعت حال  در این «داریم  ارزانی  نعمتی

  کشان و دامن»  الهی از شکر و سپاس «گرداند می  روی»:  که  است  ـ این  افراد آن  غالب

  پیشه  گردنکشی بیند و تکبر و برتر می  حق  : خود را از انقیاد برای یعنی «گذرد می

  برسد، صاحب او  به»  ای ، فقر و بیماری : بال، سختی یعنی «شری  و چون»کند  می

  و التماس  زاری و  دعا برداشته  به  گیر، دست پی  صورت به  پس «بسیار است  دعایی

لفظ   که  است  سخنی ،« عریض«  سخن  . پس نیست  کردنی کند و دعا و التجا را رها می

اما   اندك  ، سخنی«وجیز»  ، سخن آن  باشد. و در مقابل  اندك  آن  بسیار و معنای  آن

 . است  پرمعنی

و فریاد   و زاری  تضرع  عزوجل  خدای  سوی برسد، به  و شری  بدی  انسان  به  چون ! آری

  دور سازد و او در این  ، از وی است  فرود آمده  بر وی  را که  کند تا آنچه می  و استغاثه

  عزوجل  خدای او  که  است  گونه فشارد. بدین می  پای  گیرانه ، پی و التجا و استغاثه  زاری
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کند، در  می  فراموشش ، و راحت  آسودگی  حال اما در  یاد کرده  و سختی  رنج  حال را در

  تحقق  اما در هنگام  کرده  و التماس  زاری  بارگاهش  به  و نقمت  نکبت  نزول  هنگام

دارند، ن  قدم  ثبات  که  و مسلمانانی  کار کافران  شیوه ! نماید. آری می  او را ترك  نعمت

 . است  چنین این

  بن عتبه و  مغیره  مانند ولیدبن  کفاری  درباره  آیات  : این است آمده  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  ربیعه

 

 ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
  ما از آنچه گفتند: )دلهای   که  ؛ همانان قرآن  کننده  تکذیب  مشرکان  این  به !ص محمد  ای

  : به یعنی «دیدید بگو: آیا»« 5/ آیه...( » است  در پوششی  انیخو فرامی  آن  سوی  ما را به

  کافر شده  آن  به شما  خدا باشد، سپس  از سوی»  قرآن  این «اگر  که»خبر دهید   من

،  است  در آن  آنچه  باشید و به  و نپذیرفته  انگاشته  را دروغ  شما آن  : سپس یعنی «باشید

دارد،   بزرگی  ناسازگاری  چنین  که  کس  از آن  کسی دیگر چه»باشید؛   نکرده  عمل

و ستیز شما   عداوت  شدت  سبب  ـ به  کس ، هیچ صورت  ن: در آ یعنی «؟ تر است گمراه

  که  است  معلوم  بالضروره» گوید: می  فخر رازی  . امام تر نیست ـ از شما گمراه  با حق

  قرآن  بر نپذیرفتن  ، اصرارشان بنابراین  نیست  بدیهی  ، علمی قرآن  بودن  باطل  مدعیان  علم

بنیاد  بی  آنها راه  که  است  این  و علم  عقل  لذا ایجاب  تاس  عقاب  موجبات  از بزرگترین

 «.بازگردند  واستدالل  تأمل  شیوه  و به  انکار را رها کرده

 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           

 جئ  حئ  مئ  
  روشن ، دانش  رتو فروغدر پ  زودی : به یعنی «بنمایانیم  آنان  خود را به  آیات  زودا که»

  آنان  را به  قرآن  و راستی  صدق  ها و داللتهای و نشانه  ما است  کالم  قرآن  که  سازیم می

؛ از  آسمانها و زمین  در پهنای  وجود خودشان  : در بیرون یعنی «در آفاق»  نمایانیم می

و   و صاعقه  رعدوبرق و  و روز و باد و باران  و شب  و ستارگان  تا ماه  خورشید گرفته
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  آیات  زودی  : به یعنی «آنان  و در نفسهای»اینها  و دریا و غیر  و اشجار و کوه  نبات

  وجود و ساختمان  کارگاه در  که  بدیعی  و حکمت  و دقیق  پیچیده  خود را در صنعت

:  قولی . به یانیمنما می  آنان  نیز به ، ایم ایجاد کرده  وی  روحی  و ترکیب  خود انسان  هستی

  خدای  که  قلمروها و شهرهایی از:  است  ، عبارت در آفاق  الهی  های مراد از نشانه

  های گشود و نشانه  بعد از ایشان  مسلمان  و پیشوایان  پیامبر خویش  را برای  آن  عزوجل

  د حقاو خو  شود که  روشن  تا برایشان»  است  خود مکه  : فتح ایشان  او در نفسهای

  آشکار شود که  تمام  روشنی به  ، بر آنان انفسی و  آفاقی  آیات  : تا با نمایاندن یعنی «است

  آیا کافی»  است  حق  ، همه را آورده  آن  که  پیامبری و  کرده  را نازل  آن  که  و کسی  قرآن

  بر اعمال  است  گواه «؟ است  گواه  خود بر هر چیزی  پروردگارت  که»  برایشان «نیست

  خود کافی  گواهی  ؟ آیا این است  شده  از نزد او نازل ، قرآن  که بر این  است  کفار و گواه

 ؟. نیست

،  انفس و  در آفاق  الهی  های نشانه  ساختن  نمایان  : وعده که  است  این  معنی  حاصل

خواهند کرد   اهدهرا مش  خواهند بود و آن  شاهد آن  زودی  به  آنان  که  است  حقیقتی

  بر همه  که  است  ای و الشهاده  الغیب  عالم  خدای  کتاب  قرآن  که  خواهند دانست  گاه آن

 . است  چیز گواه

  طلوع ، از پیشاپیش  که  است  کریم  معجز قرآن  آیات  از بزرگترین  یکی  کریمه  آیه  این

 .1دهد ـ خبرمی  انفس  ر عرصهد  و هم  آفاق  در عرصه  ـ هم  و تکنولوژی  عصر علم

 

 ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  جت     حت    خت  مت  ىت  يت   
و   و حساب  روز قیامت  در وقوع  یعنی «پروردگارشان  در لقای  آنان  باشید که  آگاه»

  عمل  آن  برای  کنند، نه تفکر می  در آن  ، نه جهت  بدین «تردید دارند»  آن  و عقاب  ثواب

  اوبه امسلم  باشید که  آگاه»دارند   حذر و پروایی  هیچ  از آن  هم  یند و نهنما می

                                                           
  که  است  گرد آورده«  کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمی  هایی جلوه»عنوان:   تحت  کتابی  باره دراین  مترجم 1

  قرآن  اعجازعلمی  در میدان  منتشر گردید. البته  احمد جام  االسالم شیخ  انتشارات  ( از سوی1179)  در سال

 . است  منتشر گردیده  مختلف  زبانهای  به  ، صدها کتاب کریم
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  ها وقدرت و دانستنی  معلومات  تمام  به  سبحان  خدای  علم  پس «دارد  احاطه  هرچیزی

 قرار  وی  و قبضه  سلطه  تحت  ، همه و مخلوقات  داشته  ها احاطه توانمندی  تمام  به  وی

کنند در  می  شک  آخرت  در رستاخیز و حساب  که  است  شده  را چه  انمنکر  دارند پس

  .؟! است  را آفریده  آنان  نخست  در آفرینش  عزوجل  دانند خدای می  که حالی



 

8203 

 ﴾شوری   سوره ﴿
 . است  ( آیه51)  و دارای  است  کیم

 

امور خود  در  یشانا  که  وصف  این  به  مؤمنان  توصیف  سبب به  سوره  اینتسمیه:   وجه

  سیاسی  نظام  زیربنای و  قاعده  در اسالم  شوری  که  روی  آن و از 1کنند می  مشورت  باهم

«  شوری»،  است  اسالمی  امت  علیای  مصالح  بخش و تحقق  مسلمانان  زندگی  و اجتماعی

 شد.  نامیده

 . است  و رسالت  وحی  حقیقت  ، بیان سوره  این  محور اساسی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ذکر   شایان . در قاف  سین  با ادغام « ، قاف ، سین ، عین حاء، میم»شود:  می  خوانده  چنین

  در آغاز آن  مقطعه  از حروف  دو آیه  که  است  کریم  از قرآن  سوره  ؛ تنها در این است

  سخن  که  است  باشد. گفتنی  سوره  این  برای  ، دو اسم دو آیه و شاید هر  است  آمده

 . گذشت«  بقره«  سوره  در اول  مقطعه  حروف  درباره

 

 ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  
از تو   پیش  که  کسانی  سوی تو و به  سوی به  باحکمت  خداوند غالب  گونه این»

و با   خداوند غالب  که  وحیی  بسان !صمحمد   یعنی: ای «فرستد می  وحی بودند،

توحید   سوی به  دعوت  شامل  را که  ویشخ  فرستاد و کتب ‡بر سایر پیامبران  حکمت

  وحی  سوره  تو نیز در این  سوی امور را به  این  سان فرود آورد، بدین  ، بر آنان ومعاد است

  کتابهای  در تمام  بلکه  فقط در قرآن  را نه  اصول  این  تعالی  حق  که  بدان  فرستد پس می

 . است  تکرار کرده  یآسمان

  هشام  بن  حارث فرمود:  که  است  عنها آمدههلل ا رضی  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

شما فرود   سوی به وحی   چگونه هلل!ا کرد و گفت: یا رسول  سؤال صخدا   از رسول
                                                           

 . است  ( آمده بینهم  شوری  : )وامرهم28« آیه»در   توصیف  این 1
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عنيفصمفيعليوهوأشدهصلصلةالجرسمثليأتينياأحيان»فرمودند:   آید؟ ایشان می

مانند   : احیانا وحیمايقولفأعيرجالفيكلمنيالملكيأتينياان،وأحيماقالوقدوعيت

  ، از من پس  است  بر من وحی   انواع  ترین سخت  آید و آن می  بر من  جرس  آهنگ

  شتهفر  و احیانا هم  ام ، فراگرفته است  گفته  را فرشته  آنچه  شود که می  قطع  درحالی

گوید  می  را که  آنچه  گوید پس می  سخن  و با من آید می  نزد من  مردی  صورت به

بر   در روز بسیار سردی  وحی  که  دیدم  من» افزاید: عنها می هللا رضی  عائشه«.  گیرم فرامی

  شد، از پیشانی می  قطع  از ایشان  وحی  که شد و هنگامی می  نازل  صخدا  رسول

 «.آورد فشار می  بر ایشان  وحی  جریان  ؛ از بس که ریخت می  رقع  مبارکشان

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  
در  ، ، در آفرینش در ملک « خدا است  از آن  است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه»

 یعنی:«  عظیم»و «  علی«  دو وصف«  است  و عظیم  و او علی»  و در اداره  بندگی

  مخلوقاتش  بر تمام  سبحان  خدای  و نفوذ تصرف  قدرت  قدر، بر کمال بزرگ  لندمرتبهب

 بود.  مقام  این  مناسب  دو وصف  کنند لذا ذکر این می  داللت

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
  که  نمانده  چیزی  یتفطرن: یعنی «شوند  ارهپ پاره  آسمانها از فرازشان  که  نمانده  چیزی»

و  بشکافند  ، از فراز سر مردم سبحان  خدای  شأن  و جالل  عظمت  سبب  آسمانها به

  مشرکان  سخن  آسمانها از این  که  است  است: نزدیک  ، مراد این قولی فروریزند. به  درهم

  است  محتمل  شوند. همچنین  پاره ، بشکافند و پاره برگرفته  گفتند: خداوند فرزندی  که

  پاره پاره  و از هم بشکافند  است  آسمانها بزرگند، نزدیک  که  باشد: از بس  مراد این  که

بر   که  بسیاری  فرشتگان وجود  سبب آسمانها به  که  است  است: نزدیک  شوند. یا مراد این

احمد و   روایت  به  شریف  حدیث در  که شوند. چنان  پاره آنها قرار دارند، بشکافند و پاره

راكعملكالوفيهإقدمفيهاموضعتئط،مانألهاقَّالسماءوحُطتأ»است:  آمده  ترمذی
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  در آن  قدم  یک  کند زیرا جای  ناله  که  است  درآمد و سزاوار آن  ناله به  : آسمانوساجدأ

 «. است  یا سجده  رکوع  درحال  ای فرشته  در آن  که جز این  نیست

را   سبحان  یعنی: آنها خدای «گویند می  تسبیح  حمد پروردگارشان  همراه  و فرشتگان»

  پاکی به  حالی در باشد، جایز نمی  بر وی  آن  و اطالق  نیست  سزاوار شأنش  که  از آنچه

  آنچه  سبب  و بهآورند  می جا را به  وی  ، شکر و عبودیت فروتنی  از روی  کنند که یاد می

  فرشتگان «و»دارند   زبان بر را  وی  بینند، حمد و سپاس می  تعالی  حق  از عظمت  که

 «طلبند می  آمرزش» أخداوند  مؤمن  از بندگان «هستند  در زمین  که  کسانی  برای»

  دازد کهپر می  حقیقتی  بیان  به  خداوند متعال  گاه . آن نیز گذشت« غافر«  در سوره  که چنان

  ؛ در حقیقت باش  آگاه»است:   فاسقان  و توبه  ایمان  به  کافران  بستن  طمع  سبب

  است  بسیاری  و رحمت  مغفرت  دارای یعنی: او « است  مهربان  آمرزنده  که  خداست

  را مورد مرحمت  آمرزد و ایشان می  مؤمنان و بر  گفته  را اجابت  فرشتگان  دعای  پس

 دهد. ر میقرا  خویش

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
  پرستش  را به  یعنی: بتانی «اند خود گرفته  برای  سرورانی هللا  جای به  که  و کسانی»

  آن  سبب  دارد تا به می  را نگاه  یعنی: او اعمالشان « است  نگهبان  بر آنان هللا»اند  گرفته

  به  وی  از حساب  از اعمالشان  چیزی  ؛ پس ناظر است  شانکند و او بر اعمال  مجازاتشان

  بانو نگه  یعنی: ما تو را موکل « نیستی  آنان  وکیل» !صمحمد  ای «و تو»ماند  دور نمی

  گناهانشان  تو را به تا  ایم نگرفته  آنان  در قبال  تعهدی  گونه و از تو هیچ  قرار نداده  آنان

  و رساندن  فقط ابالغ تو  بر عهده  بلکه  ایم تو سپرده  را به  آنان  یتهدا  و نه  کنیم  مؤاخذه

 . و بس  است  پیام
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ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  

 ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
تو نیز   ویس به»  فرستادیم  از تو وحی  قبل  پیامبران  سوی به  که یعنی: چنان « گونه و بدین»

  وحی  قومش  زبان  به  بر هر پیامبری  که چنان « فرستادیم»  قومت  زبان  به« را  عربی  قرآنی

آنند. یعنی:   و مراد اهالی  است  مکرمه  القری: مکه ام « دهی  بیم را  القری تا ام»  ایم فرستاده

سایر   به  ، نسبت سرزمین  نشد زیرا آ نامیده  القری ام  . مکه دهی را هشدار  مکه  تا اهالی

  حدیث  این  جمله  از آن  که  بسیاری  دالیل به ، برخوردار است  بیشتری  سرزمینها از شرف

اهللرضأحبأواهللرضألخيرنكإواهلل»است:  مکه  به  خطاب صخدا   رسول  شریف

اهللليإ و   تو بهترین اقطع  خدا سوگند که  : بهماخرجتمنكخرجتأنيأولوال

  از تو اخراج  من  و اگر نبود که  هستی  خداوند در نزد وی  سرزمینهای  ترین داشته دوست

  اند، مکه کرده  جدید اثبات عصر  علمای  که و چنان«.  آمدم ، هرگز از تو بیرون نمی شدم

  تو فرستادیم  سوی  را به  نیز قرآن« و»قرار دارد.   زمین  کره  دایره  قطب در مرکز  مکرمه

  و بیم»در سایر بالد   از مردم «هستند  آن  پیرامون  را که  کسانی»  از عذاب  دهی  تا بیم

  و خدای  است  خالیق  روز، مجمع  زیرا آن  یعنی: از روز قیامت « جمع از روز  دهی

  در آن  آورد همچنین گرد می  آن  فراخ  ـ در عرصه  را ـ همه  و آخرین  اولین  عزوجل

 آن  و وقوع « نیست  در آن  تردیدی  که»کند  می  را با اجساد جمع  ارواح  تعالی  حق روز،

 یعنی: همه « در دوزخ  در بهشتند و گروهی  گروهی»  است  برگشت  و غیرقابل  حتمی 

  خویش  و جایگاه  سرنوشت  سوی به  هر گروهی  گاه آیند آن در محشر گرد می  خالیق 

 شوند. می  ساختهرهسپار 

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

 ۈ   
  دین  یعنی: اهل « یگانه  امتی»یعنی: بشر را  «را  آنان ا، قطع خواست و اگر خدا می»

  طبق بر و  ازلی  مشیت  به  آنان  ولی  بر گمراهیو یا   یا بر هدایت «گردانید می»  واحدی
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  بخواهد، به  را که  هرکه  لیکن»شدند   متفرق  مختلفی  ادیان  ، به تعالی  حق  الغهب  حکمت

و »  است  اسالم  که  حق  در دین  با وارد نمودنش «آورد درمی  خویش  رحمت

کند و  دفع  را از آنان  عذاب  که «ندارند  یار و یاوری  هیچ»  یعنی: مشرکان « ستمگران

 دهد.  دشوار، یاری  موقف  آنها را در این

 

 ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ  وئ  
  سبحان  خدای  جای به  یعنی: آیا کافران «اند؟ خود گرفته  برای  او سرورانی  جای آیا به»

  یاریشان  خاطر که  این  آنها را به  اند که خود گرفته  برای  از بتان  و سرورانی  دوستان

 « است  سرور راستین  که  خداست»  است  انکاری  کنند؟ استفهام می  ند، پرستشده

گیرند زیرا   سروری را به  وی  که  است  سزاوار آن  تعالی  فقط حق  که آن  یعنی: حال

بخواهد، فقط   که  هر کس  برای  دهنده یاری  رسان نفع  رسان زیان  دهنده روزی  آفریننده

کند و  می  را زنده  مردگان  که»اوست:   و قدرت  نی: فقط از شأنیع « و اوست»  اوست

  و توانایی  قدرت  مقوله  که  یعنی: او بر هر امری « تواناست  چیزی بر هر  که  همو است

  الوهیت  به  که  است  آن  لذا فقط او سزاوار و شایسته  شود، تواناست  اطالق  بر آن

  به  یگانگی  شود و به  و یکتا قرار داده  یگانه  و در پرستش  شده  ساخته  مخصوص

 گرفته شود.  و دوستی  سروری

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   
 یعنی: « خداوند است  سوی به  پیدا کردید، داوریش  اختالف  چیزی هر  و در باره»

و   دادن  فیصله  کنند، تنها مرجع می پیدا  اختالف  ـ که  ـ از کار دین  در هر چیزی  بندگان

کند،  می  داوری  در آن  روز قیامت  زودی و او به  است  أ، خداوند در مورد آن  داوری

دهد و در  می  را فیصله  کننده اختالف  طرفهای  دعواها و جنجالهای  که  روز است  در آن

از   و دوزخی  بهشتی  روهو دو گ  شده  بازشناخته  از مبطل  محق  که  است  هنگام  آن

،  است  پروردگار من هللا»در مورد هرچیز   کننده حکم « این»گردند  دیگر متمایز می یک

  و بگو: من  کن  ابالغ  آنان  را به  حقیقت  این !صمحمد   یعنی: ای « کردم  بر او توکل



 

8209 

  و کار خویش  یو بر غیر  نه  کردم  پروردگار خود توکل  أبر اهلل  امور خویش  در تمام

غیر   سوی به  نه « گردم او باز می  سوی به و»  او سپردم  خود فقط به  شؤون  را در تمام

 . وی

 

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

 ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  
  عدم نها ازآ  کننده و ابداع  آفریننده  أیعنی: خداوند « است  فاطر آسمانها و زمین»

از   پس  را؛ نسلی  و زنانی  یعنی: مردان « شما جفتهایی  برای  خودتان  از جنس»  است

نیز از   چهارپایان  یعنی: برای «آفرید  نیز جفتهایی  آفرید و از چهارپایان»دیگر   نسل

  و اصنافی  ، انواع شما از چهارپایان  آفرید. یا برای  هایی ها و مادینه خود آنها نرینه  جنس

آنها را در   تعالی  حق  اند که حیوانی  نوع  از هشت  آفرید؛ و آنها عبارت  و مادینه  از نرینه

  در سلک  دادنتان یعنی: با قرار «پراکند می  شما را در آن»  است  ذکر کرده«  انعام«  سوره

گرداند زیرا  می، شما را بسیار  گی و مادینه  گی نرینه  در سلسله  و درآوردنتان  زوجیت

  خود را به أخداوند  که  است  . گفتنی است  نسل تکثیر  سبب  گی و مادینه  گی نرینه

  ، بر میزان« زوجیت«  فطری  سنت  کارگیری ستود تا به  ویژگی  تدبیر و این  این  داشتن

 « مانند او نیست  چیزی»کند   داللت  در زمین  زندگان  بر پراکندن  وی  تامه  حکمت

  ـ چون  و صفات  رسد تا در ذات نمی  وی  پایه  به  تعالی  باری  از مخلوقات  یعنی: چیزی

  شباهت  از مخلوقاتش  چیزی  او به  نه  باشد پس  ـ همانند وی  وعلم  ، قدرت حکمت

  همه  به «بینا»  موجودات  صداها از همه  همه «شنوای  و اوست»او   به  آنان  دارد و نه

ـ   مخلوقات  آفریند و همه می  خویش  را بنا بر حکمت  خویش  های آفریده او  امور؛ پس

 بیند. آنها ـ را می  و آشکار و نهان  ریز و بزرگ از  اعم

 

 ڃ    ڃ ڄ  ڃ ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ
فقط او   پس « اوست  از آن»آنها   گنجها، یا کلیدهای  یعنی « مقالید آسمانها و زمین»

دارد  می  را گشاده  بخواهد روزی  هرکه  برای»  است  آسمانها و زمین  و حاکم  متصرف
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و  داشتن  گشاده  و او در این  خویش  از خلق «دارد می  بخواهد تنگ  هرکه  و برای

 هر به  که  اوست»  است  تام  و عدالت  حکمت  ، صاحب و روزی  رزق  داشتن  فروبسته

،  خلق  برای  مصلحتی  ماند و هیچ نمی  پنهان  بر وی  ای یدهپوش  لذا هیچ « داناست  چیزی

 . نیست  غایب  از دید وی

 هیچ  به  ها را دارا نیستند پس از این  چیزی  بتان  که  است  این  اوصاف  این  مراد از بیان

 باشند. نمی  پرستش  شایسته  وجه 

 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 . است  الهی  العزم پیامبر اولی  هر پنج  نام  ، دربرگیرنده کریمه آیه  این

  کرده  سفارش  آن  در باره  نوح  به  را که  آنچه»  و آیین « دین  از احکام»  تعالی  حق

 اختالفی  در آنها هیچ ‡پیامبران  که  حق  دین  های نامهبر  از توحید و اصول «بود

 «شما  برای»دارند؛   و تام  عام  و هماهنگی  بر آنها توافق  همه  آسمانی  و کتابهای  نداشته 

محمد   ای « کردیم  تو وحی  سوی را به  و آنچه»  و مقرر داشت «گردانید  مشروع»نیز 

و   یمابراه به  را که  و آنچه»  از شرك  و برائت  سالما  و مقررات  و قوانین  از قرآن !ص

شریعتها در   که  هایی و برنامه  از احکام « کردیم  سفارش  آن  در باره  و عیسی  موسی

  عبارت ‡پیامبران همه   االشتراك  ما به  این ! دارند؛ آری  کامل  و انسجام  آنها اتفاق

  به  اناز ایم  عبارت  را که  اسالم  یعنی: دین «را برپا دارید  که: دین این»از:   است

،  است  شرعی  مقررات و  قوانین  و پذیرش  پیامبران  و طاعت  و توحید وی أخداوند

و در   اش و یگانگی  أخداوند  به  یعنی: در ایمان «نشوید  متفرق  و در آن»دارید  برپا

نکنید زیرا   اختالف  هم ، با انینشقو و  شرایع  و قبول  از پیامبرانش  و اطاعت  پیروی

را   پیامبری  هیچ  أخداوند»گوید:  می . مجاهد نیست  صحیح  اصول  در این  اختالف

  خویش  طاعت  و اقرار به  زکات  نماز، دادن  داشتن برپا  او را به  که جز این  برنینگیخت
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  گردانیده  مشروع  مبرانپیا  همه  را برای  آن  که  وی  دین  است  این  کرد پس  سفارش

دستور   این  ، شامل عبادات  و انواع  و تفاصیل  دین  در شعایر فرعی  اختالف  البته«.  است

  و اختالف  تفاوت  هم دیگر با  تا شریعت  از شریعتی ، قبیل  از این  شود زیرا اموری نمی

هر   برای):  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ فرماید:  می خداوند متعال  که  دارند چنان

 «.48مائده/« » ایم داشته  ، معین مخصوص  و روشی  و راه  از شما، شریعت  امتی

 از  یعنی: دعوتت «آمد  آنها گران ، بر خوانی فرامی  آن  سوی را به  مشرکان  که  آنچه»

  أخداوند  یگانگی  به  دادن دشوار و گواهی  ، بر آنان بتان  توحید و ترك  سوی به  مشرکان

  دعوت  این از  و سپاهیانش  آمد و ابلیس  گران  سخت  توحید بر آنان  کلمه  قرار بهو ا

پذیرد  نمی  این جز  عزوجل  شدند اما خدای  دلتنگ  و از آن  گرفته در فشار قرار  سخت

  هرکه هللا»برساند   نهایی  پیروزی  را برتر گرداند و به  و آن  داده  را یاری  دعوت  این  که

  توحیدی  عقیده  به  دادنش  با توفیق «گزیند خود برمی  سوی بخواهد، به»  از بندگانش «را

او آورد،   درگاه  به  روی  را که  و هر کس»  خویش  حنیف  دین  به  و درآوردنش

و   بازگشته  طاعتش  سوی به  را که  یعنی: هر کس «کند می  خود هدایت  سوی به

  را برای و او  داده  توفیق  دینش  در راه  رفتن  آورد، به  یرو  عبادتش  به  گرانه انابت

 دارد. می  اش و پیراسته  گزیند و پاك برمی  عبادتش

 

ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

 ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
 «همدیگر  حسد میان  صرف  آمد، به  برایشان  لمع  که از آن  نشدند مگر پس  و متفرق»

نیاوردند مگر   روی  تفرقه  نشدند و به  پراکنده  خویش  بعد از پیامبران  کتاب  یعنی: اهل

  انگیزه  ـ به علم  با وجود این  ولی  است  گمراهی  تفرقه  امر که  این  به  علم  از روی

  پیامبران  امتهای  ـ در میان  کبر، عار و ننگ، ت ریاست  بر سر طلب  تجاوز، حسد، رقابت

  خود، باهم  پیامبران  از بعثت  طوالنی  مدتی  از گذشت  شد و آنها پس  حاکم  تفرقه  پیشین

جز   کافر شدند و کافران دیگر  و گروهی  آورده  ایمان  گروهی  کردند پس  پیشه  اختالف

  که  اسالم  امت  به  است  هشداری این  البته نیاوردند.  کفر روی  تکبر و حسد، به  از روی
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  خود متفرق  ـ در میان  نادرست  رقابتهای و  طلبی تجاوز، حسد، ریاست  مبادا ـ از روی

  انداختن تأخیر  و به  دادن  درمورد مهلت « پروردگارت  پیشین  و اگر حکم»شوند 

  شده  فیصله  میانشان انبود، قطع»  قیامت یعنی: تا روز « معین  تا زمانی»  از آنان  عذاب

  فرانبرکا  عاجل  عذاب  ـ با فرود آوردن  در میانشان  الهی  قضا و فیصله ایعنی: قطع« بود

یعنی:  « بعد از آنان  که  و کسانی»  یافت می  دنیا تحقق  ـ در همین  مؤمنان  دادن  و نجات

 «شدند  داده  را میراث  کتاب»  پیشه  اختالف  های نسل  و بعد از آن  الهی  بعد از انبیای

بردند  سر می به صخدا   در عهد رسول  ـ اند که  ـ از یهود ونصاری  کتاب  مراد اهل  که

و   در حیرت  خویش  و کتاب  یعنی: آنها در کار دین «هستند  او در شک  همانا درباره»

  و یقین  ایمان  آن  قیقتح  و به  داشتهر قرا  و سخت « بسیار قوی  شکی» و در  سردرگمی

  و پیشینیانشان  از پدران  طور کورکورانه  به  و برهانی  دلیل  هیچ بی  پس ندارند  راسخ

آنان   ، به کتاب  بعد از اهل  اند که  عرب  قولی: مراد از آنان: کفار مشرك به کنند. تقلید می

 دارند. رارق  در شک  سخت  قرآن  درباره  شد اما آنان  داده  قرآن نیز

 

ې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  

ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  

 حت  ختمت  ىت  يت  جث   
  مستقل خود  ذات  از آنها به  هریک  که  است  امر و نهی  ده  ، دربرگیرنده کریمه  آیه  این

ـ وجود   الکرسی آیه ـ جز  دیگری  نمونه  کریمه آیه  این  ، برای حیث  از این  باشند پس می

اوامر   هرچند این  که  است  . گفتنی است  موضوع  بر ده  نیز مشتمل  الکرسی ندارد زیرا آیه

و   و خود ایشان  است  عام اما  است  صادر شده ص  اکرم رسول  به  خطاب  و نواهی

 گیرد. بر می را در  همه  امتشان

  که این خاطر ، یا به و تفرقه  ذکر شد از شک  که  خاطر آنچه یعنی: به « این  ایبر  پس»

  که چنان و  کن  دعوت»شد   گردانیده  مشروع  طور یکسان  امتها به  همه  برای  دین  اصول

  تبلیغ و بر  دعوت  در این « کن  پایداری»  خویش  خدای  از جانب « ای دستور یافته
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  اندیشانه کج کور و ناروا و  و تعصبات  باطل « و هوسهای  و هوی»بورز استمرار   رسالت

  و برپاداشت أبا تو در ذکر خداوند  که  کسانی  مخالفت  و به « نکن  را پیروی  آنان»

  بر پیامبران « کرده  خدا نازل  که  هر کتابی  و بگو: به»  نده  ستیزند، اهمیت می  اوامر وی

  کتابها ایمان  این از  برخی  به  که  نیستم  مانند کسانی  و من « آوردم  ایمان» ‡خویش

در  « کنم  عدالت شما  میان  که  ام و دستور یافته»دیگر کافر شدند   برخی  و به  آورده

و   مرافعه  نزد من  خویش  های و خصومت  در دعاوی  که  ، هنگامیأخداوند   احکام

را برپا   و فقط حق  نکرده  بر شما جفا و ستم  که  ام کنید و دستور یافته می  دادخواهی

 . دارم

  آن ما از  اعمال»شما   ما و آفریننده  و آفریننده « پروردگار ما و پروردگار شماست هللا»

خود ما   به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  یعنی: ثواب«  شماست  شما از آن  ما و اعمال

و کردار  و ما از شما و کار  خود شماست  به  شما مخصوص  اعمال  و عقاب  و ثواب

  و جنجالی ما و شما دعوا  یعنی: میان « نیست  وگویی ما و شما گفت  میان»  شما بیزاریم

  دوره  مربوط به  حکم  این»گوید:  می  . سدی و آشکار است  روشن  زیرا حقیقت  نیست

  که)  سیف  و آیه  است  مکی  کریمه  یهآ  بود زیرا این  نشده  نازل«  سیف  آیه«  بود که  مکی

خدا ما و شما را »«. شد نازل  بعد از هجرت (کرد  را اعالم  جهاد مسلحانه  مشروعیت

  او هر کس  پس  قیامت در روز « اوست  سوی به  و بازگشت»در محشر  «آورد گرد می

 دهد. جزا می  برابر عملش را در

  نازل  ربیعه  بن و شیبه  مغیره ولیدبن  درباره  کریمه آیه  است: این  آمده  نزول  سبب  در بیان

  کیش  سوی به  خویش  و دعوت  خواستند تا از دین صخدا   شد زیرا آنها از رسول

  دخترش  بدهد و شیبه  ایشان  خود را به  مال  ولید نصف  شرط که  برگردد؛ بر این  قریش

 درآورد.  ایشان  ازدواج  را به
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ 

 ٺ  ٿ   ٿ  
 « وی  دعوت  شدن  از پذیرفته  پس»  وی  یعنی: در دین «خدا  درباره  که  و کسانی»

  در آن و «کنند می  محاجه»اند  درآمده  آن  و به  کرده  را قبول  آن  مردم  که یعنی: بعد از آن

  یعنی: این« است  باطل  نزد پروردگارشان  حتجاجشانا»نمایند؛  چرا می و  چون و  مقابله

  است  همانند چیزی و  است  و واهی  اساس و کامال بی  نداشته  ای و مایه  پایه  احتجاجشان

  بر آنان  بزرگ  و خشمی» شود لغزد و نابود می می  زوال  سراشیب  به  خویش  از جای  که

و  « سخت  عذابی  آنان و بر»  ناروایشان  مجادله  سبب به أخداوند  از سوی « است

  گروه  این»گوید:  می . مجاهد ؛ در برابر کفرشان در آخرت «خواهد بود»  سهمگین

را   اسالم  که  کسانی لذا با  است  برگشتنی  کردند جاهلیت می  گمان  بودند که  مردمی

کردند تا شاید مجددا  می و بگومگو  بودند، مجادله  گفته  را اجابت  حق  و دعوت  پذیرفته

  یهود و نصارایند و محاجه  آنان مراد از»گوید:  می  قتاده«. برگردانند  جاهلیت  را به آنها

  از کتاب  ما قبل  از پیامبر شما و کتاب  قبل که: پیامبر ما  سخنشان  بود از این  عبارت  آنان

 «.! ما از شما برتریم  پس  است  شما بوده

  چون گفت:  که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  رمهمنذر از عک ابن

 در  که  مؤمنانی  به  مکه  شد، مشرکان  نازل ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ   سوره

  از میان اند، شما درآمده أخدا  دین  به  گروه گروه  مردم  که  بودند، گفتند: اینک  میانشان

  کریمه  آیه  این  گزینید؟ پس می  ما اقامت  در میان  چه  و برای  روید، آخر تا کی  ما بیرون

  که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از قتاده  شد. اما عبدالرزاق  نازل

شما   از کتاب  ما قبل  گفتند: کتاب  مؤمنان  به  بودند که  یهود و نصاری  گفت: مراد از آنان

 . بهتریم ما از شما  پس  از پیامبر شماست  بلو پیامبر ما ق
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 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 «آورد فرود»  و راستی  صدق  یعنی: به « حق را به  کتاب  که  است  کسی  خدا همان»

  نازل ‡بر پیامبران  که  کتابهایی  تمام  ، شامل معنی  این  پس  است  کتاب  مراد جنس

 و داد  داشت برپا  را نیز برای  یعنی: او عدالت« را نیز  و میزان»شود  ، می است  شده

و   ابزار عدل نامید زیرا ترازو« میزان:  ترازو»را   عدالت  تعالی  فرود آورد. حق  انصاف

.  است  آنان  فروش و ستد و خرید و داد  در معامالت  خلق  میان  و برابری  انصاف

خیر   مورد بیان در  آسمانی  در کتب  که  است  و احکامی  ن: مضامینقولی: مراد از میزا به

با ترازو و   کردن  وزن  عزوجل  است: خدای  دیگر مراد این  قولی . به است  و شر آمده

  و از وقوع  نگردیده  ضایع  در میانشان  تا حقوق  آموخت  مردم  را برای  سنجش  ابزارهای

و تو از  «باشد  نزدیک  قیامت بسا ، چه دانی  و تو چه»شود   جلوگیری  در میانشان  مظالم

  از شرع  پیروی  به  است  انگیزشی و  ، ترغیب جمله  . این نداری  آگاهی  آن  بودن  نزدیک

. یعنی:  آن  برای  بودن  آماده  لزوم و  قیامت  ناگهانی  از وقوع  است  و هشداری  أهللا

 باشید.  آماده  آن  برای  همیشه  ندارید پس  آگاهی  قیامت  وقوع  از زمان  چون

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
 زدگی شتاب  این  که «خواهند را می  آن  ندارند، شتابزده  ایمان  قیامت  به  که  کسانی»

و »  است  آن  به  و ناباوری  از تکذیب  شیو نا  قیامت  ریشخند و تمسخر به  آنها، از روی 

 و لرز و  در ترس  قیامت  یعنی: از آمدن« ترسانند  اند، از آن آورده  ایمان  که  کسانی

  برای کوشایند و  ، در عمل آن  حقانیت  با در نظر داشت  آنان  برند پس سر می به  نگرانی

  بازپرسی و  مورد محاسبه  در قیامت  کهدانند  باشند زیرا آنها می می  مستعد و آماده  آن

  ـ معنای  اینجاست در  که شود ـ چنان  متعدی«  من«  اگر به«  اشفق«  گیرند. فعل قرار می

  علی  اشفقت»شود، مانند:   متعدی«  علی«  و اگر به  آشکارتر است  در آن  و هراس  ترس

آشکارتر   در آن  و شفقت  عنایت  ، معنای صورت  در این«  سوخت  بر یتیم  الیتیم:  دلم

 باشد. می
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  به صخدا   رسول  از سفرهای  در یکی  مردی  که  است  متواتر آمده  شریف  در حدیث

  همانند صدای  با صدایی صخدا   رسول !محمد  گفت: ای  ایشان  به  بلند خطاب  ندای

بلند   صدای  با همان  شخص  ؟ باز آن گویی می  چه ! یعنی: بلی!«  هاؤم»دادند:   پاسخ  وی

إنهاويحك»دادند:  پاسخ  صخدا   رسول؟  است  وقت  چه  پرسید؟ قیامت  از ایشان

ةكائن   آماده  آن  برای  چه ، بگو که  است  آمدنی  قیامت !بر تو  : وایلهاعددتأفما

  آماده  آن  رایرا ب  خدا و پیامبرش  : دوستیورسولهاهللحب»داد:   مرد پاسخ« ؟ ای کرده

  ا همان، تو ب صورت  : در اینأحببتمنمعأنت»فرمودند:  ص خدا  رسول«.  ام کرده

 «. داری  دوستشان  که  هستی  کسانی

  هیچ و  است  آمدنی  قیامت  دانند که می  یعنی: مؤمنان « است  حق  آن  دانند که و می»

« کنند می  مکابره  قیامت  درباره  که  سانی، همانا ک باش  آگاه»  نیست  آن  در وقوع  شکی

دور و   در گمراهی اقطع»کنند  می  مجادله  آن  ، در باره و شبهه  شک  یعنی: از روی

امر از امور   ترین ، شبیه از مرگ  پس  شدن زیرا زنده  «هستند»  و حقیقت  از حق « درازی

  وجود دارد پس  فراوانی  های نمونه شهود  از عالم  آن  برای  که  است  محسوسات  به  غیبی

وجود   آن  بر اعتقاد به  که  مبرهنی  های زهو انگی  روشن  دالیل  این  با وجود همه  که  کسی

،  غیبی  از اعتقادات  غیر آن  به  از راهیابی انکند، قطع را باور  نیابد و آن  راه  آن  دارد، به

را   ابتدائا آنان  که  ذاتی  همان  دانستند که می اقطعاندیشیدند،  اگر آنها می  پس  دورتر است

 . نیز تواناست  شان ی، همو بر بازآفرین است  آفریده

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ  
،  است و پر مهر  بسیار با رأفت  ایشان  یعنی: او به « است  خود لطیف  بر بندگان هللا»

و   رزق ، وی  الطاف  و از جمله  است  جاری  امورشان  در همه  او بر بندگانش  لطف

  از آنان «را  هرکه»گذرانند  می  در دنیا زندگی  آن  وسیله آنها به  که  است  ای روزی

و بر   فراخ  یکی  را بر این  روزی  پس «دهد می  روزی»بخواهد   که  هرگونه  به «بخواهد»

و   بزرگ  و قوت  قدرت  یعنی: دارای « و او قوی»گرداند  می  و فروبسته  تنگ  دیگری  آن
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  یافته  چیز بر او غلبه  باشد و هیچ می  چیز غالب  بر همه  که « عزیز است»  است  آشکاری

 تواند. نمی

 

ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ گ  ڳ

 ہ  ھ   ھ  ھ  
 یعنی: هر « افزاییم می  اش کشتهدر   وی  باشد، برای  را خواسته  آخرت  کشت  هرکه»

  عملش أباشد، خداوند  را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  با کار و کردار خویش  کس

  این  معنی  قولی کند. به می  مضاعف  در ثواب  برابر تا هفتصد برابر آن از ده  را برایش

باشد،   را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  با کار و کردار خویش  است: هر کس

افزاید.  می  رویش خیر به  راههای  و در هموارسازی  اش و یاری  در توفیق  أخداوند

کشتزار   وحاصل  بر میوه  کلمه  این  و گاهی  است  بذر در زمین  افگندن«  حرث»در   اصل

  هرا ب  عمل  ونتیجه  ، ثمره کریمه  آیه  در این  ، خداوند متعال شود بنابراین می  نیز اطالق

و »  بذر است  به  عمل  تشبیه  خود متضمن  و این  نموده  کشتزار تشبیه  و محصول  ثمره

  باشد، به  خواسته»را   جهان این  های یعنی: لذتها و گوارایی« دنیا را  این  کشت  هر کس

  و در قضای  است  رفته  بر آن ما  مشیت  را که  از آنچه  برخی  یعنی « بخشیم او از دنیا می

  ای بهره  هیچ  را در آخرت او  ولی»  بخشیم او می  ، به است  شده  او قسمت  ما برای

 . است نکرده  کاری  آخرت  او برای  که چرا « نیست

بشر»فرمودند:  ص خدا رسول  که  است  آمده  کعب بن ابی  روایت  به  شریف  در حدیث

للدنياةخراآلعملمنهمعملفمنرضاألفيوالنصروالتمكينةبالسناءوالرفعةماألهذه

در   و تمکین  پیروزی و  مجد و رفعت  را به  امت  : ایننصيبمنةخراآلفيلهيكنلم

  دهد، برایش  دنیا انجام  برای را  آخرت  عمل  از آنان  هر کس  پس  ده  بشارت  زمین  روی

  روایت  به  قدسی  شریف  حدیث رد  همچنین«.  نیست  ای بهره  هیچ  در آخرت

  گاه را خواندند آن  کریمه  آیه  این ص خدا  فرمود: رسول  که  است  آمده  ابوهریره

،وأسدفقركغنيأمألصدركلعبادتيتفرغ!آدمابنفرماید:  می  أخداوند»فرمودند: 
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تفعل ولمصدركمألتوإال فقركشغال شو،   فارغ  عبادتم  ای! بر فرزند آدم : ایأسد

  ات ؛ سینه نکنی  و اگر چنین  بندم و )راه( فقر تو را می  سازم پر می  را از توانگری  ات سینه

 «. سازم مسدود نمی  فقر تو را هم )راه(و   سازم پر می  و گرفتاری  را از مشغله

  از شش  آیه  در این  أخداوند»گوید:  می  کریمه  آیه  در تفسیر این  رازی  فخرالدین  امام

 عبارتند از:  وجه  شش  این  که  است  داده  را بر دنیا برتری  آخرت  وجه

 . است  گردانیده  مقدم  دنیا در یادآوری  بهره  را بر طالب  آخرت  بهره  ـ او طالب1

 او  بر کشت): _ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ+است:  فرموده  آخرت  کشت  طالب  ـ او در حق2

  بعضی): _ ۀ  ۀ+است:  دنیا فرموده  در مورد خواستار کشت  که درحالی(.  افزاییم می

از دنیا را   وی  خواسته  ، یعنی: کل است  تبعیض  برای«  من»(. زیرا  دهیم او می  را به  از آن

 . دهیم نمی  وی  به

  سکوت ، دهد یا نه از دنیا می  چیزی  آخرت  خواستار کشت  به  که از این  تعالی  ـ حق1

او در   که  است  کرده  دنیا صراحتا اعالم  در مورد خواستار کشت  که در حالی  است  نموده

  است  دنیا تبع و  اصل  آخرت  که  است  معنی  بدان  ندارد و این  ای بهره  هیچ  آخرت

 باشد. نیز می  تبع  قدر نیاز یابنده  به  اصل  ، یابنده بنابراین

  به  که حالی شود در می  افزوده  آخرت  طالب  بر مطلوب  که  است  کرده  بیان  تعالی  ـ حق4

  کال از بهره  حال  و او در عین  شده  داده  وی  دنیوی  از خواسته  دنیا فقط برخی  طالب

 . است  محروم  آخرت

از  نقد بهتر  برآنند که  دنیویشان  در معامالت  و دنیا نقد و مردم  است  نسیه  ـ آخرت5

  به  نسبت  موضوع  این  دارد که می  بیان  کریمه  آیه  در این  خداوند متعال  . پس است  نسیه

و   افزایش  درحال  آخرت  بهره  باشد؛ یعنی می  و دنیا کامال برعکس  آخرت  احوال  مقایسه

 باشد. می  و کاهش  زوال  دنیا در معرض  بهره  که در حالی  رشد است

و  وکار کشت  و دنیا هردو نیاز به  آخرت  منافع  که  امر است  ر اینب  دال  کریمه  ـ آیه9

 در حال  که  در آنچه  و تالش  و رنج  زحمت  ، صرف دارند بنابراین  و زحمت  رنج

و  و فنا  نقصان  در معرض  که  است  در چیزی  آن  باشد، بهتر از صرف و بقا می  افزایش 

 «.انقضا قرار دارد
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ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ    ھ  ے      ے  ۓ

 ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
  که»  شیاطین از  در کفرشان « است  شریکانی»  کفار مکه  یعنی: برای « آنان  یا مگر برای»

مقرر »  معاصی و  یعنی: از شرك«  ، از دین نداده  اجازه  را خداوند بدان  آنچه  برایشان

اند  درافگنده  سردرگمی و  حیرت  را به  خود در کار ادیان  ، پیروان هگون و بدین «اند کرده

در مورد   پیشین  بخش فیصله  و وعده  یعنی: اگر حکم «بود نمی  فصل  و اگر کلمه»

بود  نمی  تا روز قیامت  کنندگان اختالف  اختالف  درباره  نهایی  داوری  افگندن تأخیر به

  فیصله»  آنان  و شرکای  مشرکان  ، یا میان ومشرکان  مؤمنان  یعنی: میان « میانشان اقطع»

فرستاد،  می  شرك  دنیا بر ائمه  در همین  طور عاجل را به  عذاب  سبحان  و خدای «شد می

 . است  گردیده  آنان  عاجل  عذاب  ، مانع پیشین  حکم  آن  لیکن

فرمودند:  ص خدا رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  دوزخ را در  امعاء خویش  که  دیدم ( در سفر معراج)را   قمعه  بن لحی  بن عمرو»

کرد و آنها را   را نذر بتان  چهارپایان  بود که  کسی  اولین  لحی  بن زیرا عمرو«. کشانید می

.  گذاشت  بنیان  اباعر  را برای  بتان  پرستش  نامیمون  رها کرد و سنت  بتان  خود سر برای

  مشرکان  یعنی: برای «ستمکاران برای  او قطع»بود.   خزاعه  قبیله  از شاهان  و او یکی

 تأخیر افتد.  به  در دنیا از آنان  عذاب  ، هر چند این در آخرت « است  دردناك  عذابی»

 

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

 ی  جئ  حئ  مئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  
 « بینی می اند، کرده  از آنچه  هراسان»  را در روز قیامت  یعنی: مشرکان «را  ستمگران»

و   اند، ترسان کرده در دنیا  که  و بدیهایی  در برابر گناهان  مجازات  را از بیم  یعنی: آنان

بترسند و   ، چه خواهنا خواه «خواهد رسید  آنان  به  البته»  مجازات « و آن»  بینی می  لرزان

  های اند در روضه کرده  شایسته  اند و کارهای آورده  ایمان  که  و کسانی»نترسند   چه

  های قولی: روضه به . سبز و فرحبخش  است  روضه: تفرجگاهی «باغستانها هستند



 

8295 

  ایدر دنیا نیز تفرجگاهه  که  چنان  است  آن  جایگاههای  و مصفاترین  ترین ، پاکیزه بهشت

نزد   بخواهند، برایشان را  آنچه»باشد  می  آن  مکانهای  ، نیکوترین و سبزه  از گل پر

  مؤمنان  پاداش « این» نعمتها و لذتها  و اصناف  از انواع « است  فراهم  پروردگارشان

  از بزرگی  که  است  اندك  عملی در برابر  بزرگ  یعنی: فضلی « است  عظیم  فضل  همان»

و   هر فضل  باشد پس قاصر می  آن  حقیقت  از شناخت  و عقل  نگنجیده  وصف خود در

 باشد. می مقدار و بی  کوچک  برابر آن ، در ای دنیوی  نعمت

 

ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

 ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
 اند، کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که  بندگانش  خدا به  که  ستا  همان  این»

و  أخداوند  فرمانهای  به  و عمل  ایمان  در میان  که  گروهی  یعنی: این «دهد می  مژده

  ای «بگو» اند بشارت  این  به  شدگان داده  مژده  اند، همینان کرده  جمع  وی  منهیات  ترك

و   رسالت یعنی: از شما بر تبلیغ  « طلبم نمی  مزدی  هیچ  ا بر آناز شم» ! ص محمد

  یعنی: بلکه «را در قرابت   جز دوستی»  طلبم نمی  و منفعتی  و مقرری  پاداش  ، هیچ قرآن

  من  میان  که  است  ای نسبی  کیو نزدی  در قرابت  و دوستی  ، مودت طلبم از شما می  آنچه

و شما وجود دارد، در نظر   من  میان  را که  و پیوندی  ط صلهفق  و شما وجود دارد پس

  عجوالنه  باشید، بر من  داشته را در نظر  کنید و اگر فقط این  را رعایت  آورید و همان

  آنان  را به  دعوت  این  دهید که می  و اجازه  کرده  را خالی  و مردم  من  تازید و میان نمی

  ، حسن نیکی  در آن  برایش»دهد   انجام  و طاعتی «کند  یکیکار ن  و هر کس».  برسانم

 « و شکور است  خدا آمرزنده اقطع»  نیکی  آن  ثواب  ساختن  با مضاعف«  افزاییم را می

 باشد. می  ، آمرزگار و قدردان خویش  مطیعان  یعنی: او در حق

 ٺ  ٺ+ متعال:  خدای  فرموده  تفسیر این  عباس ابن»که:   است  کرده  روایت  بخاری

«  قربی»از  گفت: مراد  در پاسخش جبیر پرسید، سعیدبن  را از حاضران _ٿ  ٿ

و   شکم  آخر هیچ !سعید  ای  کردی  گفت: شتاب ك عباس اند. ابن صپیامبر   بیت آل
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و پیوند   قرابت  با آنان ص خدا  رسول  که جز این  نیست  قریش  های از شاخه  ای شاخه

  این  معنی  بلکه  نیست  ای تو فهمیده  که چنان  داشتند لذا معنی  ای ویشاوندیو خ  نسبی

  طلبم نمی  مزدی  هیچ فرمودند: از شما  آنان  به  وحی  حکم  به ص  حضرت  آن  که  است

  این  کنید پس  را وصل  آن و خود را در نظر بگیرید و  من  موجود میان  قرابت  که جز این

و   نسبت  قریش  با تمام صخدا   رسولافزود:  ك عباس ابن آزار نرسانید!  من  به  همه

  از ایشان  نپذیرفتند که  روبرو شدند و قریشیان  با تکذیبشان  چون  داشتند پس  قرابتی

از   هرگاه ! من  قوم  بگویند: ای  آنان  به  که مأمور شدند ص  حضرت  کنند، آن  پیروی

و   قرابت  و حرمت  حق  تابید، حداقل را برنمی  اطاعتمو   سرباز زده  من  پیروی

  با من  دیگر )که  اعراب  نباشد که  دارید و چنان ، نگاه شما دارم  در میان  را که  ای نزدیکی

از شما   من  و نصرت  نگهداری  سزاوارتر به (ندارند ای  و خویشاوندی  نسبی  نزدیکی

  هیچ  ، مطلقا خواهان خویش  رسالت  رابر تبلیغب در ص  حضرت  ، آن باشند. بنابراین

خدا   از رسول ك عباس ابن  روایت  به  شریف  درحدیث  همچنین«. نگردیدند  پاداشی

،  ام شما آورده  به  که  و هدایتی  روشن  های دربرابر حجت» فرمودند:  که  است  آمده ص

  او با طاعتش  سوی و به  کرده  تیدوس  أبا خداوند  که ، جز این طلبم نمی از شما  پاداشی

 _ٿ ٿ ٺ ٺ+از:   و تفسیر دیگری  بصری  حسن  قول  این  البته«. جویید  تقرب
 باشد. می

  را به  مبارکه  آیه  از مفسران  ، برخی دانستیم جبیر  تفسیر سعیدبن  از نحوه  که و چنان

از   فوق  روایت  که د از آنکثیر بع ابن  اند ولی تفسیر کرده ص  اکرم رسول  بیت آل  حب

  ، همان کریمه  آیه  تفسیر این  که  است  این  حق»گوید:  کند، می می  را نقل ك عباس ابن

  از آن ك عباس بن هللعبدا  ، حضرت قرآن  و ترجمان  دانشمند امت  که  است  تفسیری

  بیت  اهل  در حق  نیک  سفارش ما منکر  که  کنیم می  اضافه  حال عین اما در  است  کرده

از   زیرا ایشان  نیستیم  ایشان  واکرام  و احترام  احسان  و منکر دستور به ص  اکرم رسول

  ترین و شریف  ترین گرامی ، از و نسب  و در فخر و حسب  بوده  نبوت  تبار پاك

  بیت  اهل  حب  کثیر درباره ابن  گاه آن وجود دارند.  زمین  بر روی  هستند که  هایی خانواده

کند  می  را نقل«  غدیر خم«  مربوط به  شریف  حدیث  ایشان  به  گذاشتن  حرمت  و وجوب
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نهماإ،ووعترتياهللالثقلين كتابفيكمتاركنيإ»در آنجا فرمودند:  صخدا   رسول  که

حتيلم علييفترقا و   دو امر سنگین)  شما ثقلین  در میان  من : هماناالحوضيردا

  من ( بیت اهل)  ، عترت و دوم  أخدا  کتاب  آن  ، اول هستم  جا گذارنده  را به  (پراهمیت

 «.وارد شوند  کوثر بر من  بر سر حوض  که این شوند تا جدا نمی  دو از هم  اند، آن

،  ، فاطمه علی عبارتند از: صپیامبر   بیت  ، آل است  آمده  از احادیث  در برخی  که و چنان

و   قرابت  ، رعایت بنابراین ، و امهات المؤمنین رضی اهلل عنهن.  و حسین  نحس

  دعا در حق  که  است  جهت  همین  به  است  واجب  بر مؤمنان  بیت اهل  احترام و  دوستی

 ص خدا رسول  دعای  این  و آن  است  شده  ( مشروع تشهد )التحیات  در پایان  ایشان
محمدكماآلمحمدوعليعليصلاللهم»خوانیم:  نمازها می  همهرا در   ما آن  که  است

  بزرگ  دعا منصبی  این  خواندن  که  نیست  ...(. شکیبراهيمإآلوعليبراهيمإعليصليت

ندارد و خود  وجود صپیامبر   غیر آل  در حق  که  است  سترگ  و بزرگداشتی  و تعظیم

 . است  واجب صمحمد   آل  حب  که کند بر این می  داللت  این

 گوید: می  دارد، آنجا که  شعر معروفی صمحمد   آل  حب  ؛ درباره شافعی  امام

خيفهاوالناهضبساكنواهتفمنيمنبالمحصبراكباقفيا

الفايضالفراتفيضاكملتطممنيليإالحجيجذافاضإسحرا

رافضيأنييشهدالثقالنمحمدفلآلرفضاحبكاننإ

یا   نشسته  در خیف  که  کسانی  و به  کن  توقف  منی  از سرزمین  در محصب !سوار  ای

 ؛ هستند، ندا در ده  ایستاده

 شود؛ سرازیر می  منی  سوی به  حاجیان  سیالب  که  گاه سحر آن  هنگام به

 ؛ یز فراتلبر  همیشه  رودخانه  سرکش  ، مانند امواج مواج  سیالبی

 ؛ است  رفض صمحمد   آل  اگر حب  که

 . هستم  رافضی  من  باشند که  دو گواه هر  و انس  جن  پس

محمد  گفتند: شاید  مشرکان  که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده

  نازل  کریمه آیه  ینا  . پس است  پاداشی  ، خواهان( از امر تبلیغ)دهد  می  انجام  که  در آنچه
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  با آن  دوستی و  مودت  را به  ، آنان و در عوض  نموده  را نفی  پندارشان  شد تا این

 برانگیزد.  و نزدیکانشان ص  حضرت

 

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ    ڈ  

 ڈ    ژ   ژ  
  گروه  یعنی: یا مگر این « است بسته  دروغیگویند: پیامبر بر خداوند  یا مگر می»

  پس»  است  بربسته  دروغ أ، بر خداوند نبوت  با ادعای صگویند: محمد  ستمگر می

  کند که پندار را بر تو القا  این  یعنی: اگر نفست «نهد مهر می  اگر خدا بخواهد، بر دلت

نهد لذا بر  می مهر  بر قلبتاو ـ اگر بخواهد ـ   گمان ، بی بربندی  دروغ  أبر خداوند

 ص مانند پیامبر اکرم  کسی  از سوی  بافی . مراد، استبعاد دروغ شوی قادر نمی  بستن  دروغ
  افترای  بر بطالن  شاهدی  کریمه  آیه»گوید:  می  . ابوالسعود در تفسیر خویش است

  دروغ  أوندبر خدا ص حضرت اگر آن  باشد که امر می  زیرا بیانگر این  است  مشرکان

کار   ـ از این  مهر بر قلبش  کوبیدن او را ـ با  طور قطع به  أ، خداوند بست برمی

  بست نمی  نقش  افتراها در ضمیرش  آن  از معانی  معنایی  هیچ  که  ای گونه ، به داشت بازمی

 «.کند  نطق  حروف  از آن  حرفی  به  توانست و او نمی

 صپیامبر   های اگر آورده  پس «کند محو می»و افترارا   یعنی: شرك «را  و خدا باطل»
پروردگار در   عادت  که  کرد چنان آنها را محو و نابود می  أبود، قطعا خداوند  می  باطل

استوار »را   یعنی: اسالم «را  و حق»  است  بوده  این  وی  به  افتراکنندگان  خصوص

  ، بیان است  کرده  نازل  قرآن از  که  با آنچه  نییع « خویش  با کلمات»را   ولذا آن «دارد می

 «. داناست»  است  بندگان  دلهای در  که  آنچه  یعنی: به «ها راز سینه  به هللهمانا ا»دارد  می

 

 ڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڑ  ڑ    ک  ک  
  توبه  گنهکارش  یعنی: از بندگان «پذیرد خود می  را از بندگان  توبه  که  کسی  و اوست»

  وکنایه  تعریض  پذیرد. این اند، می کرده  که  خود از گناهانی  سوی را به  و بازگشتشان

 «گذرد درمی  و از گناهان»آورند   روی  توبه  که: باید به  است  نافرمان  بندگان  به  گویی
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  در قبال  پس «داند می را«  و توبه  از گناه «کنید می  و آنچه»آنها   و کبیره  از صغیره  اعم

 دهد. می  مناسب  شما جزای  به  آن

فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  مالک  بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث

گردد ـ  بازمی  وی  سوی به  که  خود ـ هنگامی  بنده  توبه  به  خداوند متعال  گمان بی»

در   گریخته  از نزدش  در بیابانی  سواریش  مرکب  که  از شماست  تر از کسی شادمان

  از یافتن و او  است  داشته قرار  مرکب  آن  نیز بر باالی  اش غذا و نوشیدنی  که حالی

خود را در  آید و می  درختی  پای به  نومیدانه  حال  و در این  امید گشته نا  خویش  مرکب

  ، بناگاه است  فروافتاده  در نومیدی  او غرق  اثنا که  افگند و در این پهلو می به  آن  سایه

  گیرد و از شدت می را  افسار آن  پس  است  ایستاده  در نزدش  مرکبش  بیند که می

نتأاللهمگوید:  می (شکرگزاری  و از روی  شده  پاچه و  دست)  و خوشحالی  شادمانی

 «.!! پروردگارت  و من  هستی  من  تو بنده : بارخدایا!ناربكأوعبدي

 

 ۀ  ہ   ۀ ڻڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
  و دعای» فرماید: و می  داده دعا مورد تأکید قرار  را با قبول  توبه  قبول  أخداوند  سپس

  که را  و آنچه «کند می  اند اجابت کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  را که  کسانی

 «افزاید می  آنان  به  خویش  فضل و از»دارد  می  ارزانی  ایشان  اند، به خواسته  از وی

و   فضل  روی سزاوار آنند، از  که  اند، یا بر ثوابی خواسته  از وی  که  یعنی: بر آنچه

خواهد   سختی  عذاب  کافران  برای  ولی»دهد  افزونتر نیز می  ایشان  به  خویش  بخشش

کفر و   تاریک  بیابانهای  و به  دور افتاده به  الهی  و ایمان  فضل  از وادی  زیرا آنان «بود

 اند. ، رهسپار شده گمراهی  ظلمانی  های بیغوله

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  
در  امسلم»گردانید  می  و فراخ « داشت می  گسترده  را بر بندگانش  و اگر خدا روزی»

  ورزیدند و طالب تکبر می  کرده  را ناسپاسی  و نعمت «داشتند بر می  عصیان  سر به  زمین

  ولیکن»نبود   آنان  و شایستگی  و توان  حق  در حوزه  آن  خواستن  شدند که می  چیزی
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  اندازه به  بندگانش  را برای  یعنی: روزی «آورد فرود می  ای اندازه خواهد بهرا ب  آنچه

اقتضا کند، فرود   وی  بالغه  حکمت  که  چهو آن  خویش  مشیت  و مقرر، برحسب  سنجیده

را   آنچه  داند پس می ارا تمام  و احوالشان « است  آگاه  بندگانش  او به  هرآینه»آورد  می

  به  که  بر آنچه  است «و بینا»دارد  می  عنایت  اقتضا نماید، برایشان  وی  حکمت  که

 . آن  داشتن ، یا تنگ روزی  داشتن  ؛ از گشاده است  صالحشان

  آیه  این»فرمود:   که  است کرده  روایت  از علی  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاکم

  را کرده  توانگری دنیا و  آرزوی  ایشان  که  شد، هنگامی  نازل  صفه  اصحاب  درباره  کریمه

  این»وید: گ می  ارت بن خباب ...«. بودیم  و مکنت  مال  صاحب  ما هم  و گفتند: کاش

  قینقاع و نضیر و بنی  قریظه بنی  اموال  شد زیرا ما به  نازل  صفه  ما اهل  درباره  کریمه  آیه

  آمده  قدسی  شریف  در حدیث«.  داشتیم نظیر آنها را  کاش  که  و آرزو کردیم  نگریستیم

  و اگر فقیرشآورد  نمی  صالح  به  توانگری او را جز  که  هست  کسی  از بندگانم»است: 

او را جز فقر   که  هست  کسی  و از بندگانم  ام کرده  تباه  را بر وی  دینش  گمان ، بی سازم

 «. ام ساخته  تباه  را بر وی  ، دینش سازم  توانگرش آورد و اگر نمی  صالح  به

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  
 ، روزی  نوع  سودمندترین  که  بارانی «آورد میرا فرود   باران  که  کسی  و اوست»

  پس» ؛ است  کاروبار زندگی  دهی در سامان  آن  و اثر گذارترین  از نظر فایده  آن  عامترین

  فروفرستادن  با این  بندگان  که  است  . و چنین باران  آمدن از فرود «نومید شدند  که از آن

شناسند و  می  خویش  را در حق  تعالی  باری  رحمت  ن، مقدار و میزا بعد از نومیدی  باران

  ، شکر و سپاس است  واجب  آن  در قبال  وی  شکرگزاری  که  او را در برابر آنچه

  خود را بر همه  رحمت  تعالی  یعنی: حق «کند را نشر می  خویش  و رحمت»گزارند  می

و فراگیر   ... ـ گسترده حیوان و  و انسان  و سبزه  و صحرا و کوه  از دشت  چیز ـ اعم

  گفت: ای  خطاب عمربن  به  مردی اند که کرده  ما نقل  به»گوید:  می  گرداند. قتاده می

  دیگر باران  فرمود: اکنون عمر اند! شده ناامید و مردم   است  باران  قحطی ! امیرالمؤمنین

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  +کرد:   را تالوت  کریمه  آیه این   سپس ! بر شما فرود آمد
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و »«. آورد نومید شدند، فرود می  که از آن  را پس  باران  که کسی  اوست:  » _...ۉ

  برایشان  منافع  و جلب  ؛ با احسان دگانشاز بن  و شایستگان  صالحان «کارساز  هموست

سزاوار ،  خویش  برابر انعام در  پس  است «حمید»  از ایشان  نامالیمات آفتها و  و دفع

 باشد. می  ایشان  از جانب  حمد و سپاس

 

 ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ی  
بر  « زمین آسمانها و  آفرینش  اوست»  منتهای بی  و قدرت  بر عظمت  دال « و از آیات»

و   و صفات وجود  در کیان  لذا آسمانها و زمین  بدیع  صنعت  و بر این  عجیب  کیفیت  این

بر   دال  از آیات «و»کنند  می  داللت  توانا و حکیم  خود، بر وجود صانعی  خصوصیات

و او   است  پراکنده  جانوران دو از  در آن»  آنچه  اوست  منتهای بی  و قدرت  عظمت

  آن  تعالی  یعنی: باری « تواناست»  در روز قیامت « آنان  آوردن بخواهد، بر گرد  هرگاه

آورد و  بخواهد ـ گرد می  که  گاه باشند ـ آن  که  و جاندار را در هرجایی  زنده  وداتموج

 دارد.  کامل  کار توانایی  او بر این

  شوکانی  امام« القدیر فتح»تفسیر   کننده االشقر اختصار  عبداهلل  سلیمان استاد محمد

  ما خبر داده  آشکارا به  کریمه  آیه  در این  عزوجل  خدای  که  نظرم  بر این  من»گوید:  می

  که  و بعید نیست  است  را آفریده  و جانداری  زنده  او در آسمانها نیز موجودات  که  است

  آنها برای  طبیعت  باشند که  قرار داشته  و سیارگانی  از ستارگان  در برخی  جانوران  آن

  از دانشمندان  برخی»گوید:  می یزن« المنیر»تفسیر   صاحب«.  است  آماده  حیوانی  زندگی

دیگر   وجود مخلوقاتی _ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ+متعال:   خدای  فرموده  این  به  با استدالل

  های سفینه  که  طوری  دانند، همان بعید نمی  علوی  و عوالم  را در ستارگان  بجز فرشتگان

  مریخ  در ستاره  یاتح  وجود پدیده  کشف  دنبال ، به نجومی  جدید و کاوشهای  فضایی

نیز دارد،   دیگری  وجه  مبارکه  زیرا تفسیر آیه  نیست  امر قطعی  بر این  آیه  اند اما داللت

آنها   تعالی  حق  که  است  جانورانی  که: مراد آیه  است  ـ این از اقوال  ـ بنابر یکی  وجه  این

 «. است پراکنده  را در زمین
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 جب  حب          خب    ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ
  قحطی و  و درد و ناخوشی  از غم  باشد؛ اعم  که  هر چه «شما برسد  به  و هر مصیبتی»

 شما  بدانید که  پس«  است  کار و کردار خودتان  سبب  به»  و غیره  و فقر و زندان

 جز  ، چیزی آن  اید و سبب شده  مصاب  ، بدانأخداوند  از سوی  مجازاتی  عنوان به

خاطر  بدین « آورده  عمل  به  یدیکم: دستانتانأ». تعبیر:  اید، نیست شده  مرتکب  که  گناهانی

از  « بسیاری و او از»شود  می  انجام  اکثرا با دستانش  انسان  کارهای  که  کار رفته به

  در برابر آن آنها را  کرم  و از روی «گذرد درمی»دهند  می  انجام  بندگان  که  گناهانی

را   رساند؛ گناهانش می  بنده  به  که  با مصایبی  تعالی  حق  که  گونه  کند، همان نمی  مجازات

  است  بزرگوارتر از آن  تعالی بخشاید زیرا باری می  و بر وی  نموده  و جبران  کفاره  از وی

،  حال  عین تکرار نماید. در  آخرت را یکبار دیگر در  آنان  دنیا، جزای  بعد از مجازات  که

  کند و بر آنها خط بطالن را عفو می و آنها  در گذشته  از گناهان  از بسیاری  تعالی  حق

 کشد. می

  آن  مرتکب  که  برابر گناهی رسد، در می  مؤمن  به  که  مصیبتی  هم  ؛ گاهی باید دانست

  قولی: آیه به . است  پاداش  ، مأجور و صاحب مصیبت  و او در برابر آن  باشد، نیست  شده

مصیبتها دچار   به  گناهانشان  سبب به  باشد. یعنی: کافران می  کافران  به  مخصوص  کریمه

را   یا پاداشی  بوده  از گناهانشان  گناهی  کننده مصیبتها کفاره  این  که آن گردند، بی می

برابر  را در  آنان  دنیوی  ، مجازاتأخداوند  که  باشد چنان  داشته  همراه به  برایشان

کند  نمی  در دنیا عذابشان  گناهان  آن  سبب و به  فرو گذاشته  دیگر از گناهانشان  بسیاری

 دهد. می  مهلتشان  آخرت  تا سرای  بلکه

 هللا رضی  و ابوهریره  سعید خدری از ابی  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

منالمؤمنمايصيببيدهنفسيوالذي»ند: فرمود صخدا   رسول  که  است  عنهما آمده

وصبنصب هموال حزنوال اهللإوال كفر منعنهال : يشاكهاةالشوكحتيخطاياهبها

  به  و اندوهی  و نگرانی  وبیماری  رنج  ، هیچ اوست  دستدر   جانم  که  ذاتی  سوگند به

کند  می  را از او کفاره  از گناهانش  برخی ، آن  سبب خداوند به  که رسد مگر این نمی  مؤمن

  به  شریف  در حدیث  همچنین«. خلد می  برتنش  را که  خاری  آن  بخشاید، حتی و می
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كثرتإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که است  عنها آمده هللا رضی  عائشه  روایت ذنوبذا

بسیار شود   بنده  گناهان  چون ليكفرها بالحزنتعالياهللمايكفرهاابتالهلهيكنالعبدولم

  نماید، خدای  را کفاره  گناهان  آن  باشد که  وجود نداشته  نیکی  اعمال  چنان  و برایش

در   همچنین«. نماید  ، آنها را کفاره اندوه  کند تا آن مبتال می  اندوه  او را به  عزوجل

ينزل»است:  آمده  شریف  حدیث بذنبإالعقابما يرتفعال بتوبإوال جز   : عذابةال

 «.شود نمی  برداشته  ای شود و جز با توبه نمی  فرود آورده  گناهی  سبب به

 

 مب  ىب  يب   جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
  أخداوند  از عذاب  زمین  یعنی: شما در روی «نیستید  عاجزکننده  و شما در زمین»

  باشد، حتما به  کرده مقدر  بر شما از مصایب  تعالی  حق  را که  آنچه  بلکهنیستید   گریزنده

  یاریتان  که « نیست  کارسازی  و شما را جز خدا هیچ»  است  و فرودآمدنی  شما رسیدنی

  هیچ  و نه»، از شما بازدارد  است  بر شما مقدر کرده  تعالی  باری  را که  دهد و آنچه

بر شما فرود آمد ـ   ـ چون أخداوند  شما را از عذاب  که » است  ای دهنده نصرت

 برهاند.

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ              پ  
 و شناگر  روان  های جوار: کشتی « ها در دریاست او کشتی  شگرف  های و از نشانه»

اعالم:  است:  خود. مجاهد گفته  در بزرگی  است «مانند کوهها»ها  کشتی  آن  ، که است

 . خود مانند کاخهاست  ها در بزرگی کشتی  . یعنی: آن اخهاستک

 

 پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
 گاه گرداند آن می  ساکن»  هاست کشتی  سیر و حرکت  سبب  که« اگر بخواهد باد را»

و   عنی: ساکنی «راکد»دریا   یعنی: بر پشت « آن  بر پشت»ها  کشتی  یعنی: آن «آنها 

یعنی:  « است آیاتی »ها  کشتی  وجود و حرکت « در این امانند، قطع می»  حرکت بی
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هر   یعنی: برای«  هر صبار شکوری  برای»  است  و بزرگی  روشن  ها و داللتهای نشانه

صبر و   نعمتها. البته بر  بسیار شکرگزاری  بر بالها و برای  ای بسیار شکیبا و صبرکننده

، یا  نیست  بیرون  حالت از دو  زیرا مؤمن  است  کامل  مؤمن  برای  سترگ  دو صفتشکر، 

 کند. صبر می  بر آن  که  است  گزارد، یا در مصیبتی شکر می  بر آن  که  است  در نعمتی

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  
« کند می  هالك  کار و کردارشان  سبب ها را به کشتی  اهل»بخواهد   تعالی  اگر حق «یا»

و »کند  نابود می  کردنشان  اند، با غرق شده  مرتکب  که  گناهانی  سبب را به  نشینان و کشتی

  لذا از غرق  گناهانشان از  با درگذشتن «گذرد در می»  نشینان از کشتی « او از بسیاری

 دهد. می  نجاتشان

 

   ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 و راه « گریزگاهی  را هیچ  آنان  کنند، بدانند که می  ما مجادله  در آیات  که  و کسانی»

 «. نیست»ما   از عذاب  فرار و خالصی 

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  
 «باشد هر چیز که  از»  و دیگران  از مؤمنان  اعم ! مردم  ای «اید شده  شما داده  آنچه  پس»

  زندگی  برخورداری»  همه ، اینها در روزی  و گشایش  ها و نعمتها؛ مانند توانگری از بهره

  سرعت به  ، که اندك  در ایامی  اندك  است  ای دنیا، بهره  بهره  بدانید که  پس « دنیاست

؛  طاعات  اداشو پ  ثواب از « است هللنزد ا  و آنچه»رود  می  شود و از بین می  منقضی

  زیرا پاداش « تر است و پاینده» دنیا  بهره  اندك  از این « بهتر است»  بهشتی  مانند باغهای

گذرد و نابود  می  سرعت دنیا به  بهره  که در حالی  ناپذیر است و گسست  همیشگی  الهی

است:   این را دارند،  بهشتی  پاداش  شایستگی  کسانی  چه  که  سؤال  این  شود. پاسخ می
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  که  یعنی: کسانی «کنند می  توکل  پروردگارشان  و به  آورده  ایمان  که  کسانی  برای»

 کنند. می  ، بر او تکیه خویش  شؤون  و در تمام  نموده  او تفویض  را به  کار خویش  همه

  راه در را  مالش  تمام ابوبکر»گوید:  می  آیه  نزول  سبب  در بیان  طالب ابی بن علی

  آیه  که بود  کردند، همان  کار سرزنش  او را بر این  کسانی  کرد سپس  انفاق  أخدا

 «.شد  نازل  کریمه

،  و توکل  ایمان  عالوه را به  بهشت  اهل« 17ـ  13«  بعدی  در آیات  عزوجل  خدای  سپس

 نماید: می  توصیف  ذیل  اوصاف  به

 کنند. یپرهیز م  کبیره  از گناهان  ـ ایشان 1

 کنند. خود می  را پیشه  ، عفو و گذشت قدرت  در هنگام  ـ ایشان 2

 کنند. می  کامال انقیاد و اطاعت  متعال  از خدای  ـ ایشان 1

 دارند. نماز را برپا می  ـ ایشان 4

 پایبنداند.  شور و مشورت  نظام  به  ـ ایشان 5

 کنند. می  خیر انفاق  در راه  ـ ایشان 9

 فرماید: می  که و دلیرند. چنان  شجاع  در حق  ـ ایشان 7

 

 ک  ک  ک             ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
فرار از  ، مانند شرك«  کبیره  از گناهان  که  است  کسانی  برای»  برین  بهشت«  و همچنین»

 «.کنند پرهیز می»...  ، زنا و غیره جنگ

  عباس ابن در آنجا از  از جمله  گذشت« 11/ آیه»نساء   در سوره  گناهان  محققانه  بیان

  را با تهدیداتی  آن  خداوند متعال  که  است  هر گناهی  کبیره  گناه»فرمود:   که  کردیم  نقل

 «.باشد  کرده  همراه  خویش  ، یا عذاب ، یا لعنت ، یا خشم دوزخ  آتش  چون

از  یعنی: « از فواحش»کنند  هیز میپر  که  است  کسانی  برای  برین  بهشت  همچنین «و»

و   دروغ  ، زنا، گواهی قتل  چون  از: گناهانی  است  عبارت  ها، که ها و ناشایستی زشتی

  در سنگینی  گویی  اند ولی کبیره  هرچند اینها نیز از گناهان  که  است  مانند آنها. گفتنی

  بهشتیان  از اوصاف «و»شدند ذکر  باشند لذا مستقال بزرگتر می  کبیره  خود از گناهان
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گذرند از  درمی  یعنی «گذرند ند، درمیآی در می  خشم  به  چون»  که  است  این  یکی

  خورند و با کسی را فرومی  خویش  خشم  پس  است  آورده  خشم را به  ایشان  که  ای تعدی

است:   آمده  شریف  ثحدی کنند. در رفتار می  و بردباری  ، با حلم نموده  ستم  بر ایشان  که

خاطر  هرگز به صخدا   : رسولاهللحرماتتنتهكنأالإقطلنفسهصالنبيماانتقم»

  شکسته  هم در  عزوجل  خدای  حرمات از  حرمتی  که نگرفتند مگر این  انتقام  خودشان

 «.شود

از   مکه در  که نگامیـ ه عمر  درباره  آیه  است: این  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  درباره  آیه قولی: این گردید. به  شد ـ نازل می  و ناسزا گرفته  باد دشنام  به  مشرکان  سوی

  را در راه  مالش چرا  کردند که  او را سرزنش  بعضی  که شد؛ هنگامی  نازل ابوبکر

  شد ولی  تهزاء گرفتهو ایذا واس  باد دشنام  به  که  گاه و نیز آن  است  کرده  انفاق أخدا

 کرد.  پیشه  بردباری

 

 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
او   فرمان یعنی: «اند کرده  را اجابت  پروردگارشان  ندای  که»اند  « کسانی»  بهشتیان «و»

 ‡پیامبران اند و از و پذیرفته  کرده  ، اجابت فراخوانده  را بدان  ایشان  که  را در آنچه
آنها با   در اوقات «اند نماز را برپا داشته»  اند که  کسانی  بهشتیان «و»اند  کرده  عتاطا

  یادآوری  نماز را به أخداوند  که این  آنها. دلیل  و ارکان  شروط و آداب  رعایت

زیرا نماز پیوند و   است  عبادات  انواع  نماز برترین  که  است  گردانید، این  مخصوص

  کارشان»  که  است  این  بهشتیان  از اوصاف «و»  و پروردگارش  بنده  میان  است  ای رابطه

  نماید، در میان  رخ  بر ایشان  که  یعنی: در هر کاری « است  دیگر از سر مشورت با یک

  ورزند و نه می  شتاب  گیریها نه درتصمیم  کنند پس می  و مشورت  رایزنی  خویش

  استبداد و خودرأیی  کاری  دیگر در هیچ  برخی از آنها بر  کنند لذا برخی می  رأیی تک

 ورزند. نمی

(،  )حاکم  خلیفه  ؛ مانند تعیین است  عامه  ، امور و شؤون مشاوره  حوزه  که  باید دانست

  ( و احکام )استانداران  و والیان  کارگزاران  ، توظیف امور آن  و اداره  دولت  تدبیر شؤون
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 : بصری  شود. حسن نیز می  در امور خاصه  مشورت  شامل  آیه  اینطور،  قضاء. همین
  ترین و شایسته  بر بهترین  که جز این نکردند،  دیگر مشاوره با یک  قومی  هیچ»است:   گفته

با  ص  اکرم ـ رسول  است  آمده  روایات در  که و ـ چنان«. شدند  راهیاب  امورشان

با   کردند اما در احکام می  بود، مشورت  جنگ  به  متعلق  که  در اموری  اصحابشان

،  ، مستحب از فرض  ـ اعم  خویش  اقسام  تمام با  نکردند زیرا احکام  مشورت  اصحابشان

 . است  مقرر گردیده  عزوجل  خدای  ـ از جانب  و حرام  ، مباح مکروه

  صحابه ، فتبرگر  خویش  سوی را به ص  اکرم رسول  أخداوند  که از آن  پس  ولی

استنباط   و سنت  و آنها را از کتاب  نموده  نیز با همدیگر مشاوره  در احکام  کرام

  کردند، قضیه  مشاوره  باهم  آن  درباره  صحابه  که  امری  ؛ اولین است  کردند. گفتنی می

 بودند.  نفرموده  خود صراحتا چیزی  جانشینی  درباره صخدا   بود زیرا رسول  خالفت

  سرانجام  کردند، که  و مشاوره  زنی رأی  باهم  در امر ارتداد قبایل  طور صحابه  همین

  در امر میراث اصحاب  شد. همچنین  مصمم  با مرتدان  جنگ  به  ابوبکرصدیق

  کردند. همان  مشاوره  نیز باهم  نوشی حد شراب  اجرای  )جد( و در کیفیت  پدربزرگ

کردند تا بدانجا  می  مشورت  هم در جنگها نیز با صخدا   رسول بعد از  ایشان  طور که

  بود، درباره  آمده  محضر ایشان  به و  شده  مشرف  اسالم  به  که«  هرمزان»با  عمر  که

  از ابوهریره  ترمذی  روایت  به  شریف  کرد. در حدیث  مشورت«  کسری»با   جنگ

كانإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده سمحاءكمغنياؤكمأوخياركممراؤكمأذا

غنياؤكمأوشراركمأمراؤكمذاكانإبطنها،ومنخيرلكمرضفظهراألبينكمشوريمركمأو

  و امرای  حکام  که  گاه : آنظهرهامنخيرلكمرضاألفبطننسائكمليإموركمأوبخالؤكم

  به  در میانتان  و کارتان  ترینهایتان شما بخشنده  توانگران شما باشند و  های شما بهترین

  امرای  که  گاه آن  ولی  بهتر است  آن  شما از شکم  برای  زمین  باشد، روی  شور و مشورت

  به  کارهایتان( عامه  تولیت)و   بخیالنتان  باشند و توانگرانتان شما  های شما بدترین

 «. بهتر است  آن  شما از روی  برای  زمین  ، شکمباشد  شده  واگذاشته  زنانتان

در  «کنند می  ، انفاق ایم داده  روزیشان  از آنچه»که:   است  این  بهشتیان  از اوصاف« و»

  این  که  کنیم می  کنند. مالحظه می  صدقه أخدا  و در راه  را بر نیازمندان  خیر و آن  راه
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  در میان  که  است  کرده  معرفی  و خصوصیاتی  صافاو  را به  اسالمی  ، امت کریمه  آیه

  ( جمع )شوری  سیاسی  ( و فریضه و انفاق  )زکات  اجتماعی  )نماز(، فریضه  دینی  فریضه

  همین  به  ، نزدیک« القرآن  احکام»  در کتاب  حنفی  ابوبکر جصاص  که  کنند چنان می

 . است  کرده  را بیان  معنی

  رسول شد زیرا  انصار نازل  درباره  کریمه  آیه  که: این  است  آمده  لنزو  سبب  در بیان

 گفتند.  را اجابت  حق  دعوت  فراخواندند و ایشان  ایمان  سوی را به  ایشان صخدا 

 

 ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  
  تجاوزگری  از سوی  و ستمی « تعدی  آنان  به  چون  هستند که  کسانی»  بهشتیان «و»

تجاوزگر، از  در برابر  شدن  و تسلیم  دادن  نشان  زیرا ضعف «گیرند می  رسید، انتقام»

است:   فرموده  ، آنجاکه گردانیده  عزتمندشان  عزوجل  خدای  که  نیست  کسانی  اوصاف

«  است  مؤمنان و  خدا و رسولش  از آن  و عزت»:  ژڳ ڳ گ  گ ژ

و   است  فضیلت تجاوز  در هنگام  کشی  انتقام  که باید بدانند  لذا مؤمنان« 8/ منافقون»

  به  کافران  ؛ صفات صفات  این  بلکه  نیست  از اوصافشان  پذیری و ذلت  و خواری  ناتوانی

 باشد. می  وی  به  و جاهالن  عزوجل  خدای

و »: ژڳ  ڳ گ گ  گژ :  «17 آیه/»و   کریمه  آیه  این  در میان  که  باید دانست

دو   از این  یک هر زیرا  نیست  تعارضی  ، هیچ«کنند می  شوند، گذشت  مگینخش  چون

 است:  دو قسم عفو بر  که  روی  خود را دارد از آن  به  خاص  و موضع  ، مجال آیه

از   جانی  و بازگشت  اوضاع  به  بخشیدن  و آرامش  فتنه  فرونشاندن  سبب  که  ـ عفوی 1

و  شود می  حمل  عفو بر آن  و آیات  است  ستوده  عفوی  چنین  باشد، که می  جنایتش

 . است  واحده  امت  یک  میان  در تعامل  متعارف  ، از اخالق عفو و گذشتی  چنین

 استضعاف  و به  در گمراهیش  وی  ستمگر و درازدستی  جرأتمندی  سبب  که  ـ عفوی 2

بر   کشیدن  انتقام  لزوم  درباره  وارده  آیات  . که است  باشد، ناپسند و ناستوده  امت  کشیدن 

  و در هنگام  خارجی  دشمن  علیه  ، در مقاومت کشی انتقام  گونه شود و این می  حمل  آن

  ، از جمله مورد بسیار است روشنگر در هر دو  مثالهای  . البته است  واجب  حق  غصب
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  ایشان  او بر مؤاخذه  که نآ بود، با  از برادرانش ÷ مثالها در مورد عفو: عفو یوسف

بعد از   مکه  از اهل صخدا   رسول مثالها، عفو  این  از جمله  همچنین  داشت  قدرت

خدا  شمشیر رسول  که  هنگامی«  حارث  بن غورث» از  طور عفو ایشان  بود، همین  آن  فتح

  حال  کشید و در این  و از غالف  بودند گرفت  خواب در  ایشان  که را درحالی ص

از   شمشیر ایشان  زدند که  نهیب  چنان  بر او با هیبت بیدار شدند و صخدا   رسول

و آنها را از   را فراخوانده  گاه اصحابشان را گرفتند آن شمشیر خود  افتاد و ایشان  دستش

 نمودند.  عفوش  کردند و سپس  آگاه  خویش  جان  او علیه  توطئه

 عائشه  به  ل زینب  است: روزی  روایت  ، این تقاممثالها در مورد ان  و از جمله

  کار نهی  او را از این صخدا   داد، رسول می  کرد و او را دشنام  عنهما روی هللا رضی 

تو   : اینکفانتصريدونك»فرمودند:   عائشه  به  گاه بازنایستاد آن  دادن  کردند اما از دشنام

اهلل عنها گفت:  رضی  عائشه که   است  آمده  دیگری  در روایت«. بگیر!  انتقام  پس  آزادی

  دهانش  آب  که  کوبیدم  را چنان  دادند، زینب  اجازه  من  به صخدا   رسول  چون»

 «.شد  خشک

 

 ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  
سازد  می  ا روشنر  حقیقت  این  سبحان  خدای « است  مانند آن  ای ، بدی بدی  و جزای»

  باره  دراین  برابری  بر رعایت  کردن  ، همانا بسنده کشی  در امر انتقام  عدالت  شیوه  که

  بدی  مراد از این» اند: گفته  . مجاهد و سدی در انتقام  روی زیاده  گرفتن  در پیش  ، نه است

  باشد، مثال اگر کسی  مقابل  طرف  و همانند تعدی  مماثل  که  است  پاسخی  همانند، دادن

را خوار سازد.   بگو: خدا خودت در پاسخش   تو هم !سازد  تو گفت: خدا خوارت  به

درگذرد   هر که  پس»«.  بدهی  را با بیشتر از آن  سخن  یک  و جواب  تجاوز کنی  که آن بی

  از وی  نمودن در گذرد و با عفو  از ستمگرخویش  یعنی: هر کس «آورد  اصالح و به 

  در پیش  با وی  منشانه  و اصالح  نیک  رفتاری ، کشی  بر انتقام  یافتن  قدرت  در هنگام

شود. اما باید  نمی  ضایع  نزد وی  پاداش  این و « خداست  او بر عهده  پاداش»گیرد؛ 

. یعنی:  است  و دنائت  پستی  نشانه  بلکه  نیست  فضایل ، از پذیری عجز و ذلت  که  دانست
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و   حقش  ، بر گرفتن در آن  انسان  دهد که می  پاداش  گذشتی عفو و  بر آن  سبحان  خدای

فرو گذارد.   أخدا  رضای  کار را برای  این  قادر باشد ولی  از ستمگرش  کشی انتقام

کنند،  آغاز می  ظلم  به  را که  یعنی: کسانی «دارد نمی  را دوست  خدا ظالمان  راستی  به»

را   او کسانی  دهند همچنین می  کشی  را با انتقام  ظلم  پاسخ  را که  کسانی نه ندارد،  دوست

ندارد زیرا تجاوز از   گذرند، دوست از حد درمی  و در آن  کرده  تعدی  کشی در انتقام  که

 . است  خود ظلم حد،

 

 ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
 ستمی  وی  در حق  ظالم  که نی: بعد از آنیع « است دیده  که  بعد از ستمی  و هر که»

 مورد  یعنی: آنان « نیست  راهی  هیچ  آنان ؛ بر گروه  آن  گیرد پس  انتقام»  است نموده 

  عمدی  در جنایات  قصاص  گرفتن  گیرند زیرا حق قرار نمی  یا مجازات  ، مؤاخذه مالمت

(  است  رفته جنایتی  بر وی  که  ی)کس  علیه مجنی  ، برای گفتن و بد  دادن  و در دشنام

؛ و در  است  ثابت غیر عمد ـ مانند اتالفها ـ شرعا  ( در جنایات )غرامت  ضمان  همچنین

 تجاوز.  جواز دارد، نه  همانند و بالمثل  موارد، معامله  این

 

 ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
  مردم  به  که  است  تنها بر کسانی»  و ایراد و مجازات  مالمت « هرا  که  نیست  جز این»

سر   ناحق  به  زمین  و در روی»و تجاوز بر آنانند   یعنی: آغازگر تعدی «کنند می  ستم

و   سلب و  و با ستمگری  کرده  تعدی  ناحق  به  مردم  و مال  یعنی: بر جان «دارند بر می

و   ظلم در برابر « گروه  آن»کنند  می  بر و گردنکشیتک  ، بر آنان مردم  حق  غصب

 . در روز قیامت« دارند  در پیش  دردناك  عذابی»  و تجاوز خویش  گردنکشی

 

 ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ   حئ  
 «درگذرد و»نزند   کشی انتقام  به  و دست  دیگران  بر آزار و تعدی« صبر کند  و هر که»

  یافت  قدرت از او  حقش  گیری و بازپس  کشی  بر انتقام  هک ، بعد از آن از ستمگرش
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  یعنی: از امور ستوده « امور است  از عزم»  داری و خویشتن  صبر و گذشت « این اقطع»

  شود زیرا انسان می  و ثنا مترتب  ثواب  بر آن  که  است  سپاس  و شایسته  و سترگ

  یر شهوتو اس  داده  نشان  ثباتاز خود   مندی صبر و حوصله  ، در این خشمگین

اهلل»است:   آمده  شریف  . در حدیث است  نشده  کشی انتقام زاد عزااعبدوما إال : بعفو

اهلل  ولی  شاه«. افزاید نمی ، جز عزت  عفو وی  سبب به  ای بر بنده  عزوجل  خدای

و   است  ترخص  گرفتن  و انتقام  عزیمت  خویش  از حق  گذشت»گوید:  می : دهلوی

 «.درگذرند  که مگر آن  است  الزم  قوم  ضعفای  برای  کشی  انتقام

  درباره  آیات  اند که: این کرده  روایت« 41ـ  41«  آیات  نزول  سبب  و فراء در بیان  کلبی

 داد، ابوبکر  دشنام را  از انصار وی  یکی  که  شد زیرا هنگامی  نازل  ابوبکر صدیق

 نکشید.  انتقامی و  داشت  خود را نگاه  بعد از آن  ولی  تگف  پاسخ  نخست

 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث    مث  ىث  يث  حج  

 مج  جح   
  او را هیچ  بعد از وی  پس»کفر   به  رضایش  سبب به «کند  را خدا گمراه  و هر که»

  را برعهده  هدایتش  که  نیست  برایش  کسی هیچ  أیعنی: بعد از خدا « نیست  کارسازی

  و زندگی رستاخیز  کننده تکذیب  یعنی: مشرکان «را  و ستمکاران»دهد   گیرد و یاریش

بنگرند   دوزخ  سوی به  یعنی: چون «را بنگرند  عذاب  چون  ، که بینی می»را   از مرگ  پس

 ! نیست  که «؟ هست»دنیا   به « برگشتن  برای  گویند: آیا راهی می»

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 فروتن  ، از خواری دارندشان  عرضه  دوزخ  بر آتش  چون  که  بینی را می  و آنان»

  متواضع و  ، فروتن است  پیوسته  آنان  به  که  ای و زبونی  خواری  سبب یعنی: به «اند شده 

و   ، دزدانه وهراس  خوف  یعنی: از شدت «نگرند می  گشاده نیم  چشم  گوشه  به»اند  شده
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 « زیانکاران اقطع گفتند:  ایمان  و اهل»نگرند  می  دوزخ  سوی به  ، زیر چشمی ذلیالنه

 «اند زده  زیان  خویش  خود و خانواده  به  روز قیامت  هستند که  نیکسا»همانا   کامل

  آن  جاودان  وعذاب  دوزخ  خود را در آتش  که  است  این  به  خودشان  به  انزدنش زیان

  داشته  خویش  نجات  به  امیدی  کمترین  که آن اند، بی سپرده  عذاب  چنگال  و به  درافگنده

اند  شده  آنان  گمراهی  که: سبب است  در این  هایشان خانواده  به  زدنشان  باشند اما زیان

برند و  نمی  سودی  هیچ  وجود آنان باشند، از  در دوزخ  با آنان  هایشان خانواده اگر  پس

لذا با   شده  افگنده  ابدی  و حایلی  مانع  باشند، نیز میانشان  در بهشت  هایشان اگر خانواده

  در عذابی  ستمکاران  باشید که  آگاه» اند رسانده  آنها زیان  از همدیگر، به  جدایی

 ندارد.  پایانی  هیچ  که «دپایدارن

 . است  بر سخنانشان أخداوند  از سوی  ، یا تصدیقی مؤمنان  سخن  ، پایان و این

 

 ڦ  ڦ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
،  موقف و  مقام  و در این «دهند  را نصرت آنها  که  نیست  دوستانی  برایشان هللو جز ا»

  سوی به « برایش  راهی  کند، هیچ  را خدا گمراه  و هر که»کنند   دفع  را از آنان  عذاب

 «. نیست»  نجات

 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

 ڳ  ڳ  
او،   به  ایمان  سوی به  پروردگارتان  دعوت  ندای  یعنی: به «کنید  را اجابت  پروردگارتان»

بگویید   لبیک خواند، فرامی  آن  سوی  شما را به  که  هر آنچه  و به  کتابها و پیامبرانش  به

  برگشتی را  آن  که»  یعنی: روز عذابی «بیاید  روزی هللا  از جانب  که از آن  پیش»

از   خود پس  عزوجل  ، خدای که تواند، یا این نمی  را برگردانده  آن  کسی و هیچ « نیست

  ، یا روز مرگ قیامت مراد از آن: روز  گرداند. که را بر نمی  ، آن نموده  حکم  آن  هب  که آن

شما   و برای»برید   پناه آن  به  که « نیست  پناهگاهی  شما هیچ  روز، برای  در آن»  است
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بر   را که  عذابی  یابید که نمی را  منکری  روز هیچ  یعنی: شما در آن « نیست  منکری  هیچ

از   انکار چیزی  نیز قدرت  خودتان را ناپسند بداند و  ، انکار کند و آن فرود آمده شما

و زبانها و   است  شده  ثبت  هایتان کارنامه در  را ندارید زیرا اعمالتان  خویش  گناهان

جز   پناهگاهی  هیچ  أخدا  دهد لذا از عذاب می  گواهی  آن  نیز به  تانیاندامها و پوستها

 وجود ندارد.  خود وی  سوی به

 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں

 ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ ھ  ھھ  ھ  ے  ے
  اعمالشان « نگهبان  آنان ما تو را بر»  حق  ندای  از اجابت «شدند  اگر رویگردان  پس»

  آنان  و مراقب ا تو را ناظرم  پس  کنی  محاسبه  را در برابر اعمالشان  تا آنان « نفرستادیم»

  مردم  آنها به  ابالغ مأمور  که  پیامهایی  آن « رسانی تو جز پیام  بر عهده»  ایم نگمارده

را   مأموریت  و تو این  نداری  بر عهده  دیگری  تکلیف  ، هیچ و جز این « نیست»  ای شده

یعنی:  « بچشانیم  انسان  به خود  از جانب  رحمتی  و ما چون»  ای داده  انجام  درستی به

  آن  سبب  یعنی: به «شود شاد  بدان»  و غیره  ، امنیت ، توانگری مانند سالمتی  نعمتی

یعنی: بال،  «برسد  مصیبتی  آنان  و اگر به»گردد  و مغرور و متکبر می  ، سرمست نعمت

از  « است  ادهفرست  پیش  آنان  دستهای  آنچه  سبب به»برسد   ، فقر، یا ترسی بیماری

و فقط از بال   کرده  فراموش نعمتها را  تمام « است  ناسپاس  انسان  گاه آن»  گناهان

  این  ورزد پس نمی  تأمل  هیچ  آن  آمدن فرود  و سبب  کند و در علت می  یادآوری

  که  است  روی  آن از ،« است فرستاده پیش  آنان  دستهای»آشکار. تعبیر   است  ای ناسپاسی

  کمتر و در زنان  ، در مردان ناسپاسی  نمودهای  شود. البته می  انجام  با دست  بیشتر اعمال

  صدقه ! زنان  گروه  ای»است:   آمده  شریف  حدیث در  که شود. چنان می  بیشتر دیده

  سبب  چه  گفت: به  زنی  هنگام  . در این ام دیده  دوزخ اهل  شما را اکثریت  بدهید زیرا من

ناحداهإليالعشير،لوأحسنتوتكفرنالشكايةتكثرنألنكن»خدا؟ فرمودند:   رسول  ای

  : زیرا شما )از زندگی( بسیار شکایتقطاخيرمنكمارأيتقالتايومتركتالدهر،ثم
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 ، کنی  عمر نیکی  تمام  از زنان  یکی  نمایید؛ اگر به می  را ناسپاسی  کنید و شوهران می

  هرگز از تو هیچ  گوید: من ، می داری  دریغ  روز از وی  را فقط یک  نیکی این   سپس

 «.! ام ندیده  خیری

 

 ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  
و  اختیار  صاحب  تعالی  یعنی: حق«  خداوند است  از آن  آسمانها و زمین  فرمانروایی»

،  است  او داده  که  آنچه  برای  نه  بخواهد پس  که  هرگونه  به  استدر آنه  تصرف  مالک

که:   است  این  آن  و دلیل  ای ، دهنده است  بازداشته  که  آنچه  برای  و نه  است  ای بازدارنده

بخواهد،   هرکس  به»که:   است  این  آن  و نشانه  از خلق «آفریند بخواهد می  هر چه»

  که  هرکس  یعنی: به «بخشد پسر می  بخواهد، فرزندان  هر کس  بهدختر و   فرزندان

  که  هر کس و به  نیست  با آنان  پسری  هیچ  که بخشد درحالی چند می  بخواهد، دخترانی

 . نیست  با آنان  دختری  هیچ  که حالی بخشد؛ در چند می  بخواهد، پسرانی

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  
فرزند   هم  از خلقش  بعضی  یعنی: به «کند می  را جمع  و دختران  پسران  یا برایشان»

  بخشاید. پس می  وی  دو ـ را به ـ هر  و پسران  دهد و دختران فرزند دختر می  پسر و هم

را   و هرکه»  است  و دختران  پسران  میان  کردن  ( در اینجا، جمع )یزوجهم  معنای

  و بارورسازی  باروری  و فاقد قدرت  یعنی: او را سترون «گرداند می  بخواهد، عقیم

  اوست  هرآینه»  فرزند دختری  دنیا آید و نه به  فرزند پسری  برایش  نه  گرداند که می

موالید   اقسام از این  هر قسم  سزاوار بخشودن  که  کسانی  یعنی: او به «توانا  دانای

  زیرا این  تواناست  ها، بسی تفاوت  گونه  موالید با این  بخشیدنباشند، بسیار دانا و بر  می

بخشد.  نسلها می  انواع بخواهد؛ از  هر چه  هر کس  به  که  است  وی  قدرت  کمال  نشانه

و   پدران  دلهای  ساختن  خوشحال  ، برای کریمه  در آیه  از پسران  پیش  شاید ذکر دختران

  اعراب  جاهالنه  بر پندارهای  ردی  مثابه به باشد؛  تولد دختران در  آنان  به  گفتن شادباش

از »گوید:  می  اسقع بن ایله  که دانستند. چنان می خود  برای  بزرگ  تولد دختر را بالیی  که
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دنیا آورد   از فرزند پسر، فرزند دختر به  قبل  نخست  که  است  زن  بودن  و خجسته  یمن

ۅ  +است:   و فرموده  ذکر کرده  مقدم  را بر پسران  ز دختراننی  أخداوند  که  چنان

)در   چون»که:   است  آمده  شریف  در حدیث«.  _ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى

  آب  شود و چون می  گیرد، فرزند، پسر خلق  سبقت  زن  مرد برآب  آب (مقاربت  نگامه

 .«شود می  گیرد، فرزند، دختر خلق  مرد سبقت  بر آب  زن

  تصریح  موالید بشری  انواع  ، بر غالب دو آیه  در این  قرآنی  نص  که  کنیم می  مالحظه

  زیرا مبنای  است  نموده  سکوت  تولد فرزند خنثی  و از ذکر موارد نادر، همچون  کرده

 شود. می  داخل  سخن  نادر نیز در عموم  و حاالت  و اکثر است  کار، بر غالب

  برای  زیرا دلیلی  است  عام  مردم  تمام  در حق  آیات  این  حکم  آنند کهبر  بیشتر مفسران

  الهی  قدرت  بودن نافذ  ، بیان کریمه  آیه  هدف  که  روی  وجود ندارد، از آن  آن  تخصیص

وجود،   این با  باشد. ولی کند، می  بخواهد و اراده  که  گونه اشیاء بر آن  در آفرینش

  را از انبیای  ، مثالهایی کریمه  در آیه  از چهار مورد یادشده  حالت هر  برای  مفسران

دختر یا پسر   از داشتن  باشد که  خاطر انسانهایی  تسلی  اند تا مایه کرده  بیان ‡عظام

فقط فرزند دختر   اند که  لسالماعلیهما  اول: لوط و شعیب  حالت  گردند؛ مثال می  محروم

فرزند پسر، فرزند  جز  که  است ÷ دوم: ابراهیم  حالت  مثالفرزند پسر.   داشتند نه

فرزند پسر داشتند و  چهار  اند که صسوم: سیدنا محمد   حالت  . مثال نداشت  دختری

،  ، رقیه ودخترانشان: زینب  و ابراهیم هلل، طاهر، عبدا چهار فرزند دختر؛ پسرانشان: قاسم

  دنیا آمدند، بجز ابراهیم  عنها به هللا رضی  از خدیجهاینها   بودند و همه  و فاطمه  کلثوم ام

  اند که  علیهماالسالم  و یحیی  چهارم: عیسی  حالت  دنیا آمد. و مثال  به  قبطیه  از ماریه  که

 . فرزند پسری  داشتند و نه  فرزند دختری  نه

 

يب  ېئ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   

 جتحت  خت     مت  ىت  يت   
او  خدا با  که»  در دنیا نیست  بشری  هیچ  یعنی: سزاوار شأن «را نرسد  بشری  و هیچ»

  یعنی شود،  الهام  وی  به  کالم  کند و آن  او وحی  به  که « وحی  گوید، جز از راه  سخن
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او   کرد که  وحی ÷ بر مادر موسی  پروردگار متعال  که شود؛ چنان  افگنده  وی  بر قلب

  عبارت  وحی  کند. البته  را ذبح  فرزندش  کرد که  وحی ÷ ابراهیم  بیفگند و به  را در نیل

  وسیله  به  انسان  قلب چیز در  یک  ، یا القای طور پنهانی به  سرعت به  دادن از: خبر  است

  که  شود چنان نیز می  واسطه بی  تکلم  شامل  معنی  این  . البته ، یا در خواب در بیداری  الهام

  أخداوند  که  در دنیا نیست  بشری  هیچ  سزاوار شأن «یا».  است آمده  معراج  در حدیث

از  ÷ با موسی  پروردگار متعال  که چنان « حجابی  از فراسوی»گوید، جز   با او سخن

  که: کالم  تاس  ( این وراء حجاب  از )من  خداوند متعال . مراد گفت  سخن  حجاب  پشت

و   مراد، پرده  شود پس نمی  او خود در آنجا دیده  شود که می  شنیده  از آنجایی  تعالی  حق

  حجاب»است:   آمده  شریف  در حدیث  که  چنان  نیست  خالیق  میان در  معروف  حجاب

،  با ابلیس  أخداوند  واسطه بی  گفتن سخن  که  ذکر است  شایان«.  است پروردگار نور

 شود. نمی  نامیده  وی  او برای  جانب از  وحیی

بخواهد  او  هر چه هللا  اذن به  پس»را بفرستد   ای یعنی: فرشته «بفرستد  ای یا فرستاده»

  تعالی  حق  را که  او، آنچه  و توفیق  أخداوند  فرمان  به  فرشته  یعنی: آن« کند می  وحی

یعنی:  « است  باحکمت  بلند مرتبه هللا  هرآینه»د کن می  از بشر وحی  پیامبری  بخواهد به

  پس  خویش  احکام  در تمام  است  ؛ باحکمت نقص  از صفات  و برتر است  واالمرتبه

  سخن  با واسطه  گاهی ، روی  دهد از این می  اقتضا کند، انجام  حکمتش  را که  آنچه

 . واسطه بی  گوید و گاهی می

مظاهر و  اما  چیز است  یک ‡پیامبران  تمام  به  نسبت  حیو  حقیقت  که  باید دانست

.  است  شده ذکر  از آن  نوع  ، فقط سه کریمه  آیه  در این  باشد، که متعدد می  آن  انواع

 گردید.  نازل صخدا   ذکر شد، بر رسول  که  وحیی  انواع  ؛ همه است  گفتنی

  راستی به گفتند: اگر تو ص  اکرم رسول  به  یهودیان  بود که  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

  که  چنان  نگری نمی  وی  سوی و به  گویی نمی  چرا با خداوند سخن  پس  هستی  نبی

  اشاره  حقیقت  این  شد و به  نازل  کریمه  آیه  این  ؟ پس گفت  سخن  با وی ÷ موسی

 . است  ننگریسته  خداوند متعال  سوی به ÷ موسی  نمود که
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ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ    ٱ

 ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
 به  که یعنی: چنان « کردیم  تو وحی  سوی را به  از امر خویش  روحی  گونه و همین»

  وحی ، است مر مااز ا  را که  تو قرآن  سوی به  همچنین  فرستادیم  از تو وحی  قبل  پیامبران 

کفر   مرگ آنها از  انسانها و حیاتبخش  هدایت  زیرا وسیله  است«  روح«  . قرآن فرستادیم

و »آیند  در می  نشاط و طراوت  به  و جانها از آن  شده  زنده  آن  وسیله قلبها به  باشد که می

  ، نهبودند  امی صخدا   زیرا رسول « چیست  کتاب  که  دانستی تو پیشتر نمی

از   تو قبل یعنی: «؟ است  کدام  ایمان  که  دانستی و نمی»نوشتند  می  خواندند و نه می

را   ایمان  تعالی  حق . شناختی را نمی  دینی  و احکام  شرایع  و تفاصیل  ایمان  معنای  نبوت

 . است  و احکام  شرایع  همه  و اساس  رأس  زیرا ایمان  ساخت  مخصوص  یادآوری  به

زیرا   نیست ص اکرم  از رسول  ایمان  حقیقت  کننده ، نفی کریمه آیه  این  که  باید دانست

 شک و  آن  و صفات أخداوند  به  نیز از جهل  نبوت  به  شدن  از مبعوث  قبل ‡انبیا 

انبیا   مورد که  در این  متعددی  اند و روایات بوده  معصوم  حقایق  از این  در چیزی  آوردن 

«  ایمان»؛ مراد از  گفتیم  که چنان  بلکه  است  کند، در دست می  تنزیه  نقیصه  ا از اینر ‡

  از نبوت  باشند، یعنی: تو قبل می  متکی  الهی  بر وحی  اند که  و احکامی  در اینجا، شرایع

  است  بر آن  دلیل  کریمه  ؛ آیه است  گفتنی . شناختی را نمی  دینی  و احکام  شرایع  تفاصیل

 اند. نبوده  متمسک  پیشین  انبیای  از شرایع  شریعتی  نیز به  از نبوت  قبل صپیامبراکرم  که

  آن  وسیله  به  خود را بخواهیم  از بندگان  هرکه  که  گردانیدیم  را نوری  وحی  ولی»

و   ایمانبر توحید و   ای و راهنمائی  تو، روشنی  را به  قرآن  یعنی: وحی « کنیم می  هدایت

 را خواسته  وی  هدایت  را که  ، هرکه آن  وسیله به  که  گردانیدیم  زندگی  و روشهای  راه

 و  نور هدایت  سوی به  و گمراهی  جهالت  های و او را از تاریکی  کرده  ، هدایت باشیم 

  راهی سوی  تو به او قطع»  شویم می  راهنمون  حق  دین  سوی و به  آوریم می  بیرون  علم

 . شوی می  و راهنمون  خوانی یعنی: فرامی « کنی می  هدایت»  است  اسالم  که « راست
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    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ          ڇ
 در « اوست  ، از آن است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه  که  خدایی  همان  راه»

 «گردد خدا بازمی  سوی  کارها به  باشید که  آگاه»  و در بندگی  نش، در آفری فرمانروایی

غیر   سوی به  گردد نه بازمی أخداوند  سوی به  امور خالیق  ، تمام یعنی: در روز قیامت

 کند. می  داوری  آنان  درباره  که  اوست  پس  وی
 



 

8253 

 ﴾زخرف   سوره ﴿
 . است  ( آیه83)  و دارای  است  کیم

 

دنیا و  از مظاهر  بعضی  اوصاف  دربرگیرنده  که آن  سبب به  سوره  این :تسمیه  وجه

شد. زخرف:   نامیده«  زخرف»،  است  آخرت  آنها با نعمتهای  و مقایسه  آن  فانی  های بهره

 . است  طال، یا آرایشها و تجمالت

 

 ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
  سوگند به» . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  نو ای « حاء، میم»شود:  می  خوانده

  بر این  قرآن خود  به  أخداوند « قراردادیم  عربی  را قرآنی  ما آن  . هرآینه مبین  کتاب

  و الفاظ آن  معانی و  و نور است  و روشنی  هدایت  قرآن  کند که سوگند یاد می  حقیقت

  تعالی  حق  که  است  این  هم  قرآن  بودنو آشکار   وضوح  باشد. سبب و آشکار می  واضح

  زبان به  هر پیامبری  کتاب  شود که می  . خاطر نشان است  کرده  نازل  عربی  زبان  را به  آن

  زبان  را به  ما قرآن ! عرب  گروه یعنی: ای «کنید  تعقل  باشد که».  است شده  نازل  قومش

و   ، آیات احکام  کرده  را درك  آن  انید و معرا بفهمی  تا شما آن  کردیم  نازل  عربی

قرار   و فصاحت  ، بیان بالغت  درجات  در باالترین  را فراگیرید زیرا قرآن  آن  اندرزهای

 . است  مفاهیم  و دریافت  فهم  کننده و روشنگر مقاصد وتسهیل  کننده ، تبیین داشته

  کتابی  قرآن  که  نیست  بر آن  ، دلیل عربی  زبان به  قرآن  آوردن فرود  که  اما باید دانست

و   اسالم  بودن  بر جهانی  قرآن  زیرا نصوص  دیگران  نه  عرب  قوم  به  باشد مخصوص

زید  ابن  جهت  دارند، از این  قطعی  داللت  و جن  انسان  عالم  همه  برای  آن  عمومیت

  تفسیرکرده «کنید  هتتفکرون: تا شما تفکر و اندیش  لعلکم«  را به _ڈ  ژ+

  همه  برای  خطاب  تفسیر، این  رسد زیرا بنابراین می  نظر اولی به  تفسیر  و این  است

 _ڈ  ژ+  در معنای  که  عیسی شود اما بنا بر تفسیر ابن می  عام  و عجم  عرب
شود و  می  اعراب به  مخصوص  ؛ خطاب«را بفهمید  آن  و معانی  تا شما احکام»گوید:  می

 گیرد. بر نمی را در  عجم
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 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  
  نزد ما بلندقدر حکیم»محفوظ   یعنی: در لوح « الکتاب  در ام  قرآن  این  و هرآینه»

  بس  و فضلی  ، برخوردار از شرف محفوظ، بلندمرتبه  نزد ما در لوح  یعنی: قرآن « است

  در آن  و تناقضی  اختالف  هیچ  که  ر استو استوا  محکم  الفاظ و بیانی  و دارای  عظیم

 وجود ندارد.

/   عبس» ژ ...ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ و آیه:   کریمه آیه  علما از این

کند زیرا   مساس را  وضوء، نباید قرآن بی  شخص  اند که استنباط کرده  چنین« 11ـ  19

  زمین  اهل  دارند پس می  بزرگ   اعلیرا در مال  قرآن  و از جمله  مصاحف  ، همه فرشتگان

 . است  آنان  متوجه  و خطابش  شده  آنها نازل  سوی به  قرآن  کار سزاوارترند، چراکه  این  به

 

 گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
شما   که این  سبب  یعنی: فقط به «هستید  گذشته حد از  شما قومی  که این  صرف آیا به»

ذکر »فشارید؛  می  پای  و بر آن  بوده  روی و زیاده  در گزافکاری  فرورفته  قومی  مشرکان

  سخن  : از اینا. صفح کنیم نمی  هرگز چنین ! نه « داریم بازمی  کرده را از شما اعراض

کنید؛   اعراض  از کسی  زیرا وقتی«.  برگردانیدم  عنه: از او روی  صفحت»است:   اعراب

  است  این  معنی»است:  گفته  کسائی گردانید. خود را از او برمی  گردنو   روی  طرف  یک

امر   بدان  قرار گیرید و نه  مورد موعظه  بدان  تا نه  داریم را از شما بازمی  آیا پند قرآن  که

  به»گوید:  می   _ڳ گ  گ  ڳ+ بر تفسیر:  در تعلیقی  قتاده«. شوید؟

  از میانشان  را رد کردند، قرآن  ، قرآن امت  این  لاوای  که  هنگام  اگر در آن خدا سوگند؛

  بازگشت  خویش  با رحمت  آنان  به  أشدند اما خداوند می  شد، آنها هالك می  برداشته

بود   خواسته  که  مدتی  ـ یا به  سال  بیست  استمرار داد و در مدت  را بر آنان  قرآن  و نزول

  معنایی  به  سخن  در این  قتاده»گوید:  کثیر می . ابن«فراخواند  قرآن  سوی را به  ـ آنان

 بر  که  و رحمتی  از لطف  تعالی  گوید: باری زیرا او می  است  کرده  اشاره  و دقیق  ظریف

ـ   است  همانا قرآن  را ـ که  خیر و اندرز حکیمانه  سوی به  دارد، دعوتشان  امت  این

 پیوسته  بودند بلکه  رویگردان  دعوت  و از این  از حد گذشته  ، هرچند آنان فرونگذاشت
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 آن  وسیله  ، به را مقدر نموده  هدایتشان  را که  فراخواند تا کسانی  آن  سوی  آنها را به 

 را تمام  ، حجت را مقدر کرده  و گمراهی  شقاوت  که  هم  کند و بر کسانی  هدایت 

 «.نماید 

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 «. فرستادیم»  پیشین  امتهای  یعنی: در میان « پیشینیان  در میان  که  ر پیامبرانیبسیا  و چه»

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ھ  ھ   ھ  
 همانند «گرفتند استهزا می  او را به  که آمد مگر این نمی  نزد آنان  پیامبری  و هیچ»

 در صخدا   رسول  برای  ای و دلجوئی  تسلیت  آیه  تو. این  به  استهزا و تمسخر قومت

 . است  قومشان  با استهزای  شدنشان روبرو

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    
از   را که  یعنی: مردمی « ساختیم  هالك  درازی دست  را از روی  نیرومندتر از آنان  پس»

  قوم تر و نیرومندتر بودند ـ همانند پنجه ، قوی و نیرومندی  در درازدستی  قریش  گروه

تکرار.  به  بار بلکه یک  ، نه در قرآن « گذشت  پیشینیان  و مثل»  عاد و ثمود ـ نابود کردیم

  آنان  سرنوشت مانند  از سرنوشتی  اید پس شده  آگاه  از اخبارشان  یعنی: شما در قرآن

 حذر کنید.

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  
گویند: آنها را  می ا؟ قطع آفریده  کسی را چه  بپرسی: آسمانها و زمین  و اگر از آنان»

  رو در میان کفار زیاده  گروه  یعنی: اگر از این«  است  انا آفریدهد  خداوند غالب

 اقرار  شک  ؟ بدون است  را آفریده  باال و پایین  کهکشانهای  این  کسی بپرسی: چه قومت

  مشرکان شوند زیرا نمی  حقیقت  و منکر این  آنهاست  آفریننده  أخداوند  کنند که می

نبودند   عالم  در آفرینش  عزوجل  خدای  ، منکر یگانگی و ملحدان  مانند دهریان  قریش
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  شریک  در پرستش  تعالی  را با حق  و بتان  نیکوکار و صالح  آنها اشخاص  بلکه

 قرار  واسطه  هستی  لک  آفریننده  خود و میان  را در میان  پندار خود، آنان  ساختند تا به می

و برپا   دروغین  های واسطه  این  ابطال  در راستای ص  اکرم رسول  دعوت  دهند. که

 توحید بود.  عقیده  داشتن

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   
  زمین  . یعنی است  مهد: فرش« گردانید  شما مهدی  را برای  زمین  این  که  کسی همان»

هر   به در آنها  که « ساخت  راههایی  شما در زمین  و برای»شما گردانید   هرا آسایشگا

  مقاصد و منافع  سوی به «یابید  راه  باشد که»پیمایید  می  بخواهید، راه  که  و سویی  سمت

 راهها.  آن  ؛ با پیمودن خویش

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
  آب و  کشاورزی  برای  که  از آب  مقداری  یعنی: به « اندازه به  آبی  که  کسی  و همان»

از مقدار  را  آب  نه  پس «فرود آورد  از آسمان»نیاز دارید   خود و چهارپایانتان  نوشیدنی

نگردد   ویران  و منازلتان  نابود نگشته  بیشتر تا کشتزارهایتان  کمتر فروفرستاد و نه  نیازتان

را   مرده  سرزمینی  آن  وسیله  به  پس»نابود نشوید.   شدن اثر غرق و خود شما نیز در

  گردانیدیم  را زنده  و علف  آب بی  ، سرزمینی آب  با آن  یعنی « گردانیدیم  زنده

  برانگیخته  زنده  از قبرهایتان  گونه  یعنی: همین «شوید می  آورده  بیرون  گونه همین»

 کرد.  اقامه  بر معاد، حجت  بر توحید و هم  هم  تعالی  ، حق سان شوید. بدین می
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

 ڇ  
 و  ، اصناف اقسام  همه  تعالی  یعنی: حق «زوجها را آفرید  همه  که  کسی  و همان»

آفرید.  ، داده قرار  زوجیت  اصل  را براساس  شان هستی  بنای  را که  موجوداتی  های گونه

طور از هر  همین آفرید و  و مادینه  را نرینه  و نباتات  است: او حیوانات  این  معنی  قولی به

  علوم  در روشنی  امروزه  که  است  آفرید. گفتنی  ای ، نر و ماده زمین  از مخلوقات  صنفی

ها  شما از کشتی  و برای».  است  گر شده جلوه  کریمه  آیه  از اعجاز این  یجدید، فرازهای

یعنی: تا بر  «آنها  بر پشت سوار شوید، قرار داد تا  بر آن  را که  آنچه  و از چهارپایان

بنشینید و   راست»شوید؛  می ـ سوار  ها یا چهارپایان بر آنها ـ از کشتی  که  آنچه  پشت

  وسایل  این  کردن  از رام  که «را  پروردگارتان  ا برنشستید، نعمتبر آنه  چون  سپس

  کسی  است  یاد کنید وبگویید: پاك»  است  داشته  شما در بروبحر ارزانی  برای  سواری

ما بر   و گرنه»کرد   رام ما  را برای  یعنی: آن « ما مسخر ساخت  را برای  مرکوب  این  که

را   توان  کرد، ما این نمی  ما رام  را برای  آن  أاگر خداوند یعنی: « توانا نبودیم  آن

  سواری  ، وسایل از منظر قرآن  که  ذکر است  . شایان سازیم  خویش  را رام  آن  که  نداشتیم

ها، قطارها،  ماشین  که  داریم  دیگری  شود زیرا ما آیه و شتر محدود نمی  کشتی  به

  این  آیه  گیرد و آن در بر می سیروسفر جدید را نیز  ایلهواپیماها و مانند آنها از وس

  که«. 8 نحل/» ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژاست: 

 . گذشت  و تفسیر آن  ترجمه

 

 ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ  
  پروردگارمان  سوی ما به  که  راستی  به»تا بگویید:   شما آفریدیم  نعمتها را برای  آن «و»

خداوند   سوی به  بازگشت ؛ همانا سفر و گذر بزرگ  . پس آخرت  در سرای « گردیم بازمی

  جزا دهد. در حدیث  کردارش برابر کار و را در  تا هر کس  معاد است  در عالم  متعال
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سوار   سفر ـ چون  در هنگام ص خدا  رسول  که  است  آمده عمر ابن  روایت  به  شریف

ڃ   ڃ  ڃ   +خواندند:  می  گاه و آن  گفته کبیربار ت شدند ـ سه می  خویش  مرکب

إِنَّا »کردند:  دعا می  چنین  . سپس_ڇ  ڇ       ڍ   ڍ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ اللَّهُمَّ

عَلَيْنَاسَفَرَنَاهَذَ هَوِّنْ مَاتَرْضَىاللَّهُمَّ الْعَمَلِ وَالتَّقْوَىوَمِنَ الْبِرَّ فِىسَفَرِنَاهَذَا وَنَسْأَلُكَ اطْوِا

وَ مِنْ بِكَ إِنِّىأَعُوذُ اللَّهُمَّ فِىاألَهْلِ وَالْخَلِيفَةُ فِىالسَّفَرِ الصَّاحِبُ أَنْتَ اللَّهُمَّ بُعْدَهُ عْثَاءِعَنَّا

وَاألَهْلِ فِىالْمَالِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ وَكَآبَةِ ما در این سفر خواهان نیکى  !الها: بارالسَّفَرِ

تقوى و عملى هستیم که باعث خشنودى تو باشد. بار الها! این سفر را براى ما آسان و 

بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کن. اى اهلل! تویى همراه ما در این سفر، و تو 

هاى سفر، و دیدن مناظر غم انگیز، و  جانشین ما در خانواده هستى. بار الها! از مشقت

  نزد خانواده از سفر به  و چون «.برمی انواده به تو پناه متحول ناگوار در مال و خ

  کننده : توبهلربناحامدونعابدونشاءاهللنإتائبونآيبون»گفتند:  گشتند، می بازمی  خویش

ـ عبادتگر و   ما است پروردگار  او ـ که  برای و اگر خدا بخواهد  ایم کرده  بازگشت

ما   را برای  دیگری  ، دعای«41هود/«  در سوره  أداوندخ که  است  گفتنی«.  ستایشگریم

دعا را   ، باید آن شویم سوار می  کشتی  به  چون  که  است  داده آموزش ÷نوح  بر زبان

تفسیر   که  ژک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ژ است:  دعاء  این  و آن  بخوانیم

 . گذشت  آن

 

 ک  ک   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ     ڑ   ڑ 
فرشتگانند  مراد از جزء در اینجا، «قرار دادند  جزئی  از بندگانش  برایش»  مشرکان «و»

  از پدرش  پنداشتند و فرزند جزئی می  سبحان  خدای  را دختران  ایشان  زیرا مشرکان

  من  تن  پاره  : فاطمهمنيةبضعةفاطم»است:  آمده  شریف  در حدیث  که  باشد چنان می

  آشکارا منکر نعمتهای زیرا او « آشکار است  ناسپاسی  بس  انسان  که  راستی  به»».  است

و   بسیار واضح  بر بنده  أخداوند  نعمتهای  شود و از آنجا که بر خود می  أخداوند

ـ   نادان  گروه  این  که  باشد چنان می آشکار  بس  ، انکار آنها نیز دروغی آشکار است
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  را در میان  بزرگ  دروغ  دادند ـ همین فرزند را  نسبت  تعالی  باری  به  که  هنگامی

 آوردند.

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
 «؟ است  را برگزیده  شما پسران  و به  برگرفته  آفریند، خود دخترانی می  آیا از آنچه»

ـ   رهایتانپندا  پسر و دختر را ـ بر طبق  از دو صنف  مفضول  جنس  تعالی  یعنی: آیا حق

؟  است داده  اختصاص شما  را به  دو صنف  از این  فاضل  و جنس  برگزیده  خودش  برای

  وی  چیز درگرو امر و اراده  و همه  مایشاء است  و فعال  او آفریننده  که در حالی

 ؟.تنید! می  ای احمقانه  پندارهای  باشد؟ چه می

 

 ڻ          ۀ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 کار بردن به «شود  خبر داده  زده  مثل  رحمان  برای  تولد آنچه  به  از آنان  یکی  و چون»

  به  چون باشد. یعنی: می  و همانند پدرش  فرزند، مماثل  که  است  روی آن در اینجا از  مثل 

خبر   این ، از است  دنیا آمده  به  برایت  فرزند دختری  شود که  خبر داده  از آنان  یکی

  سیاه  اش چهره» که:  گونه گردد، آن می  نمایان  اش بر چهره  و اندوه  و اثر غم  شده  مغموم

در »  است  نوزاد پسر نبوده  ، آن وی  جای چرا به  و درد تولد دختر، که  از اندوه «گردد می

امر در   از این  و چنان  فرورفته  در اندوه  یعنی: سخت «باشد می  از غم او پر  که  حالی

 خورد. فرو می را  خویش  اندوه  ولی  شده  از غم پر  که  است  افتاده  رنج

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
ظاهر   خصومت  شود و او در صف می  در زر و زیور پرورده  که  آیا کسی»

 دادند، در  نسبت  بحانخداوند س  را به  دختران  مشرکان  که  گاه یعنی: آن «گردد؟ نمی

  تا در زر و زیور پرورش  است  این  از شأنش  دادند که  او نسبت  را به  کسی  حقیقت

و   خصومت  میدان  به  باشد و چون بپردازد، عاجز می  امور خویش  به  که این و از  یافته

،  ر نیستقاد  هم  خصم  و دفع  خویش  حجت  داشتن برپا  شود، به  کشیده  جدل و  جنگ
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 غالبا چنین  زنان  ـ که  است  ضعیف  وی  و اندیشه  داشته  نقصان  وی  عقل  که  روی از آن

 باشد. می  و مسلم  ، ثابت مشرکان  سخن  هستند ـ لذا فساد این 

 به  وی  و گرایش  و میل  بر عقلش  وی  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  دلیل  کریمه  آیه

  ابریشم طال و  پوشیدن  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه  . همچنین تاس  و لطافت  تجمل 

 باشد. می  حرام  مردان  و برای  مباح  زنان  برای

 

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 ۋ  
 یعنی: «اند رحمانند، مادینه  خدای  خود بندگان  که  فرشتگان  شدند که  و مدعی»

 نیز  فساد دیگری  خدایند، متضمن  دختران  گفتند: فرشتگان  که  مشرکان  سابق  سخن

  مخلوقات  فرشتگان  که اند در حالی مادینه  فرشتگان  گویی  که  ادعاست  این  و آن  هست

آنها   آفرینش آیا»شوند  نمی  وصف  بودن  و خنثی  و مادگی  نری  به  هستند که  ای نورانی

  این  اند تا به بوده حاضر  خداوند متعال  آفرینش  در هنگام یعنی: آیا «اند؟ را شاهد بوده

را   فرشتگان  است: آیا آفرینش  این  یا معنی بدهند؟!  اند، گواهی مادینه  فرشتگان  امر که

  نوشته  زودی به اینان   گواهی  این»اند؟  آنها مادینه  بدهند که  اند تا گواهی دیده

 «خواهند شد  و پرسیده»شوند   مجازات  تا در برابر آن  اعمالشان  در دیوان «خواهدشد

 . در روز قیامت  انبهت  از این

از   جمعی گفت:  که  است  کرده  روایت  از قتاده  کریمه  آیه  نزول  سبب  منذر در بیان ابن

  فرشتگان  خویشاوندی  و از این  است  کرده  خویشاوندی  گفتند: خداوند با جن  منافقان

 شد.  نازل  در رد سخنشان  کریمه  آیه  این  ! پس!اند آمدهپدید 

 

 ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  
 کفار گفتند:  یعنی « پرستیدیم ما آنهارا نمی  خواست می  رحمان  و گفتند: اگر خدای»

را   رشتگانف  ؛ ما این خواست شما می  پنداری  رحمان  اگر خدای ! مؤمنان  ای

  است حقی   ، سخن سخن  این  . البته اوست  مشیت  ما به  پرستش  این  پس  پرستیدیم نمی
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از   أخداوند  که  است  این  سخن  از این  اند زیرا هدفشان را خواسته  باطلی  از آن  که

باشد  می  و اساس  پایه بی ا، قطع استدالل  گونه این  که ! است  راضی  بتان  برای  عبادتشان

،  دیگر است بر بعضی از ممکنات   وجود بعضی  یافتن از ترجیح   عبارت  الهی  زیرا مشیت

،  وی  نواهی  در حوزه  چه باشند و  اوامر پروردگار قرار داشته  حوزه در  ممکنات  این  چه

لزوما   باشد، این  رفته  چیزی بر  الهی  مشیت  امر که  این  بد پس  باشند و چه  نیک  چه

صادر   حکم  جهالتشان  به  أ،خداوند جهت  ، از این چیز نیست  آن  او به  رضای  دلیل

  باری  که: چون  پندارشان  این  پس «ندارند  امر علمی  این  آنان به»و فرمود:   نموده

فاقد   است  ، پنداری است  امر راضی  کند، از آن  را بخواهد و اراده  چیزی  وقوع  تعالی

جز دروغگو   آنان»  است  آنان  از جهل  صرفا ناشی  بلکه  علم  پشتوانه  و بدون  یلدل

  خویش  اساس بی  ناروا و حدس  و تصنع  نیرنگ با  گفتند پس  که  در آنچه «نیستند

 را آفریده  مؤمن  هم  أخداوند  آنها باید بدانند که کنند،  بافی مغلطه  اند که  خواسته

و   حق  ، او به دارد و از کافر ناخشنود است می  را دوست  را اما او مؤمن کافر  و هم  است 

 . نیست  راضی  کفر بندگانش  کند وبه و خیر امر می  ایمان

 

ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

 مئ  ىئ  يئ  جب   
 «؟ دادیم  کتابی  از آن  پیش»  از مشرکان  و غیر آنان  مکه  اهل  یعنی: به « آنان  آیا به»

  چنین  آنان  به  خطاب ، کتاب  در آن  که  ایم داده  کتابی  از قرآن  پیش  آنان  یعنی: یا مگر به

  تمسک  آن  به  پس» را بپرستید؟  ، دیگرانأهللاست: شما بجز ا  شده  نوشته

  موضوع !خیر !د؟دهن می قرار  خویش  و دلیل  کار و حجت  را مبنای  و آن «جویند؟ می

ندارند:   و حجتی  و دلیل  برهان ، هیچ  سبحان  غیر خدای  و آنها در پرستش  نیست  چنین

  و روشی  و شیوه  آنها را بر عادت یعنی: « یافتیم  خود را بر امتی  گفتند: ما پدران  بلکه»

 « ایم یافته  راه  نانآ  و ما بر پی»بودند   رهرو شده  و بر آن  خو گرفته  آن  به  که  یافتیم

  و هیچ  نداشته  و حجت  از دلیل  گاهی تکیه  هیچ  کردند که  امر اعتراف  این  ، به گونه بدین
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  گمراهی  کرده و این  پیروی  از پدرانشان  گمراهی فقط در  ندارند بلکه  در دست  ای شبهه

 اند. خوانده  هدایت  دروغ  را به

،  ابوسفیان ، مغیره  بن ولید  درباره  کریمه آیه  کند: این می  روایت  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

 شد.  نازل  از قریش  دو پسر ربیعه  و شیبه  و عتبه  ابوجهل

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ   
  که مگر آن  نفرستادیم  ای از تو هشداردهنده  پیش  ای آبادی  در هیچ  گونه و بدین»

 « رویم دنباله  آنان  و ما از پی  ایم یافته  ای را بر شیوه  گفتند: ما پدرانمان  آن  متنعمان

رهرو   از متنعمان  گفتند؛ پیشینیانشان  چنین صپیامبر ما   به  مکه  مشرکان  که یعنی: چنان

  این  به  دادن  توجه  ـ برای  تعالی  گفتند. حق  پیامبرانشان  را به  سخن  ، نیز همین شرك  راه

  و مضمون  محتوی در  اندیشه  نظر و ترك  اهمال  سبب  و تنعم  زدگی رفاه  امر که

.  ساخت  مخصوص  یادآوری  را به  و نازپروردگان  ـ متنعمان  است  الهی  های رسالت

که:  این  ، با بیان ستا صخدا   رسول از  ای و دلجوئی  ، تسلیت آیه  این»گوید:  می  نسفی

«. شود محدود نمی  ایشان  قوم  و به  دار است و ریشه  قدیمی  آفتی  تقلید از پدران

 باشد. می  دین  و اصول تقلید در عقاید  بطالن  ، دلیل آیات  این  همچنین

 

 ڃ   ڄ   ڄ  ڃ ڄ ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
شما  اگر برای   حتی»بگو:   کافران  تو نیز به !ص پیامبر  و ای « گفت»  آنان  به  پیامبرشان

آیا باز هم  «؟ باشم یافتید، آورده   خود را پیرو آن  پدران  تر از آنچه کننده  هدایت

فرستاده   شما بدان  آنچه  گفتند: ما به»کنید؟  می  روی و دنباله  را پیروی  پدرانتان 

و   شنویم از شما می  ، نه کنیم می  شما عمل  الترس  این  به  یعنی: ما نه « کافریماید،  شده 

 باشد.  پدرانمان  شما راهنمونتر از دین  ، هرچند آیین نماییم می  اطاعت  نه
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 چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃچ  چ   چ
بر   شده  نازل  ، مانند عذاب فرود آوردیم  برآنان  که  با عذابی « گرفتیم  انتقام  ، از آنان پس»

امتها   آن « انگاران  دروغ  عاقبت  بنگر که  پس»  آنان  ، ثمود و امثال، عاد نوح  قوم

دید   و در معرض  هنوز موجود است  زیرا آثارشان «! است  بوده  چگونه»

 اندوز قرار دارد.  عبرت  کنندگان مشاهده

 

 ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  
 «خود  قوم  و به»آزر  «خود پدر  به  ابراهیم  را که  هنگامی» !صپیامبر   ای « و یادکن»

 اگفت: واقع» پرستیدند؛ را می  و بتان  کرده  کورکورانه  روی تقلید و دنباله  از پدرانشان  که

آنها را   ، نه بیزارم  بتان  از این  یعنی: من « پرستید، بیزار و برکنارم شما می  از آنچه  من

آنها کفر   به  بلکه  گیرم می  خدایی  آنها را به  و نه  مکن می  وتآنها دع  سوی به  ، نه پرستم می

  و جمع  مفرد و تثنیه  که  است  مصدری «:برآء. » ستیزم آنها می  و علیه  ورزیده  و دشمنی

  محمد! به  ای ! . آری است  قرار گرفته  صفت  و در اینجا، در جایگاه  است  یکسان  آن

  پروردگار، امام  خلیل  چگونه  تا بدانند که  کن  یادآوری را ÷ ابراهیم  سخن  این  قومت

  دانند ـ از دین می  وی  و آیین  خود را پیرو دین  قریش  که  کسی  حنفا و پدر انبیا ـ یعنی

 . جست  بیزاری  پدر و قومش

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
 و  ربوبیت  قط بهف  یعنی: من «مرا آفرید  که  کس  مگر از آن»افزود:  ÷ ابراهیم

  معطوف او  سوی را تنها به  و نیایشم  و پرستش  کرده  آفریدگار خود اعتراف  پروردگاری

 «کرد خواهد  همو مرا هدایت  و البته»غیر او را   نه  خوانم و فقط او را می  دارم می

 .گردانید خواهد  قدم پایدار و ثابت  و حقیقت  حق  و بر جاده  خویش  دین  سوی به
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 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  گ 
 توحید را در  کلمه ÷ یعنی: ابراهیم «ماندگار کرد  خود سخنی  را در پی  و او آن»

گردانید   ماندگاری  اند، کلمه  و احفاد وی  و نسل  همانا فرزندان  که  خویش  عقب

ند. مجاهد خوان می  یگانگی  را به  سبحان  خدای  از ایشان  کسانی  همیشه  که طوری به

 زیرا در پی  ( استهللاال ا  )ال اله  طیبه  ماندگار، همانا کلمه  گویند: کلمه می  وقتاده

  یگانگی را به  عزوجل  خدای  طور پیوسته به  تا روز قیامت  هستند که  کسانی ÷ ابراهیم 

تا   گردانیدیم  و ماندگاری  باقی  ای را کلمه  یعنی: آن «بازگردند  آنان  باشد که»پرستند  می

بازایستند و   شرك و از  کرده  رجوع  کلمه  آن  سوی به  موحدانشان  دعوت  به  مشرکانشان

 امیدوار بود.  امری  چنین  نیز به ÷ ابراهیم  البته

 

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

 ھ    ھ  
  علل و صخویش  رسول  در برابر دعوت  مشرکان  موضع  بیان  به  خداوند متعال  سپس

 «را  وپدرانشان  آنان  بلکه»فرماید:  می  دنیا پرداخته  برخورداریهای  به  شدنشان  فریفته

از  « ساختم برخوردار»  را با پدرانشان  از قریش صمعاصر پیامبر   گروه  یعنی: این

  پست  خواهشهای و  شهوات  در لجن و  شده  فریفته  مهلت  این  به  آنان  دنیا ولی  های بهره

  که صیعنی: محمد  «آشکار  و پیامبری»  یعنی: قرآن « حق  که تا این»فرورفتند   خویش

  با حجتها و احکام  وی  ، یا رسالت است و استوار، آشکار  محکم  با معجزات  وی  رسالت

آمد،   سویشان  به  حق  چون»اما  «آمد و  سویشان به» باشد؛ توحید می  ، آشکارکننده حق

  حق  کبر، عناد و تجاوز، به  لذا از روی « کافریم  آن  و ما به  است  جادویی  گفتند: این

 کفر ورزیدند.
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 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
 صرا بر محمد   قرآن  این  أخداوند  که  بر این  از سر اعتراض «و گفتند»

 «نشد؟  دو شهر فرو فرستاده  از آن  بزرگ  بر مردی  قرآن  چرا این»است:   فروفرستاده

،  کتاب  ، سرور و برتر باشد؟ یعنی: اگر این و مال  خود از نظر جاه  قوم  در میان  که  مردی

  فروفرستاده  و طایف  دو شهر مکه  از بزرگان  بزرگ  بود، باید بر مردی خدا می  قرآن

و   فضایل  به  بودن  ، آراسته‡انبیا   معیار انتخاب  د کهبودن  از آن  اما آنها غافل شد! می

 . دنیوی و تشریفات   اعتبارات  ، نه است  معنوی  و کماالت  روحی  ارزشهای

و   شهر؛ مکه اند: مراد از دو گفته« 11ـ  12«  دو آیه  نزول  سبب  در بیان  و دیگران  قتاده

  از طایف  ثقفی مسعود  بن و عروه  از مکه  مغیره و مراد از دو مرد بزرگ: ولیدبن  طایف

 . است

 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  

 ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
  برای  استفهام «کنند؟ می  تقسیم»را   یعنی: نبوت «را  پروردگارت  رحمت  آیا آنانند که»

را در   آنان  ما معاش»ما نیستند   رحمت  کننده  متقسی  . یعنی: آنان است  انکار و تعجب

  را غنی  را فقیر و بعضی  بعضی  که  گونه آن « ایم کرده  تقسیم  دنیا میانشان  زندگانی

  از خلق هر کس  ما به  از سوی  آن  و سپردن  در کار نبوت  آنان  چگونه  پس  گردانیدیم

را بر   آنان از  و برخی»کنند؟  نمی  ناعتما ق  و قسمت  حکم  ، به بخواهیم  که  خویش

،  ، آزادی نیرومندی ، ، ریاست روزی  با بخشیدن « ایم برتر داشته  درجاتی  دیگر به برخی

از آنها   بعضی تا»است:   این  بخشیدن  برتری  در این  . و حکمت و علم  عقل

گیرند   خدمت به ر رادیگ  برخی  از بندگان  یعنی: تا برخی «دیگر را مسخر گیرند بعضی

دیگر گردند؛   برخی  زندگی  و تمشیت  یافتن  سامان  سبب  از آنان  ، برخی ترتیب  این  و به

و   مساوی  چیز با هم  انسانها در همه  همدیگر دارند زیرا اگر همه  به  که  نیازی  دلیل  به

شد  روبرو می  و اشکال  با اخالل  شان و کاروبار زندگی  و منافع  بودند، مصالح برابر می

در   نیکوکارش  بندگان  برای  که  ، یا آنچه ، یا دین یعنی: نبوت «پروردگار تو  و رحمت»
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دنیا   های و سایر بهره  اموال از «کنند می  جمع  از آنچه»؛  نموده  آماده  آخرت  سرای

 «. است»و ماندگاتر  «بهتر»

 

مئ  ىئ  يئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  جب  حب  خب   

 همه  بود که  آن  یعنی: اگر نه «شوند  ای یگانه  امت  مردم  همه  بود که  آن  و اگر نه»

  آن  دنیا و آرایشهای  سوی به  گرایش  انگیزه ـ به  بر کفر شوند و همه  ای یگانه  ، امت مردم 

کفر   خداوند رحمان  به  که  کسانی  های خانه  برای اقطع»گردآیند؛   ـ بر آن

  که  ، کفار را از جایی وسیله  تا بدین « دادیم می قرار  از نقره  ورزیدند، سقفهایی می

 و نیز»  و حقیر است  ارزش بی  زیرا دنیا در نزد ما بسی  کشانیم  استدراج  دانند به نمی

ها  غرفه  و به« نها باال روندبر آ  که»  دادیم قرار می  برایشان  از نقره « نردبانهایی

 قرار»  از نقره«  درها و تختهایی  هایشان خانه  و نیز برای»بلند برآیند   وساختمانهای

 «.زنند  بر آنها تکیه  که  دادیم می

  بر این  جاهل  از مردم  اگر باور بسیاری»گوید:  می  دو آیه  این  معنای  کثیر در توضیح ابن

و   است  آنان  ما به  محبت  ، دلیل داران سرمایه  ما برای  از سوی  مال  دندا  بود که نمی  مبنی

دنیا بر کفر   و ثروت  مال به  خاطر رسیدن ، به باوری  بر چنین  آنها با تکیه  بود که  اگر نمی

  های خانه  برای ابود، قطع نمی اگر چنین  ! نواختند؛ آری کفر را می  طبل  و همه  گرد آمده

 ...«. دادیم قرارمی  از نقره  دند، سقفهاییورزی ما کفر می  به  که  کسانی

 

 پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
در   بسیاری  زر و زیورهای  با اینها برایشان  یعنی: قطعا همراه «بسیار  و زر و زیورهایی»

ونگارها و  نقش قولی: به. زخرف: طال و زیور و  دادیم می  سقفها، درها، تختها و غیر آن

  و همه»«.  ساختم  ومزین  را نگارینه  الدار: منزل  زخرفت»شود:  می  . گفته است  تجمالت

  گیرد و بس قرار می  برداری بهره مورد  در آن  که « دنیا نیست  زندگی  اینها جز متاع
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یعنی: از  « ستا  پرهیزگاران  آن از  نزد پروردگارت  و آخرت»  است  ارزش و بی  اندك

اند و  آورده  ایمان  خداوند یگانه  به و  پرهیز کرده  و معاصی  از شرك  که  است  کسانی  آن

و   است  ماندگار و فنانشدنی  که  است  آخرت  این  اند؛ پس کرده  عمل  وی  طاعت  به

  است  هآمد سعد بن سهل  روایت  به  شریف  باشد. درحدیث ناپذیر می زوال  آن  نعمتهای

امنهاكافرماسقيةبعوضجناحعنداهللالدنياتزننألو»فرمودند:  صخدا   رسول  که

  ، او هرگز هیچ داشت می  ارزش  ای پشه  بال  اندازه : اگر دنیا در نزد خداوند بهماءشربة

  طبرانی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. نوشانید نمی  آبی جرعه   را از آن  کافری

  خطاب  کردند، عمربن« ایالء«  خویش  از زنان صخدا   رسول چون   که  است  آمده

اثر   اند که داده  تکیه  ای برهنه  درشت  حصیری  بر روی  ایشان  دید که آمد و  نزد ایشان

سرازیر شد   بر چشمانش  اختیار اشک بی  مشهود بود پس  مبارکشان  پهلوی بر  آن  زمختی

  دارند و شما که  قرار دارند که  نعمتی و ناز  و قیصر در آن  کسری !هللا یا رسول فت:و گ

بودند،   داده  تکیه  که صخدا   رسول هستید...؟!  وی  از خلق  أخداوند  برگزیده

  گروه  افزودند: آن  ؟ سپس هستی  ! آیا تو در شک فرزند خطاب  ای»نشستند و فرمودند: 

 شده  آنها داده  به  دنیایشان  آنها در زندگانی  های لذتها و گوارایی  هستند که  مردمی

  که  است  آمده  دیگری  محرومند. در روایت  آخرت  و لذت  آنها از نعمت  ، یعنی« است 

 «.ما؟  از آن  باشد و آخرت  دنیا از آنان  که  نیستی  آیا راضی»فرمودند: 

،  دینش از  مسلمان  انسان  بازگرداننده  از عوامل  ییک  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

در عصر  ما  که  است  واقعیتی  همان  و این  برتر است  اقتصادی  کفار در وضعیت  دیدن

  پیشرفت  مشاهده  که  بینیم را می  از مسلمانان  و بسیاری  کرده  را مالحظه  خود نیز آن

 . است  ساخته  میل بی  آیینشان و  دین  به  کفار، آنها را نسبت  اقتصادی

 

 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
  بینش و  بوده  بهره بی  از بصیرت  یعنی: هر کس «کند  تغافل  از یاد رحمان  و هر کس»

 بر»بگرداند   دل  رحمان  ، از یاد خدای کور شود و در نتیجه  حقیقت  از دیدن  اش باطنی

  که  است  اعشی: کسی . گردانیم را مسلط می  یعنی: بر او شیطانی « گماریم می  او شیطانی
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  بیان  در تفسیر آن  که ـ چنان در اینجا  بیند اما مراد از آن و در روز می  کور است  در شب

  یعنی: آن « است  همنشین  برایش  شیطان  آن  پس»  است  باطنی  بصیرت  شد ـ کوری

  امورش  او را در تمام  شود بلکه نمی و هرگز از او جدا  اوست  همراه  ، همیشه شیطان

و   افگند، اطاعت می  بر وی  که  هایی وسوسه  در تمام  شیطان  کند و او نیز از آن می  دنبال

 نماید. می  روی دنباله

از   گفتند؛ بر هر یک  است: قریشیان گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

 هللعبیدا بن ، طلحه میان  بر او مسلط شود. در این  را بر گمارید که  محمد مردی  ارانی

بود   قریش  در میان  صدیق ابوبکر  که ـ درحالی  گماردند، طلحه  را بر ابوبکر صدیق

  پاسخ  ؟ طلحه کنی می  دعوت  چیزی  چه  سوی او گفت: مرا به  به ـ نزد او آمد. ابوبکر

  گفت: مگر الت . ابوبکر کنم می  دعوت  و عزی  الت  پرستش  سوی ا بهداد: تو ر

؟  کیست  پرسید: عزی  ابوبکر صدیق ! خداست  گفت: او از فرزندان  ؟ طلحه کیست

نمود و گفت:   خویش  مشرك  یاران  به  روی نداد ولی   کرد و پاسخی  سکوت  طلحه

،  هنگام  ندادند. در این  پس  کردند و جوابی  وتنیز سک  مرد را بدهید. اما آنان  این  پاسخ

  که  دهم می  گواهی ابوبکر!  کرد و گفت: برخیز ای  صدیق ابوبکر  به  روی  هطلح

  گاه آن  خداست  رسول صمحمد   که  دهم می  و گواهی  نیست  جز معبود یگانه  خدایی

  این  عزوجل  خدای  بود که  انبلند ادا کرد. هم  با ندای  را در محضر همه شهادت   کلمه

 رمود.ف  را نازل  کریمه آیه 

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
  یعنی: شیاطینی «دارند باز می  را از راه  آنان»  برگمارده  یعنی: شیاطین «آنها او مسلم»

 ؛ کنند، برگمارده می  از یاد او تغافل  که  از کسانی  آنها را بر هر یک  عزوجل  خدای  که

و   بازداشته  حق  راه شوند و آنها را از می  حایل  حق  راههای  به  رفتن  آنها و میان  میان

را   درستی  راه دارند و قرار  هدایت  کنند که: بر طریق القا می  آنان  را به  وسوسه  این

،  وسوسه  این  سبب یعنی: کفار به «اند خود رهیافته  پندارند که و می»اند  برگزیده

 . است  درستی  روند، راه می  را که  اند و راهی راهیافته  پندارند که یم
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 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
  بوده بر او مسلط  شیطانش  از یاد ما که  مانده  غافل  انسان  آن «نزد ما آید  که  گاه تا آن»

  مشرقین  و تو، فاصله  من  میان  کاش  گوید: ای می»خود   شیطان  در آنجا به  پس  است

شد   گفته«  مشرقین»  تغلیب  از باب  که  است  و مغرب  مشرق«:  مشرقین»مراد از  «بود

  گفته«  ابوین»مادر  پدر و  و به«  قمرین«  خورشید و ماه  ، به باب  از همین  که  چنان

  شیطان  آن  است  و همدمی  بد همراه  و چه «! است  بدهمنشینی  چه  پس»شود.  می

  همنشینی ، با خود هر فرد مسلمان»است:   آمده  شریف  . در حدیث انسان  برای  برگمارده

 «.شود می  جاری  وی  خون  در مجرای  بر فرزند آدم  دارد و شیطان  از جن

 

 ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
  سودتان»  پشیمانی «رگزو امروز ه»شود:  می  گفته  در روز قیامت  غافالن  آن  و برای

  به  ورزیدن بر خود در دنیا با شرك «اید ورزیده  ستم  چرا که» ! روزان  تیره  ای «ندهد

  یعنی: امروز، هرگز اشتراك «هستید  مشترك  شما در عذاب  در حقیقت»  سبحان  خدای

  ر آند  مصیبت  چون  که دنیا  حال  بخشد، برخالف نمی  شما سودی  به  عذاب شما در

عمتإةالبلي» اند: گفته  که  گردد چنان می  آسان  هم  آن  شود، تحمل  عام :  بال طابتذا

 «.شود گردد، گوارا می  همگانی  چون

 

 ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
  توانی می  را راه  ، یا کوران نوانیرا بش  کران  توانی می» !صمحمد   ای «آیا تو  پس»

 کفر  آنان  نشو که  امر دلتنگ  از این  پس  کار قادر نیستی  یعنی: تو بر این «نمود

  توانی می آیا تو «و»  کردنشان هدایت  ، نه است  پیام  بر تو فقط ابالغ  اند بلکه ورزیده

  توانی نمی  هدایت  البته «؟ است  آشکاری  در گمراهی  همواره  را که  کسی»  کنی  هدایت

،  ای آورده  همراه را به  آنچه  هستند که  ناشنوایانی  منزله  کفار به  گروه  این ! آریکرد. 
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  در گمراهی  افراطشان سبب  بینند، به را نمی  آن  هستند که  نابینایانی  منزله شنوند و به  نمی

 . در آنان  جهالت  گیری و جای  و تمکن

  آن که   بود زیرا در حالی  معکوس  بتی، نسصخدا   رسولو   آنان  میان  نسبت ! باری

  کردند، آنان می  بلیغ  و کوشش  ، سعی ایمان  سوی خود به  ، در دعوتص  حضرت

را  بیشتری   فرودهای  شان و لجاجت  و غفلت  گمراهی  در جهت  ، پیوسته برعکس

  بودکه  ز ایننی  کریمه  آیه  این  نزول  نمودند. سبب می  روی زیاده  و در آن  پیموده می

جز   کردند اما قومشان و رنجور می  خسته  قومشان  خود را در دعوت صخدا   رسول

 نمود.  را دلجوئی ص  حضرت  آن  عزوجل  خدای  افزودند پس نمی  خویش  بر گمراهی

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
فرود   عذاب  نانآ  به  که از آن  پیش « اگر ما تو را از دنیا ببریم» صما  رسول  ای « پس»

، هرچند  یا در دنیا و یا در آخرت « کشیم می  انتقام  از آنان ا، قطع صورت  در آن»آید 

 . باشی  بقا شتافته  سرای و به  بربسته  تو از دنیا رخت

 

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
  نشان»  مرگت از  قبل «تو  به»  دنیوی  از عذاب « ایم داده  وعده  آنان  را به  یا اگر آنچه»

را   ، آنان باشیم  خواسته  که  و هرگاه « تواناییم  بر آنان اما قطع  ، در هر صورت دهیم

  دنیا ـ در روز بدر ـ برای  را در همین  آنان  عذاب  عزوجل  خدای  . البته کنیم می  عذاب

 دانید.مسلط گر آنها را بر  ، ایشان خویش  رسول  داد و در حیات  نشان صپیامبر خود

 

 ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
  آن  چند کسانی هر « در زن  چنگ»  از قرآن « است  شده  تو وحی  سوی به  آنچه  به  پس»

  ای کجی  هیچ  که « داری قرار  راست  تو بر راه  هرآینه»کنند   انگارند و تکذیب  را دروغ

 . نیست  در آن
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 ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
تو   برای  یعنی: قرآن « است  تو ذکری  قوم  تو و برای  برای»  یعنی: قرآن « آن  ینهو هرآ»

تو نیز   زبان  که  زبانشان  به  زیرا قرآن  است  بزرگی  ، شرف از قریش  قومت  و برای

  تحقیق : )به ژ ۉ  ې  ې ۅ  ۅ    ۉ   ژ آیه:   است  . و نظیر آن شده  ، نازل هست

  در حدیث«. 11انبیاء/»(  ذکر شماست  در آن  که  کردیم  را نازل  ما کتابیش  سوی ما به  که

امر   این اقطع»فرمودند:   که  است  آمده صخدا   از رسول  معاویه  روایت  به  شریف

  که کند جز این نمی  کشمکش با آنها در آن   ، کسی است  ( در قریش خالفت  )یعنی

را برپا   دین (قریش)  که  گاه آن گند تااف می  در آتش  شا او را بر چهره  خداوند متعال

  که  توست  تو و قوم  برای  ای یادآوری  است: قرآن  این  آیه  قولی: معنای به«. دارند

 خواهید  پرسیده  زودی و به»کنید  می  عمل  و بدان  یاد آورده را به  امور دین  آن  وسیله به

  احکام  از اقامه  زودی  . یا به است شما قرار داده  برای  أخداوند  که  شرفی  از این «شد

  . قرطبی قرار خواهید گرفت  ، مورد پرسش است  بر شما الزم  که  آن  به  و عمل  قرآن

  بزرگی  کند، شرف  عمل  آن  به  که  هرکسی  برای  قرآن  که  است  آن  صحیح»گوید:  می

  نقل  شریف  حدیث  به  وی  گاه آن  از غیر ایشان  باشد چه  از قریش  کس  آن  ، چه است

  ای از سفر جنگی صخدا   فرمود: رسول  کند که می استناد كعباس از ابن  شده

،اشتريةيافاطم»فرمودند:   وی  و به  عنها را فراخوانده هللا رضی  فاطمه  برگشتند، سپس

  خود را از خداوند متعال  نفس ! فاطمه  : ایاشيئاهللمنعنكغنيأالنيإ،فاهللمننفسك

  حضرت  آن«. کرد  توانم نمی  را از تو دفع  او، چیزی  از جانب  زیرا من  کن  خریداری

ما»فرمودند:   کردند، سپس  نیز اعالم  خویش  بیت و اهل  زنان  را به  سخن مانند این  ص

،متيبأالناسوليأب،والقريشالمتقونمتيأبالناسأولي،إنبأمتيالناسبأوليبنوهاشم

والالمتقونمتيأبالناسوليأنإ باأل، متيأبالناسوليأنصار متيأبالناسوليأنإ،

رجلمننتمأنماإ.المتقونمتيأبالناسوليأنإ،متيأبالناسوليأبالموالي،والالمتقون

  مردم  سزاوارترین  هاشم : بنیالبالتقويإحدفضلأحدعليأل،ليسالصاعكجمامةوامرأ

  قریش  ، پرهیزگارانند و نه من  امت  به  مردم  سزاوارترین انیستند، قطع  من  امت  به
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پرهیزگارانند و   من  امت  به  مردم  سزاوارترین  گمان اند، بی من  امت  به  مردم  سزاوارترین

  من  امت  به  مردم  سزاوارترین ااند، قطع من  امت  به  مردم  سزاوارترین انصار  نه

اند،  من  امت  به  مردم  )عجم( سزاوارترین  از بند بردگی  آزادشدگان  پرهیزگارانند و نه

(  )در اصل  شما همه  که  نیست  پرهیزگارانند. جز این  من  امت  به  مردم  سزاوارترین اقطع

 باال  بر سر آن  پیمانه  بعد از پر شدن  که  اید و همانند آنچه شده  آفریده  زن مرد و  یکاز 

 تقوی  جز به  ای و برتری  فضیلت  هیچ  را بر کسی  ، کسی(برابرید  باهم  همه)ایستد  می

 «. نیست 

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
 ، رحمان  خدای  جای ، جویا شو؛ آیا به ایم هاز تو فرستاد  پیش  ما که  و از پیامبران»

خدا   رسول  ، پرسیدن مراد آیه« ؟ ایم قرارگیرند، مقرر داشته  مورد پرستش  را که  خدایانی

  ایشان با ص  حضرت  آن  که  ، هنگامی اسراء است  در شب ‡از پیامبران ص

  رسالت را به  ایشان  که  انیپیامبر  است: از امتهای  این  معنی  قولی کنند. به می  مالقات

؟ آیا  ایم کرده  حکم  بتان  پرستش  ، به از ادیان  که: آیا ما در دینی  بپرس  بودیم  برانگیخته

 ‡پیامبران  اجماع  ، استشهاد به ؟. هدف ایم داده  ها اجازه امت  از آن  یکی  کار را به  این
  و نشان  داشته  داللت توحید  قدامتو   بر اصالت  که  ، حقیقتی توحید است  بر عقیده

 . نیست  نودرآمدی  ، عقیده عقیده  این  دهد که می

 

 ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
، « آیات» مراد از « و مال او فرستادیم  فرعون  سوی خود به  را با آیات  و همانا موسی»

و مراد   گذشت «111اسراء/»  آنها در سوره  انبی  که  است  ای گانه نه  های و نشانه  معجزات

ـ اند.   اسرائیل ها و بنی از قبطی  ـ اعم  فرعون  رعایای  و همگی  در اینجا: اشراف« مال»از 

بر توحید و  ÷ موسی  دعوت  استشهاد به در اینجا،  داستان  این  از بیان  هدف

  که  است  ابر مخالفتها و آزارهاییدر بر صازپیامبر   ، دلجویی حال  و در عین  یکتاپرستی
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 « پروردگار عالمیانم  فرستاده  همانا من» ÷ موسی«  گفت پس»بینند  می  خویش  از قوم

 . است  فرستاده  رسالت شما به  سوی مرا به  که

 

 ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی  ی  جئ  
 استهزا  از روی «ندزد  بر آنها خنده  آنان  آورد، بناگاه  ما را برایشان  آیات  چون  پس»

 و تمسخر.

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 یعنی: «بزرگتر بود  از نظیر آن  آن  که مگر این  نمودیم نمی  آنان  به  ای نشانه  و ما هیچ»

 ماقبلش  تر از معجزه ، بزرگتر و با شکوه و معجزاتش ÷موسی  های از نشانه  هریک

  معنی دیگر  قولی بود. به  نیز در حد خود بزرگ  قبلی  و نشانه  معجزه  هک بود، با وجود آن 

  ضمیمه  اول  به  دوم  نشانه  چون  بود که  ای گونه به ÷ موسی  های است: نشانه  این

یعنی:  « کردیم  گرفتارشان  عذاب  و به»افزود.  می  آن  و روشنی  شد، بر وضوح می

و   قحطی  چون  انگاشتند، عذابهایی  ها را دروغ و نشانه  اتآی  آنها این  که این  سبب به

  سوی  ازکفر به «آیند  راه  تا مگر به»  کردیم  را گریبانگیر آنان  ملخ  سیل  و هجوم  طوفان

 نیامدند.  راه  وجود، بازنگشتند و به  . اما با این ایمان

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
را   ساحران نامیدند و را ساحر می  آنها دانشمندان« ساحر  گفتند: ای» ÷موسی « و به»

 « مابخوان  برای  با تو عهد کرده  آنچه  را به  پروردگارت»کردند.  می  و احترام  تعظیم

مفاد   بر طبق  ـ که  ای داده با خود خبر  ما در مورد عهد پروردگارت  به  که  آنچه  یعنی: به

زیرا ما »  ما بخوان  گرداند ـ او را برای می را از ما دور  ، عذاب آوریم  ن، اگر ما ایما آن

شد. یعنی:   و باورمند خواهیم  ، مؤمن ای آورده  که  آنچه  و به  در آینده « راهیافتگانیم

 شود.  از ما برطرف  تا عذاب  تو دعا کنی  که  است  ما این  آوردن  شرط ایمان
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 ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ              ڦ   
  چنین  تقدیر سخن «عهد شکستند  آنان  ، بناگاه برداشتیم  را از آنان  عذاب  چون  پس»

را   عذاب او،  اثر دعای دعا کرد و بر  پروردگار خویش  بارگاه  به ÷ موسی  گاه است: آن

  کردند و عهدی شکنی شد، پیمان  برداشته  از آنان  عذاب  چون  پس  کردیم  برطرف  از آنان

 بودند، شکستند.  داده ÷موسی  به  را که

 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  

 ڌ  ڎ  
 ÷موسی  سوی به  قومش  از گرایش  فرعون «خود ندا در داد  قوم  در میان  و فرعون»

را   ای در داد. یا منادی ندا  بلند در میانشان  آنها را گرد آورد و با صدایی  شد پس  بیمناك

 مصر و  آیا فرمانروایی ! من  قوم  گفت: ای»ندا در دهد:   چنین  دستور داد تا در میانشان

 « نیست  من  از آن  است  روان»  من  یعنی: از زیر کاخهای « از زیر من  نهرها که  این

  که  نیست  خالفیم  و هیچ کند نمی  کشمکش  آنها با من  در تملک  کس هیچ  که طوری به

  های شاخه  و مهمترین  است  نیل  رودهای« انهار»کند؟. مراد ار   در آنها مخالفت  با من

و «  تنیس»و رود « دمیاط»، رود « طولون» ، رود« ملک»بودند از: رود   عبارت  رود نیل

« شیدر»و رود « دمیاط»رود   و آن  مشهور است ها رودخانه  از این  دو شاخه  اکنون هم

اقتدار و   همه این «بینید؟ مگر نمی  پس»دهند  می  راتشکیل  نیل  دو دلتای هر  باشد که می

؛  و در مقابل  من  قدر و منزلت  و بزرگی  و مکنت  ملک  نیرومندی به  مرا؟ تا از آن  شکوه

 ببرید؟.  پی  با من  از مقاومت  موسی  و ناتوانی  ضعف  به

 

 ک        ک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 و  ضعیف  که ÷ از موسی  من  یعنی: بلکه « او خوار است  که  کسی از این  من  بلکه»

  که  نیست  و نزدیک»ندارد   و شکوهی  عزت  و هیچ  مقدار و خوار و فقیر است بی
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  زبان لکنت  بیان « بهترم»  است  لکنتی  در زبانش  که  روی  را، از آن  سخن «بگوید  واضح

 . گذشت «27 طه/«  در سوره ÷ موسی

 

 گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
  شخص ÷ یعنی: اگر موسی «نشد؟  بر او فرود آورده  زرین  چرا دستبندهایی  پس»

نمایانگر متأثر   فرعون  سخن  این ؟! نیست  از زر آراسته  دستبندهایی  ، چرا به است  بزرگی

  پادشاهی به  چون  بود که  چنین  شاهان  زیرا عادت  است  شاهان  از عادت  بودنش

  پوشانیدند تا این می  بر آنان  زرین  شدند، دستبندها و طوقی می  گذاری رسیدند و تاج می

  شده  پیوست  فرشتگان او  یا چرا همراه»باشد.   آنان  و ریاست  سیاست  نشانهامر 

  و همراه  آینده  پیاپی  فرشتگان  تا این  راستگوست  خویش  اگر او در ادعای «اند؟ نیامده

بود   گونه دهند؟ بدین  گواهی  نبوت به  نمایند و برایش  یاری  ، او را بر کارش با وی  شده

  البد باید بر شکل ‡پیامبران  کرد که را القا  و گمان  وهم  این  قومش  ، به ملعون  آن  که

  شان و همراهی  زده  حلقه  گرداگرد ایشان نیز  ند و فرشتگانستمگر باش  شاهان  و شمایل

 !.کنند!

 

 ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  
را   آنان  یعنی: فرعون «کردند  را و از او اطاعت  خویش  قوم  عقل  ساخت  سبک  پس»

نیز   انو آن  واداشت  و نادانی  جهل  سبکی  ، به اش و فریبنده  بازانه نیرنگ  سخنان  با این

  هرآینه» کردند  را تکذیب ÷ را پذیرفتند و موسی  و سخنش  کرده  او را اطاعت  فرمان

 بودند.  خارج أخداوند  یعنی: آنها از دین «بودند  فاسق  آنها قومی

از   شدنشان تهی  کند؛ و آن را آشکار می  از فرعون  آنان  اطاعت  ، علت کریمه  آیه  این

  در تحمیل  ستمگران  همه  روش  این  . البته است  فرعون  نیرنگ و خرد بر اثر  اندیشه

  کنند و با انواع می  تهی  و خرد و اندیشه  را از عقل  مردم  که  است  خویش  فرمانروایی

 گردانند. می دور  را از حقایق  ، آنان ذهنی  وشوی و شست  تبلیغات
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 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
  انتقام  از آنان»و عناد   با افراط خود در عصیان «درآوردند  خشم  ما را به  و چون»

  به  شریف  . در حدیث سرخ  در دریای « کردیم  یکجا غرق  را همه  و آنان  گرفتیم

  تبارك  خدای  چون»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده عامر  بن  عقبه  روایت

 بر  بنده  آن  که دهد در حالی خواهد می می  هرا ک  هر چه  بنده  به  که  را دیدی  وتعالی

  آن  برای  تعالی  حق  از سوی  امر استدراجی  این  که بدان  پس  پایدار است  خویش  گناهان

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  +کردند:   را تالوت  آیه  این  گاه . آن است  بنده

 «. _ھ

 

 ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
  به  که  کفاری  ، برای عذاب  را در استحقاق  رعونیانیعنی: ف « را پیشرو گردانیدیم  و آنان»

یعنی:  « آیندگان  برای  و مثلی»  کنند، مقتدا و پیشوا گردانیدیم می  عمل  آنان  مانند عمل

  آوری شگفت  داستان را  . یا آنان گردانیدیم  آیندگان  برای  پند و عبرتی  را مایه  آنان

 زنند. می  مثل  آن  به  آیندگان  که  گردانیدیم

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
جز  به او  که  باره  در این « پسر مریم  به»  کافران  از سوی «شد  زده  مثل  که  و هنگامی»

یعنی:  «دارند برمی  بانگ  سخن  تو از آن  قوم  بناگاه»  قرار گرفت  مورد پرستش  أخدا

 کنند. پا می به  ، شور و هلهله مثل  این  زدن  به  خوشحالی  از روی

  رسول با  زبعری ابن  مجادله  درباره  کریمه آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

ڻ  ڻ  ۀ  ژ:  «38انبیاء / «  مبارکه  آیه  که  گاه شد زیرا آن  نازل صخدا 

  مپرستید، هیز خداوند می  جای به  که  شما و آنچه»:  ژ ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ

  که  پروردگار کعبه  گفت: سوگند به صخدا   رسول  به  زبعری  شد، ابن  نازل« اید جهنم

را   ، فرشتگان را، یهود عزیر را و بنو ملیح  مسیح  آیا نصاری ! یافتم  بر تو غلبه  در حجت
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  نیز هیزم  و عزیز و فرشتگان  مسیح  که  است  معنی  بدین  آیه  این  پرستند؟ پس نمی

  نیز بانگ مکه   شد و مشرکان  شادمان  سخت  سخنش  از این  زبعری  ابن اند؟! مجهن

ژ فرمود:   را نازل« 111انبیاء/«  و آیه  کریمه آیه  این  متعادل  خدای  برداشتند. پس  شادی

ما در  از  که  همانا کسانی»:  ژۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ

 «.اند شده  دور داشته  دوزخ  از آتش  ن، آنا است  مقرر شده  نیکی  حقشان

  شان مجادله در کفر و عناد و  قریش  و ستیزه  از لجاجت  دیگری  ، نمایانگر نوع آیه  این

 بود از:  عبارت  ، که گذشت  قبل  در آیات  دیگر از کفریاتشان  و چهار نوع  نارواست  به

 قرار دادند.جزء )فرزند(   از بندگانش  تعالی  حق  ـ آنها برای1

 رحمانند، دختر خواندند.  خدای  بندگان  را که  ـ آنها فرشتگان2

 . کردیم نمی  را پرستش  ما بتان  خواست ـ آنها گفتند: اگر خدا نمی1

 . است  نشده  ، نازل یا طایف  دو شهر مکه  از بزرگان  بر یکی  قرآن  ـ آنها گفتند: چرا این4

 

 ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ        ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى
نزد  در «ما بهترند  و گفتند: آیا خدایان»کردند   مجادله صبا پیامبر   مشرکان  همچنین

  هر کسی الزوم  باشد که  صورت  بدین  یعنی: اگر قضیه «؟ یا عیسی» !صمحمد   تو ای

  ، ما نیز به رتصو وارد شود، در این  دوزخ  آتش  رد، بهقرار گی  جز خدا مورد پرستش  که

  آن» ! هستیم  باشند، راضی  همراه  در جهنم  و عزیر و فرشتگان  ما با عیسی  خدایان  که این

را  ÷ نامربوط در مورد عیسی مثل   یعنی: آن «تو نزدند  برای  جدل  را جز از راه  مثل

دانند  د زیرا آنها میکنن  و مجادله  ناروا ستیزه  با تو به  که نخاطر ای تو نزدند مگر به  برای

، «38انبیاء/( » جهنم  حصب  اهلل  دون  من  و ـ ما ـ تعبدون  در آیه: )انکم« ما«  حرف  که

  شامل  شود و نه می  عیسی  شامل  نه  کریمه  ، آیه رود بنابراین کار می  غیر عقال به  برای

نیز نبودند زیرا   حق  خود، خواهان  جدال دیگر، آنها با این  عزیر و فرشتگان. از سوی

  که ، چرا است  هایشان سفسطه  غیر از این  چیز دیگری ÷در مورد عیسی  حقیقت

کرد و   سفارش  آن  به  سخن  را نیز با این  خویش  توحید را آورد و قوم  عقیده ÷ عیسی

  مردمی  آنان  بلکه»/«. 72 مائده« » است  ای خداوند یگانه خداوند پروردگار ما،»فرمود: 
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  ، بسیار سرسخت و خصومت  جو و در دشمنی خصمون: آنهابسیار ستیزه «جویند  ستیزه

 رو اند. و زیاده

ماضل» فرمودند: ص خدا  رسول  که  است  آمده امامه ابی  روایت  به  شریف  در حدیث

عليهبعدهديقوم ثمالجدلاالأورثوإكانوا   قومی  : هیچةياآلهذه ص هللاتالرسول،

  در آنان  جویی  و ستیزه  جدل  که نشدند مگر این  بودند، گمراه  بر آن  که  بعد از هدایتی

 «.کردند  را تالوت  کریمه  آیه  این صخدا   رسول  شد. سپس  جانشین

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
  که  است  ای بنده ÷ عیسی یعنی: « ، نیست ایم کرده  انعام  وی بر  که  ای جز بنده  عیسی»

 «و»  و اعزاز قرار دادیم  و او را مورد اکرام  داشته  ، گرامیش بر وی  نبوت  ما با انعام

  وعبرتی  یعنی: نشانه « مثلی  اسرائیل بنی  او را برای»که:   مگر کسی  نیست ÷عیسی

پدر   بدون ÷ ا عیسیببرند زیر  پی  سبحان  خدای  قدرت  او، به  وسیله  به  که « ساختیم»

را ـ   مادرزاد وهر بیماری  کرد و کور و پیس می  را زنده  او مردگان  دنیا آمد همچنین  به

 بخشید. ـ شفا می  الهی  اذن  به

 

 ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
شما   جانشین  که  زمین  در روی  شما فرشتگانی  جای  به  ، البته و اگر بخواهیم»

شما   جای و به  ، شما را نابود کرده خواستیم یعنی: اگر می « آوریم د میپدی گردند،

شما   جانشین  را آباد کنند و در آن  آن  که  آوردیم پدید می  زمین  را در روی  فرشتگانی

اما   است  آور و عجیب شگفت ÷ عیسی  هرچند حال  یعنی: بدانید که باشند.

 . نیز تواناست  تر از آن عجیب  بر آفرینش أخداوند
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
از  ÷عیسی  یعنی: نزول « است  قیامت  برای  ای نشانه» ÷یعنی: عیسی «و همانا او»

، از  نزول  این شود زیرا می  شناخته  با آن  قیامت  که  است  هایی نشانه  ، از جمله آسمان

آورد.  فرود می  آسمان او را از  قیامت  از برپایی  قبل  سبحان  و خدای  است  قیامت  عالئم

  ؛ احادیث ذکر است  باشد. شایان می  قیامت  های نیز از دیگر نشانه  دجال  خروج  که چنان

  امامی  عنوان  به  ـ که  از روز قیامت  قبل  از آسمان ÷ عیسی  آمدن فرود  در باره  وارده

  به  ذیل  شریف  حدیث  باشد از جمله متواتر می ـآید  فرود می  دادستان  و داوری  عادل

  مسیح  که  در اثنایی»... فرمودند:   که  است صخدا   از رسول  مسلم  صحیح  روایت

فرستد و او در  را فرومی  مریم بن مسیح  متعال خداوند  ، بناگاه است  ظهور نموده  دجال

  به  شده  رنگ  دو جامه  که حالی آید در فرود می  دمشق  جامع  سپید شرق  مناره  محل

و   است  نهاده  دو فرشته  را بر بالهای  خویش  دست  و دو کف  و زعفران پوشیده  ورس

  به  را بردارد، آب  آن  چکد و چون می  آب  قطرات  را فرود آورد، از آن  سرش  چون

  دم  بوی  را نرسد که  کافری  هیچ  لغزد پس می فرو  از آن مروارید  درشت  های دانه  شکل

  اوست  برد نگاه  او تا نهایت  نفوذ دم  میرد و نهایت می  که این را دریابد مگر ÷ عیسی

  قتلش  یابد و به درمی« لدا  باب»او را در   جوید تا سرانجام می را  دجال  گاه آن

 «.رساند... می

خود   به  ای و شبهه  شک  هیچ  قیامت  یعنی: در وقوع «تردید نکنید  زنهار در آن  پس»

  پیروی  و ازمن»  است  آمدنی  ناخواه خواه  نینگارید زیرا قیامت  را دروغ  ندهید و آن  راه

  این»؛  دهم می  ـ فرمان  شرك  و نفی  پرستی ـ از یگانه  آن  شما را به  که  در آنچه« کنید

  آن  سوی  را به و شما  کنم یامر م  آن  شما را به  من  که  یعنی: آنچه « راست  راه  است

 رساند. می  حق  شما را به  که  است  پایدار و مستقیمی  ، تنها راه خوانم می

 

 ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
  شما را نزند و به  راه  شیطان  که یعنی: الحذر! «در برد  به  را از راه شما  و مبادا شیطان»

نسازد و شما را از   تان افگند؛ فریفته فرو می  لهایتاندر د  که  هایی ها و شبهه وسوسه
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شما  با  یعنی: او دشمنی « آشکار است  شما دشمنی  زیرا او برای»باز ندارد   من  پیروی

 ندارد.  پروا و ابایی  هیچ  آن  کردن  کند و از نمایان نمی  را پنهان

 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  

 ڃ ڃ  
  را که  الهی  واضح  و شریعت  و احکام  روشن  یعنی: معجزات « بینات  عیسی  و چون»

شما   یعنی: برای « آوردم  شما حکمت  برای  راستی  آورد، گفت: به»  است  همانا انجیل

بر   که  ام آورده را  شما پیامی  به  است: من  این  معنی  قولی . به را آوردم  ، یا انجیل نبوت

از   شما بعضی  برای و تا»دارد  و ناپسند باز می  و از امور زشت  ترغیب  مور پسندیدها

  روشن»  دنیوی  نه ، و امور دینی  تورات  از احکام «کنید می  اختالف  در آن  را که  آنچه

  اطاعت  و از من»بپرهیزید   وی  های یعنی: از نافرمانی «، از خدا پروا دارید ، پس سازم

  کثیر گفته . ابن کنم ـ امر می  شرع  ـ از توحید و احکام  آن  شما را به  که  در آنچه «کنید

  نیکو است  را، معنایی  امور دنیوی  نه را آورد  امور دینی ÷ عیسی  که  معنی  این»است: 

در  ص، رسول خدا جهت  همین  اند به نشده  کار دنیا مبعوث  بیان  برای ‡زیرا انبیا 

،  است  شده  عنهما نقل هللا رضی  عائشه و  انس  روایت  به  که  ذیل  یفشر  حدیث

 «.داناترید  امور دنیایتان  : شما بهموردنياكمأبعلمأنتمأ»اند:  فرموده

 

 ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
فرمود:  دستور داد،  در آن  خویش  اطاعت  را به  مردم  که  آنچه  در بیان ÷ عیسی  سپس

 «او را بپرستید  پس  و پروردگار شماست  پروردگار من  که  ، خداست در حقیقت»

  اطاعت  ، از من تعالی حق  و عبودیت  احکام  به  توحید و عمل  یعنی: شما باید در عقیده

  به  و عمل یگانگی  به  عزوجل  خدای  یعنی: فقط عبادت « راست  راه  است  این»کنید 

 . و بس  است  و درست  راست  ، راه وی  امو احک  شرایع
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 ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
  متحزب  هم با  اند که احزاب: گروههایی «کردند  اختالف  از میانشان  احزاب  پس»

  آنان سوی  به ÷ عیسی  که  یهود و نصاری  از میان  هایی اند. یعنی: گروه شده  وهمدست

  عذاب  ویل: کلمه « ویل  پس»کردند   اختالف  در کار دین  هم ، بابود  شده  فرستاده

  . گفتنی کننده اختالف  های گروه  از این «کردند  ستم  باد که  بر کسانی»وای:   ، یعنی است

  وی  و شرایع  احکام  و به  ورزیده  شرك  عزوجل  خدای  به  هستند که  کسانی  ؛ آنان است

  عذاب  که  یعنی: از روزی «دردناك  روزی از عذاب»  بر آنان  وای ! اند. آری نکرده  عمل

 باشد. می روز قیامت   ، که است  دردناك  آن

 

 ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    
.  است  و مفید نفی  انکاری  استفهام  . هل: حرف احزاب  گروه  این «کشند آیا انتظار می»

 آنان  که آید در حالی  سراغشان  به  بناگاه  را که  یامتجز ق»کشند  یعنی: انتظار نمی

 باشند. امور دنیا می  سرگرم  که  جهت  برند بدان بسر  و هنوز در غفلت «باشند  ناآگاه 

 

 ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
  بعضی روز،  در آن»  است  و رفیق  دوست  معنای  ؛ به خلیل  اخالء: جمع « دوستان»

و   دوست در دنیا با همدیگر بسیار  که  و رفیقانی  یعنی: دوستان «دیگرند  بعضی  دشمن

در دنیا با   راکه  اموری  شوند زیرا آن می  دشمن  با هم  اند، در روز قیامت بوده  مشفق

یابند،  می  خویش  عذاب  کردند، اسباب می  و رفاقت  دوستی  دیگر بر محور آن یک

 « مگر پرهیزگاران»  است  استوار بوده  معصیت  در دنیا، بر پایه  آنان  دوستی  که آن  سبب به

در   که  یکدیگرند چنان  دوست  ، در دنیا و آخرت گان و تقواپیشه  زیرا پرهیزگاران

لوأن»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث

بينهما،ةالقياميومتعالياهلل،لجمعبالمغربخرواآل،أحدهمابالمشرقاهللتحابافيرجلين

  دوستی  با هم  عزوجل  خدای  رضای  در راه  : اگر دو شخصفيأحببتهلذيايقول هذا
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روز  أخداوند  گمان ، بی در مغرب  دیگری باشد و  کنند و یکی از آنها در مشرق

  او را در رضای  که  است  کسی  همان  ماید: اینفر می آورد، گرد می  دو را با هم  آن  قیامت

 «. داشتی می  دوست  من

  جمحی  خلف بن امیه  درباره  کریمه آیه  است: این  کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  نقاش

 صخدا  رسول با  بودند و عقبه  بسیار دوست  با هم  شد که  معیط نازل ابی  بن و عقبه
  و صائبی  برگشته  خویش  معیط از دین ابی بن گفتند: عقبه  قریشیان  . پس داشت  همنشینی

باد اگر نزد محمد   حرام  رویت بر  رویم  گفت: دیدن  وی  به  رفیقش  و امیه  است  شده

خدا   رسول  کرد. پس  چنین  ملعون و عقبه  ! نیندازی  دهان  آب  وی  و در چهره  نروی

نیز در   بند کشیدند و کشتند. امیه در روز بدر اورا به  او را بکشند و  نذر کردند که ص

 گردید.  نازل  آنان  درباره  کریمه  آیه  شد و این  کشته  معرکه

 

 ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 در  سخن  این «شوید می  اندوهگین  و نه  بر شماست  بیمی  نهامروز  ! من  بندگان  ای»

 خاطر کسب و به  أخدا  در راه  شود که می  گفته  گانی یشهتقوا پ  آن  ، به روز قیامت

  ایشان  به  سخن  این  که  بودند و هنگامی  برقرار کرده  پیوند دوستی  ، با هم وی  رضای 

 شود. می  برطرف  رود و اندوهشان می  از بین  و هراسشان  شود، ترس می  گفته

 

 ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
 جمله:  یعنی: مخاطب «بودند  و تسلیم  آورده  ما ایمان  آیات  به  که  کسانی  همان»

پذیر  تسلیم  ، فقط مؤمنان آن  مخاطب  نیستند بلکه  بندگان  همه _...ۀ  ۀ   ہ   ہ  +

 باشند. می  مخلص

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
  نانز«  أزواجکم» مراد از «درآیید  بهشت  به  شما و همسرانتان»شود:  می  گفته  آنان  به

دیگر: مراد   قولی  به از مؤمنانند.  ایشان  همدم  قولی: مراد همنشینان ایشانند. به  مؤمن
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از   واعزاز و با برخورداری  یعنی: با اکرام « شادمانه»اند   از حورعین  ایشان  همسران

، از آواز  است: در بهشت  ( این )تحبرون  قولی: معنای درآیید. به  بهشت  ها به نعمت

 شوید. ، متلذذ و برخوردار می خوش  های انیخو

 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   

 ائ  ائ  
در   برایشان «و»  بهشتی  از غذاهای «گردانند می  و دراز از زر برآنان  پهن  هایی سینی»

آنجا و در»گردانند  می  از طال بر ایشان « هایی کوزه»در   که  است  هایی نوشابه  بهشت

  گوناگون  از انواع « برد، هست  آنها لذت  از دیدن  را بخواهد و دیدگان  دلها آن  آنچه

چشمها  ، است  آن  به  رسیدن  دلها در هوای  که  ها و مانند آنها از هر چیزی غذاها، نوشابه

  در آن و شما»آید  می  طرب  آنها به  برد و گوشها از شنیدن می  آنها لذت  از دیدن

ها  غذاها ونوشیدنی  در بهشت ! آیید. آری می  بیرون  از آن  میرید و نه می  نه «اودانیدج

  در دنیا حرام  طال و نقره  ظروف  شود اما استعمال می  طال تقدیم  با ظروف  بهشتیان  برای

  رسول  که  است  آمده  و مسلم  خاریب  روایت  به  شریف  در حدیث  که . چنان است

ننوشید و در   نقره طال و  و دیبا را نپوشید و در ظروف  ابریشم»ودند: فرم صخدا

و در   کافران  برای در دنیا  طال و نقره  غذا نخورید زیرا ظروف  طال و نقره  های سینی

  عنها آمده هللا رضی  سلمه ام  روایت  به  دیگری  شریف  در حدیث«.  شماست  برای  آخرت

را در   جهنم  آتش  که  نیست  نوشد، جز این می  طال و نقره  در ظروف  که  کسی»است: 

  ـ مقتضی  خالفی  هیچ  ـ بی  دو حدیث  این  که«.  است  فروریخته  خویش  شکم

 اند. تحریم

 

 ۆئ  ۆئ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
  که چنان  پس «یافتید  کردید، میراث می  آنچه  پاداش  به  که  بهشتی  همان  است  و این»

  دنیا انجام در  که  ای شایسته  اعمال  سبب  نیز به  بهشت  رسد، این می  وارث  به  اثمیر

ـ   دوزخیان از  هریک»است:   آمده  شریف  . در حدیث است  شما رسیده  دادید، به می
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  را در بهشت  خویش  شود ـ منزل  برانگیخته  در وجود وی  درد و دریغ  که این  برای

  بودم می  از متقیان کرد، می  گوید: اگر خداوند مرا هدایت می( حسرت  به)  گاه بیند آن می

  گوید: اگر خدای می  بیند سپس می  را از دوزخ  خویش  منزل  بهشت  از اهل  و هر یک

  همچنین«.  است  شکری  برایش  این  . پس نبودیم  یافته  کرد، ما راه نمی  هدایتمان  عزوجل

  و منزلی  در بهشت  منزلی  که این مگر  نیست  کسی  هیچ»است:   آمده  شریف  در حدیث

از کافر   برد و مؤمن می  میراث  دوزخ در  را از وی  مؤمن  کافر منزل  دارد پس  در دوزخ

ەئ  ەئ  وئ  +تعالی:   باری  فرموده تفسیر  است  و این  را در بهشت  وی  منزل

 «.  _ۆئ وئ  ۇئ  ۇئ  

 

 ېئ  ىئ  ىئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
بجز   بهشت در  شما بهشتیان  یعنی: برای « بسیار است  هایی شما میوه  در آنجا برای»

از آنها   که»  است  گوناگون  و اصناف  بسیار با انواع  هایی ها ـ میوه غذاها و نوشیدنی

بسیار و   چنان  طرف  خورید زیرا از یک از آنها را می  یعنی: بعضی «خورید می

شود،  می  خورده  دیگر، هر آنچه  شود و از سوی نمی  کم  نها چیزیاز آ  اند که همیشگی

 گردد. می  آماده  آن  عوض  درنگ بی

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
و  «ماندگارند  دوزخ  در عذاب»  کفری  جرایم  یعنی: مرتکبان « ، مجرمان گمان بی»

  از آنان»  ای لحظه  اندك«  عذاب«  این  شود. همچنین مین  قطع  از آنان  طور ابدی به  عذاب

آنجا  و آنها در»کنند   استراحت  یابند و لختی  آسایش  تا از آن «یابد نمی  تخفیف

باشد  می  و ناامیدی  یأس  از شدت  ناشی  اندوه  و آن  است  مبلسون: از ابالس «نومیدند

 . ستا  همراه  با آن  و خاموشی  سکوت اعادت  که
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 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿ
بر   افزون  هم  و نه  نکردیم  عذاب  گناه را بی  یعنی: ما مجرمان « نکردیم  ستم  و ما برآنان»

  که  گناهانی  سبب ، به خویش  در حق «خود ستمکار بودند  بلکه»آنند   مستحق  که  عذابی

 دادند.  انجام

 

 ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          
و  )خازن  ، مالک در دوزخ  دوزخی  یعنی: مجرمان « مالک  و ندا در دهند که: ای»

و   مرگ  به «کند  بر ما حکم  بگو: پروردگارت»دهند؛  ندا می  را چنین  ( دوزخ نگهبان

  خدای ، به ( دوزخ و نگهبان  )خازن  مالک  وسیله  آنها به  نماید. پس  کار ما را یکسره

شوند.   راحت  را بمیراند تا از عذاب  آنان  شوند تا از او بخواهد که می  وسلمت  سبحان

  اند: خازن  گفته  محققان . است  بهشت  خازن  نام«  رضوان»و   دوزخ  خازن  ، نام« مالک»

و   است  ای و وابستگی  ، علقه دارایی و  ملک  نامیدند؛ که«  مالک«  روی  را از آن  دوزخ

  به  بهشت  خازن  نامگذاری  دلیل  که  چنان باشد می  دوزخ  ورود به  ز اسبابخود، ا  تعلق

و   و سعادت  راحت  هر نوع  ، سببأخداوند حکم  که: رضا به  است  این«  رضوان»

 باشد. می  و فالح  صالح  گونه همه

ر طو به  در عذاب «همانا شما ماندگارید»  مجرمان  به «دهد می  پاسخ»  دوزخ  مالک

 . نیست  نجاتی  ـ از دوزخ  یا غیر آن  و شما را ـ با مرگ  همیشه

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ڃ  
شما   سوی  را به  یعنی: پیامبر خویش « آوردیم  را برایتان  حق»!  مکه  اهل  ای «اقطع»

کرد؛  دعوت  حق  سوی  و پیامبر ما شما را به  فرود آوردیم  و بر شما کتاب  فرستادیم

نیز   کریمه  آیه  . یا اینپذیرید را نمی  و آن «هستید  را ناخواهان  بیشتر شما حق  لیکن»

شما   را به  دنیا حق در  . یعنی: ما فرشتگان است  دوزخ  نگهبان  فرشته  سخنان  حکایت

 را نپذیرفتید.  شما آن  ولی  کردیم  بیان  مجرمان
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 ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ  
  ای توطئه و  نیرنگ  به ص پیامبراکرم  یعنی: آیا علیه «اند؟ ورزیده  ابرام  ریآیا بر کا»

  ناخوش  اند وفقط به داده  را سازمان  و آن  کرده  جزم  آن را بر  خویش  ، عزم گشته  مصمم

،  و مجازاتشان  و در نابودی « ورزیم می  ما نیز ابرام»اند؟  نکرده  بسنده  وی  داشتن

 . سنجیم می  وار برایشاناست  تدبیری

  قریش  سران  که  ای توطئه  درباره  آیه  گوید: این می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

 شد.  اندیشیدند، نازل  در دارالندوه ص  اکرم  رسول  جان  علیه

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ    
  مشرکان  را که  یعنی: رازهایی «؟ شنویم را نمی  یشانما راز و نجوا  پندارند که آیا می»

  که  نجواهایی ها و کنند و درگوشی می  مطرح  با هم  خلوت  و در مکانهای  طور پنهانی  به

ما   و فرستادگان»رازهارا   آن  دانیم و می « شنویم چرا؛ می»نمایند؟  می  خویش  در میان

  هستند، نیز تمام  موظف  بدیشان  که  ای نویسنده  یعنی: فرشتگان «نویسند می  آنان  پیش

 نویسند. را می  گفتار و کردارشان

  کرده  روایت  کریمه آیه  این  نزول  سبب  در بیان  قرظی  کعب  از محمدبن  جریرطبری ابن

  قریشی بودند، دو نفر آنها  نشسته  آن  های و پرده  کعبه  نفر در بین  گفت: سه  که  است

  از آن  اثنا یکی  بود. در این  قریشی  تن و یک  ، یا دو نفر آنها ثقفی ثقفی  تن و یک بودند

  وی  پاسخ در  شنود؟ دیگری ما را می  خداوند سخنان  کنید که  گفت: آیا فکر می  میان

  بدین شنود! نمی بگویید،  سخن  شنود و اگر آهسته بگویید می  گفت: اگر بلند سخن

 گردانید.  را نازل  کریمه  آیه  این  لمتعا  خدای  سبب

 

 ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ  
نخستین   بود، من  فرزندی  رحمان  خدای  برای  اگر بر فرض» !صمحمد   ای «بگو»

شما   را که  ای فرزند پنداری  این  ، من صورت  یعنی: در آن « بودم  پرستندگان 

  و مسلم  ثابت  ولی  پرستیدم می  پدرش  تعظیم  نوانع دهید، به می  نسبت  أخداوند به
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  معنی باشد. یا  داشته  او فرزندی  که  است  ندارد و مستحیل  فرزندی  تعالی  باری  که  است

  من  هم باشد، باز  داشته  فرزندی  سبحان  خدای  باشد که  بر آن  است: اگر فرض  این

 . هستم  فرمانبردار از بندگانش  ای دهبن  زیرا من  پرستم را می  سبحان  خدای

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  
  دروغی  یعنی: از این «گویند می  ، از آنچه عرش  ، صاحب پروردگار آسمانها و زمین»

  وی  جناب سزاوار  نسبت  بندند و هرگز این افترا می  فرزند بر وی  در مورد داشتن  که

  است  ای آفریده . عرش: مبراست  بهتان  از این  وی  قدسی  تو ساح « است  منزه»؛  نیست

 . داناتر است  آن  کیفیت  باشد و خدا به بزرگتر می  از آسمانها و زمین  که  عظیم

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  
 تا در  را رهاکن  یعنی: آنان «کنند  و بازیگوشی  تا ژاژخایی  را رهاکن  آنان  پس»

  دیدار آن  تا به»باشند   سرگرم  خویش  فرو روند و در دنیای  خویش  های گویی هبیهود

  زودی و به  است  روز، روز قیامت  و آن «شوند، برسند می  داده  وعده  بدان  که  روزشان

خواهد   چگونه روز،  در آن  و منوالشان  حال  و سرانجام  سرنوشت  که  خواهند دانست

 .بود!

 

 ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    ڭ    ہ  ہ  ہ  ہ
 تعالی  یعنی: باری « خداست  در زمین  و هم  خداست  در آسمان  هم  که  و اوست»

یا: او  . است  معبود زمینیان  در زمین  و هم  در آسمانها معبود آسمانیان  هم  که  است  ذاتی

  آن  در معنای  . قتاده در زمین  و هم  است  عبادت  و شایسته  مستحق  در آسمان  هم

  با الوهیت  تعالی  حق  البته«.  در زمین  شود و هم می  پرستش  در آسمان  او هم»گوید:  می

  مستقر باشد چنان در آنها  که  این  نه  ، بر آنها مسلط است در آسمانها و زمین  و ربوبیت

  بر این  دالیل  ترین روشن از  یمهکر  آیه  این»گوید:  در تفسیر کبیر می  رازی  امام  که

  بیان  کریمه  آیه  زیرا او در این ؛ مستقر نیست  در آسمان  خداوند متعال  که  است  حقیقت
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  زمین  سوی  به  نسبتش  ، همچون الوهیت در امر  آسمان  سوی  به  نسبتش  که  است  داشته

  واجب  گونه همین  ؛ پس یستمستقر ن  و درآن  است  زمین  او خدای  هرگاه  پس  است

  الوهیت  نیز مستقر نباشد زیرا نسبت  ـ در آسمان  است  آسمان  خدای  او ـ که  که  است

  .(1)« است  متساوی  ، نسبتی زمین و  از آسمان  یک هر  به  وی

 

،  دو وصف  و این  و بسیار داناست  یعنی: او بسیار با حکمت « علیم  حکیم  و هموست»

 اند. عبادت  برای  وی  استحقاق  دلیل خود دو

 

 ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ  ۈ ۆ ۇ  ۇ ڭ  ڭ   ڭ
  در میان  و آنچه  آسمانها و زمین  فرمانروایی  که  کسی  است  و بسیار با برکت»

  است  عبارت _ۆ  ۈ+. مراد از:  خیر است  برکت: بسیاری « اوست  از آن  آنهاست

وجود دارد   و جانداران  از فضا و هوا و موجودات  زمین آسمانها و  در میان  که  از: آنچه

 او  سوی  و به  اوست  پیش»  قیامت  برپایی  از وقت  یعنی: آگاهی « قیامت  وعلم»

ـ از خیر یا شرـ   است  آن  مستحق  که  آنچه  را به  او هر کس  پس «شوید می  برگردانیده

 دهد. جزا می

 

 

                                                           
 ،بلکه خداوند سبحان بر روی عرشش در آسمان می باشد این تفسیر صحیح نیست، -1

  ڃ  ڄ  ڄ ﴿مانند:  سیار زیادی موید این امر می باشد،آنچنانکه آیات واحادیث ب

وارد شده از پیامبر که از آن دختری که به دست  وهمچنین حدیث ،1١الملک:  ﴾ڃ

سپس  ،دختر بچه گفت : در آسمان  ،یهودی کشته شده بود سوال کرد : خداوند کجاست

 پیامبر حکم به اسالم آن دختر بچه کرد. 

تفسیر صحیح این آیه چنین است : خداوند سبحان، پروردگار و معبود مخلوقاتش در 

 لوقاتش در زمین است.آسمان وپروردگار و معبود مخ
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 ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      
 یعنی: «نیستند  شفاعت  خوانند، دارای می  پرستش  جز او به به  کافران  که  و کسانی»

 أخداوند گیرند، نزد می قرار  مورد پرستش  سبحان  جز خدای به  که  کسانی  و همه  بتان
آنها نزد   مورد که  آنها در این  پندار پرستشگران  برخوردار نیستند پس  شفاعت  از حق

  به  که  کسانی  مگر آن»  است  نادرست  کنند، پنداری می  شفاعت  برایشان أخداوند

  که  در حالی»باشند   داده  توحید گواهی  کلمه  یعنی: به «باشند   داده  گواهی  حق

  که  ای توحید، بر گواهی  کلمه  به  دهندگان گواهی  آن  که  یعنی: در حالی «دانند می

  که  باشند؛ در صورتی می برخوردار  شفاعت  دارند، از حق  و آگاهی  ند، علما داده

 دهد.  شفاعت  اذن  برایشان  و تعالی  خداوند تبارك

 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
یعنی:  «خواهند گفت: اهلل ا؟ مسلم آنها را آفریده  کسی بپرسی: چه  و اگر از آنان»

کردند و  می  ، اقرار و اعتراف است أاهلل  شان آفریننده  که  تحقیق  این  به  مکه  مشرکان

  یعنی: پس «شوند؟ می  از کجا بازگردانیده  پس»قادر نبودند   حقیقت  انکار این  به

شوند  می  برگردانیده  دیگران  عبادت  سوی  به  أهللا  و از عبادت  رفته  بیراهه  به  چگونه

  این  که  نیست  شکی گردند؟ برمی  عبادت  ، از این یاعتراف  با وجود چنین  و چگونه

 باشد. می  خردیشان و بی  جهل  ، نمایانگر منتهای کارشان

 

 ىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ  حئ  
 صمحمد  سخن  این  یعنی: علم «او  سخن  این»و نیز علم:   قیامت  و آگاهی  علم «و»

هستند   قومی»  ای فرستاده  سویشان  تو مرا به  که » اینان  هرآینه پروردگارا!»گوید:  می  که

پیامبر   شکایت ،أ. یعنی: خداوند است أنزد خداوند« آورند نمی  ایمان  که

بر کفر را   عنادشان و  و پافشاری  از دعوت  قومش  در مورد رویگردانی صخویش

 . نیست  بر او مخفی  پیامبرش  سخن  شنود و این می
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    مب  ىبمئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  
 از  آن  تو را به  که  گویند و از آنچه می  یعنی: از آنچه « کن  اعراض  از آنان  پس»

  کسی  در گذشتن  و درگذر؛ بسان  کن  کنند، اعراض می  ـ متهم  بودن  و کاهن  جادوگری

خود   و بر دعوت  باشی  راضی  از کارشان  که این  ، نه است  کشیدن  در صدد انتقام  که

با   کار من یعنی: « و بگو: سالم»ما در رسد   فرمان  که  تا سپس  کن  و پایداری  باییشکی

در   را که  نامیمونی  فرجام «بدانند  زودا که  پس»  است  و متارکه  مسالمت  شما تا مدتی

کفار   برای  عزوجل  خدای  از سوی  بزرگ  تهدیدی  این  که  است  . گفتنی است  انتظارشان

 . آنهاست بر  و مسلمین  اسالم  پیروزی  به  ضمنی  ای هو وعد
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 ﴾دخان   سوره ﴿
 . است  ( آیه53)  و دارای  است  کیم

 

در   صپیامبر   زمان  مشرکان  نامیدند که«  دخان«  روی  را از آن  سوره  این تسمیه:  وجه

  رمق بی  چنان را  گرسنه  شخص  شوند که تهدید می  ای و خشکسالی  قحطی  به  آن

،  سوره  این  همچنین بیند. را می  در فضا دودی  ، گویی گرسنگی  از شدت  گرداند که می

  ، که روز است  چهل  مدت به  در آسمان  ظهور دودی  به  بعدی  تهدید نسلهای  متضمن

 باشد. می  قیامت  های از نشانه  ای دود، نشانه  ظهور این

  نزدیک و  کوتاه  و با فواصل  و معاد است  توحید، نبوت  اصل  سه  ، بیان سوره  محور این

بر   که  است  ای کوبنده  های پتک  خود، گویی  دهنده  تکان  و تصاویر و تابلوهای  هم به

 آید. می فرود  و بسته  غافل  قلبهای

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
.  است  مقطعه  ف، از حرو دو حرف  . و این با مد در میم « حاء، میم»شود:  می  خوانده

  تمام  و برای  است  خود واضح  که  قرآنی  سوگند به  یعنی « مبین  کتاب  سوگند به»

  قبل  های ، درسوره آیه  دارد. تفسیر نظیر این  روشنی  نیز بیان  و دنیوی  دینی  نیازمندیهای

 . نیز گذشت

 

 پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  
و  « مبارك  در شبی»را   یعنی: قرآن «را  ما آن»که:   است  این  قبل  یهدر آ  قسم  جواب

  . یا در آن است  شده آغاز  در آن  قرآن  و نزول  قدر است  شب  که « کردیم  نازل»  فرخنده

.  است شده  نازل«  العزه بیت» دنیا در  آسمان  محفوظ به  از لوح  طور کامل به  ، قرآن شب

و   دینی  منافع  سبب  قرآن  نزول  که  است  آن  دلیل  قدر به  شب  گی فرخنده و  برکت  البته

گردد.  می  شود و دعا مستجاب می  نازل  ، خیر و برکت شب  در آن  که  چنان  است  دنیوی

، بشر را از  آن  وسیله  تا به  کردیم  نازل را  یعنی: قرآن « بودیم  دهنده ما بیم  هرآینه»
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 تماما در شب  گوید: قرآن می  . قتاده دهیم و هشدار  ، بیم و معاصی  در شرك  فروافتادن

  در آسمان  که«  العزه بیت«  ، به محفوظ است  لوح  مادر( که  )کتاب  الکتاب قدر از ام 

، در روز و  سال  وسه بیست  مدت  را در طول  آن  سبحان  خدای  شد سپس  نازل  دنیاست

 آورد. فرود صمحمد  حضرت  بر پیامبر خویش  شب

 

 ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   
یابد،  می  یفرق: فیصله «یابد می  فیصله  هر کار استواری»قدر   یعنی: در شب « در آن»

  ، از آن است و استوار  از کار محکم  شود. أمرحکیم: عبارت می  گردد و نوشته می  بیان

از   دهد ـ اعم می  بعد روی  در یکسال  را که  هر چه  شب  در آن  سبحان  خدای  که  روی

اند  گفته  نویسد. چنین می را  ـ همه  و فقر، خیر و شر و غیره  ، توانگری و مرگ  زندگی

که:   است  قدر این  در شب  قرآن  نزول  و مناسبت  حکمت  . البته و حسن  مجاهد، قتاده

هر   که  است  نیز شبی  شب  نای باشد و آمیز می  امور حکمت  ترین از شریف  قرآن  نزول

  که  است  گفته  هر که»گوید:  می کثیر یابد. ابن می  فیصله  در آن  امر استوار و محکمی

بر   قرآن  زیرا نص  است  دورمانده  آن  از طلب ا، قطع است  شعبان  نیمه  قدر، شب  شب

 «.باشد می در رمضان   شب  این  دارد که  امر صراحت  این

 

 ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ
  متضمن  آورد که فرود  را درحالی  قرآن  سبحان  یعنی: خدای «از نزد ما  است  امری»

 « بودیم  فرستنده ما  هرآینه».  است  وحی  معنی  . أمر: در اینجا به اوست  و شریعت  وحی

  سوی  به ‡نپیامبرا  فرستادن  که  کردیم  هشدارها را نازل  این  جهت  یعنی: ما بدین

را  ص خاتم پیامبر  و از جمله  پیامبران  که  ماییم  این  پس  ماست  ، سنت بندگان

 . فرستادیم
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 ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  
بشر،   سوی  به ‡پیامبران  یعنی: ما با فرستادن « پروردگار توست  از سوی  رحمتی»

  أخداوند « داناست  او شنوای  انگم بی»  آنها بودیم بر  رحمت  فرستنده  در واقع

  ، داناست است  مورد نیازشان  که  آنچه  و به  احوالشان  و به  است  بندگان  سخنان  شنوای

خود   از سوی  رحمتی  عنوان  را به ‡پیامبران  بود که  نیازهایشان  همین  به  با توجه  پس

 فرستاد.  سویشان به

 

 ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ         ڇ
 این  به «دارید  اگر یقین  دو است  آن  میان  و آنچه  است  پروردگار آسمانها و زمین»

 داشتند.  اقرار و اعتراف  حقیقت  این  به  مکه  ، مشرکان گفتیم  که . و چنان حقیقت 

 

 ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  
  اثبات  به ، کریمه  آیه  در این  تعالی  حق  ن(، اکنو7)  در آیه  خویش  ربوبیت  بعد از اثبات

و  کند می  ، او زنده جز او نیست  خدایی»پردازد:  می  خویش  و قدرت  وحدانیت

 «.میراند می

 این  گذارد تا به بشر، تأکید می  برای  خویش  بار دیگر مخصوصا بر ربوبیت یک  سپس

 دیگران:  نه  است  زاوار پرستشو س  فقط او شایسته  باشد که  داده  توجه  حقیقت 

 «. شماست  پیشین  پروردگار شما و پروردگار پدران»

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  
  بازی» توحید و رستاخیز.  در باره «هستند  در شکی»  یعنی: کافران «، آنها نه  ولی»

  خلوقاتم سایر  و آفریننده  آنان  آفریننده أخداوند  که  اقرار خویش  در این «کنند می

 . و تمسخر است  و بازی  با غفلت  ، آمیخته اقرارشان  . یعنی: این است
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 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
  نمایان  دودی  آسمان  را که  روزی»  آنان  برای صمحمد   ای « منتظر باش  پس»

 باقی  روز در زمین  چهل  که  است  قیامت  های دود از نشانه  قولی: این  به «آورد برمی

خورشید   ، انرژی کار جهان در پایان  کنند که عصرجدید نیز تأکید می  ماند. علمای می 

فضا را   که شود در فضا ظاهر می  ، مانند دودی یا غیر آن  و غبار اتمی  شده  ضعیف

نیز  ص  اکرم  رسول  آید و در احادیث بعد می  در آیه  که دود ـ چنان  کند. این می  تاریک

 . فراگیر است ـ  است  آمده

از   کنایه ، و آن  است  و گذشته  داده  رخ  که  بوده  ای دود، پدیده  دیگر: ظهور این  قولی به

  چشمان  که  طوری  شد به  نازل  بر قریش ص  اکرم رسول  براثر دعای  بود که  ای قحطی

و   سیاه را  و زمین  آسمان  میان  بود که  و تار شده  تیره  چنان  آنها از فرط گرسنگی

از   کریمه آیه  نزول  سبب  در بیان  و دیگران  و مسلم  بخاری  دیدند. روایت دودآلود می

  کرده  نافرمانی را صخدا   رسول  قریش  است: چون  معنی  نیز مؤید این مسعود ابن

  زهکار عناد و ستی گراییدند و  سستی  به  اسالم  ورزیدند و در پذیرش  دشمنی  و با ایشان

اللهم»دعا کردند:   چنین ص  حضرت  دشوار آمد، آن  سخت صخدا   بر رسول  آنان

  ـ مانند سالهای  قحطی  سال هفت  به  مرا بر آنان بارخدایا!يوسف كسبعبسبععليهمعنيأ

و   گرفتار قحطی  ، قریشص  حضرت  آن  بر اثر دعای  پس«.  کن  ـ یاری  یوسف

  استخوانها را نیز خوردند و اثر این  گرسنگی از فرط  تا بدانجا که شدند  سختی  دشواری

و   آسمان  ، میان نگریست می  آسمان  سوی  به  انسان  چون  شدید بود که  چنان  گرسنگی

گ  گ  گ  +فرمود:   نازل  خداوند متعال  دید پس می  دود، سیاه  شکل  را به  زمین

 صخدا   نزد رسول  آنان  بال بود که  ینا  در بحبوحه  پس ._ ...ڳ  ڳ  ڳ  
  زیرا مضر از قحطی  بخواه  مضر باران  قبیله  از خداوند برای !هللا آمدند و گفتند: یا رسول

 شد.  نازل  طلبیدند و باران  باران  برایشان صخدا   رسول  گاه آن رسیدند!  هالکت  به
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 ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 بر  و از هر جهت  را در بر گرفته  مردم  دود همه  یعنی: آن «گیرد را فرومی  مردم  که»

در   شدن گرفتار  یعنی: آنها در هنگام « دردناك  عذاب  است  این»کند  می  احاطه  آنان

  برایشان را  سخن  این  أیا خداوند ! دردناك  است  عذابی  گویند: این می  قحطی

  نتیجه  چنین  و در پایان  کرده  را نقل«  دخان«  درباره  مختلف  کثیر آرای  گوید. ابن می

  از وقوع  را قبل  ما باید ظهور آن  که  است  هایی از نشانه«  دخان«  که  قول  گیرد: این می

  کند از آن می  نقل را  احادیثی  باره  او در این  . سپس تر است ، قوی انتظار بکشیم  قیامت

  فرمود: رسول  که است  اسید غفاری بن حذیفه  تروای  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله

  قیامت  درباره  مذاکره  ما مشغول  که  آمدند و درحالی بر ما فرود  از عرفه صخدا 

 رانبینید:  نشانه  شما ده  که  گاه شود تا آن برپا نمی  قیامت»، فرمودند:  بودیم

 . آن  خورشید را از مغرب  ـ طلوع 1

 . ـ ظهور دخان 2

 . االرض  ظهور دابه ـ 1

 . و مأجوج  یأجوج  ـ خروج 4

 .)علیهماالسالم(  مریم  بن عیسی  ـ نزول 5

 . دجال  ـ خروج 9

 . در مشرق  خسوف: خسوفی  سه  ـ وقوع 7

 . در مغرب  ـ خسوفی 8

 . العرب  در جزیره  ـ خسوفی 3

  جا که میراند و هر می را  مردم  آید و همه می  بیرون  عدن  از قعر سرزمین  که  ـ آتشی 11

  همراهشان در ظهر بخوابند،  گذراند و هر جا که می  شب  بگذرانند، با آنان  شب

  ای دچار عارضه دود،  از آن  مؤمن»... است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. باشد می

و   د کردهبا  وی  ، بدن در اثر آن  گیرد که فرو می  شود اما کافر را چنان می  زکام  شبیه

 «.شود... می  متورم
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 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  
را از ما دور کنی   اگر عذاب  که « را از ما دور کن  عذاب  این گویند: پروردگارا! می»

 ص  اکرم رسول نزد  قریش  مشرکان  که  است  شده  روایت « شویم می  ما مؤمن  هرآینه» 
. مراد از  شویم می  مسلمان را از ما دور گرداند، ما  عذاب  د: اگر خداوند اینو گفتن  آمده

 دیدند. می دود را  این  آن  سبب  به  بود که  ای ؛ گرسنگی عذاب

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   
  که آن  حال «و»؛  است فرود آمده  بر سر آنان  که  از عذابی« گیرند پند می  چگونه  آنان»

  نیازمند آن  را از کار دین  هر آنچه  که «؟ است  روشنگر آمده  پیامبری  آنان  برای  یقین به»

 کند؟. می  بیان  هستند، برایشان

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 تعلیم و گفتند: او»گردانیدند   روی صیعنی: از پیامبر  «برتافتند  ، از او روی پس»

  پس . است  و او دیوانه  دهدا  او تعلیم  را به  قرآن  یعنی: بشری « است  دیوانه  ای یافته 

کجا بر  شوند و از ، متذکر می ای یاوه  پندارها و سخنان  چنین  با وصف  آنان  چگونه

 آیند؟! می  سرعقل

 

 ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  
 پیامبر  دعای  سبب  به  زودی  یعنی: ما به « کنیم دور می  را اندکی  عذاب  ما این»

 ، اندك  زمان  و این  کنیم دور می  را از شما مشرکان  عذاب  زمانی  اندك صخویش

  شرکی  سوی  به «گردید باز می  شما در حقیقت  ولی»  است  از عمرتان  مانده باقی  مدت

کفر و  شد؛ به دور  از آنان  عذاب  که مجرد این  شد زیرا به  هم  اید. و چنین بوده  بر آن  که

 بازگشتند.  عناد خویش
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 ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  ۅ  
 ، ما گیریم می فرو»  و با قوت  سختی  یعنی: به « بزرگ  گرفتنی را به  آنان  که  روزی»

  مکه  مشرکان  زیرا چون  روز، روز بدر است  شده: مراد از این  گفته « ایم گیرنده  انتقام

از   عزوجل  ؛ خدایو کفر بازگشتند  تکذیب  راه  به ا، مجدد عذاب  شدن  بعد از برطرف

گوید:  می ك عباس . ابن است دوزخ   دیگر: مراد عذاب  قولی . به گرفت  در بدر انتقام  آنان

  که  گویم می  اما من  ست( روز بدر ا الکبری مراد از )بطشه  که  است  مسعود این نظر ابن»

 . است  داده  ا ترجیحر ك عباس ابن  کثیر نیز قول ابن «. است  روز، روز قیامت  مراد از این

 

 ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

 « آزمودیم را  فرعون  قوم»کافر   گروه  از این  یعنی: پیش « از آنان  ما پیش  یقین و به»

  شریعت  سوی به را  ما آنان  و پیامبران  فرستادیم  آنان  سوی  را به  خویش  یعنی: پیامبران

  را از روی  ما ارزاق است:  کردند. یا مراد این  را تکذیب  نما فراخواندند اما آنها ایشا

کردند   و تجاوز پیشه  برداشته  طغیان  اما آنها سر به  دادیم  توسعه  فرعون  بر قوم  آزمایش

،  گرامی  عزوجل  نزد خدای  هم  که ÷ یعنی: موسی «آمد  برایشان  گرامی  و پیامبری»

 گفت:   آنان  به « که»بود   گرامی در ذاتش  و هم  گرامی  خویش  قوم  در میان  هم

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

  من  بفرستید و آنها را به  من  را همراه اسرائیل یعنی: بنی «بسپارید  من  خدا را به  بندگان»

بر  « هستم  امین  شما پیامبری  برای  من زیرا»کنید   رهایشان  و شکنجه  از عذاب  سپرده

 . نیستم  متهم  خیانت  به  پس  کنم می  شما ابالغ  به  که  و بر آنچه  پروردگارم  رسالت

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
  که این  نورزید؛ به  تکبر و گردنکشی  أیعنی: بر خداوند «نجویید  و بر خدا برتری»

  برهانی  آورنده  من  رآینهه»برتر بپندارید   پیامبرانش  و پیروی  وی  خود را از طاعت
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آشکار   برهان  ، این نیست  بر انکار آن  راهی  شما را هیچ  که«  شما هستم  آشکار برای

 . من  گانه نه  عصا، ید بیضا و سایر معجزات  از: معجزه  است  عبارت

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
 مرا سنگباران  که از این  برم می  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  به  من  و هرآینه»

 او از  کشند پس با سنگسار او را می  بودند که  را تهدید کرده ÷ آنها موسی «کنید 

 برد.  پناه  منان  خدای  به  آزارشان

 

 ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 یعنی: اگر مرا تصدیق «گیرید  کناره  از من  آورید پس نمی  ایمان  من  و اگر به»

  متعرض  مرا واگذارید و با آزار و اذیت  نمایید؛ پس اقرار نمی  من  نبوت  به کنید و نمی 

 کند.  و شما داوری  من  میان  أخداوند  که  گاه نشوید تا آن  من

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  
و  «ستنده  مجرم  قومی  ندا در داد که: اینان  پروردگارش  درگاه  به» ÷ موسی«  پس»

و   اجازه  بدون را  اسرائیل داد تا بنی  او فرمان  به  خداوند متعال  بود که  هنگام  در این

  این  و به« ببر را شبانه  گفتیم: بندگانم  پس»ببرد؛   بیرون  ، از میانشان فرعون  مشورت

ا مورد زیرا شم»ببر؛   آنها را شبانه ! . آری کردیم  را اجابت ÷ موسی  ، دعای ترتیب

  و لشکریانش  فرعون که   ام داده  سازمان  تدبیری  چنان  یعنی: من «شوید می  واقع  تعقیب

 . کنم می  را غرق  و کسانش  و فرعون  داده  شما را نجات  گاه کنند آن  شما را دنبال

 

 ڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  چ  
سر   پشت»  و باز است  ادهو گش  حرکت و بی  یعنی: ساکن « است  آرام  و دریا را که»

واگذار و با  دارد، قرار  از آن  بعد از گذشتنت  که  شکلی  یعنی: دریا را بر همان «بگذار
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  بود که  جهت  بدان  آید. این  هم به  واپس  آن  شده  خشک  های راه  که  نزن  بر آن  عصایت

را با   تا آن  استخو ÷ موسی گذشتند،  سرخ  از دریای  اسرائیل و بنی ÷موسی  چون

  و فرعون  آنان  برگردد تا میان  خویش اصلی   حال به ادریا مجدد  بزند که  خویش  عصای

او   به  أبرسند اما خداوند  آنان  نتوانند به و لشکریانش   ، فرعون شود و در نتیجه  حایل

تصور   به  عونبگذارد تا فر  حالش  به  و ساکن  طور آرمیده دریا را همان  دستور داد که

  آن  درآید و گرفتار بال شود. مجاهد در معنای دریا  ، به است  دریا خشک  که این

با   و قومش  گذار تا فرعون  باقی  آن  شده خشک  های راه با  دریا را همچنان»گوید:  می

  مه  ما دریا را به  گاه وارد شدند آن  آن  آنها به  همه  چون شوند و  وارد آن  اطمینان

  سبحان  خدای «هستند  شدنی  غرق  سپاهی  زیرا آنان»«. شوند  غرق  همه  که  آوریم می

 برود.  از بین  گیرد و اضطرابش  آرام  داد تا دلش ÷ موسی خبر را به  این

 

 ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ             ڎ  
 غرق  فرعونیان  آن «تندگذاش  بعد از خود برجای  سارانی بسیار باغها و چشمه  چه»

 . آراسته  و تاالرهای «نیکو  های و کشتزارها و جایگاه»  شده 

 

 ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
  وخرم  خوش  در آن  که»  ای گسترده  و مکنت  رفاه  و اسباب  یعنی: اموال « و نعمتی»

  واعان از  که  است  بردند. فاکه: کسی سر می و ناز و انبساط به  و در آسایش «بودند

قرائتی:  باشد. به ها برخوردار می میوه  از انواع  که  کسی  ، چون مند است ها بهره لذت

  وگردنکش  ، مغرور و سرمست نعمت  در آن  ، یعنی: فرعونیان شده  خوانده « فکهین»

 بودند.

  

 

 

 



 

8932 

 ڑک  ک  ک  ک  گ   
 « دادیم  دیگر میراث  مردمی  و آنها را به»ما   و درگرفت  کار عذاب «بود  چنین  این»

  سلب  آنان را از  و برخورداری  و خرمی  نعمت  همه  و آن  رساندیم  هالکتشان  یعنی: به

 . گذاشتیم  باقی  اسرائیل بنی  و آنها را به  کرده

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  
  ای کار شایسته  زمین  زیرا آنها بر روی «نکردند  گریه  بر آنان  و زمین  آسمان  پس»

 و  نیک  عمل  دیگر، هیچ  بگرید و از سوی  بر آنان  آن  سبب  به  زمین  کردند که نمی

  لذا نه بگرید  برآنان  آن  سبب  به  آسمان  بود که  نیز باال نرفته  آسمان  به  برایشان  ای پاکیزه

  و بزرگی  مهم  شخص  . و چون زمین  مردم  گریستند و نه  ( برآنان )فرشتگان  آسمان  اهل

السماءعليهبكت» گویند: می  وی  درگذشت  بزرگسازی  در توصیف  بمیرد، اعراب

وبكتهرضواأل بر او گریستند و  و باد  و زمین  : آسمانالشمسلهوأظلمتالريح،

من»است:   آمده  شریف  در حدیث«. شد  تاریک  وی  خورشید بر درگذشت مؤمنما

در   که  نیست  مؤمنی  : هیچرضالسماءواألعليهالبكتإفيهابواكيهغابتغربتهفيمات

بر او   و زمین  آسمان  که غایبند ـ بمیرد؛ مگر این  وی  گریندگان  ـ آنجا که  غربت

،السماءبابانفيالولهإعبدمامن»است:   آمده  شریف  حدیث در  همچنین«. گریند می

فوكالمهعملهمنهيدخلوبابرزقهمنهجيخرباب ماتإ، عليهفقداهذا   : هیچوبكيا

  وی  روزی  از آن  که  دو در است: دری  در آسمان  برایش  که مگر این  نیست  ای بنده

دو   بمیرد؛ آن  چون  شود پس می  داخل  وی  و سخن  عمل  از آن  که  آید و دری می  بیرون

را   کریمه آیه  این صخدا   رسول  سپس«. گریند کنند و بر او می می  گمرا   در، وی

 اند. مؤمن  مراد، بندگان  آید که برمی  حدیث  از سیاق کردند. و  تالوت

 بر او بامداد  چهل  و زمین  آسمان  که این میرد، جز نمی  مؤمنی  هیچ» گوید:  مجاهد می

  تعجب گرید؟ گفت: آیا می  دم: آیا زمینگوید: از مجاهد پرسی می  گریند. راوی می

کرد، نگرید؟ و  می آباد  خویش  و سجده  را با رکوع  آن  که  ای بر بنده  ؟ چرا زمین کنی می
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  مانند آواز زنبور عسل  ای زمزمه ، در آسمان  وی  تکبیر و تسبیح  که  ای بر بنده  چرا آسمان

 «.، نگرید؟ داشت

، بر  نیست  و اندوهی  تأسف  هیچ  و قومش  فرعون  بر نابودی  که  است  این  مراد آیه  پس

و صعود   عروج  و محل  از زمین  نماز خواندنشان  ، جای با مرگشان  که  مؤمنان  خالف

باشد که: کافر   این  آیه دارد مراد  احتمال  گرید. همچنین می  ، برایشان از آسمان  اعمالشان

بیند زیرا  نمی  خود بزرگ  نفس  اندازه  چیز را در دنیا به  و مغرور و متکبر، هیچ  گردنکش

  از این  کریمه  آیه  در این  أخداوند لذا  است  وی  چیز در چشم  بزرگترین  وی  نفس

  نابود شدند و هیچ  و فرعونیان  مانند فرعون  گردنکشی  کافران  دهد که خبر می  واقعیت

 بود.  که  است  همچنان دنیا بار کار و  نیفتاد بلکه  هم  اتفاقی

 بر  طور عاجل به  عذاب  تأخیر افتد بلکه  به  از آنان  عذاب  که «نبودند  یافته  و مهلت»

 در کفر.  عناد و افراطشان  شدت  سبب شد، به  فرستاده  آنان

 

 ڻۀۀہ  ہہہھھ  ھ   ڱڱںںڻڻ  ڻ
 رساندن  هالکت  با به » آور رهانیدیم  خفت  را از عذاب  اسرائیل بنی  راستی  و به»

  ای شکنجه و  و در عذاب  ، خوار و ذلیل دشمن  آن  زیرا آنها در بند بردگی  ایشان  دشمن 

  پسرشان  فرزندان  شد و فرعونیان می  تحمیل  بر آنان  شاقه  داشتند، کارهای قرار  سخت

  فرعون  را از چنگ  شانای یعنی: « از فرعون»داشتند؛  می  نگه  را زنده  و زنانشان  را کشته

و خود   فرازی  و گردن  سرکشی یعنی: او در «بود  از افراطکاران  متکبری  که»  رهانیدیم

، از  وی  های نافرمانی  و ارتکاب  بزرگ خداوند  و در کفر به  خواه ، بسیار افزون بینی بزرگ

 بود.  روان و زیاده  تجاوزکاران

 

 ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ  
  و آگاهی  را ـ با علم  یعنی: ایشان « برگزیدیم  بر جهانیان  را دانسته  اسرائیل بنی اقطع و»

  برتری  و رمز این  برگزیدیم  زمانشان  هستند ـ بر مردم  گزینش  سزاوار این  امر که  این  به

  در راه ÷موسی با  و صبر و پایداریشان  ر میانشاند ‡وجود پیامبران  ، بسیاری ایشان
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  عزوجل  ساختند، خدای  را دگرگون  اوصاف  آنها این  که  بود، أما وقتی  و دعوت  دین

  حضیض  ، به خلق  ترین برگزیده  کرد و آنها را از اوجگاه  دگرگون  آنان را بر  وضع  هم

 آنها نگونسار نمود.  منفورترین

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
  آشکار بود، به  آزمونی  در آن  را که  آنچه» ÷ سیمو  یعنی: از معجزات « و از آیات»

  شکافتن ، از غرق  دادنشان  نجات  کنند. البته می  عمل  چگونه  که  تا بنگریم « دادیم  آنان

ها و  نشانه  این  ، از جمله برایشان  و سلوی  من  آوردن ابر و فرود  ساختن  بان دریا، سایه

 بود.  معجزات

 

 ۉ   ې  ې  ې    ې  ى    ى    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
  نخستین  مرگ  کار جز همین  گویند: عاقبت می»  یعنی: کفار قریش « گروه  این  هرآینه»

 « نیستیم  شدنی زنده و ما»  برانگیختنی  و نه  است  ای زندگی  ، نه و بعد از آن « ما نیست

 . بعد از مرگمان

 

 ائ  ائ    ەئ    ەئ               وئ  وئ  
  زندگی  بعد از مرگ  که در این «اگر راستگو هستید»مؤمنان:   به  یند مشرکانگو می

دنیا  به  را بعد از مرگشان  یعنی: آنان «ما را بازآورید  پدران  پس»  است  مجددی

زیرا معاد   است  اساس و بی  باطل  فاسد و حجتی  ای ؛ شبهه آنان  شبهه  این  برگردانید. البته

 دنیا.  در این  نه  ستا  در روز قیامت

  همین در  أخواستند تا خداوند صخدا   از رسول  کفار قریش  که  است  شده  روایت

  وی گرداند تا با  را زنده  کالب بن قصی  برانگیزد و بزرگشان  را برایشان  دنیا مردگان

  متعال کنند اما خداوند  رستاخیز مشورت  و صحت صمحمد   نبوت  صحت  درباره

 را رد کرد.  آنان  خواسته  این

 



 

8983 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئىئ  ىئ  ی          ی   ی  
  قدرت و  و مکنت  در نیرومندی  قریش  یعنی: آیا قوم « تبع  بهترند یا قوم  آیا آنان»

شد.  مسلط  و بر مردم  گشت  دور دنیا را با لشکریانش  که  حمیری  تبع  برترند یا قوم

و   قحطانی  ، عرب حمیری  تبع  اند و قوم عدنانی  ، عرب قریش  شود که می  خاطر نشان

از   شماری  لقب « تبع»داشتند.   بزرگی  و مجد و شکوه  عمیق  و مدنیتی  دولت  قحطانیان

 بود.  میالدی  و پنجم  چهارم  در قرن  جنوبی  عربستان  حمیری  شاهان

اند  یمن  شاهان  مراد از آن  بلکه  واحد نیست  شخص  ، یک مراد از تبع»گوید:  می  قرطبی

  شاه  لقب«  کسری» ، مسلمین  بزرگ  لقب«  خلیفه«  که  بود چنان«  تبع«  شاهانشان  زیرا لقب

آید  بر می  نچنی  از آیات اظاهر افزاید: اما می  . سپس است  روم  شاه  لقب« قیصر»و   فارس

، بیشتر از  اعراب  که  است  تبابعه  ز شاهانا  ناظر بر یکی  أخداوند  سخن  این  که

 كعباس ابن  روایت  به  شریف  حدیث در  که  شناختند چنان می  اسم  این  او را به  دیگران
«. شد  ندهید زیرا او مسلمان  دشنام را  فرمودند: تبع صخدا   رسول  که  است  آمده

قصد   بود که  یمن  جهانگشای«  ابوکرب«  ـ همان  اعلم هللـ وا  تبع  افزاید: این می  قرطبی

  گردید و از قصد خویش  حادی  دچار بیماری  در راه  کند ولی  را ویران  کرد تا آن  کعبه

  به  که پوشانید و بعد از آن  یا پیراهن  را پرده  کعبه بار،  نخستین  و برای  گشته  منصرف

،  مدینه  او خبر دادند که  ازد، بهس  را ویران  آن تا  کرد و قصد داشت  حمله  مدینه

  نیز دست  از مدینه  پس  است« صاحمد«  وی  نام  خواهد بود که  پیامبری  گاه هجرت

 «. برداشت

مانند  عاد و ثمود و  چون «بودند؟  از آنان  پیش  که  کسانی»بهترند، یا   آیا قریش «و»

  گروهی  ساختن  هالك  پس «ندبود  آنها مجرم  چرا که  کردیم  آنها را هالك»؛  آنان

ـ   بودنشان  مجرم  سبب تر از آنانند ـ به پایین  بس  و شوکت  در قدرت  که  مانند قریش

 . است  سهل أبر خداوند  اولی  طریق به
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ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  

 مت  ىت
را  ؛ آنها ایم نیافریده  بازی  ، به دو است  آن  میان  را که  را و آنچه  و آسمانها و زمین»

 ، برای آنهاست  در میان  را که  و آنچه  یعنی: آسمانها و زمین « ایم نیافریده  حق  به جز

 بر وجود و  و شواهد روشنی  تا دالیل  ایم آفریده  حق  ساختن  و نمایان  برپاداشتن 

 جز فانی  هدفی  خلق  ینشنبود و آفر  در میان  اگر رستاخیزی  ما باشند پس  وحدانیت

 از  أنبود و خداوند  بیش  گونه و بازی  عبث  امر، کاری  ؛ این آنها نداشت  ساختن 

  است  چنین کار این  که «دانند نمی»مشرکانند   که « بیشترشان  ولیکن»  برتر است  بازیگری

 باشد. برخوردار می  عمیق  بس  ای و فلسفه  ما از هدف  و آفرینش

 

 ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ٱ    
  است  ، میعادی یعنی: روز قیامت « آنهاست  ، موعد همگی ، روز جداسازی در حقیقت»

 . است  شده  قرار داده  از مبطل  نیکوکار از بدکار و محق  جداساختن  برای  که

 

 پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    
روز،   یعنی: در آن« نکند  را دفع  یزیدیگر چ  از دوست  دوستی  هیچ  که  روزی  همان»

را   آسیبی  از آنان  برساند و نه  نفعی  گونه هیچ  نزدیکانش  تواند به می  نه  و قریبی  قوم  هیچ

، پسر  سرور، برده دارد؛ مانند  بسیاری  مشترك  معانی  که  است  ای کند. مولی: کلمه  دفع

  یعنی: نه «شوند می  یاری  آنان  و نه».  دوستو   ، خویشاوند، نزدیک عمو، یاور، همپیمان

 شوند. می  باز داشته أخدا  روز، از عذاب  آنها در آن

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ      ٹ      ڤ    ڤ   
او  بر  أخداوند  که  کسی  یعنی: لیکن « است  کرده  خدا بر او رحم  را که  مگر کسی»

 اقطع  کس  باشد؛ آن  کرده  ـ رحم  وی  در حق  شفاعت  یا قبول  از وی  ـ با درگذشت
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  باری یعنی: « عزیز مهربان  همان  اوست  زیرا که»کند  پیدا می  شود و نجات یم  یاری

  یاری  به تواند نمی  کس  کند، هیچ  را اراده  کسی  اگر عذاب  که  است  غالبی  همان  تعالی

 . است  مهربان  مؤمنش  نبندگا  ، او به حال  در عین  بشتابد ولی  وی

 

 ڤ  ڤ  ڦ       ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
دارد.   بسیاری  گناه  که  است  أثیم: کسی « است  پیشه  گناه  خوراك  زقوم  همانا درخت»

  عصری در هر  مجرم  از ملحدان  و امثالشان  ، یارانش مانند ابوجهل  کفاری  مراد از آن

  که  است  درختی کند. زقوم: می  داللت  معنی  این بر ، آیه  و مابعد این  هستند زیرا ماقبل

  چون  ، که است  نامیده « ملعونه  شجره«  نام  را به  و آن  آفریده  را در جهنم  آن  أخداوند

 خورند. می  برند و از آن می  پناه  آن  سوی  شوند، به  گرسنه  دوزخیان

  کند که می  روایت  مالک از ابی  ابعد آن( و م41)  آیه  نزول  سبب  منصور در بیان سعیدبن

  گفت: تزقموا: زقوم می  گاه آن  آمیخت می  هم  آورد و به را می  خرما و کره  گفت: ابوجهل

  کریمه آیه   این  پس دهد! می  شما وعده  محمد به  که  است  زقومی  همان  بخورید و این

 شد.  نازل

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
. و  است  قطران  ، یا مایع روغن  نشین مهل: درد و ته «جوشد ها می کمدر ش  همانند مهل»

 . است  گداخته  قولی: مس به

 

 ڃ        ڃ  چ  
 . است  و جوشان  بسیار داغ  حمیم: آب«  حمیم  همانند جوشش»
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 چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  
  شود: این می  گفته  زخدو  نگهبان  فرشتگان  یعنی: به «بکشانید  سختی  او را بگیرید و به»

وسط و   یعنی: به « دوزخ  میانه  سوی  به»را بگیرید و او را بکشانید، یا بردارید؛   مجرم

 . مرکز آن

 

 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
 است:  آمده  در روایات« فرو ریزید  جوشان  آب  از عذاب  فراز سرش بر  گاه آن»

بر   سپس شود، می  شکافته  دماغش  که طوری  کوبند به می  از آهن  بر او با گرزی  فرشتگان

  ، پاك است  وی  در شکم  را که  آنچه  همه  آب  ریزند و آن می  جوشان  آب  سرش

 روبد. سوزاند و می می

 

 ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  
 «تو  که بچش»بگویید:   مجرم  آن  به  و توبیخ  و سرکوب  سرزنش  از روی ! فرشتگان  ای

خود عزیز،   زعم  به  که آن  یعنی: ای « در هستیق  بزرگوار گرامی  همان»  خودت  خیال  به

 . را بچش  عذاب  ـ اینک  پنداشتی در دنیا می  که ـ چنان  هستی  بزرگوار و گرامی

  کند که می  روایت  از عکرمه  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  خویش  در مغازی  أموی

  خداوند متعال» او گفتند:  به  و خطاب  کرده  مالقات  با ابوجهل صخدا   سولگفت: ر

یعنی: سزاوارتر  ژک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ تو بگویم:   به  که  دستور داده  من  به

  رسول  خود را از دست  ، دست ملعون  آن  ولی ...! بپیوندی  حق  راه  به  که  است  آن  برایت

  یعنی)  رفیقت  و نه  بکنی  کاری  من  به  توانی می تو  گفت: نه کشید و ص  اکرم

بطحا و عزیز و   أهل  در میان  کس  قدرتمندترین  من  که  دانی می  ، تو خود نیک(خداوند

  سخن  گردانید و او را با این  هالك او را در روز بدر  أخداوند  . پس بزرگوار هستم

فرمود:   و نازل  گذاشت  برجای  برایش را  ابدی  رتو نف  و ننگ  کرده  خوار و زبون
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عزیز بزرگوار   تو همان  که  رابچش  عذاب  اینک):   _ژ  ڑ    ڑ ڈ  ژ+

 (.! هستی

 

 گ  گ    گ   ک  ک  ک  گ
  که  هنگامی «کردید تردید می  آن  درباره  که  است  چیزی  همان»  عذاب « این  هرآینه»

 در دنیا بودید.

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  
از   آن  صاحب  که  ، جایی برین  در بهشت «هستند  امن  در مقامی  پرهیزگاران  راستی به»

 . خاطر است و آسوده  ها ایمن هراسها، غمها و نگرانی  تمام

 

 ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
 «شندپو ستبر می  و دیبای  نازك  سارها، از پرنیان باغها و کنار چشمه  در میان»

 همدیگر  روی روبه»  است  ستبر و درشت  و استبرق: ابریشم  نازك  سندس: ابریشم

دیگر  یک  روی ، روبه فاخر خود در بهشت  های و جایگاه  یعنی: در مجالس «اند نشسته

 بگیرند.  ، بیشتر انس کنند تا با هم می  دیگر نگاه یک  و به  نشسته

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
  یعنی: ایشان « گردانیم ، همسر می چشم درشت  و آنها را با حوریان  است  چنین ! آری»

  ، مورد اکرام ایم گردانیده  حالل  آنها را برایشان  که  حور عین  زنان  ساختن  را با همدم

  بخواهد، برایش  که  هر تعداد از حور عین  از آنان  یکهر   که  طوری  ، به دهیم قرار می

قولی: حور از  . به است  بدن  سیمین  سپیدفام  زن  معنای  حوراء، به  مع. حور: ج است  آماده

  . عین: که است  شده  گرفته ( آن سیاهی  در شدت  چشم  سفیدی  شدت  ـ یعنی  حورالعین)

حور را از »گوید:  باشد. مجاهد می می  چشم درشت  زنان  معنی  ، به است« عیناء«  مفرد آن
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آنها،   رنگ  و صفا و شادابی  و سپیدی  زیبایی در  انسان  چشم  کهحور نامیدند   روی  آن

 «.شود می  ماند و خیره می  سرگشته

مهورالمسجدمنةالقمامخراجإ»است:   آمده  شریف  بهشتی: در حدیث  اما مهر حوران

 العين   در«.  است  حور عین  از مسجد، مهرهای  و آشغال  خاکروبه  کردن  بیرونالحور

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  أنس  روایت  به  دیگری  شریف  حدیث

العينكنس» الحور مهور «.  است  حورعین  مساجد، مهرهای  : جارو کردنالمساجد

العين»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین الحور وفلققبضاتمهور : الخبزالتمر،

  انفاق  أخدا  در راه  ، که« است  نان  های و پاره خرما  های ؛ مشت حورعین  مهرهای

 . است  اینها جزء مهر حور عین  که: هر سه  گفت  توان می  شود. پس می

 

 ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ  
 از این  یعنی: در حالی «طلبند خاطر می  بخواهند، آسوده  را که  ای در آنجا هر میوه»

 دیگر ایمنند  و بیماریها و دردهای  معده  خمهاز ت  گردند که ها برخوردار می میوه 

خاطر  کامال آسوده  نعمت  شدن  و از قطع  شیطان  ، آسیب ، رنج از مرگ  بهشتیان  همچنین

 باشند. می

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ٴۇ  
ز هرگ  در بهشت  یعنی: مؤمنان «چشند را نمی  مرگ  ، طعم نخستین  در آنجا جز مرگ»

و آنها »رسید   پایان  و به  بودند، گذشت  در دنیا چشیده  که  را هم  مرگی  میرند و آن نمی

برگردانید   مؤمنان را از  دوزخ  عذاب  تعالی  یعنی: حق « داشت  نگاه  دوزخ  را از عذاب

  مرگ  جز همان  دیگری  گفتند: مرگ  که  از کفاری  نه  داشت  نگاه  را از آن  و ایشان

  با عذابهایی  در دوزخ  زیرا آنان ! شویم نمی  ما وجود ندارد و ما هرگز برانگیخته  خستینن

و   بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث تر است بسیار سخت  از مرگ  شوند که روبرو می

ةصورفيبالموتيؤتي» فرمودند: صخدا   رسول  که  است  آمده  مسلم ،أملحكبش
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ياأهل،ثميذبحوالنار،ثمةالجنبينفيوقف وياأهلموتخلودفالة!الجنيقال  النار،

  شود و در میان می  ( آورده سفید )ابلق و  سیاه  قوچی  در صورت  : مرگموتخلودفال

شود:  می  ندا در داده  چنین  گردد، سپس می  ذبح  گاه آن شود می  قرار داده  بهشت و دوزخ

  ! جاودانگی دوزخ  اهل  . و ای در کار نیست  و مرگی  است جاودانگی  ! بهشت  لاه  ای

 «. در کار نیست  و مرگی  است

 

 ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې  ې  
 در بهشت  جاودانه  نعمت  همه  یعنی: این «پروردگار تو  از جانب  است  فضلی  این»

را   نعمت  همه  این  أ. یا خداوند است  الیتع  باری  از جانب  و بخششی  ماندگار، فضل 

  ارزانی  ایشان  ، به استحقاقشان  سبب  به  و نه  خویش  از جانب  عطا و فضلی  عنوان  به

  همان  است  این»  طلبکار نیست  سبحان  از خدای  چیزی  زیرا بنده  است  داشته

و   نبوده متصور  رستگاری  رایب  ای ، دیگر حد و اندازه بعد از آن  که « بزرگ  رستگاری

 باشد. می  حد نهایی  خود، به  در بزرگی  رستگاری  این

 

 ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  
 یعنی: «پند پذیرند  ، باشد که گردانیدیم  تو آسان  زبان  را به  قرآن  که  نیست  جز این»

 را بر  و آن  ایم کرده  ازل، ن نیز هست  اعراب  بانز  تو که  زبان  را به  ما قرآن پیامبر!  ای

  و به  گرفته  را بفهمند و پند و عبرت  آن  قومت  ، باشد که ایم ساخته  و روان  ها آسان فهم

 کنند.  ، عمل است  در آن  که  آنچه

 

    ەئ  وئ       وئ  ۇئ

و  أخدا با  بر کفر و ستیزه  آنان  یعنی: چنانچه «نیز منتظرند  آنان  که  منتظر باش  پس»

زیرا   ایم داده  تو وعده  به  که  باش  بر آنان  ای دهند، تو منتظر پیروزی  ادامه ص سولشر

 بر تو هستند.  نامیمون  از حوادث  یا غیر آن  نیز منتظر مرگت  آنان
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 ﴾جاثيه   سوره ﴿
 . است  ( آیه17)  و دارای  است  کیم

 

  ، که است  گرفته «28  آیه/» ژڭ  ۇڭ  ڭ  ژ خود را از آیه:   نام  سوره  این تسمیه:  وجه

 آید. خود می  در جای  تفسیر آن

در   مشرکان  روش  ، بیان شد و محور آن  نازل«  دخان«  بعد از سوره«  جاثیه«  سوره

در   آنان با  قرآن  رویارویی  ، چگونگی و در مقابل  قرآنی  ها و آیات با حجت  رویارویی

 باشد. می  کارشان  فرجام  و بیان  درمانشان  جهت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ  
آغاز تفسیر  ها، در آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن « حاء، میم»شود:  می  خوانده

 . گذشت«  بقره«  سوره

 « است  با حکمت  خداوند غالب  از جانب»  قرآن  یعنی: این « کتاب  این  فرو فرستادن»

 باشد. می  و حکیم  فرزانه  پیروزمند و در صنعش  ر ملکشد  که  خداوندی

 

 ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
آسمانها  یعنی: در خود « است  هایی نشانه  مؤمنان  ، برای در آسمانها و زمین  گمان بی»

  اسماء و افعال ، و صفات أ، بر وجود خداوند آسمانها و زمین  ، یا در آفرینش و زمین

 . است  روشنی  ایه ، نشانه وی

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  
تا   گرفته  ؛ از خاك شما بر اطوار مختلفه  یعنی: در آفرینش « خودتان  و در آفرینش»

  ، همچنان تان انسانی[ طور]  به  ساختنتان  و نهایتا متکامل  مضغه  ، سپس علقه  ، سپس نطفه

در   أخداوند  که  ای روانی و  بدنی  عجیب  وهایاعضا و در نیر  و ترکیب  در تشکیل

یعنی:  «گرداند می  پراکنده  جنبندگان  از انواع  که  و در آنچه»  است  شما قرار داده
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  مختلف  و جانوران  زنده  موجودات  از انواع  تعالی  حق  که  آنچه  در آفرینش  همچنین

و در   گرمسیر، سردسیر و معتدل  طقاز منا  پراکند؛ اعم می  زمین  در نواحی  النوع

  مناسب  جاندارانی  در آن  که  زمین از  و در هر جایی  و خشک  مرطوب  های سرزمین

دارند،   یقین  که  مردمی  برای»است:   آفریده  آن  ، جو و محیط طبیعی ، خاك آب

  آفریننده  آن  و حکمت  بر قدرت  که  است  بسیار آشکاری  یعنی: دالیل « است  هایی نشانه

  و تأمل  باشند، با مشاهده می  حق  پذیرای  که  یقین اهل  که طوری  کنند به می  داللت  عظیم

 برند. می  همتا، پی بی  آفریننده  وجود و وحدانیت و به  گرفته  در آنها، عبرت

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       

 ڇ  ڇ  
آنها   تفاوت دیگر، یا در یک  آنها از پی  یعنی: در امر آمدن «و روز  شب  و در اختالف»

  است  هایی ها وعبرت نیز نشانه  و ظلمت  ، گرما و سرما و روشنایی و کوتاهی  در درازی

  است  اینجا: باران در  مراد از رزق « فرود آورده  از آسمان  خدا از رزق  و در آنچه»

  آنها روزی  وسیله را به  بندگان  أخداوند  که  است  چیزهایی  همه  سبب  زیرا باران

 ، بیرون زمین  ساختن  زنده « است  گردانیده  را زنده  ، زمین آن  وسیله  به  پس»دهد  می

ها  از سبزی  آن  بودن  از خالی  پس یعنی: « آن  از مرگ  پس»  است  آن  های رستنی  آوردن 

  از جهتی  وزند و گاهی می  جهت  از یک  گاهی  که «بادها  در گردشو »ها  و رستنی

  که  مردمی  برای»آور   زیان  اندو گاهی  نافع  سرد، گاهی  اند و گاهی  گرم  دیگر، گاهی

  داللت أخداوند  و قدرت  وحدانیت بر  که  بزرگ « است  هایی ورزند، نشانه خرد می

  برتری  خردهای  دارای  که  کسانی  فقط برای  و عناد بلکه  جهل  اهل  برای  کنند اما نه می

 برند. نمی  نفعی معاند، هرگز از آنها  جاهالن  اند پس
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  
خداوند   ها و برهانهای ذکر شد؛ همانا حجت  که  آیاتی  یعنی: این «هللا  آیات  است  این»

 تو بر  حق  را به  آن  که»  است  عظیم  و در قرآن  وی  هستی  ابدر کت  عزوجل

  آنچه و  ، راستگو هستیم آوریم فرود می  تو از قرآن بر  که  یعنی: ما در آنچه « خوانیم می

  سخن  کدام  او به  بعد از خدا و آیات  پس»  است  حق  ، متضمن خوانیم بر تو می  که

آنها دیگر  ، وی  و بعد از آیات  أخداوند  بعد از سخنیعنی:  «خواهند آورد؟  ایمان

  است  راستان  راستگوترین أخداوند  که  معنی  این  دارند؟ به باور می  سخن  کدامین  به

  را تصدیق  کسی چه  دیگر سخن نکنند؛  او را تصدیق  ، سخن کفار کوردل  اگر این  پس

  را تصدیق  کسی چه  نکنند؛ دیگر کتاب  او را تصدیق  کتاب  خواهند کرد؟ و اگر آیات

 ڤ ٹ ٹژفرماید:  می« زمر«  ( از سوره21) در آیه  خداوند متعال  که کنند؟ چنان می

 «. را فرود آورده  سخن  نیکوترین که  خداوند است»:  ژڤ

را بر   دلیل  ، شش آیه  سه  در این  أخداوند»گوید:  می«  جاللین«  در شرح«  صاوی»

را   دوم  (، آیه )للمؤمنین را با:  نخست  و آیه  خود ذکر نموده  و وحدانیت  وجود، قدرت

  تغایر و تمایز میان  . وجه است  آورده  پایان  ( به را با: )یعقلون  سوم  ( و آیه با: )یوقنون

  که و این  در آسمانها و زمین  انسان  که: وقتی  است  در این  آیات  این  بخش پایان  جمالت

  ایمان  تأمل  بر اثر این  شک کند؛ بی  و تأمل  ، اندیشه است  ای گزیر آنها را آفرینندهنا

  خود اندیشه  در آفرینش  باشد و چون می  متناسب  ( با آن )للمؤمنین  جمله  آورد پس می

  ( با آن )یوقنون  جمله  گردد پس می  یقین  اهل افزاید و از می  بر ایمانش  تأمل  کند، این

  به  کند، عقلش  بنگرد و اندیشه  ها نیک رویدادها و نشانه در سایر  دارد و چون  تناسب

«. دارد  تناسب  ( با آن )یعقلون  جمله  یابد پس می  استحکام  و عملش  رسیده  کمال

  به  شریف  ؛ از حالی و تکاملی  ارتقائی  تعابیر، خود بیانگر روندی  این»گوید:  کثیر می ابن

  گانه شش  نیز در تفسیر کبیر، دالیل  رازی  امام«. باشد می  تر وبرتر از آن شریف  حالی

  بیان  رشته  به  بدیع  نحوی  را به  آیات  در این  عزوجل  خدای  و وحدانیت  وجود، قدرت

 . آنها نیست  طرح  مختصر مجال  این باشد و در می  در خور مطالعه  که  کشیده
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 گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ک  ک  ک  ک   گ  گ 
  گنهکاری بسیار  بر هر بسیار دروغگوی  یعنی: وای « ای پیشه  گناه  بر هر دروغزن  وای»

یعنی:  «ورزد می  سماجت  شنود سپس شود، می می  بر او خوانده  خدا را که  آیات  که»

  پایبندی ، قرارداشته  بر آن  که  باطلی  وهو بر شی  مانده  باقی  مصرانه  بر کفر خویش

یعنی: او بر «  مستکبرانه» گیرد شنود، پند نمی می أخدا  از کالم  که  ورزد و از آنچه می

  گردن  حق  به  امر که  را از این خود  ورزد که و اصرار می  سماجت  درحالی  کفر خویش

  وی  آفریننده  پروردگار متعال  کالماز   عبارت  که  بیند، حقی نهد، بزرگتر و برتر می

آنها را   گویی  که چنان».  برتر است  اش و سلطه  متعالی  نامش  که  باشد، پروردگاری می

  حال  ، شبیه آیات  این  به  التفات  در عدم  پیشه  گناه  دروغزن  آن  یعنی: حال « است  نشنیده

او   یعنی: به « ده  مژده  دردناك  عذابی  ا بهر او  پس»  است  آنها را نشنیده  که  است  کسی

  استماع  اصرار و استکبار و عدم  جزای  عنوان نزد خداوند قهار ـ به  برایش  که  ده خبر

 . است  دردناك  سخت  ـ عذابی  آیات  این  به  وی

  که شد  نازل  حارث نضربن  درباره  کریمه آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

نشنوند. اما  را  کرد تا قرآن می  آنها مشغول  را به  پراکند و مردم را می  عجم  داستانهای

دارد و از  می باز  را از مردم  و آن  را بسته  دین  راه  که  هر کسی  درباره  کریمه  آیه  حکم

 . است  ورزد، عام تکبر می  تعالی  حق  هدایت  پذیرش

 

 ھ  ھ  ھ   ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ
  ازعلم  یعنی: چیزی «شود  ما آگاه  از آیات  بر چیزی»  پیشه  گناه  دروغزن  آن « و چون»

  یعنی: آیات «گیرد می تمسخر به»را   الهی  یعنی: آیات «آنها را»برسد   وی  به  الهی  آیات

  ای دهد و معانی خود قرار می  ریشخند و تمسخر و ابراز شگفتی  برای  را موضوعی  الهی

گرداند.  می  ریشخند و تمسخر خویش  اند، دستاویز این  بدانها پرداخته  آیات  این  را که

  که: ابوجهل  کردیم  را نقل  مورد روایتی  این در«  دخان«  ( از سوره41)  در آیه  که چنان

خورید زیرا محمد ب  زقوم  گفت: از این  یارانش  به  گاه و آن  خواست  خرما و کره  مقداری

  او شما را از آن  که  است  زقومی  همان  دهد و این نمی  را وعده  شما جز شهد و عسل  به
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  عذابی»آنها گذشت:   اوصاف  که  پیشه پرداز بهتان دروغ « گروه  این» ترساند! می

  اتاز شنیدن آی  بر کفر و استکبارشان  پافشاریشان  سبب  به « خواهند داشت  خوارکننده

و   خوارکننده  است  مهین: عذابی  . عذاب آن  گرفتن تمسخر  و به  أخداوند

و   تهدیدها، بر حرمت  گونه این  طرح  از راه  عزوجل  خدای ، سان بار. بدین فضیحت

 گذارد. تمسخر و استهزا قرار گیرد، تأکید می  در معرض  که این از  خویش  کتاب  قدسیت

 ص خدا  رسول» فرمود:  که  است  آمده كعمر از ابن  مسلم  تروای  به  شریف  در حدیث
  مبادا دشمن  که آن  بیم کردند؛ از  شود، نهی  مسافرت  دشمن  سرزمین  به  با قرآن  که از این

 «.کند  اهانت  آن  به

 

 ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  
  آنها به  و عزت  افتخار و شرف  سر احساس  یعنی: در پشت«  سر آنهاست  پشت  دوزخ»

  در پشت  جهنم  باشند که  داشته  آنها باید یقین  دارد پس قرار  ؛ جهنم دنیا و تکبر از حق

  است: دوزخ  این  ، معنی قولی . به را در خواهد یافت  آنان  زودی  و به  است  سرشان

روند  می  پیش  آن  سوی  و به  است  دوزخ  سوی  ها بهزیرا رویکرد آن  آنهاست  پیشاپیش

رساند؛  نمی  آنان  به  سودی  گونه را و هیچ  الهی  از عذاب  چیزی « کند از آنان نمی  و دفع»

 هللبجز ا  که  دوستانی  و نه»واوالد   اند از اموال آورده  دست  و به «اند کرده  کسب  آنچه»

  جای  و آنها را به  خود گرفته  برای  که  و خدایانی  انبت  یعنی: همچنین «اند گرفته

  به  نفعی  را دارند، هیچ  زیانی  دفع سود و  پرستند و از آنها امید رساندن می أخداوند

سر یا   پشت  که  در جهنمی«  داشت خواهند  بزرگ  عذابی  و آنان»رساند  نمی  آنان

 . آنهاست  پیشاپیش

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ې   ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
رهنمود و  ؛ همانا گذشت  سوره  در این  ذکر آن  که  آیاتی  یعنی: این « است  هدایتی  این»

  را در آن  آنچه  که  کسانی  برای  ، یعنی عظیم  قرآن  به  راهیافتگان  برای  است  هدایتی
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کافر شدند، »  قرآن  یعنی: به « پروردگارشان  آیات  به  که  و کسانی»پذیرند  ، می است

 . است  عذاب  ترین رجز: سخت « است  از رجز دردناك  عذابی  برایشان

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  
آفرید   ای گونه را به  یعنی: آن« شما مسخر کرد  دریا را برای  که  است کسی  خدا همان»

بر فراز   گردانید؛ با سوار شدن  خویش  را رام  و آنیابید   تمکن  شما بتوانید بر آن  که

تا »  است  شما آموخته  آنها را به  او ساختن  که  ها و دریاپیماهایی در کشتی  آن  امواج

  به  دادنش  و یاری  اذن  به ها یعنی: تا کشتی «شوند  روان  فرمانش  به  ها در آن کشتی

او   وتا از فضل»روند   پیش و به  دریا را شگافتهآنها، بستر   درآوردن  حرکت  شما در به

،  گوهر از آن در و  آوردن  در دریا و بیرون  ، فرو رفتن با تجارت «کنید  روزی  طلب

  به  تعالی حق  را که  هایی نعمت« بگزارید  سپاس  و باشد که»ها  و غیر این  ماهی صید

 ارد.د می  دریا، بر شما ارزانی  ساختن  رام  این  سبب

 

 يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث  حج   
یکجا   کرد، همه  سود شما رام  به  است  را در زمین  را در آسمانها و آنچه  و آنچه»

 و  در آسمانها از خورشید و ماه  تعالی  حق  را که  آنچه  یعنی: همه « اوست  آورده پدید

دریاها  ها و از کوه  در زمین  را که  آنچه  و همه  است  ر و باد آفریدهو اب  و باران  ستارگان

  گردانیده  رام مسخر و  بندگانش  ، برای است  سودآور دیگر آفریده  و جویبارها و اشیای

  وی  و بخشایش  نعمت  عنوان  باشد؛ به می  بندگانش  به  وی  از جانب  اینها رحمتی  و همه

فکر و   وسیله  و به «اندیشند می  که  گروهی  برای»  ساختن  رام « در این  گمان بی»

  که  اما کسانی « است  هایی نشانه» رسند توحید می  ها، به نشانه  این  به  و راهیابی  اندیشه

 شوند. نمی  ها نیز راهیاب نشانه  این  کنند؛ به تفکر نمی
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 ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         
 امید ندارند هللا  روزهای  به  که  اند بگو: تا از کسانی آورده  ایمان  که  کسانی  به»

  دشمنانش را بر  الهی  و رخدادهای  وقایع  که  بگو: از کسانی  مؤمنان  به  یعنی «درگذرند

  گذشته  های امت بر  أخداوند  عذاب  همچون  از عذابی  دارند و بر خویشتن نمی  توقع

  ، عنایت ندارند و بنابراین  ایمان  تعالی  باری  به  آنان  که  روی  ندارند، درگذرند، از آن  بیم

  از آنان ! برند. آری نمی نیز انتظار  دوستانش  را برای  تعالی  باری  از سوی  پیروزی

د مرا «کند  مجازات  رشانکار وکردا حسب  را به  از آنان  تا خداوند قومی»درگذرند؛ 

را   ایشان أشدند تا خداوند  داده  از کفار فرمان  درگذشت  به  قوم: مؤمنانند که  از این

  کارهای  این  از جمله  دهد، که  پاداش اند، کرده  که  نیکی  در برابر کارهای  در قیامت

و   خشم  با فروخوردن  از آنان  پوشیدن  چشم بر آزار کفار و  ، صبر و شکیبایی نیک

  أاست: تا خداوند  چنین  دیگر، معنی  قولی به . است  آنان  ها از سوی ناخوشی  تحمل

  تعالی  باری  اند، جزا دهد. گویی کرده  که  وبدیهایی  گناهان  آن  کفار را بر حسب

باید جزا   که را چنان  ما آنان  بدهید پس ارا تمام  جزایشان توانید فرماید: شما نمی می

در دنیا درگذرید، بدانید   اگر شما از آنان  یعنی»گوید:  می  آن در معنی کثیر . ابن دهیم می

 «.دهد جزا می  بدشان  در برابر اعمال  آنها را در آخرت اقطع أخداوند  که

 روایت ك عباس از ابن  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و قشیری  نیشاپوری  واحدی

پیرو   و دو گروه  ابی بن هللو عبدا  خطاب  عمربن  هدربار  کریمه  فرمود: آیه  اند که کرده 

  سر چاهی بر  مصطلق بنی  در غزوه  مسلمانان  بود که: سپاه  گونه شد؛ ماجرا این  آنها نازل

دیر   بیاورد، غالم  را فرستاد تا آب  غالمش  ابی بن هللبود، عبدا  فرود آمده«  مریسیع«  نام به

  بود؟ او گفت: غالم  چه  تندیر کرد  از او پرسید: علت  ابی آمد ابن  نزد وی  کرد و چون

  بکشد تا مشکهای  آب  دهد که نمی  را اجازه  و کسی  است  نشسته  چاه  عمر بر دهانه

  ابی عبداهلل بن پر نکند! عمر را نیز  موالیش  ابوبکر پر نشود و مشک  پیامبر و مشک

: يأكلككلبكسمن» اند:  گفته  که مگر چنان؛  نیست  گروه  این  ما و مثل  مثلگفت: 

را   رسید و او شمشیرش عمر  به  سخن  این  پس«. تا تو را بخورد!  کن  را فربه  سگت

شد.   نازل  کریمه  آیه  این بود که   کند، همان  حرکت  ابی قصد عبداهلل بن  تا به  بر گرفت
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عازوراء   بن فنحاص  بنام  ای یهودی  درباره  کریمه آیه  این»است:   آمده  دیگری  در روایت

ې  ې  ې  ې  ى   ۉژ آیه:   از نزول ، بعد یهودی  شد زیرا آن  نازل عمر  و در باره

را شنید،   وی  سخن عمر  ! و چون است  گفت: پروردگار محمد نیازمند شده ژى

  نازل  کریمه آیه  نای  گاه آمد. آن  بیرون  وی  کرد ودر طلب  گردنش  را حمایل  شمشیرش

 عمر!  او آمد، فرمودند: ای  فرستادند و چون عمر در پی صخدا   رسول  شد. پس

 «.بگذار... را بر زمین   شمشیرت

. اما  است  شده  نازل  مصطلق بنی  یا در غزوه  در مدینه  ، چراکه نیست  منسوخ  کریمه  آیه

  ، به کتاب  واهل  مشرکان  قلوب  تألیف  ایبر  مسلمانان  که  حکم  این»گوید:  کثیر می ابن

آنها بر   که آن بعد از بود اما  اسالم  ابتدای  مأمور بودند، مربوط به  از آنان  عفو و گذشت

 «.جهاد مأمور کرد را به  مؤمنان  أاصرار ورزیدند؛ خداوند  کفر و عناد خویش

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 باشد،  زیانش  کند، به  بدی  و هر که  سود خود اوست  کند، به  شایسته  کاری  هر که»

 و او «شوید می  برگردانیده  پروردگارتان  سوی  به»  با اعمالتان  در روز قیامت « سپس

 دهد. جزا می  شما را در برابر اعمالتان

 

 ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
را   در دین  و دانش  یعنی: فهم « و حکم»  یعنی: تورات « ، کتاب اسرائیل بنی  به  یقین و به»

  و فصل  حل و  مردم  در میان  شان و فرمانروایی  حکومت  دو؛ زمینه  با این  ، که دادیم

را   بسیاری  میانشان و از«  دادیم  نبوت»آنها   نیز به «و»میسر گردید   برایشان  آنان  دعاوی

یعنی:  « کردیم  روزیشان  پاکیزه  و از چیزهای»  برانگیختیم  رسالتو   نبوت  به

و   )ترنجبین  وسلوی  من  که  کردیم  حالل  و گوارا را برایشان  بخش لذت  های نعمت

  ای گونه  به«  دادیم  فضیلت»  زمانشان « را بر جهانیان  و آنان»بود   جمله  ( از آن بلدرچین

  نزول  ؛ چون بودیم  نکرده  ارزانی دیگران  به  که  داشتیم  ارزانی  نعمتهایی  آنان  به  که

 .... آن  دریا و امثال  ، شکافتن تورات
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چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  

 ک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ    ڳ  
،  حرام و  حالل  در بیانیعنی:  « عطا کردیم  آنان  به  روشنی  های ، نشانه و در امر دین»

  و روشن آشکار  . یا مراد؛ معجزات کردیم عطا  روشنی  و احکام  شرایع  اسرائیل  بنی  به

،  شواهد نبوتشان و ص  اکرم  رسول  بعثت  درباره  آنان  است: به  این  معنی  قولی . به است

  علم  برایشان  که آن نکردند مگر بعد از  و اختالف»  عطا کردیم  روشنی  و آگاهی  علم

  از بین  موجب  را که  اما آنها علم  آن  معانی  ساختن  و روشن  دین  در مورد بیان «آمد

  از روی  هم  آن»گردانیدند   اختالف  و پدید آوردن  ثبوت  ، وسیله است  اختالف  رفتن

د و و حس  رشک  روی و از  ریاست  در طلب «خود  در میان  که  و رقابتی  تعدی

  در آن  که  آنچه  درباره  آنان  میان  روز قیامت  پروردگارت  گمان داشتند، بی»  دشمنی

  اش نیکوکاری  قبال نیکوکار را در  پس «کند می  فیصله»  از کار دین «کردند می  اختالف

متمایز   باطل  را از اهل  حق  دهد و اهل جزا می  اش و بدکار را در برابر بدکاری

 د.گردان می

را بر   نعمت  شش ا، مجموع دو آیه  در این  أ؛ خداوند کنیم می  مالحظه  که چنان

 . است  برشمرده  اسرائیل بنی

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
یعنی: تو را بر  « قرار دادیم  از امر دین  بر شریعتی» !صمحمد   ای «تو را  سپس»

رساند. اصل  می  حقت  به  که  قرار دادیم  از کار دین  وشنیر  وروش و راه  برنامه

زیرا  شد  گرفته  عاریت  دین  برای  واژه  این  ، سپس آبشخور است  معنای  به ،« شریعت» 

  سار زالل چشمه ، از است  جانها و روانهایشان  و طراوت  حیات  سبب  را که  آنچه  مردم

  عمل  شریعتت  احکام ، به امتت  یعنی: در میان « کن  ویرا پیر  آن  پس»گیرند  بر می  دین

را و   عزوجل  خدای  یگانگی «دانند نمی  که  کسانی  ها و خواهشهای و از هوس»  کن
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و   ، کفار قریش آنان  که « نکن  پیروی»را   بندگانش  برای  وی  و احکام  دانند قوانین نمی

 موافقانشانند.

 

 ۇ    ڭ     ہہھھھھےےۓۓڭڭڭ ۀہہ
را  عذابی از  چیزی  یعنی: آنان «کنند نمی  را در برابر خدا از تو دفع  چیزی  آنان اقطع»

  پیروی  از هوسهایشان  که  باشد ـ در صورتی  داشته  را بر تو اراده  آن  أخداوند  که

  سبب  به «دیگرند  بعضی  دوستان  بعضی  و همانا ستمگران»دارند  ـ از تو باز نمی  کنی

و کارساز   دهنده یاری یعنی: « متقیان  و خدا ولی»دارند   با همدیگر در ظلم  که  شارکتیم

 پرهیزند. می  معاصی و  از شرك  اند که کسانی  مراد از متقیان « است»  آنان

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
و   د از شرایعکه: بای  باره  در این  مردم  برای  بر زبانت  عام  اعالم  یعنی: این « این»

  است  دین  کارساز پیروان أامر که: خداوند  کنند و این  پیروی  الهی  های نظامنامه

یعنی: برهانها و  « است  وریهایی دیده  مردم  برای»ما:   مقدس  شریعت  خود این  همچنین

دانند  می بینند و می  را در پرتوآن  شان دینی  و نیازهای  احکام  که  است  بخشی بینش  دالیل

از  « است  و رحمتی» رساند می  بهشت  را به  کنندگان عمل  که  است«  و رهنمودی»

  که  گروهی  یعنی: برای «یقینند  اهل  که  قومی  برای»  در آخرت  عزوجل  خدای  جانب

  و تزلزل  ، در شک شبهات  دارند و از پراکندن  یقین  حق  به  که  است  این  از شأنشان

 تند.اف نمی

 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

 ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
 جمع  را با هم  یعنی: کفر و معاصی «اند بد شده  کارهای  مرتکب  که  آیا کسانی»

 و کارهای  آورده  ایمان  که  دهیم قرار می  را مانند کسانی  آنان  اند که پنداشته»اند  کرده 
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ـ و   وگناهان  جرایم  ـ با وجود ارتکاب  بدکرداران  یعنی: آیا در میان «ند؟ا کرده  شایسته 

  عمل  یکسان آنها  و با همه  شویم می  قایل  ، برابری عقیده  درست  نیکوکرداران  میان

  و سرای دنیا  در سرای «باشد؟  یکسان  و مرگشان  زندگی  که  طوری به»؟  کنیم می

  شقاوت  اهل  ، با حال در آخرت  سعادت  اهل  نیستند زیرا حال آنها برابر ؟ هرگز! آخرت

  برابر باشد و حتی  با هم  در دنیا گاهی  دو گروه  حال  است  . یعنی: ممکن نیست  کیی

ور باشند اما اگر  بهره  هم  بیشتری  های در دنیا از نعمت  پیشگان  و گناه  بدکرداران  گاهی

  نپندارید که  پس  است  امر دور از عدالت  رابر باشند، اینب  نیز با هم  آنها در آخرت

  پندارند ما با نیکان می  که «کنند می  بد حکم  چه»پیدا خواهد کرد   واقعیت  چیزی  چنین

 . کنیم می  طور برابر عمل به  در دنیا و آخرت  و بدان

 و ابوعبیده  ، حمزه علی  درباره  کریمه  آیه  است: این  گفته  نزول  سبب  در بیان  کلبی

  این شد زیرا  نازل  عتبه  و ولیدبن  ، شیبه نامهای: عتبه  به  از مشرکان  تن  و سه   جراح 

قرار   و حقیقت  از حق  شما بر چیزی  خدا سوگند که  گفتند: به  مؤمنان  آن  به  مشرکان

شما   حال ما از  حال  د کهباشد، بدانی  گویید حق شما می  که  ، آنچه ندارید و اگر بر فرض

.  شما بهتر است  در دنیا از حال  اکنون ما هم  حال  که  نیز بهتر خواهد بود چنان  در آخرت

کرد که:   روشن را  حقیقت  را رد کرد و این  مشرکان  سخن  این  خداوند متعال  پس

 شد.با برابر  در آخرت  کافر عاصی  ، با حال مطیع  مؤمن  حال  نیست  ممکن

 

 ی  ی  جئ      ی   ىئ  ىئ  ی  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ
  در میان  عدالت  مقتضی  که  حقی « است  آفریده  حق  را به  و خدا آسمانها و زمین»

  جزا داده  است  کرده  عمل  آنچه  حسب  به  ، هر کس و تا سرانجام»  است  بندگان

  وسیله  را به  تا خلق  است  آفریده  آن  را برای  آسمانها و زمین  تعالی  یعنی: حق «شود

و   از گناهان  که  آنچه  بر حسب  گردد و تا هر کس  رهنمون  خویش  بر قدرت آنها

را با   کافر و مؤمن  أخداوند اقطع  بدانید که  شود پس  داده ؛ جزا است  کرده  طاعات

 بر  ، یا افزودن از ثواب  تنبا کاس« گیرند قرار نمی  مورد ستم  و آنان»سازد  برابر نمی  هم

 . عذابشان
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  نیکان  بودن  یکسان  در مورد عدم  قبل  در آیه  پیشین  بر اعالم  دلیلی  ، بسان کریمه  آیه  این

 . است  و بدان

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ

 ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
است:   از آیه  بخش  این  مربوط به  اول  نزول  دارد، سبب  نزول  دو سبب  کریمه  آیه  این

  چنین  آنان  شد زیرا شیوه  نازل  قریش  قولی: درباره به  که _...ٻ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ+

را   از آن  بهتری خود ـ چیز  ظن  ـ به  چون  پرستیدند، سپس را می  سنگی  مدتی  بود که

  دیگر: این  قولی به پرستیدند. چیز دیگر را می  و آن  دور افگنده  را به  یافتند، سنگ می

شد   ـ نازل  حق  دین  تمسخرکنندگان از  ـ یکی  سهمی  قیس بن حارث  درباره  از آیه  بخش

 پرستید. می ، داشت  تمایل  بدان  را نفسش  هر چه  که

 « داده قرار خود  را خدای  خویش  هوس  را که  کسی» صپیامبر   ای « آیا دیدی  پس»

  دنبال  فقط به و  گرفته  خویش  را دین  خویش  نفس  و خواهش  هوس  که  یعنی: کسی

دهد  می  بنمایاند، انجام  نیک  وی  به  نفسش  را که  هر چه  پس  است  خویش  نفس  هوای

و   أخداوند  محبت  که آن بی گذارد، بنمایاند، فرو می  زشت  وی  به  را که  و هر چه

  بدهد؟ یا مراد این  اهمیتی  الهی  و غضب  نفرت  باشد، یا به  نظر داشته و را مدا  رضای

پرستد مانند  ورزد، می می  هوس  بدان پندارد یا می  نیک  را که  چیزی  است: کافر همان

 « گردانیده  او را گمراه  وی  دانایی و خدا با وجود»  و غیره  ، چوب سنگ  پرستش

باز   را از گمراهی  و هدایت  داناست و  آگاه  حقیقت  به  کسی  نچنی  که یعنی: با آن

را   ، حق خویش  نفس  شهوت از  پیروی  سبب  وجود، به  با این  شناسد ولی می

  او را بدان أاست: خداوند  این  زند. یا معنی وپا می دست  و در گمراهی  فروگذاشته

و   و بر گوش»  است  کرده  ، گمراه داشته  معل  گمراهی  برای  سزاوار بودنش  به  که  جهت

را نشنود و بر   ای تا پند و موعظه  مهر زده  بر گوشش أیعنی: خداوند « مهر زده  دلش

  نهاده  پرده  اش و بر دیده»باورمند نشود   آن  نکند و به  را درك  تا هدایت  مهر زده  دلش

  یعنی: بعد از گمراه «از خدا  ا پسآی»ندهد   را نبیند و تشخیص  درست  تا راه « است
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  به «گیرید؟ خواهد کرد؟ آیا پند نمی  هدایتش  کسی  چه»او را   أخداوند  ساختن

 بدانید؟. را  حال  آموز تا حقیقت عبرت  پندی

  درباره  که _... ڀ  ڀ  ڀ   ڀ+است:   از آیه  بخش  این  مربوط به  دوم  نزول  سبب

اثنا   در این کردند؛ می  طواف  کعبه  خانه  به  مغیره او و ولیدبن  شد زیرا شبی  نازل  ابوجهل

خدا   گفت: به ولید  به  وگو پرداختند، ابوجهل گفت  به صخدا   رسول  درباره  با هم

  . ولید بر آشفت راستگواست  نبوت  در ادعای صمحمد   که  دانم می  خوب  سوگند؛ من

؟  است  گشته  باور رهنمون  این  تو را به  چیزی  مگر چه ! باش  او گفت: ساکت  و به

،  نامیدیم می«  امین  تگویراس» اش  ! ما او را در کودکی أباعبدشمس  گفت: ای  ابوجهل

  به ؟! نامیم و دروغگو می  را کذاب ، او است  رسیده  کمال  به  و رشدش  عقل  که  اکنون

،  صورت  در این  ! ولید گفت: پس تاو راستگو اس  دانم می  خوب  من  خدا سوگند که

؟  آوری نمی  او ایمان  به و  ای کرده  دارد، چرا درنگ بازمی  وی  تو را از تصدیق  چیزی  چه

خواهند کرد   تبصره  چنین  من  درباره  قریش  ، دختران صورت  آن گفت: زیرا در  ابوجهل

  نازل  کریمه  آیه  بود که  همان ...! ام کرده  پیروی  ابوطالب  ، از یتیم نانی  پاره خاطر  به  من  که

 شد.

از   یکی به تبعالماجئتهواهيكونحتيحدكمأاليؤمن»است:   آمده  شریف  در حدیث

«.  ام را آورده  آن  من  نباشد که  چیزی  پیرو آن  نفسش  هوای  که  گاه ندارد تا آن  شما ایمان

خدا   گفت: از رسول  که  است  آمده  ابوامامه  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

تحت»فرمودند:   که  شنیدم ص عبد ما :  در زیر الهويمناهللليإأبغضلهإالسماء

  قرار نگرفته  مورد پرستش باشد،  نفس  نزد خداوند منفورتر از هوای  که  ، الهی آسمان

 «. است

 

 ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ 
 در کار  ، چیز دیگری دنیایمان  غیر از زندگی»منکر رستاخیز   مشرکان «و گفتند»

  نیست ، قرار داریم  در آن  ما که  جهانی  این  زندگی  ، جز همین یعنی: زندگی « نیست

و   مربوط است ما  جهان  این  فقط به  و زندگی  یعنی: مرگ«  شویم می  و زنده  میریم می»
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است: ما در دنیا   این  معنی  قولی . به نیست  دیگری  زندگی  ، هیچ زندگی  سر این  پشت

  میرند و باز فرزندانشان می آنها  کنند، سپس می  زندگی  در آن  ، باز فرزندانمان میریم می

جز دهر ما   و چیزی»کند  می پیدا  هادام  تسلسل  طور این کنند و همین می  زندگی  در آن

ما را   ، چیز دیگری زمانه  گذشت یعنی: جز گذر روزها و شبها و «کند نمی  را هالك

امر   این  به  آنان»...  روحی  قبض  و نه  است الموتی ملک  دنیا نه  کند لذا در این نمی  هالك

  به  آنکه اند، بی و تردید نگفته  شک  جز از روی را  سخن  یعنی: این «ندارند  دانشی  هیچ

  چیزی  آن  یعنی: نهایت «سپرند نمی  جز گمان  آنان» باشند  داشته  علمی  ، هیچ حقیقت

اند،   متکی  خویش  آنها فقط بر پندارهای ! و بس  پندار است و  ، گمان است  نزد آنان  که

 . و یقین  بر علم  نه

  اهل فرمود:  کند که می  روایت  از ابوهریره  مهکری آیه  نزول  سبب  منذر در بیان ابن

 کند! می  و روز هالك  ما را گذر شب  که  نیست  گفتند: جز این می  جاهلیت

 فرمود.  را نازل  کریمه  آیه  این  أخداوند پس

 

 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
آشکار   درك ، از مرگ  پس  از زندگی  که  ای قرآنی  تیعنی: آیا «ما  بینات  آیات  و چون»

  جز این  همواره  آنان  شود، شبهه  خوانده  برآنان»دهند؛  می  دست  به  روشنی  و داللت

را   و آنان در دنیا «ما را باز آورید  گویید، پدران می  گویند: اگر راست می  که  نیست

 کنید.  زنده  از مرگشان  پس

 

 ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ڳ  گ  گ  ڳ
سر  به  در هنگام «میراند باز می»یعنی: در دنیا  «کند می  شما را زنده  که  بگو: خداست»

و   برانگیختن با «آورد روز رستاخیز گرد می  سوی شما را به  گاه آن»  هایتان اجل  رسیدن

روز   به  گردآوردنتان یعنی: در « در آن  شکی»  حساب  موقف  سوی  به  حشر و نشرتان

  شدن  در زنده  روی  این را، از  حقیقت  این «دانند نمی  بیشتر مردم  ولی  نیست»  قیامت

  حاتم أبی جریر و ابن ابن  روایت به  قدسی  شریف  کنند. در حدیث می  ، شک بعد از مرگ
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ما را   که  نیست  این گفتند: جز می  یتجاهل  اهل»فرمود:   که  است  آمده  از ابوهریره

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      +فرمود:   نازل  در کتابش  أخداوند پس  گرداند! می  و روز هالك  شب

الدهر،وأنا،يسبآدمابنيؤذيني». و فرمود:  _ ...ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ

بيدي و روزگار را   کند؛ زمانه اذیت می مرا  فرزند آدم :والنهارالليلأقلبمر،األالدهر،

  و شب  است  من  بالکیف  دست  ، کار به روزگار منم  آفریننده  که دهد در حالی می  دشنام

 .1« گردانم می  روز را پیاپی و

  که بودند  از اعراب  گروهی  . آنان مشربان  بر پندار دهری  است  ردی  کریمه  آیه  این

 کند! می  ما را هالك  زمانه  و روز و چرخش  شب  گذشت  که  نیست  گفتند: جز این می

،  از اعراب  گروه  جز این  دادند. ولی می  نسبت  زمانه  را به  مرگو   ، زندگی گونه بدین

اند: بیشتر  جمله  از آن  اند، که کرده  پندار همراهی  در این  نیز با آنان  دیگری  های گروه

و   زندگی  آنان  آنجا که عصرها و نسلها، از  همه  خداناباورانو   و ملحدان  دهری  فالسفه

  پس  است  استمرار داشته  سال میلیونها  دهند که می  نسبت  تطوری  را به  آن  اشکال  تنوع

وجود ندارد و کار   ابداعگر خالقی مدبر  نیروی  کائنات  سر این  ، در پشت پندار آنان  به

  دایره  هر چه  ! البتهباشد!  محض  تصادفی ، جهان  پیدایش  که رود حد فراتر نمی  از این

بشر پدیدار   برای  هستی  از اسرار نظم  بیشتری  کند و زوایای پیدا می  توسعه  تجربی  علوم

 در  بنیاد افکارشان بی  دارد و بنای بر می  بیشتر ترك  عده  این  پندارهای  گردد، سقف می

 ریزد. فرومی  هم

  اسالم  به  هرچند خود منتسب  نیز وجود دارند که  دیگر از فالسفه  ، برخی میان  در این

  امر که  این از  کنند، گویی می  همراهی  گروه  خود با این  علمی  های در نوشته  هستند ولی

  گویند: این می بسا شوند و چه می  دهند، خجل  نسبت  آفریدگار مبدعی  را به  آفرینش

  آیا طبیعت  شود که  سؤال  و اگر از آنان ! است  کرده  و ابداع  آفریده  که  است  طبیعت

  همچنانند که  آنان ندارند پس  پاسخی  ؟ آنها هیچ است  فکر و اندیشه  د دارایخو

  امر هیچ  این  به  آنان) : _ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ+است:   فرموده  أخداوند

                                                           
 . است  نیز آمده  و مسلم  در بخاری  قدسی  شریف  حدیث  این  اصل 1
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  که  ای علمی  روش  ؛ پس نیست  سپرند( و اگر چنین نمی  جز گمان  ندارند، آنان  دانشی

در   غیرعاقل  یا طبیعت  تصادف  به  عجیب  مخلوقات  این  حدوث  دادن  آنها در نسبت

  همه  و این  و پیچیدگی  و سامان  نظم  همه  با این  ؟ طبیعتی اند، چیست  گرفته  پیش

  کرانه  از این  دود ولی می  شتابان  رموز آن  ریافتد  دنبال  بشر به  که  و دقت  ظرافت

ظاهر و   ، بینش و هوس  هوی  چگونه !هللا پیماید؟ سبحان را نمی  اندك  انتها، جز فرازی بی

 !گیرد؟ را از او می  انسان  باطن

 

 ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ     ڭ  
  متصرف  یگانگی  به  که  یعنی: اوست « خداست  از آن  آسمانها و زمین  و فرمانروایی»

  ندارد پس  امر مشارکتی  با او در این  از بندگانش  باشد و احدی می  آسمانها و زمین

و »  تواناست نیز  آخرت  چیز توانا و فرمانروا باشد، البد بر آفرینش  بر همه  که  کسی

یعنی: در  «کنند می  زیان  اندیشان باطل  که  روز است  بر پا شود، آن  قیامت  که  روزی

اند،  آویخته  أباطیل را به  افکار و پندارهایشان  رشته  که  کافری  انگاران  دروغ  روز، زیان  آن

 گردند. می  رهسپار دوزخ  شود زیرا آنان آشکار می

 

 ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  ۉ   ڭ  ڭ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
اند.  نامطمئن و  ناآرام  که  در حالی « بینی می  زانو درآمده  را به  أمتیهر »روز   در آن «و»

  که  است  از نشستن  دارند. جثو: نوعی  واحدی  و آیین  کیش  هستند که  ای أمت: مجموعه

و   از هول  مردم ! آری رسد. می  زمین  به  و سرانگشتانش  انسان  فقط هر دو زانوی  در آن

هر »زنند.  زانو می  چنین این  خداوند متعال  ، در پیشگاه حساب  گامههن  و سختی  هراس

 «شود می  فراخوانده»  است  شده  بر او در دنیا نازل  که «خود  کتاب  سوی  به  أمتی

  گاه شود. آن می  خود فراخوانده  اعمال  کارنامه  سوی  به  است: هر أمتی  این  معنی  قولی به

یعنی:  «شوید می  کردید، جزا داده می  آنچه  حسب  امروز به»ود: ش می  گفته  آنان  به

کردید، شما را  در دنیا از خیر و شر می  که  آنچه  بر حسب  آخرت  در سرای أخداوند

 دهد. جزا می
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 وئ  ۇئ        ەئ   ەئ  وئ    ې  ې        ې   ې  ىى  ائ  ائ
  کتاب  این « که»اند؛  ر شما نوشتهما از رفتار و کردا  فرشتگان  که «ما  کتاب  است  این»

و   کم هیچ ، بی و راستی  حق  شما به  یعنی: علیه« گوید می  سخن  حق  شما به  علیه»

یاد  را به  خویش  خوانید و اعمال را می  کتاب  شما آن  دهد. پس می  گواهی  زیادی

  فرشتگان یعنی: ما، « کردیم می  کردید، استنساخ را شما می  ما آنچه  هرآینه»آورید  می

.  کردیم أمر می  آن  داری شما و حفظ و نگه  از اعمال  برداری و نسخه  و ثبت  نوشتن  را به

برند،  باال می  سبحان  را نزد خدای  بندگان  اعمال  فرشتگان  است: چون  این  معنی  قولی به

، نزد  است  مترتب  عقابی و  ثواب  بر آن  را که  از اعمالی  بخش  آن  دهد که می  او فرمان

را   بیندازند و آن  ، از قلم نیست  مترتب  و عقابی  ثواب  بر آن  را که  کنند و آنچه  ثبت  وی

 نکنند.  ثبت

 

 ی   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی ۆئ  ۈئ  ۈئ ۇئ  ۆئ
را   آنان  پروردگارشان  اند پس کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که  و اما کسانی»

  به«  پاداش»از  «گرداند می  داخل»  خویش  یعنی: در بهشت « خویش  جوار رحمت رد

در  صخدا   رسول  فرموده  دلیل  ؛ به« بهشت«  به«  رحمت»تعبیر شد و از «  رحمت»

أنتةللجنقالتعالياهللنإ»ذیل:   شریف  حدیث رحمتي  : أشاءمنبكرحمأ،

  که تو بر هر کس  وسیله  به  من  پس  هستی  من  : تو رحمتفرمود  بهشت  به  أخداوند

یعنی:  «است فوز مبین  همان»  در رحمت  کردن  داخل « این»«.  کنم می  رحم  بخواهم

  ها پاك و ناخالصی ها از شائبه  که  جهت  بدان  است  آشکار و روشن  و رستگاری  فالح

 باشد. می

 

 خب  مب  ىب  يب   جت  حت  جئ   حئ  مئ          ىئ   يئ  جب  حب  
مگر » شود: می  گفته  و سرزنش  توبیخ  از روی  آنان  به «کافر شدند  که  و اما کسانی»

  ولی»شد  می  بر شما خوانده  من  آیات اچرا؛ قطع «شد؟ نمی  بر شما خوانده  من  آیات
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  به  آوردن و از ایمان   آیات  این  یعنی: از پذیرفتن «شدید  مجرم  تکبر نمودید و قومی

  حق  نافرمانی  دادن  با انجام  گناه  د. جرم: ارتکابشدی  جرم  و از اهل  آنها تکبر ورزیده

 . است  تعالی

 

خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  حص  مص  جض  

 حض   
  گروه  این صخدا   رسول  یعنی: چون « است  حق هللا  شد که: وعده  گفته  و چون»

  ای غیبی امور  ، یا از تمام رستاخیز و حساب  فرارسیدن  به  أخداوند  کفار را از وعده

  گفتند: این می  آنان  به  دادند و خطاب ، خبر می است  داده  وعده  آن  به  تعالی  باری  که

  هیچ»  متقیا  یعنی: دروقوع « و در ساعت»؛  است  یافتنی  تحقق  ناخواه  ها خواه وعده

گفتید:   یعنی «؟ چیست  قیامت  دانیم گفتید: ما نمی»  است  حتما آمدنی  که « نیست  شکی

  جز گمانی»گویید؟  می  سخن  شما از آن  که  است  چیزی  دیگر چه  قیامت  این

  و ما یقین»  پنداریم می  محض  و توهمی  را فقط حدس  یعنی: ما قیامت « ورزیم نمی

  که  کنیم می  و خیال  گمان ، ما صرفا نداریم  ای یقینی  علم  قیامت  ی: ما بهیعن « نداریم

 خواهد آمد.  قیامت

 

 ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ           ڀ
  همان  به  شان اعمال  یعنی: بدیهای« آشکار شد  بودند بر آنان  کرده  آنچه  و سیئات»

 کردند، آنان استهزا می  بدان  را که  و آنچه»آشکار شد   آنان ، بر است  بوده  که  صورتی

  فراگیر شد و فرود آمد؛ با ورودشان  آنان بر  اعمالشان  یعنی: جزای « را فرو گرفت 

 . دوزخ به
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  
 کردید، امروز شما را  فراموشرا   روزتان  این  مالقات  که  گونه  شود: همان  و گفته»

 پس  کنیم می  معامله  مانند فراموشکاران  به  یعنی: با شما در دوزخ « کنیم می  فراموش

و  روز را فروگذاشتید  این  برای  کردن  شما عمل  که چنان  گذاریم فرو می  شما را در آن 

  جایگاهتان و»کردید   د، تجاهلبو  آمده  آن  به  راجع  الهی  در کتابهای  که  از اخبار قاطعی

  شما هیچ  و برای«  شماست  و قرارگاه  مسکن  یعنی: دوزخ « است  دوزخ  در آتش

 را از شما باز دارد.  الهی  دهد و عذاب  یاریتان  که « نیست  ای دهنده  نصرت

 

 ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
از   عذاب  یعنی: این «ریشخند گرفتید  خدا را به  شما آیات  که  تاس  سبب  بدان  این»

  آن گرفتید و در  و بازیچه  مسخره  را به  شما قرآن  آید که بر شما فرود می  روی  آن

ها و  ها وپیرایش یعنی: دنیا شما را با آرایش« داد  دنیا فریبتان  و زندگی»نیندیشیدید 

دنیا   سرای  همین جز  دیگری  سرای  هیچ  پنداشتید که  پس  فریفت  خویش  های بیهودگی

خود را بر   زندگی ، و بنابراین  حشر و نشری  و نه  در کار است  رستاخیزی  ، نه نیست

  بیرون»  آتش « این از  امروز نه  پس»کردید   و سپری  بنا نهاده  أساس بی  اساس  این

،  در روز قیامت یعنی: «شود می  طلب  آناناز  هللا  رضا ساختن  شوند و نه می  آورده

  دست او را به  رضای شود تا نمی  خواسته  از آنان  خداوند متعال  طاعت  به  بازگشت

  پذیرفته  ای توبه  در آن  که  است  روز؛ روزی  افگنند زیرا آن  را پیش  و عذری  آورده

 گردد. سودمند واقع نمی  و معذرتی  نشده

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ 
،  ؛ پروردگار آسمانها و پروردگار زمین خداست  از آن  و سپاس  ستایش  پس»

سزاوار حمد و   که  است  سروری  پروردگار و چنین  و چنین « عالمیان پروردگار

  نیست  همتا سزاوار حمد و سپاس بی  موالی  جز آن  کس ، هیچ باشد بنابراین می  ستایش
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  حال  دهی و سامان  آوردن  اصالح  و به  آسمانها و زمین  ر برابر آفرینشفقط او را د  پس

  فراگیر که  است  و ثنا گویید. عالم: مفهومی  برند، سپاس سر می در آنها به  که  کسانی

 دارد. مختلفی  انواع  رو که ، از آن آمده  جمع  صیغه  شود و به می هللا ماسوی  همه  شامل

 

    ڑ  ک     ک  ک ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ 

و   و زمین  در آسمان»  و سلطه  و عظمت  و جالل  یعنی: بزرگی «کبریاء  و او راست»

او  بر  ای کننده  غلبه  هیچ  ؛ پس اش و فرمانروایی  در سلطه  یعنی: غالب «عزیز  اوست

ها و فرمان  و در تمام  و افعال  سخنان  در تمام  است  و فرزانه « حکیم»شود  پیروز نمی

 . خویش  های فیصله

خدا   رسول عنهما از هللا و ابوسعید رضی  ابوهریره  روایت  به  قدسی  شریف  در حدیث

العظماهلليقول»فرمودند:   که  است  آمده ص والكبرياءزاريإةتعالي  فمنردائي، ،

و کبریا   است  نم ازار  فرماید: عظمت می  أخداوند :ناريمنهما،أسكنتهواحداًنازعني

  دوزخ  آتش  او را به کند،  و کشمکش  از آنها نزاع  در یکی  با من  هر کس  . پس من  پتوی

  .دهم می  مسکن  خویش
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 ﴾احقاف   سوره ﴿
 . است  ( آیه15)  و دارای  است  کیم

 

  ـ که  افاحق از  در آن  شد که  نامیده«  احقاف«  جهت  بدان  مبارکه  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  رفته  بود ـ سخن  عاد در یمن  قوم  منازل

 باشد. می  باطل  معبودات  پرستش  ناروا بودن  ، بیان« احقاف«  محور سوره

 

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ    ڳ  
فرو » . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  و این « حاء، میم»شود:  می  خوانده  چنین

از نزد  و راستی  حق به  یعنی: قرآن « است  عزیز حکیم هللا  از جانب  کتاب  این  فرستادن

  عزیز: یعنی . نیست  وی  در حق  و افترایی  و کذب  شده  و دانا فروفرستاده  خداوند غالب

بربندد. حکیم:   دروغی  وی بر  کسی  که  است  ، قاهر و برتر از آن غالب  تعالی  حق

 مور.ا  در همه  است  حکمت  صاحب

 

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
 حق  جز به»  مخلوقات  از همه«  دو است  آن  میان  را که  و آنچه  ما آسمانها و زمین»

 ، را اقتضا نموده  ما آن  مشیت  که  با حق  همراه  آفرینشی  یعنی: آنها را به « نیافریدیم 

  به» آنها را جز  نیافریدیم «و»  نیست  و باطل  آنها بیهوده  شآفرین  و بدانید که  آفریدیم

و   زمین ، عمر آسمانها و زیرا در روز قیامت  است  همانا روز قیامت  که « معین  میعادی

  آسمانها نیز به دیگر و  زمینی  به  رسد و زمین می  پایان  ، به آنهاست  در میان  که  آنچه

و ».  گذشت« انبیاء»  ( از سوره48)  در آیه  که  شوند چنان می  تبدیل  دیگری  آسمانهای

  به  در قرآن  که  آنچه یعنی: از «اند شده  انذار داده  اند، از آنچه کافر شده  که کسانی

و جزا؛   وحساب  بعد از مرگ  شدن  اند ـ مانند زنده شده  داده  بیم  آن  وسیله

 اند. آماده  آن  برای  نه ند، واندیش می  در آن  نه  پس «رویگردانند»

 



 

8994 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى   ى  ائ  
خبر   من  یعنی: به« آیا دیدید»  از حق  رویگردان  کافران  این  به صمحمد   ای «بگو»

دهید   نشان  من  به»ها؛  و طاغوت  ، مردگان ناز بتا «پرستید را بجز ا  می  آنچه»؛  دهید که

  من  به  خدا هستند پس  راستی  یعنی: اگر آنها به «اند را آفریده  چیز از زمین  چه  که

 را در کار آسمانها  یا مگر آنان»اند؟  را آفریده  چیز از زمین  چه  دهید که  نشان

هستند، یا  از آسمانها  بخشی  الکم  باطل  معبودهای  یعنی: یا مگر آن « است  مشارکتی

  ، دیگر چگونه آن و نه   است  این  نه  هرگاه  پس اند؟! داشته  آسمانها مشارکتی  در آفرینش

  از این  پیش  گویید، کتابی می اگر راست »پندارید؟  می  خداوند سبحان  را شریک  آنان

  عزوجل  خدای  امر که  بر این  هم ، شرك  بر بطالن  هم  زیرا قرآن «بیاورید  نزد من  قرآن

؛  نیست  شکی  و در آن  است  حق  قیامت  امر که  بر این  و هم  است  و الشریک  یگانه

  کند، یا حجتی  مخالفت  کتاب  این با  دارند که  کتابی  آیا مشرکان  پس  است  کرده  تصریح

 « از علم  ای یا بازمانده»بیاورند دارند،  باشد؟ اگر  داشته  منافات  حجت  با این  دارند که

  نقل  از من  قبل  را از پیامبری  آن  که  علم از  چیزی  بیاورید. یعنی: آیا کمترین  نزد من

دهد تا   گواهی أهللبا ا  همراه  ای آفریننده بر وجود  دارید که  باشید، در دست  کرده

 ك عباس را بیاورید. ابن  آن  پس  است  اگر چنین باشد؟  نیز کار درستی  دیگران  پرستش
 بیاورید.  ای شده  و نقل  چیز مکتوب  باره  در این  ، یعنی گوید: أثاره: خط است می

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ز تا رو  خواند که دعا می  را به  خدا کسی  جای به  که  کس  تر از آن گمراه  و کیست»

پیدا   کسی  تر از چنین تر و جاهل یعنی: هرگز گمراه «دهد نمی  او را پاسخ  قیامت

  که این  رسد به  شنود، چه خود نمی  که  است  دعا خوانده  را به  زیرا او چیزی شود نمی

 ، خواننده  آن  نماید پس  دفع  را از وی  یا ضرری  را جلب  سودی  خویش  خواننده به

  باطل  معبودان  هرچند آن «و» بندد؟! می  طمع  وی  خود از سوی  دعای  ابتاج  به  چگونه
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  آنها را به  مشرکان  که  باطلی  یعنی: معبودان «خبرند بی  آنها از دعایشان»را بخوانند؛ 

خبرند؛  نیز بی  دعایشان از  حتی  گویند بلکه نمی  را اجابت  فقط آنان  خوانند، نه می  یاری

 نیستند.  بیش  جماداتی  رو که  یابند، از آن در می  شنوند و نه را می  آن  نه  پس

 

 ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  
 یعنی: چون «باشند  دشمنانشان  باطل  معبودان  شوند، آن  گردآورده  مردم  و چون»

  بتان  شوند و محشور گردند؛ آن  گردآورده  پرستند، در روز قیامت را می  بتان  که  مردمی 

  گویند. نقل می  و نفرین  لعنت  جویند و بر آنان می  بیزاری  اند، از آنان دشمن  برایشان

خود   آنها پرستشگران آفریند و می  حیات  در بتان  روز قیامت  عزوجل  که: خدای  است

دارند ـ نیز   حیات  که ـ  شیاطین ، عزیر و ، مسیح فرشتگان  کنند. همچنین می  را تکذیب

انکار   عبادتشان  و به»کنند  می  برائت  اعالم  خود در روز قیامت  از پرستشگران

را با انکار   مشرکان  از سوی  خویش  ، عبادت در روز قیامت  یعنی: معبودان «ورزند می

هرگز  گویند: ما هستند و می  آنان  کننده کنند، منکر وتکذیب می  و محکوم  کرده  تلقی

 . بودیم  فرانخوانده  خویش  پرستش  شما را به

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
آشکار ما  و  روشن  یعنی: آیات «ما  بینات  آیات»  مکه  یعنی: بر اهل « آنان بر  و چون»

کبر و   روی از «شدند  آمد، منکر آن  سویشان به  حق  چون  که  شود، کسانی  خوانده»

کنند:   و تأمل  اندیشه  آیات  در این  که آن گویند، بی و می «گفتند»  قرآن  آیات  عناد، درباره

 «. است آشکار  سحری»  ای و شبهه  شک  هیچ بی  آیات « این»
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ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چچ  ڇ        ڇ  ڇ  

 ڎ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ   
  اختراع خود  را از پیش  قرآن صیعنی: محمد  « است  را بربافته  گویند: این یا می»

هر   که  است  ای ، شبهه شبهه  این  بندد و از آنجا که را بر خداوند افترا می  و آن  کرده

 گردد و می  مطرح  طور مفصل  به  باره  در این  الهی  پاسخ  کند پس می  تکیه  بر آن  کافری

  فرض  بر سبیل «اگر بگو:: »شود تکرار می« قل: بگو«  بار کلمه  ، سه پاسخ  این  در خالل

  چیزی  برابر خدا مالک ، در باشم  را بربافته  آن»کنید؛  شما ادعا می  که و تقدیر ـ چنان

  را از من  الهی  عذاب توانید شما نمی  صورت  یعنی: در آن «نیستید  سود من  به

شما بر   که در حالی  بندم می  دروغ  عزوجل  خاطر شما بر خدای  به  چگونه  پس برگردانید

 فرو  در آن  با طعنه  آنچه  به  داناتر است هللا»قادر نیستید؟   از من  وی  عذاب  دفع

  بینی جادو و فال  قرآن  که  سخن  و این  تان تکذیب  به  عزوجل  یعنی: خدای «روید می

گویید و  می  رسالت و  قرآن  درباره  که  ناروایی  دیگر سخنان  هب  و همچنین  است

  زیرا او در این « است  و شما بس  من  او میان  بودن  گواه»؛  پردازید، داناتر است می

  گواهی  من  نفع  ، به ام رسانده شما  را به  وی  پیام  و من  از نزد اوست  قرآن  مورد که

و »دهد  می  اید، گواهی کرده  و انکار پیشه  تکذیب  که  ر اینشما نیز ب  دهد و علیه می

  کند و به  را تصدیق  آورد، قرآن  کند، ایمان  توبه  که  بر کسی « آمرزگار مهربان  اوست

  برای  و رحمت  آمرزش  به  است  ای وعده این  ! نماید. آری  عمل  است  در آن  که  آنچه

او   که  است  آن  زیرا گویای  تعالی  حق  و بردباری  بر حلم  است  و اشعاری  مؤمن  تائبان

 کند. نمی  عذاب  شتاب  را به  منکران

 

ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  

 ڻ  ڻ  
 پیامبران  از میان  بگو: من»است:   این  در امر رسالت  مشرکان  شبهه  به  دوم  پاسخ

 از من  قبل أخداوند  بلکه  پیامبر نیستم  نخستین  یعنی: من « نوظهور نبودم  ای پدیده 
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و   بتان  توحید، انکار پرستش  سوی  به  دعوت  پس  است  را فرستاده  بسیاری  نیز پیامبران 

و   قدیمی  است  تی، دعو دعوت  این  بلکه  نیست  من  ، فقط محدود به از غیب  آگاهی  عدم

  شما چه و با  با من  دانم و نمی»اند  فراخوانده  آن  به ‡پیامبران  تمام  که  کهن

  باقی  مکه در  آیا من  که  دانم ؟ نمی رو است  پیش  که  در زمانی «خواهد شد  ای معامله

و   شتاب به  ذابع ؟ آیا شوم می  ، یا کشته میرم ؟ آیا می شوم می  اخراج  ، یا از آن مانم می

  به  را که  جز آنچه»شوید؟  می  داده  مهلت  شود، یا که می  بر شما فرستاده  طور عاجل به

و از   کرده  پیروی  و وحی  قرآن فقط از  یعنی: من«  کنم نمی  شود پیروی می  وحی  من

شما   پس « یستمآشکار ن  ای دهنده بیم جز  و من»  ام نیاورده  میان  را به  نزد خود چیز نوی

  که  طوری  به  دهم و هشدار می  وآشکار بیم  روشن  ای شیوه  به أخداوند  را از عذاب

 کند. می  درك را  ، هشدارهایم هر اندیشمند باخردی

در   و مشرکان  کار ایشان  امر که  از این ص  اکرم  رسول  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

با أ خداوند  دانستند که می  یقین نداشتند اما به  ، آگاهیکجا خواهد انجامید  دنیا به

 . است  انتظارشان در  بهشت  واالی  مقام  دانستند که کند، می می  چه  در آخرت  ایشان

  رسول  بر اصحاب  فشار و آزار مشرکان  چون  که  است  زیرا نقل  نیست  منسوخ  آیه  این

  که  سرزمینی به  دیدند که  در خواب ص  حضرت  شد، آن  سخت  در مکه صخدا 

  نقل  خویش  اصحاب  را به  خواب  این  کنند. پس می  دارد هجرت  و آب  خرما و درخت

از آزار   و رهایی  گشایش به  بشارت  و از آن  شده  شادمان  خواب  از این  کردند، ایشان

  این  عینی  ند و تحققکرد  درنگ  از زمان  ای برهه  چون  را دریافتند، سپس  مشرکان

  در خواب  که  سرزمینی سوی   به  وقت  چه !هللا  را ندیدند، گفتند: یا رسول  خواب

  خدای  بود که  کردند، همان سکوت  ص  اکرم  رسول؟  کنیم می  اید، هجرت دیده

  و شما چه  با من  که  دانم ینم  : )و من _ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ+فرمود:   نازل  عزوجل

یا   شوم می  ، برده ام دیده  در خواب  که  همانجایی  آیا به  که  دانم خواهد شد؟(. یعنی: نمی

  وحی  من  به  که  بود اما جز از آنچه  در خواب  دیدم  آنچه»فرمودند:   خیر؟ سپس

  نشده  وحی  من  هنوز به  من  خواب  عینی  یعنی: مصداق .« کنم نمی  شود، پیروی می

 . است
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 از اولیا، امری  بعضی  برای  غیب  علم  ادعای  شود که می  دانسته  آیه  از این  مچنینه

 . آشکار است  و دروغی  اساس بی 

 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   

 ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
  من  به یعنی: «بگو: آیا دیدید»است:   ، این در امر رسالت  مشرکان  شبهه  به  سوم  پاسخ

کافر   شما بدان»  که آن  حال «باشد و هللاز نزد ا»  در حقیقت  قرآن  این «اگر»خبر دهید؛ 

،  نموده  نازل  درتورات  عزوجل  خدای  برآنچه  که « اسرائیل از بنی  باشید و گواهی  شده

اینها  توحید، معاد و غیر  اثبات  نچو  یعنی: بر مانند اخبار قرآن « بر مانند آن«  استدانا 

  آن « گاه آن  داده  گواهی»دارد؛   مطابقت  و با قرآن  موجود است  در تورات  که  از اموری

  که  گردیده  روشن  برایش  حقیقت  زیرا این  قرآن به «باشد  آورده  ایمان»؛  اسرائیلی  گواه

و »کند؛  می  نازل  او بر پیامبرانش  که  است  وحیی  جنس و از  عزوجل  خدای  کالم  قرآن

 ، آیا باز قرآن  به  آوردن  از ایمان «باشید  استکبار ورزیده»  گواه  آن  با وجود گواهی «شما

  این «کند نمی  مگر را هدایتست  خدا قوم  البته»هستید و   که ایقین ستمگر نیستید؟  هم

  شود: اگر قرآن می  چنین  قدیر سخنت  کند پس می  شرط داللت  محذوف  بر جواب  جمله

ستمگرید.  ااید، ستمگر نیستید؟ قطع کفر ورزیده  آن  به  باشد، آیا شما که أخدا از نزد

 بعد از هجرت  د کهبو  سالم  ، عبداهلل بن اسرائیل شاهد از بنی  آن  که  شویم یادآور می

 . است  جنس  اسم« شاهد»زیرا  شود نیز می  غیر وی  شامل  مضمون  این  شد. البته  مسلمان 

  اشجعی  مالک بن از عوف  صحیح  با سندی  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  طبرانی

  آنان  کنیسه  به  در روز عید یهودیان صخدا   رسول»فرمود:   که  است  کرده  روایت

  و حالشان شدند  خوشاز ورود ما نا  آنان  . ولی بودم  همراه  نیز با ایشان  رفتند و من

خود را   از میان تن  دوازده  یهود!  گروه  فرمودند: ای  آنان  به  خطاب  شد. سپس  دگرگون

  کنید زیرا در این  معرفی  من  دهند، به  محمد گواهی  و رسالت أتوحید خداوند  به  که

خود را   ، خشم است  آسمان  در زیر سقف  که  ای از هر یهودی  عزوجل  خدای  صورت

نداد.   پاسخی ص  اکرم  رسول  به  از آنان  کردند و کسی  سکوت  دارد. یهودیان بر می
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آمد و گفت:   سر ایشان  از پشت  مردی  که  دیدم  برگشتند. بناگاه ص  حضرت  آن  سپس

یهود! نظر شما   گروه  نمود و گفت: ای  روی یهودیان   سوی  به  . سپس بایست محمد!  ای

  مردی  خویش  در میان  خدا سوگند که  ؟ گفتند: به چیست  من  شخص در مورد

مانند   از پدرت  و قبل  از تو مانند پدرت  خدا مانند تو و قبل  کتاب  دانشمندتر و داناتر به

  پیامبری  همان  شخص  این  که  دهم می  گواهی  من  اینک  گفت: پس ! نداریم  سراغ  جدت

را   ! و سخنش گفتی  گفتند: دروغ یابید! می  در تورات را  وی  افو اوص  بشارت  که  است

را   آیه  این  عزوجل  خدای  بود که  دادند. همان  وی  به  ناروایی های  و نسبت  رد کرده

  سالم از عبداهلل بن اتلویح  در آن  ، چون است  مدنی  آیه  ، این روایت  ینبنابرا«. نمود  نازل

 شد.  مسلمان  و بعد از هجرتو ا است   یاد شده

 

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

 ۇئ  ۇئ  
  نام به  کنیزی  خطاب  عمربن»است:   کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  منذر در بیان  ابن

زد  می  شدنش  مسلمان خاطر  بود، عمر او را به  شده  مسلمان  از وی  قبل  که  داشت  زنیره

  از ما برآن  بود، زنیره می  ارزشی ، کار خیر و با دین  گفتند: اگر این می  و کفار قریش

بنا «. کرد  نازل  زنیره  را در شأن  آیه  این  عزوجل  خدای  بود که  . همان جست نمی  سبقت

ـ   و یارانش  مسال  بن هللـ مانند عبدا  مؤمنانشان  یهود در حق  دیگر: کافران  روایتی  به

 جستند. نمی  سبقت  آن  سوی  از ما به  آنان بود،  محمد حق  گفتند: اگر دین

و   قرآن محمد از  که  آنچه «گفتند: اگر»  مؤمنان  یعنی: در باره « مؤمنان  به  و کافران»

  قرآنو   رسالت  به  ایمان  سوی  یعنی: به « بر ما بدان  خیر بود، آنان»؛  است  آورده  نبوت

و   پیشتازی  مستحق  بودکه  چنین  خودشان  در باره  کافران  گمان  پس «گرفتند نمی  پیشی»

  بودند که  از آن  غافل  ولی هستند!  و با ارزشی  هر کار نیک  سوی  به  گرفتن  سبقت

  و برای  گردانیده  مخصوص  خویش  رحمت  بخواهد، به  را که  هر کس  سبحان  خدای

  خود، همان  به  کفار نسبت پندار  این  که  ذکر است  گزیند. شایان بر می  شخوی  دین
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الكبربطر»اند:  فرموده  آن  درباره  ذیل  شریف  در حدیث ص  اکرم  رسول  که  است  کبری

 «. است  مردم  شمردن و حقیر  حق  : کبر؛ رد نمودنوغمطالناسالحق

 دروغی  خواهند گفت: این  زودی  اند، به نیافته  دایته»  قرآن  یعنی: به « آن  به  و چون»

 . است  پیشینیان  های افسانه  قرآن  گفتند: این  از آن  قبل  که چنان « است  کهنه 

 

ۆئ  ۆئ  ۈئ          ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی       ی    جئ  

 حئ  مئ  ىئ  
  اصول در  و قرآن  است  تورات  که « موسی  کتاب»  از قرآن  یعنی: پیش « از آن  و پیش»

  خدای  از جانب «بود  رحمتی  راهبر و مایه»دارد   توافق  ، با آن حق  و قوانین  شرایع

  تورات  به  دین در امر  از قرآن  بودند. لذا پیش  آورده  ایمان  آن  به  که  کسانی  برای  سبحان

  تصدیق  است  کتابی  این»دارد زیرا   تدالل  قرآن  خود بر حقانیت  این «و»شد  اقتدا می

  از کتابهای  وغیر آن ÷ موسی  کتاب  با تورات  دین  در اصول  یعنی: قرآن « کننده

یعنی: در  « عربی  زبان  به»  آنهاست  مصدق  عالوه  و به  و همخوان  موافق أخداوند

  را بیم  تا ستمکاران»فهمند  میرا  آن  مدینه  و یهودیان  است  عربی  زبان  به  قرآن  که  حالی

  نیکوکاران  و برای»نماند   باقی  عذری  آنان  ، برای و بنابراین أخداوند  از عذاب «دهد

  دنیا و بهشت  پیروزی  ، به نیکوکاریشان  پاداش  به  سرانجام  که این  به «باشد  بشارتی

  است  دروغی  قرآن  گویید: این می  شما کافران  که  نیست  چنان  شوند پس می  نایل  آخرت

 ! قدیم

 

 يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  جث   
در  یعنی: «ورزیدند  پایداری  ، سپس است هللگفتند: پرودگار ما ا  که  کسانی  گمان بی»

  اندوهگین  و نه  است  بر آنان  بیمی  نه»کردند؛   جمع  بر شریعت  توحید و استقامت  میان

  درافتند، بیمناك  ای و ناخوشی  ، سختی در گرفتاری  امر که  یعنی: آنها از این «شوند یم

  بدهند، نیز اندوهگین  را از دست  ای داشتنی  و دوست  چیز محبوب  که و از این  نگشته
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،  در آخرت  و هم  مرگ  هنگام  به  در دنیا، هم  ؛ هم و موهبت  خصلت  شوند و این نمی

 . است  پایدار و همیشگی  انایش  برای

 

 مث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ         حخ  مخ   
 شایسته  در دنیا از اعمال «دادند می  انجام  آنچه  پاداش  به  بهشتند که  اهل  ایشان»

 «.مانند می  در آن  جاودانه»

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 به  که  است  دستوری  و آن  است  وصیت: از توصیه « کردیم  وصیت  انسان  و به»

  به»کردیم:  و سفارش   او را وصیت ! باشد. آری  پیوسته  آن  به  و اهتمام  عنایت  ضرورت 

  غبلی  سعی  راه رفتار کند و در این   تمام  نیکی  با آنها به  که « پدر و مادرش  در حق  نیکی

  دنیا آورده او را به  دشواری  و به  برداشته  او را در شکم  دشواری  به  مادرش»نماید 

  زیادی  دشواریهای ، دنیا آوردنش  به  و در هنگام  حاملگی  در دوران  عنی: مادرشی « است

یعنی:  « است  ماه او سی  و از شیر گرفتن  بار برداشتن  و دوران»  است  کرده  را تحمل

را از شیر باز   طفلش  که گاه تا آن  وی  بارداری  ابتدای  ـ از هنگام  هر دو مدت  مجموعه

و   است  ماه  شش  بارداری  مدت  حد اقل  شود که می  . خاطرنشان است  ماه گیرد ـ سی می

اگر مادر »گوید:  می ك عباس باشد. ابن می  شیرخوارگی  ، حد اکثر مدت مدت  این  بقیه

،  است  کافی  طفلش  برای  شیرخوارگی  ماه  ویک بیست نمود،  حمل  وضع  ماهگی  در نه

  کافی  طفلش  برای  شیرخوارگی  ماه  و سه  نمود، بیست  حمل  وضع  ماهگی  اگر در هفت

  شیر بخورد، به  تمام  باید دو سال  نمود، طفل  حمل  وضع  ماهگی  و اگر در شش  است

  کرده  معرفی  ماه از شیر را، سی  طفل  تا بازگرفتن  بارداری  مدت  که  کریمه  آیه  این  دلیل

 «. است



 

8925 

مؤکدتر  پدر  فرزند از حق  مادر بر عهده  حق  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  کریمه  آیه

  هم  از آن و بعد  است  نهاده  دشواری  و به  بارگرفته  دشواری  را بهباشد زیرا مادر او  می

  این  و در همه  است  پرورانده  خویش  و در آغوش  داده شیر  وجود خویش  او را از مایه

  است  پرداخته  وی امور  به  وجه  بهترین  ها، به و سختی  رنجها، زحمات  با تحمل  مدت

  او هم  ، هر چند که است  نداشته  مشارکتی  امور با وی  از این  پدر در چیزی  که درحالی

  با رنجهای  وی  رنج  اما این  کشیده  رنج  زندگی  های هزینه  درآمد و تأمین  کسب  در راه

 . مادر همانند و برابر نیست

  شده  نقل  قرآنی  بزرگ  آداب  این  در توضیح  بسیاری  نبوی  احادیث  که  ذکر است  شایان

  کرده  معرفی  کبیره  آنها را از گناهان  و نافرمانی  اعمال  را از بهترین  والدین  به  و نیکی

  به  آوردن  شرك عبارتند از:  کبیره  گناهان»است:   شریف  حدیث  این  جمله  از آن  است

  به  شریف  حدیث در  همچنین«.  و سوگند غموس  نفس  ، قتل والدین  خدا، نافرمانی

  که  بودیم ص  اکرم  رسول ما در محضر»فرمود:   که  است  آمده أسید أبی  روایت

از   چیزی  والدینم  آیا بعد از مرگ !هللا آمد و گفت: یا رسول  نزد ایشان  سلمه از بنی  مردی

  ات اینها بر ذمه» ! فرمودند: بلی ص  اکرم  رسول ؟ است  مانده  باقی  ام آنها بر ذمه  به  نیکی

  اجرا گذاشتن  آنها، به  برای  خواستن  آنها، آمرزش  برای دعا نمودن « است:  مانده  باقی

  دوست  داشتن  شود و گرامی نمی  آنها پیوسته  سبب  جز به  که  رحمی  عهد آنها، صله

 «.آنها

 عقل نیرو و  که  گاه أشده: یعنی: تا آن «رشد خود رسید  کمال  به  چون  که  گاه تا آن»

  به  رسیدنش ، مرحله  این  او به  رسیدن  برای  مدت  خود رسید. کمترین  استحکام  به  طفل 

  که  است  مفید آن قید  این «رسید  سالگی  چهل  و به».  است  سالگی  وسه یا سی  سی  سن

  ، از این رشد است و  قوت  کمال  به  فراتر از رسیدن  ، چیزی سالگی  چهل  به  رسیدن

اند.  شده  برانگیخته  نبوت  به  سالگی  چهل  بعد از سن ‡که: انبیا   شده  گفته  جهت

  این  رسد متضمن می  سالگی  چهل  سن  به  که  کسی  ، برای بیان  این»گوید:  کثیر می ابن

  و بر آن  تجدید نموده را  عزوجل  خدای  سوی  به  و انابت  باید توبه  که  ارشاد است

  سالگی  چهل  به  مسلمان  بنده  چون»است:   آمده  شریف  در حدیث«. ستوار ببنددا  عزمی
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رسید،   سالگی  شصت  به  چون گرداند و می  او را سبک  حساب أرسید، خداوند

  هفتاد سالگی  به  کند و چون می  وی  را روزی  خویش  سوی  به  و انابت  توبه أخداوند

 أرسید، خداوند  هشتاد سالگی  به  چون دارند و می  او را دوست  آسمان  رسید، اهل
 أرسید، خداوند  نود سالگی  به  کند و چون می را محو  و گناهانش  را تثبیت  حسناتش

  شفیع  بیتش  اهل  را در حق  آمرزد و وی می را  وی  و آینده  گذشته  گناهان  همه

  در زمین  شود: او اسیر خداست می  نوشته  چنین  در آسمان  گرداند و در مورد وی می

 «. وی

را   تا نعمتی  کن  الهام  گفت: پروردگارا! بر من»رسید:   سالگی  چهل  سن  به  چون ! آری

یعنی: پروردگارا! شکر و  « ، شکر گزارم ای داشته  ارزانی  پدر و مادرم  و به  من  به  که

  من  به  بتو مهر آنها نس  از شفقت  مو بر پدر و مادر  از هدایت  بر من  را که  آنچه  سپاس

را   آن  که  دهم  انجام  و کار نیکی»  کن  الهام  من  ، به ای نموده  انعام  ام کودکی  در دوران

  که  دهم  انجام  ای شایسته  نیز عمل  تا در آینده  کن  الهام  من  به  یعنی: همچنان « بپسندی

و   و نسل  یعنی: فرزندان «آور  صالح  به  را برایم  و فرزندانم»  بپسندی  را از من  آن

از  « ام آورده  تو توبه  درگاه  به  من  هرآینه»  و استوار گردان  قدم ثابت  را در صالح  تبارم

  تو و از منقادان  برای  شدگان تسلیم یعنی: از « از مسلمانانم  و من»  خویش  گناهان

  آمده مسعود ابن  روایت  شریف به  . درحدیث متو هست  توحید و یکتایی  برای  مخلص

بخوانند:   دادند تا در تشهد چنین می  تعلیم  خویش  اصحاب  به صخدا   رسول  که  است

النور،ليإالظلمات،ونجنامنالسالمبيننا،واهدناسبلذاتقلوبنا،وأصلحبينألفاللهم»

أسماعناوأبصارناوقلوبناوأزواجنالنافي،وباركنبطماظهرمنهاوماوجنبناالفواحش

وتب وذرياتنا، واجعلناشاكرينالرحيمالتوابأنتنكإعلينا مثنينلنعمتك، بهاعليك،

  ما اصالح  البینی بینداز، در روابط ذات  ما الفت  دلهای  در میان : بارالها!قابليهاوأتمهاعلينا

  نور نجات  سوی  ها به ، ما را از تاریکی کن  هدایت  سالمتی  های راه  ه، ما را ب رونما کن

ها و  ها و بینایی ما در شنوایی  بر کنار دار، برای  آشکار و پنهان  های زشتی ، ما را از ده

  پذیر مهربان پذیر شو زیرا تو توبه  ، بر ما توبه نه  برکت  و فرزندانمان  همسران دلها و
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  و آن  آن  تو و پذیرنده  برای  آن  به  ، ثناگویان قرار ده  نعمتت  از شکرگزاران وما را  هستی

 «. رسان  و کمال  تمام  بر ما به را

  درباره  آیه  فرمود: این  که  است  کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن  واحدی

  سن  سال بیست ص اکرم  و رسول  سن  سال  شد زیرا او هژده  نازل  ابوبکر صدیق

  به  در جایی شدند پس  بود همراه  شام  عازم  که  ای تجارتی  در کاروان  باهم  داشتند که

 نشستند و ابوبکر  درخت  آن  در سایه صزدند. حضرت  منزل  سدری  درخت  پای

  وی از  کند. راهب  سؤال  حق  دین  تا از او درباره  در آنجا بود رفت  که  نزد راهبی

ابوبکر گفت: او محمد  ؟ کیست  است  سدر نشسته  درخت  در سایه  که  مردی  پرسید: آن

و   او پیامبر است  سوگند که خدا  گفت: به  . راهب است  فرزند عبدالمطلب هللفرزند عبدا

.  است  نگرفته  پناه  درخت  آن  سایه خدا به  جز محمد نبی ÷ مریم  بن بعد از عیسی  کسی

  از رسول  گاه هیچ  افتاد و او بعد از آن  یقین و  ابوبکر تصدیق  در قلب  هنگام  از آن،  پس

  سن  به ابوبکر  و چون  در مکه  و نه  ایشان  در سفرهای  شد، نه جدا نمی صخدا 

  حسن  . ولی_...ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ+رسید، گفت:   سالگی  چهل

  کلی  ؛ قاعده هرحال  ندارد. به  خاصی  نزول  و سبب  تاس  عام  آیه  گوید: این می  بصری

  بودن  خاص  به  نه  لفظ آنهاست  بودن  عام  اعتبار به  که  است  این  قرآن  در مورد آیات

 آنها.  سبب

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   +تعالی:   حق  فرموده  این  درباره  عباس  ابن

  بردگان از  تن  کرد و او نه  اجابترا  ابوبکر  دعای أخداوند»گوید:  می _چ

آزاد   بردگی گرفتند، از قید قرار می  مشرکان  مورد شکنجه أخدا  در راه  را که  مؤمنی

نکرد و   را ترك  خیری  هیچ بودند ـ ابوبکر  جمله  از آن  فهیره و عامربن  بالل  کرد ـ که

شدند   مشرف  اسالم  ـ به  مادرش از فرزند و پدر و  ـ اعم  وی  خانواده  اعضای  نیز همه

پدر، مادر و   نبودند که صخدا   رسول  از اصحاب  یک  جز او، هیچ  که در حالی

  دعای  اجابت  دلیل خود  باشند و این  شده  مسلمان  همه  پسر و دخترش  فرزندان

 ابوبکر  در شأن _...ٹ  ڤ  +آیات:   این  گوید که نیز می  علی«.  است ابوبکر

  است ابوهریره  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث ابوبکر  از فضایل  شد. همچنین  نازل
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دار  از شما روزه  کسی  امروز چه» فرمودند:  یارانشان  به  خطاب ص  اکرم  رسول  که

  نموده  را تشییع  ای از شما جنازه  کسی  باز فرمودند: امروز چه ! ؟ ابوبکر گفت: من است

  نموده  را اطعام  از شما مسکینی  کسی  ! باز فرمودند: امروز چه گفت: من ؟ ابوبکر است

  نموده  را عیادت  از شما بیماری  کسی  ! باز فرمودند: امروز چه ؟ ابوبکر گفت: من است

امرئإالدخلفيمااجتمعنفرمودند:  صخدا   رسول  گاه آن ! من گفت:؟ ابوبکر  است

داخل   بهشت  او به  که شوند، مگر این نمی  جمع  شخصی  هیچ در  اوصاف : این الجنة

 «.شود می 

 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ  

 گ        گ  ڳ  
  آنان از  هستند که  کسانی»باشد؛   گونه  آنها این  روش  که یعنی: کسانی « گروه  این»

  بدیهایشان و از  پذیریم می»خیر در دنیا   از اعمال «دان داده  انجام  را که  آنچه  نیکوترین

  کنیم نمی  مجازات  را در برابر بدیهایشان  و آنان  آمرزیم می  یعنی: برآنان « گذریم درمی

  است  راستینی  وعده  همان»  و شمار بهشتیان  یعنی: در سلک « بهشت  در عداد اهل»

 در دنیا. ‡ما  پیامبران  بر زبان «شدند می  داده  وعده  بدان  که

 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ        ۓ  ڭ    ڭ  
  در بیان  خداوند متعال  قراردارد که  ستمگری  ، گروه نیکبخت  گروه  آن  در مقابل  ولی

  ای کلمه أف: «بر شما  خود گفت: اف پدر و مادر  به  که  کس  و آن»گوید:  می  آن  حال

،  داده  روی  وی بر  از آنچه  شود که صادر می  در هنگامی  گوینده  از شخص  که  است

یعنی: آیا  «؟ شوم می  آورده  بیرون  زنده  دهید که می  وعده  من  آیا به»باشد   شده  دلتنگ

  و از قبرم  خداوند برانگیخته ویدر موعد مقرر از س  بعد از مرگ  دهید که خبر می  من  به

دور؟ آیا بعد   از باور به  و سخت بعید  است  کاری  این  که در حالی  شوم می  آورده  بیرون
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و  «اند گذشته  بسیاری  نسلهای  از من  پیش  که آن  و حال»؟  است  ای زندگی  هم  از مرگ

یعنی:  «کنند می  خدا استغاثه  رگاهد  به دو  و آن»؟  است  نشده  برانگیخته  احدی  از آنان

دهد.   توفیق  ایمان  او را به  خواهند که میأ از خداوند  با فریاد و زاری  پدر و مادرش

آورند  فریاد بر می أخداوند  درگاه  به  وی  ناروای  سخن  است: آنها از این  این  یا معنی

  گمان بی»  از مرگ  پس  زندگی  به «بیاور  بر تو، ایمان  وای»گویند:  می  فرزندشان  و به

  سخنشان  در تکذیب «او  ولی»  نیست  در آن  خالفی  و هیچ « است  راست  الهی  وعده

  زنده  شما درباره  که  یعنی: آنچه « نیست  پیشینیان  های افسانه دهد: اینها جز می  پاسخ»

  در کتابهای  پیشینیان  که  هایی ها و دروغبافی گویید، جز افسانه می  از مرگ  پس  شدن

  که  است  باطلی  سخن  ، در حقیقت بعد از مرگ  شدن  و زنده  اند، نیست بافته  هم  خود به

 پذیرد. را نمی  آن  عقل

 

 ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې    ې   ې  ې  
 «شد  ثابت  آنان بر  قول  د کهان کسانی»ناروا   سخنان  این  یعنی: گویندگان « گروه  این»

  سبحان  خدای  سخن  در اینجا؛ این«  قول»شد. شاید مراد از   واجب  آنان بر  یعنی: عذاب

  را از تو و کسانی  جهنم ایقین):  ژڀ  ڀ ڀ   پ  پ  پ پژ باشد:   ابلیس  به

.  گذشت  ر آنتفسی  که« 85ص/( » سازم پر می  اند، همگی کرده  از تو پیروی  که  از آنان

  بر آنان  یعنی: عذاب «اند گذشته  و انس  از جن  از آنان  پیش  که  هایی امت  در جمله»

شوند  می  ضمیمه  کافر پیشین  های امت  امر به  در این  نآنا  پس  است  شده  واجب

 «.اند زیانکار بوده  آنان  هرآینه»

 ابوبکر فرزند  عبدالرحمن  درباره  آیه  این  است  پنداشته  که  کسی»گوید:  کثیر می ابن

وار است  نیک  شد، اسالمش  مسلمان ابعد  زیرا عبدالرحمن  است  ضعیف  ، قولش شده  نازل

عنها  هللا رضی  عائشه»گوید:  می  حجر هم حافظ ابن«. گردید  زمانش  اهل  و از بهترین

  روایت  به  از نظر اسناد، نسبت  وی  نفی و  نموده  را نفی  عبدالرحمن  درباره  آیه  این  نزول

  است  این  صحیح»گوید:  می  قرطبی«.  است سزاوارتر  پذیرفتن  تر و به ، صحیح مؤید آن

 «.شد  بود، نازل  پدر و مادرش  عاق  که  کافری  شخص  درباره  کریمه  آیه  که



 

8998 

 ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  
  یک هر  یعنی: برای « است  اند، درجاتی داده  انجام  که  آنچه  بر حسب  هر یک  و برای»

و »  است  مراتبی  در روز قیامت أ، نزد خداوند و انس  و کافر جن  مؤمن  از دو گروه

  ستم مورد  دهد و آنان  و کمال  تمام  به»را   اعمالشان  یعنی: جزای «را  تا اعمالشان

  افزوده کفار  بر عذاب  شود و نه می  کاسته  نمؤمنا  از پاداش  نه  پس «گیرند قرار نمی

 شود. می

 

ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ېئ   ېئ ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ    

 ىئ   يئ  جب                حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت              خت  مت   
 ر زدهها کنا پرده  که  یعنی: روزی «شوند می  عرضه  بر آتش  کافران  روز که  و آن»

  قولی به شوند. می  ساخته  نزدیک  آن  نگرند و به می  دوزخ  آتش  سوی به  شود و کافران می 

  گفته  آنان  روز به  در آن ! شود. آری  کرده  پیش  آنان بر  آتش  که  است: روزی  این  معنی

ها آن د و ازکردی  ضایع  دنیایتان  خود را در زندگی  پاکیزه  های نعمت»شود:  می

کردید و   پیروی  و لذات  از شهوات  سبحان  خدای  یعنی: در نافرمانی «برخوردار شدید

  آورده  ثواب و  ، عقاب حساب  از وعده ‡پیامبران  که  آنچه  انگاشتن  دروغ  سبب  به

  را در شهوات  تان نیرومندی و  و جوانی  پروا نداشتید و خرمی  گناه  بودند، از ارتکاب

 کردید.  تباه  یایتاندن  زندگی

  سازد که می  را روشن  حقیقت  و این  داشته  کفار را بیان  ننگین  فرجام  کریمه  آیه

گردند و   محروم  از آن  تا در آخرت  است  خاطر آن دنیا به  های از نعمت  آنان  برداری بهره

از   هر کس  هک  نیست  معنی  بدین  کریمه  آیه  . پس است  الهی  عدل  اقتضای  این

زیرا  ندارد  ای از آنها بهره  دنیا برخوردار شد، او در آخرت  و مباح  پاکیزه  های نعمت

دنیا   های نعمت از  گیری آورد لذا او در بهره بجا می  خویش  را با ایمان  شکر منعم  مؤمن

 ڳ گ گژ گذشت:  « مائده«  ( از سوره87)  در آیه  که چنان  نیست  مورد سرزنش

  ، بر خود حرام نموده  حالل  خدا بر شما  را که  آنچه  های پاکیزگی):  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ
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بگو: ):  ژ ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ گذشت:  « اعراف«  ( از سوره22)  نگردانید(. و در آیه

دنیا،   از لذتهای  بریدن  که  باید گفت  (. لیکن است  کرده  خداوند را حرام  زینت  کسی  چه

  مؤمن  زیرا اگر انسان  ما است  شایسته  سلف  ، از شیوه تکلف  و ترك  وریاتضر  اکتفا به

  عزوجل  او را از خدای  گرفتاری  بسا این  شود چه  مشغول  غیرمهم امور  به  از امور مهم

 دور گرداند.

 رفتند  صفه  نزد اصحاب ص  اکرم  رسول  است: روزی  آمده  شریف  در حدیث

  ای پینه  بودند چرا که  حیوانات  خود با پوست  های جامه  زدن  پینه  غولآنها مش  که درحالی

  حال  آیا این» فرمودند:  آنان  به  خطاب ص  حضرت  آن  یافتند. پس نمی  پارچه  از جنس

  زربافتی  در جامه  از شما صبح  یکی  که  روزی  و وضع  ، یا حال شما بهتر است  و وضع

شود و   آورده  مرفهی  غذای  او قابلمه ، نهار بر دیگری  زربافت  هبگذراند و عصر در جام

گفتند: « شود؟ می  پوشانیده  کعبه  باشد که  پوشانده  چنان  اش و خانه  دیگری  قابلمه  شام

شما   بلکه ! نه»فرمودند:   رسول مبارك ! داشت  خواهیم  بهتری  و وضع  روز حال  در آن

 «.دارید  بهتری  و وضع  امروز حال

  امروز به  پس»شود:  می  گفته  آنان  شوند، به  عرضه  بر آتش  کافران  که  روزی  همچنین

  رسوایی و  خواری  سراسر برایتان  که  عذابی  یعنی: به «یابید آور کیفر می  خفت  عذاب

  به  نآورد  از ایمان «ورزیدید تکبر می  ناحق  به  زمین  در روی  که آن  سزای  به»  است

  از طاعت یعنی: «کردید می  فسق  که آن  سبب  و به»  اش و یکتاپرستی  خداوند متعال

ذکر   گردیدید. شایان می  وی  های و نافرمانی  معاصی  و مرتکب  شده  خارج أخداوند

 دیگر.  اعضا و اندامهای ، کار و فسق  است  دل  ، گناه حق  تکبر از پذیرش  که  است

 

ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ   ٻ   ٻ

 ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  
  این شوند. یا مراد  تا پند گیرند و بیمناك  قومت  برای صمحمد   ای «یاد آور  و به»

  شکیبایی و ÷هود  یعنی: داستان «عاد را  برادر قوم»  خویش  در خلوت  است: یاد کن

  قومت  تکذیب از  را که  ، آنچه و در نتیجه  اقتدا کنی  وی  را تا به  ر قومشبر آزا  وی
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  قوم  سوی  را به ÷هود  خداوند متعال  که  شویم شود. یادآور می  ، بر تو آسان بینی می

عاد(   . تعبیر: )برادر قوم است « ارم«  از قوم  عربی  قبیله« عاد»بود و   فرستاده«  اول عاد»

  قوم  که  گاه آن».  در دین  نه بود  برادر آنان  در نسب ÷هود  که  است  نیمع  بدین

شحر در   سرزمین  شنزارهای عاد،  أحقاف: سرزمین «داد  بیم  را در أحقاف  خویش

  بزرگ  شن  از توده  است  عبارت . حقف: است  عربستان  جنوب  یعنی  یمن  حضرموت

  گذشته  او هشداردهندگان از  از او و پس  یشپ  و هرآینه».  ای و منحنی  مستطیل

بعد از   که  و پیامبرانی  وی از  پیش  پیامبران  آگاهانید که  آنان  به ÷یعنی: هود «بودند

و هشدار   را بیم  سرزمینهایشان  مردم  مانند وی  اند، همه شده  مبعوث  در زمانش  وی

 اند. داده

بر شما از  اواقع  من»زیرا  «جز اهلل را نپرستید  که»هشدار داد:   آنان  به ÷هود ! آری

  شرك  سبب  به « ترسم می»  و سهمگین  هولناك  یعنی: روزی « بزرگ  روزی  عذاب

 شما.  آوردن

 

 ڤ  ڤ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  
  پرستش یعنی: از « انتا ما را از خدایانم  ای ما آمده  سراغ  آیا به» ÷هود  قوم «گفتند»

را   آنچه» ؛ دهی ما می  به  که  ای در وعده « هستی  اگر از راستگویان  پس  برگردانی»آنها 

 . درافگن  آن  ما را به  اکنون  و هم «بیاور  میان  به»  بزرگ  از عذاب « دهی می  ما وعده  به

 

   ڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ 
 وقت  یعنی: علم « فقط نزد خداوند است  علم  که  نیست  جز این» ÷هود « گفت»

  نموده را مقدر  عذاب  که  زیرا اوست  نزد من  نه  است أ، فقط نزد خداوند عذاب  آمدن 

  و من»آورد  می فرود  وقت  را چه  عذاب  این  که  است  خبر نداده  من  و او به  من  نه  است

  پس « رسانم می شما  به»  پروردگارتان  از جانب«  ام شده  فرستاده  بدان  کهرا   آنچه

  ، چیزی عذاب  آمدن  از وقت  اما آگاهی  است  دهی و بیم  فقط هشدار دادن  من  مأموریت
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  که  بینم می  شما را قومی  من  ولی»  است  نکرده  وحی  من  را به  آن  تعالی  حق  که  است

  که  آنچه  فشارید و به می  پای  بر کفر خویش  از آنجا که «ورزید ار میاصر  در جهل

  از وظایف  خواهید که می  را از من  چیزی  یابید بلکه نمی  ، راه ام شما آورده  برای

 . نیست ‡پیامبران

 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ  
  هیأت را در  عذاب ÷هود  قوم  یعنی: چون «دیدند  ابری  را در هیأت  آن  چون  پس»

بر  را در  آن  ، پهنای شده  نمایان  یعنی: در افق«  آورده  روی  هایشان دره  به  که»دیدند   ابری

  از قوم  ، باران فصل  اند: در آن گفته  . مفسران است  آورده  روی  وادیهایشان  و به  گرفته

  آن  فرستاد و چون  آنان  سوی  را به  ابر سیاهی  خداوند متعال  ود پسب  شده  عاد بازداشته

  است  ابری  گفتند: این»و  شدند  ، شادمان است  نهاده  روی  وادیهایشان  به  را دیدند که

را گفتند،   سخن  این  .چون آور است  باران  ابری  یعنی: این « ماست  دهنده  بارش  که

  شتاب  به  که  است  چیزی همان   بلکه» ! ود و گفت: نهگش  سخن  به  لب ÷هود

بودید؛ آنجا   آن  خواهان  شتاب به  که  است  عذابی  همان  یعنی: این «بودید  خواستارش

  احتمال  همچنین«. آور  میان ، به دهی می ما وعده  به  را که  فائتنا بما تعدنا: آنچه»گفتید:   که

  در آن  که  است  بادی»باشد.   آنان  به  خطاب  خداوند متعال  خن، از س جمله  این  دارد که

  شریف  آید. در حدیث بینید، پدید می می  که  ابری  و از این « است  نهفته  دردناك  عذابی

  هیأت  را به ص  اکرم  رسول  من»فرمود:   که  است  عنها آمده هللا  رضی عائشه  روایت  به

فقط   ایشان  خنده  بلکه  را ببینم  دهانشان  کام  انتهای  که  طوری  به  ام هعیار ندید  تمام  خنده

 بر چهره  دیدند، آثار نگرانی را می  ابر یا بادی  ایشان  چون  بود که  بود و چنان  تبسم

  ابر را ببینند، شادمان  چون  مردم !هللا گفتم: یا رسول  ایشان  شد. به هویدا می  مبارکشان 

شوید؟  می  ناخوش  آن  شما از دیدن  که  بینم می  اما من  است  باران  در آن  که شوند می

  نباشد؟ همانا قومی عذابی   در آن  که کند از این می  چیز مرا ایمن  ! چه عائشه  فرمودند: ای
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  ابری  دیدند، گفتند: این را  عذاب  چون  شدند و قومی بودند که  باد عذاب  وسیله  هب

 «.باراند! می  بر ما باران  هک  است

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ           ہ   ہ  ھ  ھ    ڱ  ڱ
پروردگار   فرمان  به»عاد   قوم  بگذرد؛ از جانها و اموال  بر آن  که «چیز را  همه»باد   این

جز   چیزی  شدند که  چنان  کند. پس می  کن بنیان»  قضا و قدر وی  یعنی: به « خویش

آنها   نتیجه عاد را نابود کرد، در  باد آمد و قوم  یعنی: آن «شد نمی  دیده  هایشان انهخ

  قابل  که  چیزی شد و تنها نمی  چیز دیده  هیچ  و ابدانشان  از اموال  نابود شدند که  چنان

ها، مانند طوفان  عذابهایی بود. در عصر ما نیز  آنان  خالی  های و خانه  بود، منازل  مشاهده

تعبیر «  طبیعی  حوادث«  نام  از آنهابه  دهد اما مردم می  ها بسیار روی آتشفشانها و زلزله

  یعنی: این « دهیم را جزا می  مجرمان  گونه بدین»گذرند.  پروا می و از برابر آنها بی  کرده

کنند.  می  ما مخالفت  و با حکم  تکذیب ما را  پیامبران  که  ما در مورد کسانی  فیصله  است

  باد به  فرمود: چون  که  است  عنها آمده هللا  رضی  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

خيرهاوخيرمافيهاوخيرأسألكنيإاللهم»گفتند:  می ص  اکرم  وزید، رسول می  تندی

تو  از  من : بار خدایا!بهشرهاوشرمافيهاوشرماأرسلتمنعوذبكأوبهماأرسلت

  آن  باد برای  این  که  و خیر آنچه  است  در آن  را که  را، خیر آنچه  خیر آن  خواهم می

  و شر آنچه  است  در آن  که  ، شر آنچه از شر آن  برم می  تو پناه  به و  است  شده  فرستاده

 «. است  شده  فرستاده  آن  باد برای  این  که

 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ              ائ  ەئ  

 ەئ  
 شما در آنها چنان  به  که  بودیم  داده  امکانات  آنان  به  در چیزهایی  راستی  و به»

  بخشیدن و  بدنی  عمر، نیرومندی  ، طول عاد در مال  قوم  یعنی: به « ایم نداده  امکاناتی 
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 ! مکه  مردم  ای  پس  ایم نداده  تمکنی  شما چنان  به  که  بودیم  داده  تمکنی  ، چنان فرزندان

استوار، از شما   و اعمار ساختمانهای  در زمین  ، تمکن و قدرت  سلطه  عاد از روی  قوم

عنی: با ی « بودیم  داده قرار  گوشها و چشمها و دلهایی  و برایشان»نیرومندتر بودند 

  شود، عنایت می  و دریافته  شناخته  آن  وسیله  به  ادله  را که  حواسی  آنان  به  که وجود آن

آمدند   هوش  به  گرفتند و نه پند  نه  کرده  اعراض  حجت  از قبول  آنان  ولی  بودیم  کرده

  آنان  که از آنجا « نداشت  حالشان  به  سودی  هیچ  گوشها و چشمها و دلهایشان  ولی»

  وعد و وعید الهی  صحت  و باور به  توحیدی  ایمان  ، به و ادراکات  حواس  این  وسیله  به

  سود دهی  عدم  خود دلیل  و این «کردند می را انکار  الهی  آیات  چرا که»نبردند   راه

را   کردند، آنان استهزا می  آن  به  و آنچه» بود  آنان  ادراکی  و دریافتهای  حواس

طلبیدند آنجا  می  شتاب  را به  و تمسخر آن ریشخند  از روی  که  یعنی: عذابی « فراگرفت

ما   ، برای دهی می  وعده  از عذاب  برایمان  را که  آنچه):  ژ ڦ   ڄ  ڄژ گفتند:   که

 . را فراگرفت  کرد و آنان  احاطه  بر آنان  عذاب  همان ! ، آری«22 آیه/» (بیاور

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ   وئ   وئ  ۇئ 
  قوم ثمود،  قوم  شهرهای  چون « شما را نابود کردیم  پیرامون  شهرهای  همه  گمان و بی»

  تواتر به  به  مجاور بالد حجاز بودند و اخبارشان  را که  لوط و مانند آنها از شهرهایی

خود   و آیات» کردند می بر آنها گذر  خویش  رسید و خود نیز در سفرهای می  مکه  مردم

  انواع ها را به یعنی: حجت «باز گردند  آنان  ، باشد که ایم داشته  بیان  گون را گونه

باز   خویش تا آنها از کفر  کردیم  شهرها بیان  آن  مردم  برای  گون گونه  طرق  و به  مختلف

 گردند اما بازنگشتند.
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خب  مب    ىب  يب             ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئمئ   ىئ  يئ  جبحب 

 جت  حت   
 خدا ـ اختیار  به  تقرب  ـ برای  معبودانی  منزله  به هللجز ا  را که  کسانی  چرا آن  پس»

  وسیله آنها را  که  پنداریشان  چرا خدایان  یعنی: پس «نکردند  را یاری  بودند، آنان  کرده

تا از  نیامدند  یاریشان  به  شناختند، هیچ می أنزد خداوند  خویش  و شفاعت  قربت

و   شده ناپدید  دادنشان  یعنی: از یاری «شدند  گم  از آنان  بلکه»دهند   نجاتشان  نابودی

  نابودی  این سبب  اقطع «و»حاضر نشدند   آنها نیاز داشتند، نزدشان  به  که  در هنگامی

خدا هستند   شریک  باطل  دانومعب  که «بود  آنان»  و پندار کاذب « دروغ  این»از:   عبارت

  این  سبب «و»کنند  می  شفاعت  نزد وی  و برایشان  کرده  نزدیک أخداوند  و آنها را به

  سخن  و افترا، با این  بهتان از «بافتند بر می  آنچه»بود از:   عبارت  و نابودی  گمراهی

 کشانید.  یشاننابود  به  بهتان  همین  ، خدا هستند. پس معبودان  این  خود که

 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ   ٿ  
 « کردیم  تو روانه  سوی  را به  از جن  جمعی  که  گاه آن» صمحمد   ای « و یاد کن»

  ! آنان بودند. آری  تن  کمتر از ده  را که«  نینوی«  یا جنیان«  نصیبین«  از جنیان  : گروهیانفر

  کنیم  هدایت  یشانا وسیله   را به  تا قومشان  داشتیم  زیرا اراده  کردیم  تو روانه  سوی  را به

تو   که  در هنگامی  یعنی: چون «حاضر شدند  برآن  چون  دهند پس  گوش  قرآن  به  که»

 «فرادهید  گفتند: گوش» حضور یافتند؛  آن  استماع  ، آنها برای کردی می  را تالوت  قرآن

و »دهند  فرا  گوش  قرآن  به فراخواندند تا بتوانند  خاموشی  همدیگر را به  : جنیانیعنی

 «خود باز گشتند  قوم  سوی  به  هشدار دهنده  رسید، آنان  اتمام  به»  قرآن  تالوت « چون

بودند باز گشتند   سر گذاشته  پشت آنها را  خود که  از قوم  مقصد کسانی  به  یعنی: جنیان

 از کفر بودند.  شان دهنده و بیم با قرآن  از مخالفت  شان هشداردهنده  که  یدر حال

 کند که: می  روشن  آیه  این
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 اند. شده  هر دو فرستاده  و انس  جن  سوی  به ص  اکرم  ـ رسول 1

 اند. آورده  ایمان ص  حضرت  آن  به  از جنیان  ـ گروهی 2

در  را  گروه  شدند، آن  ساخته  آگاه  ر جنیاناز حضو  که بعد از این ص  اکرم  ـ رسول 1

  بیم را  خویش  بود، آنها قوم نمی  فرستادند و اگر چنین  قومشان  سوی  به  دوم  شب

 . گرفت  انجام  در دو شب  با جنیان ص  حضرت  آن  مالقات  دادند. پس نمی

و   جنیان با ص  ضرتح  آن  بر مالقات  که  نیز داریم  و احادیثی  ؛ روایات است  گفتنی

  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  کند از آن می  داللت  آنان بر  قرآن  و تالوت  رسالت  تبلیغ

  مالقات  شب پرسیدم: آیا در مسعود  بن هللاز عبدا»گفت:   که  است علقمه  روایت

  یک هیچ !گفت: خیر اید؟ بوده  همراه  با ایشان  از شما یاران  یکی  با جن صخدا   رسول

و ]  کردیم  گم  در مکه را ص  اکرم  رسول  شب  آن  ولی  نبودیم  همراه  از ما با ایشان

اند؟ مگر  شده  اند؟ آیا ربوده شده ترور  گفتیم: آیا ایشان ، با خود می[شدیم  نگران  سخت

  ر قومیب  که  کردیم  را سپری  شبی  بدترین  شب  ما در آن  ؟ پس است  افتاده  اتفاقی  چه

از  صخدا  رسول  دیدیم  بناگاه  ـ بود که  سحرگاه بامداد ـ یا گفت:  گذرد. حوالی می

  ! و حال شما بودیم  نگران  ما سخت !هللا  گفتیم: یا رسول  ایشان  آیند. به می« حراء«  سوی

،تيتهمفأالجنداعيأتانيإنه»فرمودند:   . ایشان بازگو کردیم ص  حضرت  آن  خود را به

 نزد آنها  آمد پس  نزد من  دعوتگر جن  بود که  این  واقعه  صورت :القرآنعليهمفقرأت

آثار  و  حضور جن  های افتادند و نشانه  راه  به  گاه آن«.  خواندم  آنها قرآن  و برای  رفته

 دادند.  ما نشان  بودند، به  بر پا کرده  را که  هایی آتش

  فرمود: نه  که  است  کرده  روایت مسعود از ابن  آیه  این  نزول  سبب  اندر بی  شیبه ابی ابن

 بطن»در ص  حضرت  آن  آمدند که فرود ص  اکرم  بر رسول  درحالی  از جنیان  تن

 فرا  گوش را شنیدند، با خود گفتند:  ایشان  قرائت  چون  خواندند پس می  قرآن«  نخله 

 د.فرمو  را نازل  آیه  این  خداوند متعال  گاه آن دهید...!
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ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

 ڃ  ڃ   ڃ  
  هرآینه ما!  قوم  گفتند: ای»  آنان  و به  خود بازگشته  قوم  سوی  به  از جنیان  گروه  آن  پس

که   جنیان  آن»گوید:  عطاء می « شده  نازل  بعد از موسی  که  را شنیدیم  ما کتابی

 ÷ یسینبردند، یا از ع  نامی ÷از عیسی  سبب  بودند بدین  شدند، یهودی  مسلمان 
 و نزدشان  کتاب  اهل  و احکام  قوانین  اصلی  منبع  تورات  نبردند که  نامی  سبب  بدین

  کننده تصدیق»  افزودند که: قرآن  از جنیان  گروه  آن  سپس«.  است  بوده  مورد اتفاق 

  سوی  و به»  حق  دین  سوی  یعنی: به « حق  سوی  و به  خود است  پیشاپیش  هایکتاب

 «.کند می  راهبری» أخداوند  و مستقیم  درست  راه  سوی  یعنی: به « راست  راهی

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
او   دهید و به  مثبت  را پاسخ  دعوتگر الهی ما!  قوم  ای»افزودند:   از جنیان  گروه  آن

از  تا برخی»بود   یا قرآن صمحمد   ، حضرت از دعوتگر الهی  مرادشان «آورید  ایمان

دیگر  را یاد کردند زیرا برخی   از گناهان  برخی امخصوص «را بر شما بیامرزد  اهانتانگن

  او ایمان  به« و»  مردم  حقوق  و سلب  شود؛ مانند مظالم نمی  آمرزیده  با ایمان  از گناهان

 شما  و مؤمنان «دهد  پناه»  است  دوزخ  عذاب  که « دردناك  شما را از عذابی»آورید تا 

  و برای):  ژ ڄ ڦ  ڄ ڦ ڦژ فرماید:  می  درآورد زیرا خداوند متعال  بهشت  را به

  کدامین  پس  است  ، دو باغ است  بوده  بیمناك  پروردگارش  درپیشگاه  از ایستادن  که  کسی

 «.47ـ 49 رحمن/» (کنید؟ را انکار می  پروردگارتان  های نعمت

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
دعوتگر   که  و کسی»افزودند:   ایمان  سوی  خود به  قوم  در دعوت  شده یاد  جنیان  سپس

  پیشی أیعنی: او از خداوند « نیست  کننده  دهدرمان  نکند، در زمین  را اجابت  الهی

بگریزد، باز   هر گریزگاهی  تواند زیرا او به نمی  گریخته  وی  و از عذاب  نتوانسته  گرفته
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 «ندارد  اولیایی هللو در برابر ا»ندارد   از آن  خروج  سوی  به  و راهی  است  در زمین  هم

یعنی:  « گروه  آن»بازدارند   الهی  را از عذاباو   ندارد که  و یاورانی  یعنی: سروران

گوید:  کثیر می ابن «اند آشکاری  در گمراهی»نکنند   را اجابت  دعوتگر الهی  که کسانی

گرفتند   دو ـ را در پیش هر  تهدید و ترغیب  روش  خویش  ، در دعوت جنی  مبلغان»

 ص  اکرم  نزد رسول  گروه  وهگر  ، جنیان مؤثر افتاد و بعد از آن  سخت  شیوه  این  پس
و در   آمده صخدا   نزد رسول  آنان  از قوم  هفتاد تن»گوید:  می ك عباس ابن«. آمدند

کردند و   و امر و نهیشان  خوانده  بر آنها قرآن  کردند و ایشان  مالقات  بطحاء با ایشان

 «.را پذیرفتند  حق  دعوت  آنان

انسانها  همانند  و عقاب  و ثواب  در امر و نهی  جنیان  که کند بر این می  داللت  آیه  این

  از دوزخ  یافتنشان  نجات جز  جن  مؤمنان  پاداش»که:   است  بر آن  بصری  هستند. حسن

  تبدیل  خاك  به  حیوانات  شود: همچون می  گفته  ایشان  به  و سپس  نیست  چیز دیگری

نیز همانند   جنیان  برآنند که  شافعی و  . اما مالک نظر است  همین  نیز به  ابوحنیفه«. شوید

نیز   نیکوکاری  گیرند، در ازای قرار می  مورد مجازات  گناه  در قبال  که انسانهایند و چنان

  در حکم  جنیان  که  است  آن  صحیح» گوید: می  شوند. نیشاپوری می  داده  پاداش

گوید:  می  قشیری«. آشامند خورند و می می شوند، وارد می  بهشت  به  اند پس آدم بنی

،  موضوع  این  و علم  است  نرسیده  قطعی  ما علم  مورد به  در این  که  است  آن  صحیح»

 «. است أفقط نزد خداوند

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے      

 ے  ۓ            ۓ  ڭ    ڭ  
  زمین آسمانها و  که  خدایی  آن  که»اند  و ندانسته  ی: مگر نیندیشیدهیعن «اند آیا ندیده»

  آن یعنی: از آفرینش « آنها در نمانده  و در آفرینش»  خلقت  در ابتدای « را آفریده

را نیز   مردگان تواند می»؛  عظیم  ذات  ، همان و درنمانده  نشده  ناتوان  بزرگ  کهکشانهای

از امور   آن مجدد و بر غیر  کردن  بر زنده  تعالی  و حق « است  چنین  کند؟ آری  زنده

 تواند کرد. نمی  چیز او را ناتوان  و هیچ « چیز تواناست  او بر همه  هرآینه»  تواناست
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ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ

 ى  ى  
آیا » شود: می  سؤال  روز از آنان  در آن «شوند می  عرضه  بر آتش  کافران  که  و روزی»

را   آن شما  ولی  بودیم  کرده  آگاهتان  ما در دنیا از آن  که  چیزی  یعنی: این « وعده  این

  وعده این «! آری  که  پروردگار مان  گویند: سوگند به ؟ می نیست  حق»انکار کردید؛ 

ندارد   حالشان به  سودی  هیچ  اعتراف  این  کنند که می  اعتراف  . لذا هنگامی است  حق

  وعده  این  به  کفرتان  سبب  یعنی: به «ورزیدید کفر می  که آن  سبب  به  فرماید: پس می»

 «.را بچشید  عذاب»؛  از آن  در دنیا و انکارتان

 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ائ  ائ   

    حب   خب  مبی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  

یعنی:  «صبر کردند  العزم اولی  پیامبران  که  گونه ، همان صبرکن» !صمحمد   ای « پس»

  صاحبان العزم: . اولی کن  پایداری  همانند آنان  پس  هستی  العزم اولی  ز پیامبرانتو نیز ا

  العزم اولی  انپیامبر  که  شویم هستند. یادآور می  نستوه  بلند و عزم  ، همت ، استواری ثبات

  و ایشانند که  والسالم  الصاله  و محمد علیهم  ، عیسی ، موسی ، ابراهیم اند: نوح تن  پنج

اهلل عنها  رضی  عائشه روایت   به  شریف  باشند. در حدیث می  شریعت  صاحب مستقال

  افطار و در طول  دار بودند و ]در هنگام روزه صخدا   رسولفرمود:   که  است  آمده

  دار بودند و چیزی روزه  همچنان نخوردند و نیاشامیدند، باز در روز بعدی   [ چیزی شب

  گرفته  وصال  روزه  یعنی)بودند   چنین این نیز  در روز سوم  شامیدند، سپسنخوردند و نیا

  و نه  محمد سزاوار است  برای  دنیا نه ! عائشه  ای»فرمودند:  من  به  خطاب  گاه . آن(بودند

و   جز پایداری  العزم اولی  از پیامبران  عزوجل  خدای  گمان ! بی عائشه  ، ای وی  آل  برای

جز   لذا از من  است  را نپسندیده  هایشان داشتنی  از دوست  ها وشکیبایی صبر بر ناخوشی

د و کن  ، مکلف کرده  مکلف  را بدان  ایشان  که  مرا نیز بر آنچه  که  نپسندیده امر را  این

خدا سوگند   به  . پس _ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ائ  ائ   ﴿است:   فرموده  من به  خطاب
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صبر کردند و جز   آنان  که کرد چنان  صبر خواهم  خویش  و استطاعت  حد توان در  که

 منسوخ  آیه  این»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب«.  نیست  خداوند نیرویی  یاری به

 هر دو مطلوب  و جنگ  زیرا صبر بر آزار کفار در صلح  است  محکم  بلکه  نیست 

 «.باشد می 

 را  آنچه  که  روزی»را   عذاب « نکن  طلب  شتاب  به  برایشان» صمحمد   ای «و»

 سر  روز به  از یک  جز ساعتی  بنگرند؛ گویی»  از عذاب «شوند می  داده  وعده

  یک مقدار  جز به  کنند؛ گویی  هدهرا مشا  کفار عذاب  که  یعنی: روز آخرت «اند نبرده

  که  پایداری  و بالی  بزرگ  هول  سبب  اند، به نکرده  درنگ  دنیا در آن  از ساعات  ساعت

؛  ایم داده  اندرزشان  بدان  که  یعنی: آنچه « است  بالغی  این»کنند  می  در محشر مشاهده

ریزد و از  می  را در هم  پندار کافران  وباروی برج  که  است  آشکاری  و ابالغ  رسانی پیام

  بیرون  جز قوم ایعنی: قطع «؟ خواهند یافت  هالکت  فاسق  آیا جز قوم  پس»برد  می  بین

نابود نخواهند   عذابش  ، به وی  های ونافرمانی  در معاصی  و درافتاده  حق  از طاعت  رونده

 شد.

  دعا علیه تا به  است  را امر نموده  مؤمنان و  پیامبرش  خداوند متعال  که  کنیم می  مالحظه

دارد   معینی میعاد  وی  و حکمت  الهی  علم  اساس نورزند زیرا هر چیز ـ بر  کفار شتاب

در دعا،   سنت . پس  است  رسیدنی  کافران  به اتأخیر افتد اما قطع  هرچند به  و عذاب

  روایت  به  شریف  . درحدیثباشد و آزار کفار می  از بدی  محفوظ ماندن  درخواست

سألكأنيإاللهم»کردند:  دعامی  چنین ص  اکرم  رسول  که  تاس  آمده از انس  طبرانی

بالجنكلمنةوالغنيمثمإكلمنةوالسالممغفرتكوعزائمرحمتكموجبات ةبروالفوز

والإالقضيتهاوالدينالهماإالفرجتهوإالغفرتهاذنبليتدعالالنار،اللهممنةوالنجا

از تو   من : بارالها!الراحمينرحمأياالقضيتهابرحمتكإةخرالدنياواآلحوائجمنحاجة

را،   از هر گناهی  و نیز سالمتی  خواهم را می  مغفرتت  و اسباب  رحمت  موجبات

  هیچ  را. بارالها! برایم  از آتش جات و ن  بهشت  به  را، کامیابی  ای هر نیکی  به  دستیابی

  و هیچ  نشده  را پرداخت  ای بدهی  هیچ ، نشده  را زایل  اندوهی  ، هیچ ا نیامرزیدهر  گناهی

  خویش  رحمت  حق  نگذار، به  باقی  برآوردن  را بدون  دنیا و آخرت  از نیازهای  نیازی
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دشوار شد،   تولد فرزند بر زنی  چون: »گوید می عباس ابن «. مهربانان  ترین مهربان  ای

بخورد:   آب  شود و او از آن  شسته  آب  و به  نوشته  در ورقی  ذیل  و دو کلمه  دو آیه

 « ژمت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  ژ الالعظيم إلهإ.الالرحيمالرحمنهللابسم»

ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ژ  ،(49 النازعات/)

 . العظیم هللا  صدق  ژحب   خب  
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 ﴾محمد   سوره ﴿
 . است  ( آیه18)  و دارای  است  دنیم

 

  بیان از آن  دوم  در آیه  که  گرفت  نام« محمد»رو   از آن  سوره  این تسمیه:  وجه

با   جنگ  احکام  که  این  سبب  و به  است  آمده صمحمد   بر حضرت  قرآن  فروفرستادن

 شود. می  نیز نامیده«  قتال«  سوره  نام ، به است  شده  بیان  سوره  کفار نیز در این

  اسم  به  کریم  جز در چهار جا از قرآن ص  اکرم  رسول  شود که می  خاطرنشان

 اند: نشده  نامیده

 . ژڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ژ «: 144 عمران/  آل«  ـ در سوره 1

 . ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ىژ «: 41 احزاب/»  ـ در سوره 2

 «.2 آیه/»  ژٺ  ٺ  ٿ       ٺ  ٺژ سوره:   ـ در این 1

 در  چهار مورد، از ایشان  . اما در غیر این ژ ٱ  ٻ  ٻژ «: 23/  فتح«  ـ در سوره 4

 . است  یاد شده«  نبی»یا «  رسول«  وصف  به  قرآن

فرمود:   که  است  شده  عنهما روایت هللا رضیعمر   از ابن  سوره  این  فضیلت  در بیان

 «.خواندند محمد را می  سوره  در نماز مغرب ص  اکرم  رسول»

 

 پ  پ       ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
خدا   را از راه  و مردمان»  وی  و آیات أخداوند  به «کافر شدند  که کسانی»

از  را  و خود و دیگران  کفر ورزیده  وجلعز  خدای  به  اند که مراد کفار قریش «بازداشتند

  بازدارنده  کافران  تمام  و شامل  است  عام  کریمه  آیه  حکم  داشتند. ولی باز می  اسالم  راه

را   نیکشان  اعمال :یعنی «کرد  را تباه  خدا اعمالشان»  اینان ! شود. آری می أخدا  از راه

بنیاد گردانید. مراد از  بی و  آشفته  بر آنان  رشانثمر و نابود کرد و کار را در کف هدر، بی

  خود سراغی  از عمل  کافر نه  که  ای گونه  ، به است  و اثر آن  خود عمل  ابطال«:  اضالل»

  اعمال أ، خداوند دهد. بنابراین  پاداش  وی  به  در برابر آن  که  از کسی  یابد و نه می
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  میهمان  داشتن  و گرامی  اسیران  آزاد ساختن ، رحم  لهـ مانند ص  ای اخالقی  و مکارم  نیک

  گرداند زیرا اعمال و هدر می  نموده  دهند؛ ابطال می  انجام  کفار در کفر خویش  ـ را که

قرار   ، مورد پذیرشأخدا  از راه  دیگران  با کفر و بازداشتن  همراه  انسان  نیک

 گیرند. نمی

فرمود:   که  است  کرده  روایت  عباس از ابن  آیه  این  زولن  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

شد و   نازل  آنان  درباره  آیه  اند و این مکه  مردم _...ٻ  پ ٻ ٻ ٱ  ٻ﴿مراد از 

 اند. مدینه انصار (بعد  آیه) _...ڀ  ڀ  ڀ ڀ﴿مراد از: 

 

ٹ    ڤ  ڤ     ٿ   ٹٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ

 ڤ  ڤ  
بر محمد   آنچه  اند و به کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که  یو کسان»

و   آورده  ایمان  دلها و نهادهایشان  که  یعنی: کسانی «اند ، باور داشته شده  فروفرستاده

و از   خود حق  آن  که»  شده أخداوند  منقاد شرع  اندامها و ظاهر و باطنشان اعضا و

 أخداوند  و کالم  حق  قرآن  اند که آورده  بعنی: ایمان » است  پروردگارشان  جانب
و  «زدود» بودند  شده  آن  مرتکب  در گذشته  که «را  گناهانشان  خدا نیز از آنان»؛  است

یعنی:  «را  وحالشان»آمرزید   را بر آنان  گناهان  ، آن صالحشان  و اعمال  ایمان  سبب  به

و   توفیق  در امور دین  آنان  زیرا به «آورد  صالح  به»دنیا و   را در امر دین  کار و بارشان

خیر   اعمال  سوی  حفظ و به  را از گناهان  کرد، ایشان  و تأیید عنایت  در امور دنیا نصرت

  آیه  در این  سبحان  کرد. خدای  اصالح  را در آن  هایشان نمود و نیت  ارشاد و رهنمائی

  که کرد، با آن  ، یادآوری است  شده  نازل صبر محمد   که  آنچه  به  از ایمان امخصوص

؛  است  قبال ذکر شد، داخل  آمنوا( که  )والذین ایمان:  ذکر مطلق  نیز در تحت  ایمان  این

محمد   و حضرت  کریم  قرآن  جایگاه  و برتری  شرف  به  دادن  و توجه  تنبیه  جهت  به

  ایشان  به  آوردن  ، ایمانص  حضرت  آن  بعثت زبعد ا  که  حقیقت  و تأکید بر این ص

 . است  شخص  ایمان  و درستی  شرط صحت
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  دیگر: این  روایتی  شد. به  نازل  انصار مدینه  درباره  آیه  ذکر شد، این  قبل  در آیه  که چنان

 شد.  نازل  کتاب  اهل  مؤمنان  درباره  آیه

 

 چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڃ  چچ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ      ڦ  ڦ  ڦ 
؛  مؤمنان  حال  آوردن  صالح  و به  گناهان  و زدودن  کافران  نیک  اعمال  نابود ساختن « این»

از   ـ که حق  از همان  کردند و مؤمنان  پیروی  از باطل  کافران  که  است  سبب  بدان»

  ؛ به کافران اعمال   نابود ساختن ! آری «کردند  ـ پیروی  است  پروردگارشان  جانب

  است  معاصی  ارتکاب و  سبحان  خدای  به  آوردن  ، مانند شرك آنها از باطل  پیروی  سبب

  سبب  ؛ به و روز آنان  حال  آوردن  صالح  و به  مؤمنان  گناهان  ساختن و دور  و زدودن

  است  داده  رمانف  از آن  پیروی را به  مردم أخداوند  که  است  از حقی  ایشان  پیروی

  مردم  خدا برای»؛  واضح  زدن مثل و این  روشن  بیان  مانند این  یعنی: به « گونه این»

انگیز  در شگفت  و کافر را که  مؤمن  هر دو گروه  یعنی: احوال «زند را می  مثلهایشان

کفار   و حال  یکامیاب  برای  مثلی  مؤمنان  حال  کند پس می  بیان  است  خود مانند مثل  بودن

 . است  و ناکامی  نکبت  برای  مثلی

 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 ہ  ھ  
با   که  کتاب  هلو ا  از مشرکان  کسانی  ، یعنی جهاد با کفار محارب  به  تعالی  حق  سپس

  مصاف  کافران با  چون  پس»فرماید:  و می  ندارند، دستور داده  عهد و پیمانی  مسلمانان

  سبب  ، به سخت  زدنی  را بزنید به  یعنی: گردنهایشان «را بزنید  کردید، گردنهایشان

با  اکثرا  شد زیرا قتل مخصوص  یادآوری  به  . گردن گذشت  بیانش  که  و اعمالشان  حال

و   و باالترین  بدن  رأس  که  عضوی  و درو کردن  شود و نیز بریدن می  انجام  گردن  قطع

جهاد   به  قاطع  بر تصمیم  ؤمنانم  برانگیختن  و نشانه  ، دلیل است  آن  اعضای  نیکوترین
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  در آنان  تا چون»  است  کافر حربی  با دشمن  و نرمش  سازش  کفار و عدم  علیه

  ضربه  کردید و نیروی بسیار  و قتال  قتل  در آنان  یعنی: چون «بسیار کردید  ریزیخون

  و خاك  در خون  که  کسی همانند  آنان  که  ای گونه  ساختید، به  را نابود و متالشی  آنان

را تا نگریزند.   آنان «کشید استوار در بند  گاه آن»افتادند؛   و توان  ، از تاب است  خفته

  ، به از آن  و پس»واستوار بگذارید   محکم  بندهای  آنان گردانید و بر  ی: اسیرشانیعن

  احسان  کردید، یا بر آنان  اسیرشان  که یعنی: بعد از آن « گرفتن  یا فدیه  رها کردن  منت

  مالی  آزادیشان  در عوض  از آنان که کنید، یا این می  گذارید و رهایشان می  و منت

  و فداء: مالی  است  عوض  بدون  کردن کنید. من: رها می  رهایشان  از آن  و پسگیرید  می

  رهاند. در اینجا از کشتن می  از اسارت و  بازخرید کرده  اسیر خود را با آن  که  است

  جنگ  که تا آن»اکتفا نمود.   آیه  در ابتدای  ذکر آن  به  تعالی  حق  یاد نشد که  جهت  بدان

  خود را بر زمین  های سالح  جنگجویان  که یعنی: تا آن «ود را فروگذاردخ  بارهای

  دشمنان  که است: تا آن  این  نباشد. یا معنی  در میان  گذارند و دیگر با کفار جنگی

  شود که می  گذارند. خاطرنشان  بر زمین  متارکه یا  را با شکست  هایشان ، سالح محارب

  گان کشته  از برپا ساختن  قبل  مسلمین  و امام  نیست  منسوخو   است  محکم  کریمه  آیه

 این  میان  ، او مخیر است اما بعد از آن  است  و کشتن  جنگ  به  بسیار از کفار، فقط ملزم

اسرا   به  که این  میان  نیز مخیر است  بعد از اسیر گرفتن گیرد و  اسارت  بکشد یا به  که 

( بستاند اما  )عوض  فدیه  از آنان  که کند، یا این  آزادشان  عوض  و بدون  کرده  احسان

  فدیه  ، گرفتن . بنابراین جایز است  مصلحت  اقتضای  نیز به اسیر  ساختن  یا برده  کشتن

از   دشمن  رزمی  نیروی  مگر بعد از نابود ساختن  نیست  مطرح  ( و اسارتی مالی  )عوض

  فرموده  این  دلیل  ، به بر آن  و شکننده  کاری  ضربه  وارد ساختن بسیار و  کشتن  راه

  بر هیچ):  ژې ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ۈ  ۈژ خداوند متعال: 

  از آنان  طور کامل  به  در زمین  که باشد تا آن  اسیرانی  برایش  که  سزاوار نیست  پیامبری

 «.97/ انفال» (کشتار کند
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  شده  گرفته  اسیر از آن  ساختن  برده  حکم  که  نبوی  و سنت  قرآن  آیات  با استناد به  پس

  امر ذیل چهار  ، میان کفار حربی  جنگی  در مورد اسیران  ( مسلمین )حاکم  امام؛  است

 باشد: مخیر می

 . ـ کشتن1

 . ساختن  ـ برده2

 . عوض  بدون  و آزاد کردن  بر آنان  نمودن  ـ احسان1

 . گرفتن  ـ فدیه4

  رسول دهد؛ می  نشان  وجود دارد که  در هر چهار مورد نیز، احادیثی  که  است  گفتنی

  چهار امرعمل  از این  یکی  به  مصلحت  و ایجاب  حال  اقتضای  بر حسب ص  اکرم

  از سوی  حارث نضربن معیط و ابی بن عقبه  اسراء: کشتن  کشتن  های اند. مثال از نمونه کرده

بعد از   ساختن  برده  های نمونه آنها در روز بدر بود. از  اسارتبعد از  ص  حضرت  آن

و   هوازن  ، مانند قبیله عرب از قبایل  بعضی ص  حضرت  بود که: آن  این  اسارت

  را به  از قریش  ناجیه عنهما نیز بنی هللا گرفتند. ابوبکر و عمر رضی  را برده  مصطلق بنی

در   اسالمی  فتوحات  در جریان نیز ص  اکرم  رسول  گرفتند و دیگر اصحاب  بردگی

 گرفتند.  بردگی از اسرا را به  ، تعدادی و روم  فارس  های سرزمین

 انتقام  ، از آنان خواست و اگر خدا می»در مورد کفار   الهی « حکم  است  این»

 ، زلزلهدیگر؛ مانند   عذابهای  انواع  به  نمودنشان  و عذاب  با نابود ساختن «کشید می 

 « ولی» در کار باشد  شما مؤمنان  از سوی  جنگی  که آن ...  بی در زمین  و فروبردن  طوفان

 «بیازماید دیگر  بعضی  از شما را به  تا بعضی»داد   فرمان  با آنان  جنگیدن  شما را به

  و ابتالیش  آزمایش بر  و صابران  راهش  بیازماید و مجاهدان  را با کافران  یعنی: تا مؤمنان

  بدهد و کفار را به  و کمال  تمام  را به  ایشان  پاداش  داشته  امر معلوم  را در عینیت

را   خدا اعمالشان اند، هرگز شده  خدا کشته  در راه  که و کسانی»کند   عذاب  دستشان

را   خویش  راه در  شدگان کشته  هرگز پاداش  سبحان  یعنی: خدای «نخواهد کرد  تباه

در   از آنان  کسانی  عمل  را رشد خواهد داد تا بدانجا که  نخواهد کرد و اعمالشان  یعضا

 . است  جاری  حسابشان  به  نیز پیوسته  شان برزخی  حیات  طول
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ما   به»گفت:   که  است  کرده  روایت  از قتاده  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاتم  ابی ابن

شد   نازل  در روز احد درحالی ژ ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ : عبارت  که  است  خبر رسیده

شهید   مسلمانان از  قرار داشتند و بسیاری  دو کوه  میان  در شکاف ص  اکرم  رسول  که

 «.بودند...  شده  یا زخمی

 

 ھ   ھ  ھ  ے  
  بهشت  راه  سوی  به أخداوند «خواهد نمود  راه»یعنی: شهدا را  «را  ایشان  زودی  به»

 را.  کاروبار و حالشان  بال: یعنی «آنها را نیکو خواهد گردانید  بال و»

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
  است  شناسانده  ایشان  را به  یعنی: آن « کرده  وصف  برایشان  که  را در بهشتی  و ایشان»

  نسبت  ای راهنمایی  هیچ  بی  که  تا بدانجاست  از بهشت  و شناختشان «در خواهد آورد»

  سوی  به  یکراست شوند، می  وارد بهشت  چون  که  طوری  دارند به  کامل  آشنایی  آن  به

  که  گاه از همان  گویی باشند،  نیاز داشته  راهنمایی  به  که آن روند بی می  خویش  منازل

  است  آمده  بخاری  روایت به  شریف  اند. در حدیث بوده  بهشت  بودند، ساکن  شده  آفریده

منهأهديةالجنفيبمنزلهحدهمأنإبيدهنفسيوالذي»فرمودند:  صخدا   رسول  که

  ، به بهشتی  ، شخص اوست  دست در  جانم  که  ذاتی  : سوگند بهالدنيافيكانالذيبمنزله

  قولی به«.  است  در دنیا داشته  که  منزلی  به  نسبت  تر است راهیاب  خود در بهشت  منزل

  خوشبوترین  به  بهشتیان  را برای  بهشت أاست: خداوند  این _ۓ  ڭ﴿  معنای

 . است  گردانیده ها معطر و خوشبو عطرها و خوشبویی

 

 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 را أخدا  یعنی: اگر دین «دهید  اگر خدا را یاری اید! آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

و » کند می  عنایت  و نصرت  شما فتح  بر کفار و به «دهد می  یشما را یار»دهید؛   یاری
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است:   این  معنی  قولی کارزار. به  های و عرصه  در جنگ «دارد را استوار می  گامهایتان

ذابلغمن» است:  آمده  شریف  در حدیث  که  دارد چنان را بر صراط استوار می  گامهایتان

ثبتيستطيعالمنةحاجسلطان يومعليقدميهتعالياهللابالغها، : هر ةالقيامالصراط

  را به  تواند آن نمی خود  برساند که  و قدرتی  سلطه  صاحب  را به  کسی  حاجت  که  کس

رابر صراط استوار   وی  گامهای  در روز قیامت  برساند، خداوند متعال  سلطان  آن

 «.دارد می

 

 ۉ  ې  ې  ۋ  ۅ             ۅ  ۉ  
باد و بدا   بر آنان  لهم: ناکامی افتعس« باد  بر آنان  کافر شدند، نگونساری  که و کسانی»

  آخرت خیر مورد نظر در  به  یعنی: اعمالشان «کرد  را تباه  اعمالشان و خدا»  حالشان  به

  نایل  اعمال  از آن  و مقصودشان  هدف  را به  در دنیا نیز آنان  تعالی  نرسید و حق

 نگردانید.

 

 ې  ې   ى        ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
خدا   را که  آنچه  آنان  که  است  آن  سبب  به»  شان روزی و سیه  ، ناکامی تباهی « این»

  به أخداوند « نداشتند، پس  خوش»  از قرآن  خویش  بر رسول « است  فرود آورده

  امور خیر انجام کفار در  که  است  اعمالی  مراد؛ آن «کرد  را تباه  اعمالشان»  آن  سبب

 شود. نمی  شود پذیرفته  مسلمان  که  از آن  خیر کافر، قبل  دادند زیرا عمل می

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   
لوط   قوم عاد، ثمود،  های در سرزمین  کافران  یعنی: آیا این «اند سیر نکرده  آیا در زمین»

از  «بودند  از آنان  پیش  که کسانی  فرجام  تا بنگرند که»اند  نکرده  گردش  و غیر آنان

  در دیارشان  هنوز هم  عذاب  های زیرا آثار و نشانه «؟ است  کجا انجامیده  به»  کافران

را   آنانکرد، یا   ویران  آنان را بر  یعنی: دیارشان «کرد  خدا زیر و زبرشان»؟  است  باقی
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  زیرا این  است«  اهلل  دمرهم» تر از تعبیر: بلیغ _ی  ی  ی﴿کرد. تعبیر:   کن نابود و ریشه

 « است  همانند آن  کافران  سرنوشت و»کند  می  داللت  آنان  مطلق  تعبیر، بر نابود ساختن

کافر   های از امت  همانند با پیشینیانشان  و سرانجامی  کفار نیز عاقبت  گروه  یعنی: این

 . است  چنین کافر این  های امت  تمام  و نیز سرنوشت  خواهند داشت

 

 ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   
خدا   که  است  آن  سبب  به»کفار   برای  نامیمون  و فرجام  مؤمنان  دادن  نصرت « این»

 «ندارند  موالیی  کافران  ولی»  است  یعنی: او یار و کارساز آنان « است  مؤمنان  موالی

  عقوبت  فرود آمدن ، جهت  کند، بدین  دفاع  از آنان  ندارند که  یار و مددکاری  یعنی: آنان

 . است  قطعی  آنان بر  الهی

  اکرم  رسول  که  گاه شد آن  در روز احد نازل  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  قتاده

 ! در برابر روزی  فریاد زدند: روزی  داشتند و مشرکان ارقر  دو کوه  میان  در شکاف ص

آنها   در پاسخ»فرمودند:  ص  اکرم  رسولندارید!   و شما عزایی  را داریم«  عزی«  ما بت

 «.ندارید  و شما موالیی  ماست  موالی أهللا لکم:  موالنا، وال مولی  بگویید: اهلل

 

ٺ          ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ

 ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 وارد  اند، در باغستانهایی کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  را که  خدا کسانی»

 صالح  و عمل  ایمان  پاداش  به « است  آنها جاری  از فرودست  جویباران  کند که می

 . است  گذشته  تفسیر شریف  جا از این  در چندین  تا کنون  آیه  . تفسیر نظیر این ایشان 

(  )جویباران ذکر  به  از آیات  در بسیاری  سبب  بدین  خداوند متعال»گوید:  می  رازی  امام

و   آنجا اشجار است باشد، در  در هر جا جویباران  کند، که اکتفا می  بهشت  در توصیف

  و آتش  است  عالم  زندگی بب س  آب ! . آری است  در هر جا اشجار باشد، در آنجا میوه

  که آن  و حال»فرماید:  می  پرداخته کفار  و مال  حال  بیان  به  گاه آن...«.  آن  نابودی  سبب
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خورند،  می  چهارپایان  که گیرند و چنان بر می  اند، بهره کافر شده  که کسانی

برخوردار   و از آن  تهبرگرف  دنیا بهره  و بهره  فقط از متاع  یعنی: کافران «خورند می

  و همت  خود، هدف  جنسی  و شهوت  جز شکم  اند که چهارپایانی  آنان  شوند، گویی می

  و سرمست  دنیا سرخوش  های سرگرمی  و به  کار غافل  ، از فرجام نداشته  دیگری

  مو مستقر و مقی  شده  آورده فرود  در آن  که « است  آنها آتش  جایگاه  ولی»باشند  می

 شوند. می  ساخته

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  
 راند و ما هالکشان  تو را بیرون  بود که  شهری  نیرومندتر از آن  و بسا شهرها که»

  ، از امکانات پیشین  های شهرها و أمت  از اهالی  بسیاری !صمحمد   یعنی: ای « کردیم 

تو را از   که  مردمی  ردار بودند ـ همانبرخو  مکه  مردم  امکانات بیشتر از نیرو و  و نفوذی

  پس«  کردیم  نابودشان ، و شکوه  نیرومندی  همه  آن  راندند ـ اما با وصف  بیرون  مکه

تر هستند،  ضعیف  آنان از  که  ، کفار قریش بنابراین «نداشتند  ای دهنده  نصرت  هیچ

وجود پیامبر   سبب  اگر به  بدانند که  باشند پس  نداشته  ورییا  هیچ  آنند که  سزاوارتر به

گریبانگیر   در آخرت احتم  عذاب  شود؛ این  برداشته  دنیا از آنان  ، عذابصرحمت

 خواهد شد.  آنان

  که اند کرده  روایت  عباس از ابن  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی و ابی  ابویعلی

  حرکت غار ثور  سوی  ، به شان در سفر هجرت ص  اکرم  رسول  هک  گاه فرمود: آن

  های سرزمین  ترین داشته و فرمودند: تو دوست  افگنده  نگاهی  مکه  جانب  کردند، به

  تو بیرون  از میان  کردند، من نمی  مرا بیرون  و اگر شهروندانت  هستی  نزد من أخداوند

 کرد.  را نازل  آیه  این  خداوند عزوجل  . پس آمدم نمی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ
 بدی  که  است  ، مانند کسی است  پروردگار خویش  از جانب  بر حجتی  که  آیا کسی»

 یعنی: «اند؟ کرده  خود را پیروی  و هوسهای  شده  داده  او زیبا جلوه  برای  کردارش 
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  که هستند، با کسانی  پروردگارشان  از جانب  ور روشنیو با  بر یقین  که کسانی

  عبارت  بدشان  اعمال  ، برابر نیستند. این شده  داده  جلوه  آراسته  در نظرشان  شان بدعملی

بر   که کسانی  . پس وی  های نافرمانی  به  و عمل  سبحان  خدای  به  آوردن  از: شرك  است

  بتان  در پرستش  نیستند که  دارند، همانند کسانی قرار  پروردگار خویش  از جانب  حجتی

  حتی  که آن اند، بی ها فرورفته گمراهی  و در انواع  کرده  خود پیروی  های و هوس  از هوی

در   که این  رسد به  باشند، چه  داشته أخدا  دین  در امر حقانیت  برانگیزی  شک  شبهه

و   مؤمنان  برخوردار باشند. لذا در میان  وشنیر  از حجت  شان غیر اصولی  موضع  این

 . نیست  ای همانندی  وجه  هیچ  کفار به

 

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 
  آور و شأن شگفت  یعنی: وصف«  شده  داده  وعده  پرهیزگاران  به  که  بهشتی  مثل»

  دیرماندگی  به  که  از آبی  است  نهرهایی  در آن»که:   است  ، مانند باغی بهشت  شگرف

  تاس  باشد و مانند آن  تغییر کرده  و بو و طعمش  رنگ  که  است  آسن: آبی « متغیر نشده

  است  نکرده  یعنی: ترش « برنگشته  اش مزه  که  از شیری  است  جویهایی  و در آن»  آجن

  شیر در نهایت  آن  گراید بلکه می  ترشی  کند و به دنیا تغییر می  شیرهای  مزه  که  چنان

  که  از شرابی  است  رودهایی  و در آن»  است  و لذت  و پر از چربی  و شیرینی  سپیدی

دارند  نمی  ناخوش را  آن  که « است»و گوارا   طعم  و خوش « بخش لذت  نوشندگان  یبرا

  بیاورد و سردرد به  مستی  ها را ربوده عقل  که  دنیا نیست  مانند شراب  بهشتی  زیرا شراب

از   که  یعنی: عسلی « است ناب  از عسل  جویبارهایی  و در آن»باشد   داشته  همراه

  که این  . دلیل است  و صاف  پالوده ، و ناخالصی  ، درد، تیرگی خاشاك،  موم  آمیزش

؛  چهارگانه  انواع  که: این  است  این جویبار یاد کرد،  چهار نوع  از این  خداوند متعال

  ضرورت  اند زیرا آب کرده  جمع  هم را با  و درمان  و عشرت  ، نیاز، عیش ضرورت

. در  بخش  درمان  و عسل  است  عشرت و  عیش  سبب  اب، شر ، شیر مورد نیاز است است
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و   عسل  و دریای  آب  و دریای  شیر است  دریای  در بهشت»است:   آمده  شریف  حدیث

 «.شوند می  دریاها منشعب  از این  جویباران  ؛ سپس شراب  دریای

 از  و نوعی  فیعنی: از هر صن « است  فراهم  میوه  گونه  در آنجا از همه  و برایشان»

  از جانب  آمرزشی»باالتر   از همه «و»باشند   خواسته  ها که میوه  و انواع  اصناف

  کسی لذا  آن  و اهل  بهشت  وصف  است  این  . پس گناهانشان  برای « پروردگار آنهاست

در   جاودانه  که  است  آیا همانند کسی»دارد؛  قرار  و با صفایی  آراسته  باغ  در چنین  که

  این  و به  جاودانه طور  به  که  شود: آیا کسی می  چنین  تقدیر سخن «؟ است  دوزخ  آتش

  در آتش  جاودانه  که  است  قرار دارد، مانند کسی  بهشت  های دلربا در نعمت  وصف

، با  ها و جویباران ومیوه  در ناز و نعمت  فرورفته  بهشتیان  که  است  مسلم ؟ هرگز! است

و »زنند، همانند نیستند  می پا و  دست  دردناك  و عذاب  جوشان  در آب  که  یانیدوزخ

و   غلیان  در حال  که  است  سوزانی  سخت  حمیم: آب «شود می  نوشانده  جوشان  آبی

؟  خویش  و داغی  فرط حرارت از «کند  پاره پاره را  هایشان تا روده»قرار دارد   جوشش

 و روز بد.  حال  از این  عزوجل  برخدای  برابر نیستند. پناه  هم با  دو گروه  هرگز این

 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   ى  ى  ائ  ائ  

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ەئ
  که  کفاری  گروه  یعنی: از این «سپارند می  تو گوش  به  هستند که  کسانی  و از میانشان»

  هستند که  کنند، کسانی می  برداری دنیا بهره  های رند و از لذتخو می  همانند چهارپایان

روند  می از نزد تو بیرون   چون  ولی»منافقانند   سپارند ـ و آنان می  تو گوش  به اظاهر

یعنی:  «گویند می»  اصحاب  علما و دانشمندان  یعنی: به «اند شده  داده  علم  که کسانی  به

در   که  اکنون یعنی: هم «؟ گفت  چه  اکنون  هم»گویند:  و میکنند  می  سؤال  از ایشان

منبر وعظ و   در پای  منافقان ! ؟ آری گفت  چه ص  اکرم  ، رسول بودیم  سخنرانی  مجلس

  شیوه  روند، به می  بیرون  از محضرت  شوند اما چون تو حاضر می  سخنرانی  مجلس

پیامبر   سخن  که: ما به  است  ینا  سخنشان معنای   گویند. پس می  استهزا و تمسخر چنین
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خداوند بر   هستند که  کسانی»  منافقان « گروه این»  ایم نداشته  و توجهی  التفات  هیچ

  از خیر روی  چیزی  سوی  به  و دلهایشان  نیاورده  ایمان  پس«  است  مهر نهاده  دلهایشان

  فهم  نه  پس  کفر و عناد و نفاق در «اند کرده  پیروی  و از هواهایشان»آورد  نمی

 . قصد صحیحی  دارند و نه  صحیحی

  منافقان  درباره  کریمه  آیه  اند که: این کرده  نقل  نزول  سبب  در بیان  و مقاتل  جریج ابن

قرار   مورد سؤال با تمسخر  منافقان  از سوی  که  اصحابی  ؛ از جمله است  شد. گفتنی  نازل

از »گوید:  می  دهلوی هللا ولی  بودند. شاه  عباس بن هللمسعود و عبدا بن هللگرفتند؛ عبدا

 «.شد  نازل  االیمان  ضعیف  تهدید مردم  در باب  اینجا تا آخر سوره

 

 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
و   آورده ایمان  عزوجل  خدای  خیر لذا به  راه  سوی  به «شدند  راهیاب  که کسانی  ولی»

  این  معنی یا «افزود  را هدایت  آنان»؛  توفیق  کردند، او با بخشیدن  عمل  شفرمانهای  به

  این  و بصیرت  علم ، ، ایمان ، ثبات ، بر هدایت آنان  و استهزای  منافقان  است: رویگردانی

را   تقوی  ایشان  به  تعالی  حق یعنی: «را عطا کرد  تقوایشان  و بدیشان»افزود   یافتگان راه

مورد پسند   که  عملی  بر انجام  بخشیدنشان  نمود، با توفیق  یاریشان  کرد و بر آن  مالها

 . است  وی

 

 ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  
  آنان بر»  و غافلگیرانه « بناگاه»  یعنی: قیامت « ساعت  برند که انتظار می  آیا جز این»

زیرا  « است  پدید آمده  اینک  آن»  نزدیکی  های و نشانه « ماتعال  هرآینه  فرارسد؟ پس

اند  ‡انبیا   آخرینصمحمد  حضرت  بودند که  خود خوانده  در کتابهای  کتاب  اهل

  به  شریف  در حدیث . است  قیامت  های خود از نشانه ص  حضرت  آن  ، بعثت بنابراین

فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  از انس  و غیر آنان  و مسلم  بخاری  روایت

  شدم  برانگیخته  رسالت  به  درحالی : منةوالسباب،وأشاربالوسطيكهاتينةناوالساعأبعثت»

  خود اشاره  و وسطای  سبابه  انگشت دو  ـ و به  است( نزدیک)  چنین این  قیامت  که
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 « است  اندرزشان  سد، دیگر کجا جایر در  آنان رستاخیز بر  که  گاه آن  پس»«. کردند

  ت، وق هنگام  در آن اگیرند؟ قطع بیاید، آنها ازکجا پند می  آنان بر  قیامت  که  گاه یعنی: آن

 . است  رفته  از دست  پندگرفتن

 

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  

 جخ   
بر  و  باش  قدم  ثابت  عقیده  این یعنی: بر « جز خدا نیست  معبودی  هیچ  که  بدان  پس»

  است  ممکن  که  یعنی: از گناهی « جوی  آمرزش  خویش  گناه  و برای»استمرار بورز   آن

از   ایشان  با وجود عصمت صپیامبر   دستور به  . این بخواه  از تو سرزند، آمرزش  گاهی

  کنند. شایان امر اقتدا  در این ص  حضرت  آن  تا به  است  ایشان  امت  به  ؛ تعلیمی گناه

  خواستند چنان می  آمرزش أنیز از خدا ص  اکرم  رسول  حال  در عین  که  ذکر است

 ص  حضرت  آن  که  است  آمده  از ابوهریره  طبرانی  روایت  به  شریف  در حدیث  که
صد بار از   در روزی  من همانا: ةمرمائةاليومفيليهإوأتوبستغفراهللألنيإ»فرمودند: 

پیامبر   است: ای  این  معنی یا«.  کنم می  او توبه  سوی  و به  خواهم می  خداوند آمرزش

و   بخاری  روایت  به  شریف  . درحدیث استغفار بخواه  و افضل  امور اولی  بر ترك !ص

  خواهی ر مورد آمرزشد  الهی  فرمان  به  ـ در عمل ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  مسلم

بهعلمأنتأوماأمريفيسرافيإووجهليخطيئتياغفرلياللهم»کردند:  دعا می  ـ چنین

اغفرلي،اللهممنيبهعلمأوماأنتأمريفيسرافيإووجهليخطيئتياغفرلي،اللهممني

در   و اسرافم  خطا و جهل  بر من لها!: بار اعنديذلك،وكلوعمديوخطئيوجديهزلي

امور   ، بیامرز. بار الها! بیامرز بر من داناتر هستی  از من  آن  تو به  را که  را و آنچه  کارم

در   همچنین«.  است  نزد من  اینها را که  را و همه  قصدم را و خطا و  ام و جدی  غیر جدی

اللهم»کردند:  دعا می  آخر نماز چنیندر  ص  حضرت  آن  که  است  آمده  شریف  حدیث

،منيبهعلمأوماأنت،وماأسرفتوماأعلنت،وماأسررتخرتأوماماقدمتاغفرلي

را   و آنچه  ام داده  انجام  پنهانی  را که  آنچه  بیامرز بر من : بار الها!نتأالإلهإاللهيإأنت
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،  داناتری  آن  به  تو از من  را که  را و آنچه  ام روی زیاده  نو بیامرز بر م  ام آشکار کرده  که

روایت   به  شریف  در حدیث  همچنین«.  جز تو نیست  ، معبودی هستی  من  تو خدای

 و به  هللاال ا  اله ذکر ال  به»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوبکر صدیق 

را   مردم  گفت: همانا من  بسیار تکرار کنید زیرا ابلیسدو را   استغفار پایبند باشید و این 

  چون  ساختند، سپس  و استغفار هالك هللا اال  اله ال  مرا به  و آنان  ساختم  هالك  با گناهان

  پندارند که می( غلط  به)  آنان  پس  ساختم  ها هالکشان ؛ با هوس دیدم  کار را از آنان  این

 «.اند راهیافته

  سرزده  از آنان  که  نیز بر گناهانی « با ایمان  و زنان  مردان  برای» !صپیامبر   ای «و»

 یعنی:« از شما را  هر یک  آمد و رفت  جای  که  و خداست»  کن  طلب  ، آمرزش است

و  « قرارتان  داند و جای می»شما؛   شما را در اعمال  و تحرك  و جوش  جنب  جای

است:   این  معنی  قولی به «داند را می»  آخرت  ز شما در سرایا  یک کار هر  و مال  فرجام

شما   قرار و آرام  و جای  تان روزانه  شما را در اعمال  و گردش  و جوش  جنب  تعالی  حق

  این  معنی  حاصل»گوید:  می  دهلوی هللا  ولی  داند. شاه می  خوابتان  هنگام  به  را در شب

  نرسیده  آن  حقیقت  فهم  به  درآید ولی  علم  مجلس  به  که  است  شخصی  ، نکوهش آیات

  این  گردد همچنین  از دیگران  ، نیازمند پرسش دلش بر  نفس  هوای  هجوم  سبب  و به

 «. همچو شخصی  برای  قیامت از  است  ای دهی بیم  آیات

 

 ٿ ٺ ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ ڀ ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ

 ڦ   ڦ   ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٹ ٿ ٿ
  عزوجل از پروردگار  مؤمنان «نشد؟  فرو فرستاده  ای گویند: چرا سوره می  و مؤمنان»

  را به  ایشان  کند و در آن  نازل  ای سوره ص خویش  بر رسول  کردند که  درخواست

  بودند که  عظیمی  پاداش  به  جهاد و دستیابی  مشتاق  که  دهد؛ از بس  جهاد با کفار فرمان

یعنی:  « محکم  ای سوره  اما چون»  است  نموده  آماده  مجاهدین  برای  عزوجلخداوند 

  برای  و احتمالی  شبهه  هیچ  در آن  که  ای گونه  به «شود  فرستاده»  و واضح  غیر منسوخ

  جهاد فرض  یعنی: در آن «شود ذکر  قتال  و در آن»باشد   وجود نداشته  دیگری  معنای
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و   است  محکم  سوره  ازجهاد یاد شود، آن  در آن  که  ای هر سوره»ید: گو می  شود. قتاده

  محکمی  سوره  چون ! آری«. باشد می  منافقان بر  قرآن  آیات  ترین ، سخت آیات  این

 « است  بیماری  در دلهایشان  را که  کسانی»شود؛  جهاد فرض   شود و در آن  فرستاده

  کسی  تو مانند نگاه  سوی  به  که  بینی می»منافقانند   انو آن  است  ای و شبهه  یعنی: شک

  به  ، منافقان هنگام  یعنی: در آن «نگرند باشد، می  شده  هوش بی  مرگ  از سکرات  که

  و بازمانده  شده  خیره  مرگ  در هنگام  چشمانش  نگرند که می  کسی  تو مانند نگاه  سوی

  سبب  ، به بر منافقان  حالت  این  دادن  دست  البته . است  شده  هوش بی  مرگ  و از ترس

 برای  است  اولی  پس»  کفار است  سوی  به  آنان  و گرایش  از جنگ  شان وبزدلی  جبن

شود. یا  می  پیوندد و نزدیک می  آنان  برند، به بد می  از آن  منافقان  که  یعنی: آنچه « آنان 

  که  برایشان  است است: بهتر  این  . یا معنی بر آنان  و وای  حالشان  است: بدا به  این  معنی

 باشد: می  مفسر آن  بعدی  آیه  که  بگویند چنان  پسندیده  کنند و سخن  اطاعت

 

 ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
  نسخ و  یعنی: فرمانبرداری « بهتر است  برایشان  شایسته  و سخنی  پذیری  فرمان»

 «شد  قطعی کار  و چون»  است  و جبن  بهتر و سزاوارتر از مخالفت  ، برایشان نیکوگفتن

  خدا صادق اگر با  پس»؛  پیوست  واقعیت  به  شد و جنگ  کارزار جدی  یعنی: چون

از  « بهتر است  برایشان  شک بی»جهاد   به  و اشتیاق  و اطاعت  در اظهار ایمان« باشند

 . و نفاق  لفتو مخا  نافرمانی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
و فساد   فتنه  در زمین  که  است  نزدیک  امور شوید، البته  بسا اگر متولی  چه  پس»

و   متولی  یعنی: اگر شما منافقان «بگسلید  خود را از هم  پیوند خویشاوندیهای کنید و

  و قطع  شتار همدیگر، خونریزی، ک بسا با ستمگری  شوید؛ چه  امر امت دار عهده

  آن  کثیر در معنی  کنید. اما ابن  فساد پیشه  ، در زمین و قومی  خویشاوندی  پیوندهای

ـ   جاهلیت  دوران  شیوه  و سرباز زنید؛ به  برگردانده  بسا اگر از جهاد روی  چه گوید: می
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 ابعد  که  رخدادی  بر توقع»  عسی«  ـ برگردید. کلمه  و غیره  در زمین  فساد افروزی مانند

تصور   قابل  در مورد خداوند متعال  توقع  کند و از آنجا که می  پیوندد، داللت می  وقوع  به

در «  عسی»  باشد پس دانا و محیط می  طور یکسان به  و آینده  زیرا او بر گذشته  نیست

  آمده  شریف  حدیث در . مفید توقع  نه  است  و قطعیت  مفید تحقق  مورد خداوند متعال

معفيعقوبتهتعالياهلليعجلنأحريأذنبمامن»است:  فييدخرلصاحبهماالدنيا

وقطيعالبغيمنةخراآل   خداوند متعال  که نیست  آن  سزاوارتر به  گناهی  : هیچالرحمة

  ذخیره  در آخرت  صاحبش  برای  که  بفرستد ـ بجز آنچه  را در دنیا شتابان  آن  عقوبت

 «. پیوند رحم  و قطع  کند ـ مانند بغاوت می

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  
 « کرده  را لعنت  خدا آنان  هستند که  کسانی  همان»ستمگر و فساد افروز  « گروه  این»

  از شنیدن «را  و آنان»  است  و طرد کرده  دور ساخته  خویش  را از رحمت  یعنی: آنان

  رعایت  به را  آنان  که  آنچه  از مشاهده « است  را کور کرده  ناشنوا و چشمهایشان»  حق

  خونها و چپاول  در ریختن  فروروی  عدم  ـ یعنی  در مورد بندگانش أخداوند  حق

 گردد. می  ـ رهنمون  اموالشان

 

 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
  و به  کرده  توجه  آن  دهنده تکان  ندها و هشدارهایپ  تا به «کنند تدبر نمی  آیا در قرآن»

  نهاده  هایشان قفل  یا مگر بر دلهایی»کنند   عمل  آن  قاطع  آشکار و برهانهای  های حجت

فهمند  نمی  ، در نتیجه است  شده  نهاده  هایی قفل  یعنی: یا مگر بر دلهایشان «؟ است  شده

  دلهای  که  است  آن  ، برای نکره  صیغه  به«  قلوب»ذکر  شود. باز نمی  حق  برای  و دلهایشان

 باشد. نظر می ، مورد از آنان  برخی
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 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
  سوی به  و از اسالم  یعنی: مرتد شده «برگشتند  خویش  پشت  به  که  کسانی  گمان بی»

  روشن  هدایت  راه  بر آنان  که از آن  پس»غاز بر کفر بودند در آ  که  کفر بازگشتند چنان

  گمان آوردند؛ بی  آنان  به صاکرم  رسول  که  روشنی  آشکار و دالیل  با معجزات «شد

  خطاها را برایشان  آن در  را و افتادن  خطاها و اشتباهاتشان « آراست  آنان  به  شیطان»

را   آروزهایشان  میدان یعنی: « انداخت  دور و درازشان  آرزوهای  و به»داد   جلوه  آسان

 داد.  فریبشان ، داد و در نتیجه  عمر را وعده  طول  آنان  گستراند، به

 

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ھ  ھ    ھ  ے  ے

 ۈ        ۈ  
  الهی  کرده  نازل  وحی  که  کسانی  به  آنان  که  است  از آن»  شان ارتداد و گمراهی « این»

قهقرا   به  که  منافقانی  گروه  این  یعنی: ارتداد و گمراهی «داشتند، گفتند نمی  را خوش

  ـ یعنی هستند  ناخوش  الهی  از وحی  که  کسانی  به  آنان  که  است  سبب  برگشتند، بدین

 « نیمک کارها از شما اطاعت  در بعضی  زودا که»گفتند:   یا یهود ـ چنین  مشرکان  به

  پیامهایشان با  و مخالفت ص  اکرم  با رسول  کارها(، همانا دشمنی  مراد آنها از: )بعضی

کرد   ارتداد حکم به  آنان بر  سخنانشان  با این  عزوجل  خدای  که  کنیم می  . مالحظه است

ما »گویند:  می  کفر وگمراهی  ائمه  در عصر ما به  که  کسانی  خواهد بود حال  چگونه  پس

  پس«  است  آنها آگاه  و خداوند از پنهانکاری»«. ؟! شما هستیم  کارها مطیع  در تمام

  همداستان  و با آنان  چیده  توطئه أخدا  با دشمنان  طور پنهانی به  منافقان  داند که می

 را بر مال کرد.  شان توطئه  ، این نهان آشکار و  دانای  ، خدای ترتیب  این  اند. به شده

 

 ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
  حق  علم  است  یعنی: چگونه «گیرند را می  جانشان  فرشتگان  که  وقتی  چگونه  پس»

است:   این  گیرند. یا معنی را می  جانشان  فرشتگان  که  گاه آن  پنهانکاریهایشان  به  تعالی
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را   عذاب  این  و چگونه  خواهند داشت  حالی  خواهند کرد، چه  چه  هنگام  در آن  پس

  مراد، زدن قولی: به «زنند می  آنان  و پشت  بر چهره»؛  خواهند آورد؟ فرشتگان  تاب

  رسول  برای  ای یاری  عنوان  ـ به  جنگ  در هنگام  منافقان  و بر پشت  بر چهره  فرشتگان

  که  رحالید  . یعنی است  جانشان  گرفتن  از حالت  تصویری  . یا این ـ است صخدا 

ها و  بر چهره  آهنین  گیرند، با گرزهای را می  جانشان  با قهر و خشونت  فرشتگان

 کوبند. می  قفاهایشان

 

 ې  ې    ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
  که  است  از آن»ذکر شد؛   که  مذکور و بر وصفی  شیوه  به  از منافقان  ستاندن جان « این»

  دشمنان با  شان ، همداستانی از کفر و معاصی « آورده  خشم  بهخدا را   از آنچه  آنان

  پیروی» ؛ و یارانشان صبا پیامبر   و مخالفت  و ستیزه  چینی در امر توطئه أخدا

،  از ایمان  عزوجل  خدای  را که  یعنی: آنچه «نداشتند  را خوش  اش اند و خشنودی کرده

  این  به أخداوند « پس»نداشتند   پسندد، خوش می  از مؤمنان  و پشتیبانی  توحید، طاعت

از ارتداد   قبل  را که  خیری  اعمال  ، آن جمله  از آن «گردانید  را تباه  اعمالشان»  سبب

 بودند.  داده  انجام

 

 ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
  اند که پنداشته» ؛ ستا  نفاق  یعنی: بیماری « است  بیماری  در دلهایشان  که آیا کسانی»

، خداوند  سان بدین ؟ مؤمنان  به  نسبت «را آشکار نخواهد کرد  هایشان خدا هرگز کینه

  پنهان  مؤمنان  علیه  را که ها و حسدهایی ها، بغض دشمنی  را تهدید کرد که  منافقان  متعال

و  صا بر پیامبر کاریه پنهان ها و کینه  این  که  طوری  دارند، آشکار خواهد کرد به می

در   خداوند متعال  که شوند؛ چنان  رسوا و مفتضح  و هویدا گردد و آنان  معلوم  مؤمنان

 کار را کرد.  این«  برائه«  سوره
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 ڀٺ  ٺ   ڀڀڀ ٻٻٻپپپپ ٻ ٱ
را با   ، منافقان یعنی: اگر بخواهیم « نمایانیم تو می  را به  آنان ا، قطع و اگر بخواهیم»

  و معرفت  شناخت  چنان  ، به کنیم می  و معرفی  شناسانیم تو می  به  دشانو افرا  اشخاص

  های نشانه یعنی: به « سیمایشان  را به  ، آنان در نتبجه»باشد   دیدن  مقام  قائم  که  تامی

  چرا که « شناختی می» شوند متمایز می  از دیگران  دارند و با آن  بر سیمایشان  که  خاصی

و »  هویداست  سیمایشان ، بر هایشان قلب  تاریکی  از انعکاس  اثری  بسان  نفاق  ظلمت

  سخن  و فحوای  مقصد، روش قول:  لحن « شناسی می  شان سخن  را در آهنگ  آنان  البته

  دار و زننده نیش  سخنان  و گفتن  تو ومسلمانان  عیبجویی  به  منافقان ! . آری است  گفتن

  مربوط به  متکلم  شود که می  فهمیده  درست سخنشان   از لحن  که  طوری  پردازند به می

  منافقی نزد رسول  ، هیچ آیه  این  که: بعد از نزول  است  . نقل است  گروه و  حزب  کدام

  شناختند. انس او را می ص حضرت  آن  که این مگر  گفت نمی  سخن ص  اکرم

با ما   از منافقان  تن  نه  غزوه  و در آن  بودیم  شده  غزوات از  یکی  ما عازم»گوید:  می

  خوابیدند و صبح  شبی  منافقان  آن  بودند پس  درد آمده  به  از آنان  بودند و مردم  همراه

و خدا »«.  است  منافق  شخص  بود: این  نوشته  از آنان  هر یک  پیشانی بیدار شدند، بر  که

شما را در برابر   ماند پس نمی  بر او پنهان  ای هانیکار پن و هیچ «داند می را  اعمالتان

 از  گروهی ص  اکرم  رسول  که  است  شده  ثابت  کند. در روایات می  مجازات  اعمالتان

  روایت  به  ذیل  شریف  در حدیث  نمودند از جمله  معرفی  نام را به  منافقان

  نموده ایراد  ای ما سخنرانی  برای ص  اکرم  رسول»فرمود:   که  است  آمده عامر بن عقبه

: فليقمسميت،فمنمنافقينفيكمنإفرمودند:   عزوجل  خدای  از حمد و ستایش  و پس

  خویش  جای ، از بردم  نام  من  را که  هر کس  هستند پس  شما منافقانی  در میان  گمان بی

  ! برخیز ای فالن ! برخیز ای  النف  برخیز ای ! فالن  فرمودند: برخیز ای  گاه برخیزد. آن

  در میان  گمان فرمودند: بی بار دیگر  بردند. سپس  را نامنفر   وشش سی  که ! تا آن فالن

  از نزد مردی عمر»افزاید:  می راوی«. دارید از خداوند پروا  هستند پس  شما منافقانی

خود را   او چهره  که  گذشت  درحالی بودند  را برده  نامش ص  اکرم  رسول  که  از همانان

  است  شده  ، از او پرسید: تو را چه شناخت می او را  از قبل عمر  بود و چون  پوشانده
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  به [خود  در مورد معرفی]را  صپیامبر   سخن  منافق  ؟ آن ای را پوشانده  ات چهره  که

 «.روزگار!  بدبخت  شو ای  زد و گفت: گم  نهیب بر او عمر  کرد. پس  نقل  وی

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 « بداریم  تا معلوم»بر شما   جهاد مسلحانه  کردن  با فرض « آزماییم شما را می  و البته»

تا   دهیم می جهاد فرمان   شما را به ! آری «از شما را  و صابران  مجاهدان»ظهور   علم  به

  و بر دین  جا آورده  امر ما را به  کسی  چه  که  بداریم  ظهور و شهود معلوم  علم  به

و تا »ورزد  می  ، صبر و پایداری است  شده  مکلف  بدان  که  اعمالی  و دشواریهای  خویش

  و آزمایشتان  قصد امتحان  و اخبار شما را به  یعنی: احوال « اخبار شما را بیازماییم

  و چه  کرده  اطاعت امر ما را  کسی  چه  آشکار شود که  تا بر مردم  گردانیم  آشکار و برهنه

 . است  پا زده پشت  آن  به  کسی

 

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چ  چ  ڇ   
 گروه:  مراد از این «خدا بازداشتند  را از راه  و مردم  کفر ورزیده  که  کسانی  گمان بی»

را از   مردم  بود که  گونه  این أخدا  از راه  ند. بازداشتنشانا کتاب  قولی: اهل و به  منافقان

  آنان بر  هدایت  راه  که و بعد از آن»کردند  می  منع صپیامبر   و پیروی  اسالم  پذیرش

و   قاطع  های و حجت  روشن  معجزات  بعد از مشاهده  که  یعنی: همانان «شد  روشن

با »؛  است أخداوند  از جانب  مبر بر حقیپیا صمحمد   که  حقیقت  این  دانستنن

  و جانبی  شق در  آنان  ورزیدند. شاقوا: یعنی  دشمنی  و با ایشان «کردند  پیامبر مخالفت

  خدا هیچ  هرگز به»اینان:  ! . آری دیگری  و جانب  در شق صقرار گرفتند و پیامبر 

  کار فقط به  با این  بلکه و اصرار بر کفر  ایمان  با فروگذاشتن «رسانند نمی  زیانی

  یعنی: به« خواهد کرد  را حبطه  خدا اعمالشان  زودی  و به»رسانند  می  زیان  خودشان

  سبب  به را و مانند آن  رحم  ، صله صدقه  ـ چون  خیرشان  اعمال أخداوند  زودی
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ها و  گنیرن قولی: مراد از اعمالشان:  خواهد گردانید. به  ارزش و بی  باطل  کفرشان

دادند و  می  سازمان أخدا  دین  بردن  و از بین  اثر ساختن بی  برای  که  است  هایی توطئه

 انگیختند. برمی صخدا   رسول  علیه  که  است  هایی غایله

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
  درآنچه «برید  فرمانبرید و از پیامبر نیز   از اهلل فرمان اید! آورده  ایمان  که کسانی  ای»

 ص رسولش  و سنت أخدا  در کتاب  که  و قوانینی  شوید؛ از شرایع مأمور می  بدان  که
را   خویش  ثوابهای و  یعنی: حسنات «نگردانید  خود را باطل  و اعمال»  است  ذکر شده

  تقسیر آن کثیر در نگردانید. ابن باطل  گذاری  و منت  طلبی  ، ریا، شهرت کبیره  با گناهان

 «.نگردانید  خود را با ارتداد باطل  اعمال»گوید:  می

 باور  بر این ص  اکرم  رسول  یاران»گوید:  می  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  ابوالعالیه

  باشرك  که رساند چنان نمی  زیان  گناهی  (، هیچهللاالا )الاله  به  عقیده  با داشتن  بودند که

  نازل  کریمه  آیه  شود پس نمی  سودمند واقع  خیری  عمل  ، هیچ تعالی  حق  به  ورزیدن

  کریمه  آیه«. گرداند  را باطل  عمل  گناه  بودند که  آن  نگران أ ، اصحاب پس  شد. از آن

  و ابوحنیفه  دهند. مالک می را هدر  ، طاعات کبیره  گناهان  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به

  ، جایز نیست کرده  را شروع  آن  شخص  که  ای نافله  ترك  برآنند که  آیه  همین  بر اساس

  به  اما چون  است  خویش  نفس ، امیر نفل  عمل  به  کردن  از شروع  گذار قبل زیرا نافله

  است  کرده  عزم  آن  و بر انجام  نموده  ملزم  کرد، دیگر خود را بدان  شروع  نفل  عمل

 باشد. می  واجب  بر وی  آن  کردن  ، تمام بنابراین

 

 ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
 در  خدا بازداشتند، سپس  را از راه  کفر ورزیدند و مردم  که  کسانی  گمان بی»

  براییعنی:  «آمرزد را نمی  اند، هرگز خدا آنان اند در گذشته کافر بوده  که حالی

 . نیست  آمرزشی  ، هیچ شده  بر کفر ختم  با مرگ  کارشان  که کسانی
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در   مشرکان  گان کشته  درباره  کریمه  آیه  اند: این کرده  نقل  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 شد.  بدر نازل

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
  است  سستی و  . وهن: ضعف با دشمنان  ر و مقابلهبا کفا  از جنگ «نورزید  سستی  پس»

نباشید   و سازش  صلح  کفار به  یعنی: شما آغازگر فراخوانی «نخوانید  صلح  سوی  و به»

،  . بنابراین جایز نیست  دیگری  حال  هیچ  ـ به  ضعف  با کفار ـ جز در هنگام  زیرا صلح

  حال درعین  شوند ولی  تسلیم  آنان  مورند کهبا کفار مأ  جنگیدن  به  گاه تا آن  مسلمانان

  نکرده  ، نهی آن  به  مشرکان  و تمایل  گرایش  در صورت  صلح  از پذیرش  خداوند متعال

آخر األمر   اید پس و چیره  غالب  یعنی: شما با شمشیر و حجت «و شما برترید».  است

و »شوند   بر شما غالب  اوقات از  ، هرچند کفار در بعضی شماست  از آن  پیروزی

شما   و هرگز از اعمال»  خویش  و مدد و یاری  با نصرت « خداوند با شما است

  و تباه  را ضایع  کاهد و آن نمی شما را  اعمال  از ثواب  یعنی: هرگز چیزی «کاهد نمی

: شریف  حدیث  این  است  باب  این و از  کاست  وی  حقه: یعنی از حق  گرداند. وتره نمی

وترةصالفاتتهمن»   شد پس  فوت  نماز عصر از وی  : هرکسومالههلهأالعصرفكأنما

 «. است  رفته  کاهش  به  وی  و مال  خانواده  گویی

 

 ہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ےے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭڭۇ  
 دنیا،  زندگی  به  یعنی: گرفتار شدن « نیست  بیش  دنیا لهو و لعبی  این  همانا زندگی»

  وی  و در راه أخدا  برای  که  از زندگی  بخش  ندارد، مگر آن  جز لهو و لعب  اصلیح

گذرد. لعب:  می  وقت  در سریعترین  ندارد چرا که  و اعتباری  دنیا ثبات  زندگی  باشد پس

  به  را از امور مهم  انسان ، حال  در عین  باشد ولی  نداشته  در آینده  سودی  که  است  چیزی

لهو   ، آن ساخت  مشغول خود  به  مهم  اگر او را از کارهای  نگرداند پس  مشغول خود

دنیا   که  است  ، مفید آن سیاق  در این  معنی  این  بیان  شود که می  . خاطرنشان لعب  نه  است

بدارید،  بیاورید و پروا  و اگرایمان»جهاد شود   کفر، یا ارتداد، یا ترك  نباید سبب
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  است  در برابر طاعت  پاداش  . اجر: دادن در آخرت «پردازد شما می  ما را بهش  مزدهای

  بدارید، شما را به بیاورید و پروا  یعنی: اگر ایمان «خواهد را نمی  و از شما اموالتان»

  مصرف  به  و سایر امور خیریه  زکات خود را در  اموال  تمام  دهد که امر دستور نمی  این

دهد.  ، دستور می راه  در این  اموالتان از  اندکی  کردن  مصرف  شما را به  رسانید بلکه

طلبد و  را از شما نمی  و چیزی  نیاز است بی از شما  تعالی  حق  یعنی»گوید:  کثیر می ابن

فقیر   با برادران  مواسات  از آن  ، هدف است  نموده  شما فرض  در اموال  که  هم  صدقاتی

 «.خود شما برگردد  به  آن  ثواب تا سود و  شماست

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
شما  شما را از  اموال  تمام أیعنی: اگر خداوند «شما را از شما بخواهد  و اگر اموال»

شما  اند: اگر گفته  آن  در معنی  فیحفکم: مفسران «کند  اصرار از شما طلب  و به»بگیرد 

امر   اجرای و از «ورزید می  بخل»کند   مبالغه  والتانام  و در طلب  انداخته  دشواری  را به

،  هنگام  یعنی: در آن «آورد می  شما را بیرون  های کینه»  بخل  آن «و»کنید  می  ما امتناع

  است  داشتنی و دوست  محبوب  نزد انسان  شود زیرا مال آشکار می  شما با اسالم  دشمنی

  عقیده  کند؛ و آن نمی  باشد، صرف تر محبوب  و از مالنزد ا  که  آنچه را جز در  لذا او آن

 نیستید.  عقیده  شما اهل  کند که می  ثابت ، مال  شما از انفاق  امتناع  پس  است  راستین

  برای  بسیار از شخص  مال  کردن زیرا طلب  است  ایمان  در میدان  دیگری  درس  آیه  این

  نفاق و  ایمان  در عرصه  وی  آزمایش  برای  گاهی ، عرصهأخدا  در راه  آن  انفاق

 باشد. می

 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

    وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی
 یعنی: در «خدا  شود تا در راه می  از شما خواسته  هستید که  گروهی  شما همان»

 به «ورزند می  بخل  هستند که  از شما کسانی  گاه نید آنک  انفاق»خیر   های جهاد و راه

 را  مالتان  تمام  بسیار ـ که  مال  در انفاق  چگونه  پس  خویش  از مال  اندکی  انفاق 
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خود   زیان  به  که  نیست  ورزد، جز این  بخل  و هر کس» ورزید؟! نمی  دربرگیرد ـ بخل

؛ از  گردانیده  محروم  الهی  را از مزد و پاداش خود  خویش  یعنی: با بخل « ورزیده  بخل

  لو اموا  و عزت  شده  بر شما غالب  ورزید، دشمن  بخل  مال  دیگر اگر در انفاق  سوی

  است  زیانی  روید و این می  بسا خود شما نیز از بین  رود و چه می  از دست  شما همه

  است  پاك شما  اموال  به  از نیازمندیلذا او   نیاز مطلق و بی « است  و خدا غنی»آشکار 

  خیر و رحمت از  در نزد وی  که  آنچه  سوی  و به أخداوند  سوی  به «و شما فقرایید»

 «خواهد داد غیر از شما  مردمی  شما را به  بگردانید، جای  و اگر روی»وجود دارد 

  دیگری  قوم  تعالی  ید، حقبرگردان  و جهاد روی  ، تقوی اگر از ایمان ! عرب  قوم  یعنی: ای

  خدای  از شما برای  که  گرداند، قومی می  تان را جانشین  آورد و آنان شما می  جای را به

و   از ایمان  در رویگردانی «آنها مانند شما نخواهندبود  گاه آن»فرمانبرتر باشند   عزوجل

خواهند   مطیع  تعالی  حق  یآنها برا  بلکه أخدا  در راه  از انفاق  مال  و در بخل  تقوی

آنها   نظر دارند، از جمله  اختالف  قول  جدید بر چندین  قوم  این  در تعیین  بود. مفسران

  ، یا اهل ، یا تابعین ، یا انصار مدینه فرشتگان جدید:  قوم  مراد از این  که  است  ذیل  اقوال

  این  علم  که  است  اند. اما بهتر این ومو ر  یا فارس ، ، یا عجم و نخع  کنده  ، یا اهالی یمن

 شود. تفویض  عزوجل  خدای  امر به

؛  است  خبر داده  تعالی  حق  که زیرا چنان  است  ای غیبی  معجزه  در برگیرنده  کریمه  آیه

  دیگر برای  از اقوام  عزوجل  ابا ورزیدند، خدای  اسالم  پرچم  از حمل  عرب  قوم  وقتی

تا امروز،   شدند، که  پرچمدار آن  قوت  با کمال  فرستاد که  میدان  را به  انیسرباز  اسالم

  .در اهتزاز است  امت  از این  اقوامی  بر دوش  پرچم  این
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 ﴾فتح   سوره ﴿
 . است  ( آیه23)  و دارای  است  دنیم

 

«  فتح» ،صامبر پی  برای  مبین  فتح  با مژده  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

در »فرمود:   که  است  آمده  مغفل بن هللعبدا  روایت  به  شریف  شد. در حدیث  نامیده

  سوره  خویش  مرکب سوار بر  در مسیر راه ص  اکرم  ـ رسول  مکه  فتح  ـ یعنی  فتح  سال

 «.(خود رادر گلو گردانیدند  صدای  یعنی)کردند   ترجیع  را خواندند و در آن  فتح

  آمده  سوره  این  فضیلت  به  راجع  خطاب عمربن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

  شد که  نازل  ای سوره  بر من ، گذشت  که  در شبی»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

...«. _ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿تر است:  داشتنی ، دوست است  در آن  که  از دنیا و آنچه  نزد من

  مدینه  به  حدیبیه  از صلح ص  اکرم رسول  بازگشت دنبال   ، به بزرگ  سوره  ! این آری

 شد.  نازل  ، بر ایشان منوره

  رسول داد زیرا  روی  هجری  ششم  در سال  حدیبیه  صلح  واقعه  شود که می  خاطرنشان

دند اما کر  حرکت  مکه  سوی  به  عمره  قصد انجام  به  سال  آن  القعده در ذی ص  اکرم

آنها   خبر منتشرشد که  این  حال  باز داشتند، در عین  مکه  را از ورود به  ایشان  قریش

  به  قصد ایشان  این  منظور ابالغ  به ص  اکرم  رسول  فرستاده  را ـ که  عفان بن عثمان

را   خبر، مسلمانان  این  شیوع  دنبال  به صحضرت  اند. آن رسانیده  قتل  بود ـ به  قریش

  نام به  که خود در زیر درختی  با پیامبر گرامی  فراخواندند و ایشان  بیعت  به

هرگز   که و این  بادشمن  بر جنگ  آمدند و با ایشان  هم شد، گرد  معروف«  الرضوانةشجر»

نیز «  الشجره  بیعه»و «  الرضوان بیعه»،  بیعت  این  نمودند که  فرار نکنند، بیعت  از میدان

  که  طوری  کرد به  مرعوب  را سخت مشرکان  بود که  بیعت  همین  شود. در واقع می  میدهنا

  اکرم  را نزد رسول  ای ، نماینده با مسلمانان  و متارکه  منظور عقد صلح  به  آن  آنها به دنبال

  این  شد. پس  نیز تکذیب   عثمان  حضرت  قتل  دیگر، شایعه  فرستادند و از سوی ص

  بزرگتر از صلح  فتحی»گوید:  می  زهری  که  بود. چنان « مبین  فتح«  ، خود همان حصل

  و همنشینی  معاشرت  با مسلمانان  صلح  بر اثر این  مشرکان  رو که  نبود، از آن  حدیبیه
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  سه  مدت  نفوذ کرد و در عرض  در دلهایشان  اسالم  راشنیدند پس  آنان  حق  و پیام  کرده

  اسالم  ، سواد اهل ایشان  شدن  شدند و با مسلمان  مشرف  اسالم  بسیار به  قیخل  سال

خیبر را نیز   ، خداوند متعال مدینه  به ص  اکرم  رسول  از بازگشت بعد  البته«. بسیار شد

  تعدادشان  که  در حدیبیه  کنندگان شرکت  خیبر را میان  غنایم  ایشان گشود و  برایشان

  مشارکت  غنایم  دیگر را در آن  کسی  کردند و جز آنان  بود، تقسیم  تنهزار و پانصد 

 ندادند.

  دست  از جنگ  سال  ده  مدت  به  طرفین  امضا شد که  مبنی  بر این  حدیبیه  صلح  معاهده

شرط   این باشند، بر  و تجاوز ایمن  و جنگ  ، از خونریزی مدت  در آن  بردارند و مردم

 که:

 او را  آمد، ایشان ص  اکرم  خود نزد رسول  سرپرست  اجازه  بدون  ز قریشا  اگر کسی

 او را به  ، قریش پیوست  قریش  به  ایشان  از اصحاب  برگردانند و اگر کسی  قریش  به

 برنگردانند.  مدینه 

. درآید  از طرفین  یکی  عهد و پیمان  تواند به دارد می  دوست  آزادند و هر کس  قبایل  بقیه

  درآمدند و قبیله صخدا  رسول  عهد و پیمان  به  شتابان  خزاعه  ، قبیله بر اثر آن  پس

 . قریش  عهد و پیمان  بنوبکر به

 بعد به  در سال  برگردند و قریش  از مکه  سال  در آن  مسلمانان  بود که  شرط دیگر این

  آن خود به  کرده  در غالف  با شمشیرهای  روند و مسلمانان  بیرون  روز از مکه  سه  مدت 

 دهند.  را انجام  عمره  و مراسم  وارد شده

  یک  مسلمین و  اسالم  برای  در حقیقت  صلح  ، این است  گفته  زهری  که چنان ! آری

  موقعیت و  مهم  و نقش  مسلمین  جایگاه  به  در آن  بود زیرا قریش  بزرگ  پیروزی

  گسترش  را برای  زمینه  با قریش  دیگر، متارکه  سویکردند و از   اعتراف  ممتازشان

یا   مبین  فتحی  ، این در واقع  کرد پس  فراهم  و صلح  امنیت  در سایه  اسالمی  دعوت

شمار   که  است  این  حقیقت  این  گواه  بود. بهترین  مکه  فتح  برای  وتمهیدی  مقدمه

بعد از   بود اما دو سال  ، هزار و پانصد یا هزار و چهارصد تن صلح  در هنگام  مسلمین

  عاص عمروبن ولید و خالدبن  شد که  بالغ  هزار تن  ده  به  ، شمار مسلمین مکه  در فتح  آن
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  را فتح  مکه  شما فتح» اند: گفته  عنهم هللا مسعود، جابر و براء رضی بودند. ابن  جمله  از آن

 «. دانیم می  را فتح  حدیبیه  ما صلح  شمارید ولی می

بر   سوره  این  بودند که  از سفر حدیبیه  بازگشت  در راه ص  اکرم  رسول  که  است  نقل

  ازحدیبیه  چون»فرمود:   که  است  شده  روایت مسعود بن هللشد. از عبدا  نازل  ایشان

بیدار   رفتیم  خواب به  و چون  آمدیم فرود  و استراحت  خواب  برای  ، آخر شب بازگشتیم

  در خواب هنوز ص  اکرم  بود و رسول  کرده  خورشید طلوع  که  گاه مگر آن  نشدیم

بیدار شدند و   ایشان  گاه . آن را بیدار کنیم  اثنا با خود گفتیم: باید ایشان  بودند. در این

، یا  است  مانده  خواب در  که  دهید و کسی  انجام دادید، می  انجام  را که  فرمودند: آنچه

 مسعود را قضا آورید. ابن نماز بامداد خود  کند. یعنی می  ، چنین است  کرده  فراموش

  پرداختیم  آن  وجوی جست  و به  کردیم  را گم ص  اکرم  اثنا شتر رسول  گوید: در این می

و   را آوردم  آن  بود. من  آویخته  درختی بر  مهارش  که  یافتیم  را در حالی  آن  پس

 ص بر ایشان  که  بودیم  راه  و در میان  افتادیم  راه  سوار شدند و به  آن بر ص  حضرت

ٱ      ﴿سوره:   ما خبر دادند که  شد، به  برداشته  ایشان از  وحی  فرودآمد...  و چون  وحی

 «. است  شده  نازل بر ایشان  _ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ    
  گشودن  معنی  ، اصال به فتح: در لغت «آشکار  فتحی  به  کردیم  تو حکم  همانا ما به»

زور یا   به  سرزمین  و ظفر بر یک  از: غلبه  است  جهاد عبارت  در باب  و فتح  است  قفل

  فتحی  به  رایتما ب !صپیامبر   که: ای  است  . مراد این غیر آن  یا به  جنگ  ، به صلح  به

  جهادت  زور و غلبه  به ـ که   و غیر آن  مکه  ـ فتح  کردیم  حکم  و آشکار در آینده  روشن

 شود. میسر می

خداوند  و  است  حدیبیه  صلح  آیه  در این«  مبین  فتح»، مراد از  از نظر جمهور مفسران

  بعدی  و فتوحات  مکه  فتح  سبب  حدیبیه  صلح  نامید که  را فتح  رو آن  از آن  متعال

.  است«  مرسل مجاز«  از انواع  باشد که می  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  گردید و این

را   آن  خداوند متعال  که  است  مکه  ، فتح آیه  در این  مراد از فتح  برآنند که  گروهی  ولی
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داد و تعبیر از   وعده  مؤمنان و صپیامبر   به  بشارت  طریق  به  موعدش  از فرارسیدن  قبل

  این  باشد، گویی می  در آینده  آن  حتمی  بر تحقق  معنی  داللت  ، برای گذشته  زمان  به  آن

 باشد. می  پیوسته  واقعیت امر به  یک  در حکم  که  است  مسلم  چنان  فتح

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
میسر   رو برایت  را از آن  فتح  این !صپیامبر   یعنی: ای «مرزدتا خدا بر تو بیا»

و   راست  راه  سوی  به  و هدایتت  فتح  نعمت  رساندن  اتمام  به  تا همراه  گردانیدیم

  جمع  برایتنیز   باشد، آمرزش می  نهفته  و شوکتت  عزت  در آن  که  ای و غلبه  پیروزی

و تو را بر   و هموار کردیم  را برتو آسان  مکه  ، یا فتح هحدیبی  فرمود: صلح  گردد. گویی

  را همه  دارین  عزت  ، یعنی و بلندمدت  عاجل  تا هدفمندیهای  پیروز گردانیدیم  دشمنت

از   قبل «تو  ازگناه  گذشته  را که  آنچه»؛  و بر تو بیامرزیم  گردانیده  تو جمع  برای  با هم

  را از آن  فتح  است: این  این  دیگر معنی  قولی . به بعد از آن « است  مانده  که  و آنچه»  فتح

  از رسالتت  از تو قبل  را که  سرزنشی  مستوجب  کارهای  تا آن  میسر گردانیدیم  رو برایت

از  ‡ . و از آنجا که انبیا تو بیامرزیم ، بر شده  واقع  بعد از آن  را که  و آنچه  سرزده

  که  است  عملی  دادن  در اینجا، انجام«  گناه»مراد از  اند پس معصوم  صغیره و  کبیره  گناهان

است:   قاعده  این  تعبیر از باب  باشد لذا این می اولی  خالف ‡انبیا   مقام  به  نسبت

 «. است  مقربان  ، گناهان نیکان  المقربین: حسنات  برار سیئاتاأل  حسنات»

  کردیم میسر  رو برایت  را از آن  فتح  یعنی: این «گرداند  مخود را برتو تما  و تا نعمت»

  این  . یامعنی گردانیم  تو تمام بر  ادیان  بر تمام  دینت  خود را با پیروز ساختن  تا نعمت

  آن  به  طایف  فتح  نمودن  و پیوست  مکه  با فتح  گردانیم  خود را برتو تمام  است: تا نعمت

و »رسید   اتمام  به  نعمت  مکه  گردید و با فتح  بعدی  ساز فتوحات مینهز  حدیبیه  زیرا فتح

  راهی  به»  گردانیم واستوار  قدم ، تو را ثابت فتح  یعنی: تا با این «کند  تا تو را هدایت

 باشد. می  آن شعایر  و اقامه  ، تبیین و تبلیغ  اسالم  همانا راه  که « راست

فرمودند:  ص  اکرم  شد، رسول  نازل  آیه  این  گوید: چون می  نزول  سبب  در بیان  انس

،  است  زمین  بر روی  که  آنچه  از همه  نزد من  که  است  شده  نازل  ای آیه  همانا بر من»
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گفتند:   نمودند. اصحاب  قرائت  را بر اصحاب  آن  سپس«. باشد تر می داشتنی دوست

با شما   که  ساخت  روشن  خداوند متعال  اینک خدا!  ولرس  و گوارا باد بر شما ای  مبارك

  بود که  خواهد کرد؟ همان  معامله  باما چگونه  که  دانیم کند اما ما نمی می  معامله  چگونه

 شد.  نازل« 5/  آیه»  _گ  گ﴿  تا   _ڍ  ڍ        ڌ﴿آیه: 

 صخدا   ود: رسولفرم  که  است  آمده  شعبه بن مغیره  روایت  به  شریف  در حدیث
آیا  شد:  گفته  ایشان  به  شد پس می  متورم  پاهایشان  گزاردند تا بدانجا که بسیار نماز می

؟  است را بر شما آمرزیده  و واپسین  نخستین  گناهان  عزوجل  خدای  که  است  جز این

  : آیا بنده شكورااعبدفالأكونأ»آورید؟ فرمودند:  قدر بر خود فشار می  چرا این  یعنی

 «.؟ نباشم  شکرگزاری

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  نداشته  در پی  ذلتی  هیچ  برتر که  ای پیروزی  یعنی: به « قوی  نصرتی  و تا خدا تو را به»

و   سیادت  مفهوم  حدیبیه  شد زیرا با صلح  چنین  که  راستی  و به «دهد  نصرت»باشد 

شد،   جدید ـ محقق تعابیر  ـ به  آن  و استقالل  اسالمی  دولت  و خارجی  داخلی  حاکمیت

  نیز در صحنه  سیاسی  و پیشوای  حاکم  یک  صفت  به  نبوت  در جنب ص  اکرم  رسول

  دولت  شد و مشرکان  تثبیت  اسالمی  و دولت  امت  پایتخت  عنوان  به  ظاهر شدند، مدینه

  اعتراف  آن  و استقالل  حاکمیت  بهو   شناخته  رسمیت  را به  منوره  در مدینه  اسالمی

 نمودند.

 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
  آنان ، در نتیجه «فرود آورد  مؤمنان  را در دلهای  آرامش  که  کس  آن  است»  تعالی «او»

  نهادند وقلبهایشان  گردن  حدیبیه  صلح  به  دادن  در تن  صو رسولش أخدا  حکم  به

  طمأنینه  این  سبب به  یعنی: تا مؤمنان «بیفزایند  برایمانشان  تا ایمانی»  یافت  آرامش  آن بر

  نام به  معنی  از این  امروزه  اند، بیفزایند. که داشته  از قبل  که  را بر یقینی  ، یقینی و آرامش
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  که  است  نیز صحیح  تأویل  این ، همچنین شود. تعبیر می« لشکر  معنوی  روحیه  باال بردن»

  که افزاید چنان می  مؤمنان  ایمان ، بر و فرایض  احکام  به  عمل  وسیله  به  تعالی  حق

  آوردند، عقیده  مؤمنان  به ص  اکرم  رسول که  چیزی  اولین»گوید:  می عباس ابن

؛ نماز،  ترتیب  به  گاه ردند آنآو  ایمان أخداوند  یگانگی  به  ایشان  توحید بود و چون

  از آن  و زمین  آسمان  و لشکرهای»«. شد  مشروع  بر ایشان  ، جهاد و حج زکات

از   ـ اعم  غیبی  و لشکرهای  معنوی  ، لشکرهای حسی  یعنی: لشکرهای « خداوند است

  از آن  همه ـ  بر مؤمنان  روحی  آرامش  آوردن و فرود  شیاطین ، ، جنیان ، انسیان فرشتگان

  پردازد و سامان بخواهد، می  که  را هرگونه  کار آنان  تعالی  حق  پس  خداوند است

  ، با حکمت خلقش  مصالح  به  داناست « است  حکیم  دانای  همواره و خدا»دهد  می

 کند. تقدیر و تدبیر می  که  در آنچه  است

 

ک  ک  ک  ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

 گ  گ  گ  گ  ڳ  
 آنها  از فرودست  جویباران  که  را در باغهایی  با ایمان  و زنان  ، مردان تا سرانجام»

  است: خدای  چنین  تقدیر سخن «بدارد  جاویدان  آن درآورد و در  است  جاری

را   منانمؤ  منظور که  کند، بدین می  لشکریانش  را بخواهد، گرفتار سرپنجه  هر که  سبحان

 و شر  زدن سر  سبب  را به  و غیر مؤمنان  وارد کرده  بهشت  خیر به  خیر از اهل  قبول با

آورد تا  را فرود  یا فتح  آرامش  تعالی  است: حق  این  کند. یا معنی  عذاب  از آنان  بدی

  وند متعالخدا شود.  مترتب  ـ بر آن  بهشتی  باغهای  و مرد به  از زن  ـ اعم  ورود مؤمنان

  مردان  آنها متوجه  خطاب  که  آیاتی  اغلب  که یاد کرد با آن اصراحت  آیه  نیز در این  از زنان

  جهاد فرض  که  این  دلیل  به  زنان  نبرد که  گمان  گیرد؛ تا کسی را نیز در بر می  زنان  است

  گمان  در هر جا که  شوند. همچنین نمی وارد  بهشت  ، به نیست  آنان  بر ذمه  کفایی

  زنان  که آن  باشد، با وصف  مطرح  موعود بهشتی  های پاداش  به  مردان  یافتن  اختصاص

برد  می  نام  نیز از زنان اباز صراحت  عزوجل  اند اما خدای شریک  خطاب  نیز با آنها در آن

را بخواهد،   ر کهه  سبحان  نیز خدای «و»پدید نیاید   ای شبهه  گونه امر هیچ  تا در این
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یعنی:  «را بزداید  سیئاتشان  از آنان»  منظور که  کند، بدین می  لشکریانش گرفتار سرپنجه 

را   ایشان  آن  وسیله  را آشکار نگرداند و به  و آن  را پوشانده  مؤمنان  وجرایم  گناهان

؛  یئاتشانس  و پوشاندن  بهشت  به  مؤمنان  وارد نمودن  وعده « و این»نکند  عذاب

  روایت  به  شریف  در حدیث «. است  بزرگی  رستگاری»  وی  و در حکم «نزدخدا»

: ةالشجرتحتحدبايعأالناريدخلال»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده جابر

 «.شوند نمی وارد  دوزخ  آتش  اند، به کرده  بیعت  در زیر درخت  که  از کسانی  احدی

 

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڳ   ڳ  ڳ 

 ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  
و   منافق  و زنان  مردان»کند؛  می  مؤمنان  نصیب  که  و فتحی  با آرامش أخداوند «و تا»

و   غلبه  مشاهده  سبب  به  و مشرکان  زیرا منافقان «کند  را عذاب  مشرك  و زنان  مردان

  و اندوه  ، در دنیا دچار نگرانی آن  مخالفان  و سرکوب  شکست و  اسالم  ظهور کلمه

  جهنم  عذاب  نیز به  شوند و در آخرت روبرو می  و اسارت  قهر و قتل  و به  گردیده

  این  و آن «بد بردند  خدا گمان  به  که»  و مشرکانی  منافقان  گردند؛ همان روبرو می

  برتری  اسالم  کفر بر کلمه  شوند و کلمه می  بمغلو ص  اکرم  رسول  بود که  گمانشان

مورد  در  را که  ناگواری  یعنی: حوادث «باد  بد روزگار بر آنان  گردش»یابد  می

تجاوز   دیگران  و به  گردیده  بردند، گریبانگر خودشان پنداشتند و انتظار می می  مسلمانان

  ، سپس چیز محیط است  مرکز یک  به  که  است  ای وی خط دایره  کند. دایره: در اصل نمی

بر مرکز خود،   دایره  احاطه همانند  بر انسان  شد که  گرفته  عاریت به  ای حادثه  در بیان

و خدا بر »گردید   غالب  نامیمون بد و  در حوادث  آن  کار گرفتن باشد. لذا به محیط می

  را از رحمت  و مشرکان  فقانمنا أیعنی: خداوند « کرده  و لعنتشان  نموده  خشم  آنان

بد   و چه  گردانیده  آماده  را برایشان  و دوزخ»  است  طرد کرده دور و  خویش

 . دوزخ « است  سرانجامی
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 ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
و   شیاطین ، ، جن ، انس از فرشتگان  اعم « خداست  از آن  و زمین  آسمان  و سپاهیان»

  سرکوب  آن  وسیله  خود را به  دشمنان  تعالی  حق  که  و نیروهایی  غیر آنها از وسایل

.  خویش  صنع در  است « حکیم»  خویش  در فرمانروایی « است  و خدا غالب»کند  می

  خدای  که  کنیم می  اند. مالحظه  عذاب  در اینجا، سپاهیان  قولی: مراد از سپاهیان به

و   تأیید مؤمنان  معرض در  برد؛ بار اول  نام  یانشدوبار از سپاه  آیات  در این  عزوجل

 . بر کافران  خویش  و سلطه  قدرت  بیان  بار در معرض این

 

 ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
  گواهی  امتت  به  رسالت  بر ابالغ  که « فرستادیم  همانا ما تو را گواه» !صپیامبر   ای

 ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ فرماید:  یم  دیگری  در آیه  تعالی  حق  که  چنان  دهی می

  به « دهنده بشارت» تو را  فرستادیم «و»« 141/ بقره»باشد(   : )و تا پیامبر بر شما گواه

 . معصیت و  گناه  اهل  برای  از دوزخ « دهنده و بیم»  مطیعان  برای  بهشت

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   
و تا »  مردم  ای «آورید  ایمان  دا و پیامبرشخ  تا به»فرستادیم:   ما پیامبر را گواه ! آری

 بدارید و او را  را گرامی صپیامبر یعنی: تا  «شمارید  دهید و بزرگ او را نصرت 

تا  گردد؛ یعنی: بر می أخداوند  ( به وتوقروه  گذارید. یا ضمیر در: )وتعزروه  حرمت

تا »گوید:  می  آن  معنیدر   دهید. قتاده  را نصرت  و دینش  شمرده  را بزرگ أخداوند

او   را به  آزاری  قصد رساندن  که  هر کسی  و او را از آسیب  داده  را نصرت صپیامبر 

  در اول « شامگاهان و  بامدادان»را   عزوجل  یعنی: خدای «و تا او را»«. دارد، باز دارید

 . گانه پنج  نمازهای  با برگزاری «گویید  تسبیح»و آخر روز 
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ    

 ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 . است  در حدیبیه  الرضوان مراد بیعه «کنند می  با تو بیعت  که  ، کسانی در حقیقت»

  داخل و در  داشته  فاصله  راه  منزل  در حد یک  از مکه  که  است  کوچکی  قریه  حدیبیه

  بیعت  درختی در زیر ص  اکرم  با رسول  در آن  قرار دارد و مؤمنان  رمح  حدود سرزمین

  کردند که  امر بیعت  بر این  قولی: مؤمنان  بجنگند. به  بادشمن  تا سرحد مرگ  کردند که

  روایت  این  . البته است  یکی  در نهایت  فرار نکنند. هرچند مفاد هر دو قول  از میدان

در زیر  ص  اکرم  رسول با»گوید:  می  که  است  هر دو قول  معجا هللعبدا  جابربن

از ما   کس  هیچ  قیس جدبن جز  پس  کردیم  بیعت  فرار نکنیم  که و بر این  بر مرگ  درخت

 ! آری«. بود...  شده  خود پنهان سر شتر  در پشت  بود که  و او منافقی  را نشکست  بیعت

با   زیرا ایشان «کنند می  با خدا بیعت  که  نیست  جز این» کنند؛ می  با تو بیعت  که  کسانی

از   هدفشان  فروشند و از آنجا که می عزجل  خدای   به  بهشت  ، خود را در ازای بیعت  این

  دستهایشان  خدا باالی  دست»  پس  است أبا خداوند  همانا بیعت صبا پیامبر   بیعت

.  است  سبحان  با خدای  عقد میثاق  ، در واقعصخدا   رسول با  یعنی: عقد میثاق « است

  پاداش  آن  را در ازای  و ایشان  است  آگاه  بر بیعتشان  تعالی  حق  که  است  مراد این

.  اوست  برای  ایشان  دادن  تر و برتر از نصرت قوی  مؤمنان  برای او  دهد و نصرت می

 ، غلبه  معنای  ( به )ید اهلل  . پس حقیقت  نه  خدا(، در اینجا مجاز است  تعبیر )یداهلل: دست

اما  . است  منزه  اجسام  از اوصاف  تعالی  باشد زیرا حق او می  و هدایت  ، نعمت نصرت

بشر   که  مانند دستی  نه  دارند ولی  عقیده أخداوند  برای  وجود دست  به  صالح  سلف

 . نیست  تعالی  چیز مانند حق  شناسد زیرا هیچ می

  لذا زیان «شکند می  خود پیمان  زیان  کند، تنها به  شکنی  پیمان  هر که  پس»

 بر آنچه  و هر که»کند  تجاوز نمی  غیر وی  گردد و به بر می  خودش  او به  شکنی بیعت

 أعهد خود با خداوند  به  در وفاداری  یعنی: هر که «، وفا کند عهد بسته  با خدا بر آن 
 و «بخشد او می  به  بزرگ  خدا پاداشی  زودی  به»ورزد   پایداری  رشبا پیامب  بیعت  به

 . است  بهشت  آن
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ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   

 گ  گ
بعد از  « تو خواهند گفت  به  زودی  به»زدند؛   از جهاد تن  که « اعرابی  ماندگان  برجای»

و   زنان ، یعنی: اموال «ما را گرفتار کردند  و کسانمان  اموال»که:   از حدیبیه  بازگشتت

  ما به  غیاب در  که  را نداشتیم  با تو بازداشتند زیرا ما کسی  ما را از همراهی  فرزندانمان

 أخداوند تا«  بخواه  ما آمرزش  برای»اشد ب  ما بر آنان  آنها بپردازد و جانشین
  نداشته  فوق جز امور  عاملی  با تو را که  همراهی  و عدم  غزوه  از این  مان مانی واپس

  که «رانند می خویش  بر زبان  نیست  در دلهایشان  را که  چیزی»، بر ما بیامرزد.  است

یعنی:  «بخواهد  شما زیانی  در حقبگو: اگر خدا »  است  کار منافقان  شیوه  همان  این

شما   یا در حق»آورد  را بر شما فرود  تان و خانواده  اموال  نابودی  چون  بخواهد تا زیانی

  در برابر خداوند برای  کسی  چه  بخواهد پس»را   و غنیمتی  یعنی: پیروزی « سودی

  که  ا از آنچهر شما  کسی  ، چه صورت  یعنی: در آن «را دارد  شما اختیار چیزی

تواند  نمی  کس  هیچ  که  است  دارد؟ مسلم می  ، نگاه است  کرده  اراده  برایتان أخداوند

  برگرداند زیرا او دانای ، از شما است  کرده  شما اراده  در حق أخداوند  را که  آنچه

 . است  گاهآ  راز دلهایتان  کنید اما او به  و هرچند در برابر ما منافقت  شماست  رازهای

،  مزینه ، ، جهینه اسلم  از قبایل  جهادگریزی  نشینان ، بادیه گروه  این  که  ذکر است  شایان

را از   آنان أخداوند کردند و می  زندگی  مدینه  در پیرامون  بودند که  و دیل  غفار، أشجع

در  ص  حضرت  ، با آن نتیجه و در  گذاشت  بازپس  در سفر حدیبیه  با پیامبرش  همراهی

  به  مانند گرفتاری  نگفتند و معاذیری  اجابت  ایشان  ندای  و به  نکرده  مشارکت  غزوه  این

و   عقیده  ، ضعف شان مانی بازپس  اصلی  کشیدند اما عامل  را پیش  ها و اموالشان خانواده

 صسفر پیامبر   ، در هنگام آنان  قولی: تخلف به بود.  با قریش  احتمالی  از رویارویی  بیم
  داده  خروج  اعالم ص  حضرت  آن  که بعد از آن بود،  آن  فتح  در سال  مکه  سوی  به

یعنی:  « است  آگاه  کنید همواره می  آنچه  خدا به  بلکه» گردند  همراه  بودند تا با ایشان

اید  پنداشته  که  نیست  خاطر عاملی  ، بهصبا پیامبر   همراهی از  نشینان شما بادیه  تخلف
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  است  شما آگاه  تخلف  از علت  کنید و از جمله می  که  آنچه  از تمام أخداوند  بلکه

و   عامل  بلکه  است  ذکر کردید نبوده  که  عاملی  شما این  تخلف  سبب  داند که می  پس

ر فاسد د  پندارهای  شما و خلجان  در اندرون  و نفاق  وجود شک ، همانا واقعی  انگیزه

  که  باشد چنان می  تعالی  حق  به  اعتماد و اطمینانتان  از عدم  ناشی  که  است  بوده  ضمیرتان

 فرماید: می

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
 وپیامبر   پنداشتید که  بلکه»جهادگریز؛   نشینان بادیه  گویید ای می  که  است  چنان  نه

  امر این  واقعیت  یعنی: بلکه « بر نخواهند گشت  هایشان خانواده  سوی  هرگز به  مؤمنان

کند، در  می  کن ریشه  یکباره  را به  مؤمنان  دشمن  پنداشتید که  شما جهادگریزان  که  است

  تخلف  جهت  از این  گردد پس بر نمی  خویش  خانواده  سوی  به  از آنان  ، احدی نتیجه

پندار در   و این» افگنید می  پیش  که  اساسی بی  های خاطر عذرها و بهانه  به  مودید نهن

و شما   شما آراست  پندار را در دلهای  این  یعنی: شیطان « یافت  خوش  نمودی  دلهایتان

  سبحان  خدای  که  پندارتان  در این «بد کردید  و گمان»پذیرفتید   را از وی  آن  هم

  ؛ با اینأخداوند نزد «گشتید  شده  هالك  و مردمی»دهد  نمی  را نصرت  پیامبرش

 . و سوءنیت  و فساد عقیده  بداندیشی

 

 ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 آتشی  کافران  ما برای  ، بداند که است  نیاورده  ایمان  خدا و پیامبرش  به  و هر کس»

 خدا و  ، به متخلف  ماندگان واپس  این  بسان  یعنی: هر کس « ایم کرده  آماده  سوزان 

  برایش  تعالی  حق  که  است  سختی  سوزان  عذاب  وی  جزای  ؛ پس نیاورده  ایمان  رسولش

 . است  کرده  آماده
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 ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې    
 بخواهد،  که  آنها هرگونه در  پس « خداست  از آن  آسمانها و زمین  و فرمانروایی»

لذا  اویند  ملک  همگی  ندارد زیرا خلق  نیازی  از خلقش  احدی  کند و او به می  تصرف

 را  آمرزد و هر که می»بیامرزد؛  «را بخواهد  هر که»گردند   خارج  نباید از فرمانش

و »  نیست  واجب  تعالی  بر حق  کاری  زیرا هیچ« کند می  عذاب»کند؛   عذاب «بخواهد

باشد  می و  بوده  موصوف  وصف  این  به  یعنی: او همیشه « است  خدا آمرزگار مهربان

  مخصوص  خویش  و رحمت  مغفرت  بخواهد، به  را که  از بندگانش  هر کس  پس

رحمتيسبقت» فرمود:  خداوند متعال  که  است  آمده  قدسی  شریف  گرداند. در حدیث می

 «. است  گرفته  سبقت  خشممبر   : رحمتمغضبي

 

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ى  ائ  ائ ې  ى

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یی   جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب        حب  خب  

 مب     ىب  يب   
 « خواهند گفت  ماندگان  برجای  زودی  شدید، به  روانه  غنایم  قصد گرفتن  به  چون»

 خود  تصرف  را تحت  افتادید تا آن  راه خیبر  سوی  به  شما مسلمانان  یعنی: چون

گفت:  ، خواهند حدیبیه  از غزوه  گرا و متخلف عقب  جهادگریزان  زودی  درآورید، به

آنها  زیرا  خیبر حاضر باشیم  و با شما در غزوه « کنیم  از شما پیروی  بگذارید ما هم»

 . است  حتمی  غنایم  به  در خیبر دستیابی  دارند که  یقین

  سال  الحجه ذی  در ماه  و همراهانشان ص  اکرم  رسول  چون  بود که  این  داستان  صلا

داد و   وعده  ایشان  خیبر را به  فتح  عزوجل  بازگشتند، خدای  از حدیبیه  هجری  ششم

  رسول  حاضر بودند. پس  در حدیبیه  گردانید که  کسانی  را فقط مخصوص  آن  غنایم

  با همانان  گاه ماندند آن  باقی  را در مدینه  محرم  ماه  و اوایل  الحجه ذی  ماه  بقیه صخدا 

  تجاوزهای  سبب  افتادند تا به  خیبر راه  سوی  بودند، به  همراه  با ایشان  در حدیبیه  که

  مانده  واپس  گروه  این  بود که  هنگام  بدهند، در این  عبرتی  درس  آنان  مکرر یهود، به
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از شما   غزوه  در این  دهید که  ما اجازه  گفتند: به  و مؤمنان ص  اکرم  رسول  به  متخلف

 . کنیم  پیروی

 خواستار  آنان  که  مراد از کالمی «کنند  را دگرگون  الهی  خواهند کالم می»

 خیبر  غنایم  بود که  حدیبیه  اهل  برای  الهی  وعده  بودند، همانا این  آن  دگرگونسازی

بود تا  داده   فرمان  خویش  رسول  به  باشد زیرا خداوند متعال می  ایشان  از آن اصمخصو

ما نخواهیدآمد،   بگو: هرگز از پی»خیبر نبرد   را با خود به  کس  ، هیچ حدیبیه  جز اهل

  از بازگشت  قبل  یعنی: خداوند متعال « فرموده  شما چنین  درباره  خدا پیشاپیش ! آری

  در حدیبیه  حاضران از آن  اخیبر مخصوص  غنیمت  که  است  ما خبر داده  ، به هما از حدیبی

در   منافقان « خواهند گفت  زودی  به  پس»ندارند   ای بهره  هیچ  در آن  باشد و دیگران می

  که  نیست  یعنی: چنان «برید شما بر ما حسد می  بلکه ! نه»؛  سخن  این  شنیدن  هنگام

  شما را از اجازه  وحسد چیز دیگری  جز رشک  که  است  این  واقعیت  گویید بلکه می

  د تا ما با شما در غنیمتخواهی دارد، شما می با شما باز نمی  همراهی  ما به  دادن

  آن  یعنی: واقعیت «یابند در نمی  اندکی جز  بلکه  نیست  چنین».  باشیم  نداشته  مشارکت

از   عبارت  دانند و آن را نمی  از علم  اندکی جز  آنان  دارند بلکهپن می  آنان  که  نیست  گونه

  رضای  از جنگیدن  باید هدف  امر که  اما این  است  آن  های کار دنیا و بهره  به  شان علم

باشد؛   و راستین  او صادقانه  به  و ایمان  گردیده  او اصالح  برای  باشد و نیت أخداوند

 کنند. نمی  فکر هم  آن  ندارند و به  دریافتی و  فهم  آنها از آن  که  است  از اموری

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 تکرار کرد تا بر  را برایشان  وصف  این  تعالی  حق «بگو  اعرابی  ماندگان  برجای  به»

  به ! از جهاد تأکید گذارد. آری  مانی و واپس  تخلف  و بر زشتی  افزوده  آنان  نکوهش

  به  زودی به»یاد شد، بگو:   از آنان  قبل  کردند و در آیات  تخلف  از حدیبیه  که  کسانی

آنان:  مراد از «خواهید شد  زورمند، دعوت  جوی  ستیزه  سخت  کارزار قومی  سوی

در   آنان با  هجری  هشتم  در سال  مکه  بعد از فتح  اسالم  سپاه  ند کهو هوازن  غطفان  قبایل
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،  یمامه  اهالی از  حنیفه بنی  ؛ قبیله گوید: مراد از آنان می  زهری  روبرو شد. ولی  حنین

داد. یا   رخ  ابوبکرصدیق  در عهد خالفت  با آنان  جنگ  اند که کذاب  مسلیمه  قوم  یعنی

ابوبکر   نیز در عهد خالفت  آنان با  جنگ  اند که و روم  فارس  مپراطوریهایمراد از آنان: ا

  قوم  آن  گوید: بلکه می  دیگری  در روایت  داد. زهری  عنهما روی هللا  و عمر رضی

امر است:   این  گویای  ذیل  شریف  حدیث  که  اند چنان هنوز نیامده  ستیزنده  سخت

  های ریز و بینی  چشمان  دارای  نجنگید که  ا با قومیشود تا شم بر پا نمی  قیامت»

گوید:  می  سفیان«.  است  ای خورده  چکش  سپرهای  هایشان چهره  هستند، گویی  کوچکی

  دلیل  هیچ  که  است  ، این است  مسلم  آنچه»گوید:  می جریر  اما ابن«. ترکها هستند  آنان»

پیکار جو و   سخت  قوم  با آن ! آری«. وجود ندارد  قوم  آن  بر تعیین  ای یا عقلی  نقلی

  آن  یعنی: فراروی «شوند  بجنگید یا مسلمان  با آنان  که»آور روبرو خواهید شد  رزم

  ، یا اسالم با مسلمانان  جنگ  به  دادن  وجود دارد: یا تن  دو انتخاب از این  فقط یکی  قوم

  از آنان  که  است  ناظر بر کفاری  حکم  این  . البته در کار نیست  سومی  و حالت  آوردن

  مراد از این  دهد که می  را ترجیح  رأی  این  امر، جانب  شود و خود این نمی  گرفته  جزیه

  سومی  حالت  که  جزیه  هستند زیرا گرفتن  و مرتدانشان  عرب  ، مشرکان پنجه قوی  قوم

 شد اما در مورد  مشروع  رد غیر اعراب، در مو است  شدن  یا مسلمان  جنگیدن غیر از

 نظرند.  نیز بر این  . و اکثر مفسران بیشتر از آن  معتبر بود نه  دو حالت  فقط این  اعراب

 در  از غنیمت  عبارت  که «بخشد می  نیک  شما پاداشی  برید، خدا به  اگر فرمان  پس»

  پیش  که چنان»و جهاد   نگاز ج «بگردانید  و اگر روی»  است  در آخرت  دنیا و بهشت

 با «کند می  عذاب  دردناك  عذابی  شما را به»  در حدیبیه «کردید  پشت  هم  از این

  بودن  دو چندان  سبب  ، به در آخرت  آتش  در دنیا و عذاب  و سرکوبتان  ، اسارت کشتن

  کسانی  زیرا به دارد  داللت  شیخین  خالفت  بر صحت  آیه  این»گوید:  می  . نسفی جرمتان

 «. است  شده  داده  پاداش  برند، وعده می  آنها فرمان  از دعوت  که
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ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
  وی  برای  ایراد و گناهی  ، هیچ وی  جهاد از سوی  یعنی: ترك « نیست  بر نابینا حرجی»

  که  گروهی یعنی: بر « نیست  و بر بیمار حرجی  نیست  حرجی  و بر لنگ»ندارد   دنبال به

  که این  علت  به ، از جهاد نیست  در تخلف  و ایرادی  گناه  عذرها معذورند، هیچ  این  به

کرد زیرا   بسنده  معذوران از  صنف  سه  بر این  قرآنی  کار را ندارند. نص  این  توان  آنان

از   در یکی  و اشکالی  اخالل وجود  سبب  ، یا به است  قوت  اختالل  سبب  عذر یا به

  شود که می  شوند. خاطرنشان می دو مورد قیاس   این  به ادیگر نیز معن  اعضا و عذرهای

جهاد یا عجز   اند: مانع ضبط و حصر کرده  گونه از جهاد را کال این  مانع  فقها عذرهای

،  بودن  ، زن ، دیوانگی حسی: خردسالی عجز  های ؛ از نمونه یا عجز حکمی  است  سیح

و   سالح  یافتن  و عدم  واضح  ، لنگی جنگ  برای  در مرکوب  از سوار شدن  مانع  بیماری

پدر و   ندادن  و اجازه  ، مدیونیت عجز حکمی: بردگی  های و از نمونه  افزار است جنگ

  معتبر شناخته  کفایه  در جهاد فرض  عجز حکمی  . البته است  فرزندشان  به  مادر مسلمان

خدا   و هر کس»شود.  نمی  عذر شمرده  ، عجز حکمی عین  فرض در جهاد  شود ولی می

  را در باغهایی  وی»  است  شده  امر یا نهی  بدان  که  در آنچه «برد  را فرمان  و پیامبرش

  برتابد، به  روی  آورد و هر کس در می  است  جاری  نآ  فرودست از  جویباران  که

 . دوزخ  با آتش  و در آخرت  و ذلت  در دنیا با خواری «دارد می  معذبش  دردناك  عذابی

 _...ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ﴿  آیه  گوید: چون می  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن
  شود؟ پس می  ما چه  تکلیف !هللا یا رسولگیر گفتند:  زمین  و اشخاص  شد، بیماران  نازل

 شد.  نازل  آیه  این
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ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 کردند، از آنان می  با تو بیعت  درخت  در زیر آن  مؤمنان  که  خدا هنگامی  راستی  به»

، از  گرفت انجام  در حدیبیه  که«  ضوانالر بیعه«  در هنگام أیعنی: خداوند «خشنود شد 

بجنگند و   قریش با  مورد بود که  آنها در این  ؛ بیعت ذکر است  شد. شایان  راضی  ایشان

  به  و سیرت  حدیث  کتابهای در  بیعت  داستان  شود که می  فرار نگذارند. خاطرنشان  پا به

  اکوع بن از سلمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران  که . چنان است  آمده  تفصیل

،  بودیم  ( رفته )قیلوله  چاشتگاه  خواب  ما به  که  در اثنایی»فرمود:   اند که کرده  روایت

( فرود  )جبرئیل  القدس روح ! ایهاالناس  ندا در داد که ص  اکرم  رسول  منادی  ناگهان

  در زیر درخت  ایشان  که و درحالی  رفتیم  نزد ایشان  کنید! پس  کنید! بیعت  آمد، بیعت

  دست  یک  با زدن ص  حضرت  و آن  کردیم  بیعت )آکاسیا( بودند، با ایشان   طلح

  بودند، بیعت  فرستاده  او را نزد قریش  که عثمان  جای دیگر خود، از  بر دست  یشخو

  کعبه  به  اکنون  تو هم ! فرزند عفان  گفتند: گوارا باد بر تو ای  اثنا مردم  کردند. در این

 اگر او،»فرمودند:  ص  اکرم  رسول! اما  هستیم  ما در اینجا محروم  ولی  کنی می  طواف

  گاه آن«. کند نمی  ، طواف نکنم  طواف  کعبه  به  بماند؛ تا من  در مکه  مقدارسال  و این  این

  در دوران عمر  به»گفت:   که  تاس  کرده  روایت  از نافع  شیبه ابی شد. ابن  نازل  آیه  این

  رسول با  در زیر آن  که  درختی  همان  زیارت  به  از مردم  کسانی  خبر رسید که  خالفتش

  را قطع  درخت  دستور داد تا آن عمر  روند پس ، می گرفت  انجام  بیعت ص  اکرم

 شود.  برچیده  و شرك  انحراف  تا زمینه« نمودند

کردند ـ  می  با تو بیعت  درخت  در زیر آن  که  ـ هنگامی  مؤمناناز  أخداوند ! آری

بر   گاه آن و  باز شناخت»و وفا   از صدق «بود  را در دلهایشان  و آنچه»خشنود شد 

  به  نزدیکی  و فتح»  است  روحی  و اطمینان  سکینه: آرامش «کرد  را نازل  سکینه  آنان

  قولی: فتح به و  از حدیبیه  بازگشتشان  خیبر در هنگام  همانا فتح  که «داد  پاداش  آنان

در   که  است  شام  راه بر سر  مدینه  ( کیلومتری191در )  سرسبزی  . خیبر منطقه است  مکه
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( 9از )  پس  قمری  هجری (7)  بود و در سال  یهودیان  سکونت  ، محلصعهد پیامبر 

 درآمد.  مسلمانان  تصرف  به داد،  رخ  که  و نبردهایی صپیامبر   از سوی  محاصره  هفته

 

 ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
  پس دیگر  غنایم  خیبر و هم  غنایم  هم  که«  خواهند گرفت  بسیاری  های و نیز غنیمت»

شود  نمی  و مغلوب « و خداوند عزیز است»شود  می  دیگر را شامل  در فتوحات  از آن

 کند. می  حکم  که  در آنچه  است « حکیم»

 

ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

 ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
 آنها را خواهید  زودی  به  که  داده  وعده  بسیار دیگری  های شما غنیمت  و خدا به»

روز  تا  بر مؤمنان  عزوجل  خدای  که  و غنایمی  ، با فتوحات در خیبر و غیر آن « گرفت

یعنی:  «را  و این»خواهند شد   نایل  آن  مقدر به  کرد و در اوقاتمیسر خواهد   قیامت

باغها،   خیبر دارای  که  ذکر است  شایان « انداخت  شما پیش  برای»خیبر را   غنایم

  را در میان  آن ص  اکرم  رسول  بود پس  بسیار خوبی  نخلستانها و کشتزارهای

و »دادند   سهم  یک  پیاده  و به  سوار دو سهم  ه، ب نموده  تقسیم  در حدیبیه  کنندگان شرکت

  خیبر و یاران  اهالی  دستهای أیعنی: خداوند « ساخت  را از شما کوتاه  مردم  دستهای

ـ را   و همراهانشان  نضری  مالک بن ، عوف فزاری  حصن بن عیینه  ـ چون  و همپیمانانشان

  ، آمدهص  اکرم رسول  خیبر از سوی  محاصره  در هنگام  که  گاه آن  از شما بازداشت

  مؤمنان  برای»خیبر   یعنی: تا فتح «امر  و تا این»دهند   را یاری  بودند تا خیبریان

  خدای  در پیشگاه خود  جایگاه  به  از آن  ؛ که و مکانی  در هر زمان «باشد  ای نشانه

  آنان  به  که  هایی وعده  را در تمام ص  اکرم  رسول  و راستی  و صدق  برده پی  عزوجل

  با این  تعالی  یعنی: تا حق «کند  هدایت  راست  راهی  و تا شما را به»دهد، دریابند  می

 پایدار گرداند.  حق  راه  به  شما بیفزاید، یا شما را در هدایت  ، بر هدایت نشانه
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 ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 و اگر توفیق «اید نیافته  آنها دست  هنوز به  داد که  نیز وعده  دیگری  و فتوحات»

 و مجاهد  عباس یابید. ابن  آنها دست  به  که  نیست  هم  نباشد، ممکن  عزوجل  خدای 

  ارزانی  خیبر بر مسلمین  بعد از فتح  خداوند متعال  که  است  مراد فتوحاتی»گویند:  می

  فارس  و غنایم  دیگر: مراد، فتوحات  قولی . به است  مکه  حفت  قولی: مراد از آن به«.  داشت

شما   آنها را برای أخداوند یعنی: «دارد  احاطه  خدا بر آنها نیک  ولی»  است  و روم

  هرچند که  در آورید. پس  خویش  تصرف  و تحت  کرده  تا آنها را فتح  است  کرده  احاطه

  خداوند متعال  ها از سوی سرزمین  آن  ولی نیافتند  تدس  فتوحات  آن  به  در دم  مسلمانان

  به أزیرا خداوند  آنها نخواهد رفت  از دست و هرگز  شده  گرفته  احاطه  تحت  برایشان

و خداوند »  است  کرده  باشد، حکم  مسلمانان  از آن  در آینده  مناطق  آن  امر که  این

  و هست  بوده  موصوف  وصف  این  تا ابد به  ازل او از « تواناست  بر هر چیزی  همواره

  چیز او را ناتوان  و هیچ  محدود نیست  خاصی  وزمان  امر معین  به  ، قدرتش بنابراین

 کند. نمی

 

 ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  
شما پشت   به اقطعبا شما برخیزند،   جنگ  به»  در حدیبیه  قریش « و اگر کافران»

را در   آنان  که « نخواهند یافت  و دیگر ولیی»خواهند خورد   و شکست «خواهند کرد 

  علیه  که  خواهند یافت « ای دهنده  نصرت  و نه»نماید   و پشتیبانی  با شما یاری  جنگ

 دهد.  و نصرتشان  نموده  شما یاوریشان

 

 يب     ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب
 دادن  او در نصرت  قدیم  و قانون أخدا  حکم  یعنی: این « است هللا  سنت  این»

،  سنت  و این  حکم  یعنی: این « بوده  همین  از پیش  که»باشد؛  می  بر دشمنانش  دوستانش 

  بلکه « یافت  نخواهی  هرگز تبدیلی  الهی  و در سنت»  است  بوده  نیز جاری  از این  پیش

 . مستمر و پایدار است  سنتش  این
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ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ  
 ساخت مسلط  آنان شما را بر  که از آن  ـ پس  مکه  در دل  که  کسی  همان  و اوست»

د خداون یعنی: «گردانید  کوتاه  شما را از آنان  را از شما و دستهای  آنان  دستهای 

  بازداشت  را از مشرکان  مسلمانان  و دستهای  را از مسلمانان  مشرکان  دستهای  متعال

و با   بازداشته  از کعبه  را در حدیبیه  و همراهانشان ص  اکرم  آمدند تا رسول  که  گاه آن

بود.   خیر مؤمنان  به  صلح  این  پدید آورد که  آنها صلح  میان  درگیر شوند بلکه  ایشان

  شده  روایت  نزول  سبب  زیرا در بیان  است  حدیبیه  واقعه  نیز همین«  مکه  بطن»مراد از 

  در میان  حل  در سرزمین  موضعی  که  تنعیم  از کوه  مسلحانه  از مکیان  تن است: هشتاد

خواستند تا  و می  آمده فرود  و یارانشان ص  اکرم  ، بر رسول است  و سرف  مکه

کردند و   دستگیرشان ص  اکرم  رسول  یاران  آورند پس  یورش  بر ایشان  غافلگیرانه

بر   خداوند متعال  که  است  آمده  آنها را آزاد کردند. در روایتی ص  حضرت  آن  سپس

  ، مسلمانان و در نتیجه  گرفت  را از آنان  مشرکان  آن  بینایی ص  خویش  رسول  اثر دعای

  آنچه  و خدا به»را آزاد کردند.  آنها ص  اکرم  رسول  ند، سپسرا گرفت  آنان  سادگی  به

 ماند. نمی  بر او پنهان شما  چیز از اعمال  و هیچ « بیناست  کنید، همواره می

 

ٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  

 ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ک  ک  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  
 الحرام ورزیدند و شما را از مسجد کفر  اند که  کسانی»  یعنی: کفار مکه «آنها»

  برای  که  ، از احرامی و بعد از آن  کرده  طواف  کعبه  به  ندادند که  و اجازه« بازداشتند 

بود،   شده  داشتهباز  شما که  و نگذاشتند هدی»کنید   بودید، خود را حالل  بسته  عمره

 ، یعنی است  یا خود مکه  منی  از سرزمین  عبارت  که «برسد  قربانگاهش  محل  به

  به  که  است  شود. هدی: حیوانی می  ذبح  در آن  قربانی  که  حرم  از سرزمین  همانجایی 
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و   شده  حرم  تقدیم  خداوند متعال  رضای  برای  که  است  ای شود، یا قربانی اهدا می  مکه

شود و  می  ذبح  حرم  ، در سرزمین یا عمره  حج  در مناسک  الحرام بیت  زیارت  هنگام  به

در   مسلمانان و ص  اکرم  رسول  هدی  که  شویم . یادآور می است  سنت  آن  تقدیم

را   خویش  هدایای داد تا  رخصت  برایشان  سبحان  خدای  ، هفتاد شتر بود. پس حدیبیه

  کنند، به  ـ ذبح  حدیبیه در  اند ـ یعنی شده  بازداشته  از آن  پیشروی  به  که  جایی  در همان

  ایشان  که گردانید در حالی  مؤمنان  قربانی  را جایگاه  حدیبیه  ، خداوند متعال ترتیب  این

یعنی: اگر  «نبودند  باایمانی  و زنان  و اگر مردان»بودند   حرم  از سرزمین  در خارج

شناسید.  یعنی: آنها را نمی «دانید نمی آنها را  که»نبودند   در مکه  از مؤمنان  تضعفانمس

  ندانسته»؛  صورت  در آن « که»اند  مؤمن آنها  دانید که است: نمی  این  معنی  قولی به

 و  زور گرفته  را به  مکه  زیرا اگر مسلمانان  آنان  و کشتن  بردن  با هجوم« کنید  پایمالشان

  از کفار بازشناخته  موجود در آن  کردند؛ مؤمنان می  شمشیر فتح  نیروی  را به  آن

  به  را ناشناخته  مؤمنان  نبودند که  امر ایمن  از این  مسلمانان  ، سپاه شدند و در نتیجه نمی

و   عیب  این  شد و هم می  الزم  کفاره  بر ایشان  ، هم صورت در آن  رسانند، که  قتل

  معنای  است  اند و این کرده  خود را پایمال  همکیشان  که  پیوست می  ایشان  به  نشسرز

 ای و کفاره  تاوان  ، عیب ، جنایت یعنی: گناه « ای شما معره  به  پس»تعالی:   حق  فرموده

زیرا در   آنان  خاطر قتل  به «برسد»  طور ندانسته  یعنی: به « علم  بدون  از آنان» 

قتل   خود را به  ، همکیشان مسلمانان»گفتند که:  می  مشرکان ا، حتم صورت آن

  حدیبیه در أندکار نبود؛ خداو  این  است: اگر بیم  چنین  تقدیر سخن  پس «.اند رسانده 

و   عذاب بجنگید و  قریش  داد تا با مشرکان می  مکه  به  حمله  و فرمان  قتال  شما اذن  به

  خویش  را بخواهد در جوار رحمت  تا خدا هر که»ید. فرودآ  آنان بر  قهر وی

 ، هر طریق  این  تا به  بازداشت  شما را از آنان  دستهای  تعالی  حق  یعنی: لیکن« درآورد

  مردان درآورد. مراد از اینان:  خویش  بخواهد، در رحمت  را که  خویش  از بندگان  کس

،  خویش  رحمت  با این  تعالی  بردند و حق ر میس به  در مکه  بودند که  باایمانی  و زنان

اگر »بخشید   شان رهایی  کفار مکه  از اسارت  گردانید و سرانجام  را کامل  پاداشهایشان

عقوبت   دردناکی  عذاب  را به  کافران ابودند، قطع جدا می  از هم  دو گروه  این
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بودند و جدا از  متمایز می ، از کفار موجود در مکه  یعنی: اگر مؤمنان « کردیم می 

شما در   دست  به  را ـ با کشتنشان  قریش  ما کافران  گمان کردند، بی می  همدیگر زندگی

 . کردیم می  بـ عذا  حدیبیه

گفت:   اند که کرده  روایت  سبع بن از ابوجعفرحبیب  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 روز در و در آخر  جنگیدم می ص  اکرم  رسول  کفر علیه  در آغاز روز در حال  من»

  زن  هفت مرد و  . ما سه جنگیدم می  با دشمنانشان  مسلمانان  در صف  مسلمانی  حال

 «.شد  ما نازل  درباره  آیه  و این  بودیم

 

گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ      گ  گ  گ    

 ھ  ے  ے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ 
 زیرا «ـ ورزیدند  جاهلیت  حمیت  هم  ـ آن  خود حمیت  در دلهای  کافران  که  گاه آن»

ما   اند و باز بر ما در منازل ما را کشته  و برادران  فرزندان  گفتند: مسلمانان  مکه  کافران

  مکه  ا بهم  خواسته  و برخالف  انف  رغم علی  آنان  بگویند که  شوند تا اعراب وارد می

و   تعصب  شوند. لذا این وارد نمی  بر ما در مکه  که  و عزی  الت  اند؟ سوگند به وارد شده

خدا   پس».  است  درآمده  دلهایشان  به  که  است  جاهلیت  ؛ همانا حمیت و حمیت  غیرت

نجا از آ «فروفرستاد  و بر مؤمنان  خود را بر پیامبر خویش»و وقار   و طمأنینه « آرامش

بود، فرود نیاورد   فرود آمده  بر کافران  را که  ای جاهالنه  و غیرت  حمیت  آن  بر ایشان  که

  را پایبند کلمه  و آنان»  داشت  نگه و استوار  قدم ، ثابت رضا و تسلیم  را بر جاده  و آنان

. یا مراد  است« هللا  محمد رسول هللا اال  اله ال»  طیبه  از: کلمه  عبارت  که «گردانید  تقوی

و   پایبند ساخت  در آن  جنگیدن  و ترك  حرم  تعظیم  را به  مسلمانان  تعالی  است: حق  این

  را در هم  حرم  حرمت  که  امر برنینگیخت  را بر این  ایشان ، کافران  عملکرد جاهالنه

  از کفار به  ؤمنانیعنی: م «بودند  آن  سزاوارتر و شایسته  آن به  آنان  و در واقع»شکنند 

  به  پایبندی  و شایستگی  اهلیت  بودند که  فقط ایشان  بودند پس سزاوارتر  تقوی  کلمه

را از خود در   شایستگی  این  روی  کفار، از این  را داشتند نه  حرم  و حفظ حرمت  تقوی
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  کسی  چه  داند که لذا می « داناست  بر هر چیزی  و خدا همواره» دادند  نشان  حدیبیه

 کند. می  آسان  کار را بر وی  همان  پس  است  کاری  چه  اهل

 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
در   پیامبرش  خواب  به  سبحان گویند: خدای می  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  ایشان  نمایاند که  روند ـ چنین  بیرون  حدیبیه  سوی  به  که از آن  شـ پی  مدینه

  خواب  این ص خدا  اند. رسول کرده  و کوتاه  را تراشیده  خویش  سرهای  واصحابشان

  همان در  و پنداشتند که  شده  شادمان  خبر دادند. اصحاب  خویش  اصحاب  خود را به

  کنند. ولی می  تراشند و سرکوتاه ، سر می عمره  مناسک  و با انجام  شده  وارد مکه  سال

  گفتند: به  منافقان بازداشتند،  مکه  به  شدن  را از داخل  ایشان  مشرکان  در حدیبیه  چون

وارد   مسجدالحرام  به  و نه  کردیم  سر کوتاه  ، نه تراشیدیم سر  ما نه  خدا سوگند که

  پیامبر خود را تحقق  خدا رؤیای  راستی  به»فرمود:   نازل  خداوند متعال  پس ! شدیم

  ان»  آینده  در سال یعنی: «خواهید شد  موارد مسجدالحرا  شک  شما بدون  بخشید که

  به  ادب  این  دادن  منظور تعلیم ، بهأخداوند  مشیت  به  وعده  این  ساختن  معلق «هللشاءا

گوید:  می  کار بندند. ثعلب را به  روش  خود، این  باید در سخنان  که  است  بندگان

و استثنا   گفت هللشاءا داند، ان می را  آن  وقوع  یقین  خود به  که  در آنچه  خداوند متعال»

و   ندارند ـ استثنا کرده  آنها علم  قطعی  وقوع  به  ـ که  نیز در امور خویش  کرد تا خلق

  بعضی  که  دانست  قولی: خداوند متعال به«. گردانند مشروط  تعالی  حق  مشیت  امور را به

  میرند و به می  آینده  بودند تا سال  در حدیبیه صبا پیامبر   که  کسانی  از همین

کثیر  . اما ابن است  ناظر بر ایشان  تعالی  استثناء حق  شوند پس وارد نمی  مسجدالحرام

  از باب  وجه  هیچ  و به  خبر است  د اینو تأکی  مفید تثبیت در اینجا«  اهللءشا  ان»گوید:  می

 . استثنا نیست

  کرده و تقصیر  و حلق  و امان  در امن»شوید؛  وارد می  الحراممسجد  به اشما قطع ! آری

و   تراشیده سر از شما  و بعضی  شده  ایمن  از دشمن  که یعنی: در حالی «خود را  سرهای
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  سر در مناسک  نمودن  وکوتاه  تراشیدن  شود که می  اید. خاطرنشان کرده  سرکوتاه  بعضی

  سرتراشیدن  باشد ولی جایز می و هر دو  است  مردان  ، هر دو مخصوص و عمره  حج

  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث  که  چنان  است  اولی

گفتند: و   صحاب. ا سرتراشندگان کند بر  خداوند رحم»فرمودند:  ص  اکرم

. باز  تراشندگان کند بر سر  خداوند رحم ؟ فرمودند:هللا یا رسول  چه  کنندگان کوتاه

فرمودند: خداوند  ص  حضرت  ؟ آنهللا رسول یا  چه  کنندگان گفتند: و کوتاه  اصحاب

؟ هللا یا رسول  چه  کنندگان بار دیگر گفتند: و کوتاه  . اصحاب کند بر سرتراشندگان  رحم

  کند بر کوتاه  ـ فرمودند: و رحم  یا چهارم  سوم  نوبت ـ در ص  حضرت  بار آن  این

 «. کنندگان

  حال و در  بوده  ، ایمن حرم  به  دخول  یعنی: در حال «باشید  داشته  بیمی  که آن بی»

  آسیب  هیچ شما  به  مشرکان  برکنارید و از سوی  و هراسی  ، از هر خوف استقرار در آن

در   بعد ـ یعنی  در سال ص اکرم  رسول  رؤیای  بود که  گونه رسد. بدین نمی  گزندی و

  دادن  انجام  برای ص  حضرت  پیدا کرد و آن  ـ تحقق  هجری  هفتم  سال  القعده ذی

( را نیز بردند  اهدایی  و با خود هدایا )حیوانات  بسته  احرام  الحلیفه ، از ذی قضایی  عمره

از  «دانستید شما نمی  را که  خدا آنچه»وارد شدند   مکه  به  با یارانشان  ویانگ  و تلبیه

یعنی:  « از این  پیش  پس  دانست» ؛ مسجدالحرام  ورود شما به  تأخیر انداختن  به  حکمت

خیبر و   همانا فتح  که «شما قرارداد  را برای  نزدیک  فتحی»  حرم  به  از دخولتان  پیش

 . بسیار است  و اموال  غنایم  به  تان دستیابی

 

 ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ
 شما  را به  پیامبر ما هدایت  پس «فرستاد  پیامبر خود را با هدایت  که  کسی  اوست»

  اوست «و»کرد   ، راهنمایی است  ما در آن  رضا و خوشنودی  که  آورد و شما را بر راهی

  تمام را بر  تا آن»  است  اسالم  فرستاد که « حق  دین»را با  صمبر خودپیا  که  کسی

بخشد.   اعتال و برتری  ادیان  را بر تمام  حق  دین  یعنی: تا این «پیروز گرداند  ادیان

نیز   امرمحقق  این  که هللحمدا  گرداند. به را پیروز  است: تا پیامبرش  این  معنی  قولی به
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  اظهارکننده  عنوان  به هللو ا»و پیروز گردید   غالب  ادیان  بر تمام  الماس  شد زیرا دین

  کفایت»  است  داده  وعده  را بدان  مسلمانان  که  گونه  ، همان آن  و پیروز کننده « حق

  تحقق  که  چنان است   یافتنی  تحقق  مسلمین  او در مورد پیروزی  وعده ! آری «کند می

  روی  بر غالب  قرن در کمتر از نیم  بلکه  العرب فقط در جزیره  نه أخدا  و دین  یافت

از   بزرگی  و بخش  فارس  قلمرو امپراطوری  کل  که  طوری  گردید به  پیروز و فاتح  زمین

  ، در هند و چین مبین  دین  این  در آمد و پرچم  آن  ، در زیر سیطره روم  قلمرو امپراطوری

کشورها و قلمروها   این  شود که می  شد. خاطرنشان  برافراشته آسیا  در جنوب  و سپس

  بشر در آن  را که  زمین  بزرگتر معموره  ، بخش میالدی  هفتم  قرن  و نیمه  ششم  در قرن

 دادند. می  بودند، تشکیل  ساکن

 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ڃ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ      ڃ    ڃ  

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 ، اصحاب قولی: مراد از آنان به «با اویند  که و کسانی  خداست  محمد رسول»

  بر کافران»  اینان ! مؤمنانند، آری  و همه  یارانشان  دیگر: مراد تمام  قولی اند. به حدیبیه 

و با »  خود سختگیر است  شیر بر شکار و قربانی  که  اند چنان  و درشتخوی «سختگیر

و پرمهر و با   ، باعطوفت ، مشفق خود؛ دوست  در میان  یعنی: مؤمنان «هربانندهمدیگر م

 است:  آمده  شریف  درحدیث  که اند. چنان و خشن  ؛ شدید، با صالبت حق  دین  مخالفان

  که  است  همدیگر، همانند جسم با  شان و عطوفت  و مهربانی  در دوستی  مؤمنان  مثل»

«. کند می  قراری و بی  تب  آن  جسد برای  درد آید، سایر اعضای  به  از آن  عضوی  چون

  امر که  از این  ایشان  بود که  حدی  بر کفار به  مؤمنان  سختگیری»گوید:  می  بصری  حسن

. و  بدنهایشان  تماس  رسد به  کردند چه پرهیز می کفار بچسبد،  جامه  به  نشا جامه

را   دیگری  مؤمن  مؤمنی  هیچ  بود که  رسیده  جایی همدیگر به  در میان  شان مهربانی

  شویم یادآور می«.  گرفت می  کرد و او را در بغل می  مصافحه  با وی  که دید مگر این نمی
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  ( و بوسیدن )معانقه  گرفتن  اما فقها در جواز بغل  فقها جایز است  فاقات  به  مصافحه  که

بر   زدن  را ـ هرچند بوسه  و بوسیدن  ، معانقه نظر ندارند و ابوحنیفه  دیگر، اتفاق یک

 . است  دانسته  مکروه باشد  ـ  دست

و   ، فضل بینی و سجود می  در رکوع»  اوقات  غالب «در»را   یعنی: مؤمنان «را  آنان»

 خود  پروردگار را برای  رضای و  یعنی: آنها ثواب «خدا را خواستارند  خشنودی

قولی:  به « آشکار است  هایشان بر اثر سجود در چهره  آنان  مشخصه  عالمت»طلبند  می

و   است  متجلی  مؤمنان  در سیمای  که  است  ، نور و وقاری ، زیبایی ؛ درخشش مراد از آن

«. کند را زیبا می  هایشان نماز چهره»گوید:  می  باشد. سدی می  ایشان  ممیزه  نشانه  این

در روز زیبا   اش چهره بسیار نمازگزارد،  در شب  هر کس»اند:  گفته  از سلف  برخی

خدا   رسول  که  است  شده  نیز روایت از جابر  موقوف  شریف  در حدیث«. شود می

«. شود در روز زیبا می  اش بسیار شود، چهره  وی  نماز شب  که  کسی»فرمودند:  ص

  است  و پرتوی  ، روشنی قلب در  است  نوری  نیک  عمل  برای»اند:  گفته  از سلف  برخی

   عثمان  امیرالمؤمنین«.  مردم  دلهای در  است  و محبتی  در رزق  است  ، گشایشی بر روی

  خداوند متعال  که دارد مگر این نمی  فیمخ  خویش  را در نهان  چیزی  کس  هیچ»فرمود: 

اثر   که  است  مراد این«. گرداند آشکار می  زبانش  و لغزشهای  چهره  را بر صفحات  آن

  شود از این آشکار می  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  برای  و اخالص  و صالح  عبادت

هسريرتصلحأمن»فرماید:  می  خطاب عمربن  که  است  روی : عالنيتهتعالياهللصلحأ،

 «.کند می  را نیز اصالح  آشکار وی  نمود، خداوند متعال  را اصالح  خویش  نهان  هر کس

  آن  به  تورات در  مؤمنان  که  توصیفی  است  یعنی: این « در تورات  است  ایشان  مثل  این»

  وصف  آن  به  در انجیل  هک  یعنی: توصیفی « در انجیل  ایشان  و مثل»اند  شده  وصف

  آنان  است: توصیف  این  . یا معنی است  در تورات  ذکر شده  توصیف  اند نیز همان شده

  ای و بیخچه  شطأ: جوانه «خود را بر آورد  جوانه  که  است  ای کشته  چون»در انجیل: 

  یعنی: آن « اختنیرومند س را  و آن»روید  می  یا درخت  گیاه  و تنه  از ریشه  که  است

و نیرومند گردانید زیرا   را قوی خود  نورسته  های ها و شاخک یا کشتزار، جوانه  درخت

  برای  سپری  چون  مانند و از آن می محفوظ  آن  ، در پناه نموده  تغذیه  ها از آن جوانه  این
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و   باریک  که بعد از آن  جوانه  این یعنی: «را ستبر کرد  تا آن»برند  می  بهره  خویش

ها و  یعنی: جوانه «خود بایستد  های و بر ساقه»گردید   بود، ستبر و قوی  ضعیف

  و دهقانان»ایستادند   خود راست  های ساقه بر  و نیرومند شدند که  قوی  ها چنان شاخک

و   اعجاب  را به  ، کشاورزانش گونه این  کشتزاری یعنی: «کند  زده را شاد و شگفت

  فریب  ، نیکومنظر و چشم ، پر محصول دلکش  که  بس دارد، از  وامی  فتیو شگ  شادی

 . است

  انجیل در صخدا   رسول  اصحاب  را برای  آن  سبحان  خدای  که  است  مثلی  این  البته

امر   ابتدای در ص  اکرم  رسول  که: اصحاب  است  این  مثل  و مراد از این  است  زده

گردند،  نیرومند می شود و می  افزوده  روز بر شمارشان روزبه  ساند، سپ و ضعیف  اندك

و روز تا   مرحله  به  مرحله  ، سپس است  در آغاز ضعیف  آن  های جوانه  که  زرع  همچون

  شود پس ستبر و استوار می  آن  ساقه  سرانجام  که گردد تا آن تر می و قوی  روز قوی

،  است  در آغاز ضعیف  وی  درآمد، ایمان  اسالم  به  چون  که  مسلمان  است  همچنین

و   قوی  چنان  ، ایمانش ایمان و  علم  با اهل  وی  و مالزمت  بر اثر مصاحبت  سپس

  ایستد و همانند آنان واستوار می  خود راست  ، در ایمان سرانجام  شود که نیرومند می

 شود. می

 را  مسلمانان  تعالی  یعنی: حق« ر اندازدد  خشم  به  دیدنشان  سبب  را به  تا کافران»

از   کسانی  خدا به»گردند   و غیظ کافران  خشم  گرداند تا مایه بسیار و نیرومند می

  را وعده  بزرگی  و پاداش  اند، آمرزش کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که آنان

را بیامرزد و مزد و   انشانگناه  که  است  داده  وعده  تعالی  یعنی: حق « است  داده

و   نعمت  بزرگترین  که  بهشتی  به  نمودنشان سازد؛ با وارد  و افزون  بزرگ را  پاداششان

از   کسانی  و همه ص  اکرم  رسول  صحابه  ، شامل مثل  این  . البته است  منت  ترین عظیم

را   قدمشان  نقش  کهشود  گذار عصرها و نسلها می در  اسالم  و لشکریان  ایمان  افواج

 رهرو باشند.  ایشان  و روش  بر راه و  دنبال

ص   اکرم رسول  که  است  آمده  از ابوهریره  مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث
ال»فرمودند:  فوالذيصحابيأتسبوا بيدهنفسي، لو ذهبأمثلنفقأحدكمأنأ، مااًحد ،
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در   جانم  که  ذاتی  ندهید زیرا سوگند به  را دشنام  بم: اصحاوالنصيفهمدأحدهمأدرك

  یکی  پیمانه  انفاق[ اجر]کند،   احد طال انفاق  مانند کوه  از شما به  ، اگر یکی اوست  دست

نیز در   دیگری  آیات بسیار و  احادیث  البته«.  است  را در نیافته  آن  و یا نصف  از آنان

  ، آمده بر ایشان  بدی  به  از تعرض  و در نهی  اجمعین  لیهمع هللا رضوان  صحابه  فضیلت

از   وی  برگزیدگان و أخداوند  و اولیا و اصفیای  عادل  همه ي و صحابه  است

 هستند. ‡بعد از پیامبرانش  خلقش

در   عثمان  حضرت  بعد از خالفت  که  و جنگهایی  اختالفات  از علما درباره  برخی

ما را از   دستهای  خداوند متعال  که  است  اینها خونهایی»اند:  داد، گفته  رخ  صحابه  میان

در   که  و آنچه  آالییم نمی  آن  نیز به را  ما زبانهایمان  پس  داشته  نگه  پاك  آن  به  آلودگی

  و برادرانش ÷یوسف  در میان  که  است  ای ، همانند واقعه داده  روی  اصحاب  میان

 «.داد  روی
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 ﴾حجرات   سوره ﴿
 . است  ( آیه18)  و دارای  است  دنیم

 

  به  در آن  خداوند متعال  شد که  نامیده«  حجرات«  آن  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

  های حجره  را از پشت ص  اکرم  رسول  که  ، همانان آموخت  ادب  اعرابی  درشتخویان

و   اخالق«  سوره ، سوره  کردند. این صدا می  نعنه هللا رضی  و پاکنهادش  مؤمن  زنان

  اسالمی  در جامعه  نظم  و رعایت  آداب  را به  شود زیرا مسلمانان می  نیز نامیده«  آداب

  مورد خطاب  ایمان  وصف بار به  پنج  در آن  مسلمانان  که  چنان  است  ارشاد نموده

 اند. قرارگرفته

 ت:چیز اس  پنج  آداب  این  و اصول

 . و رسولش  عزوجل  خدای  ـ اطاعت1

 .صپیامبر   و بزرگداشت  ـ تعظیم2

 شود. می  نقل  که  اخباری  در باره  و تحقیق  اطمینان  ـ کسب1

 . مردم  و تمسخر به  اهانت  ـ تحریم4

 . و سوءظن  ، غیبت تجسس  ـ تحریم5

  پس  است  ادب  ، بیست ذکر شده  سوره  در این  که  آدابی  شود؛ مجموعه می  خاطرنشان

 قرار دهد.  خویش  و آداب  اخالق  را سرلوحه  آن  هر فرد مسلمان  که  است  شایسته

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  
  یعنی: کاری« نجویید  پیشی  در برابر خدا و پیامبرش اید! آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

پیامبر نگیرید، درحضور   تصمیم  آن  و درباره  نکرده  فیصله  و رسولشاز خدا   را پیش

  و سنت  قرآن  نکنید و بر خالف  ابراز نظر شتاب  به  روحهمط  قضایای  به  نسبت ص

 « خدا شنواست  گمان بی»  امور خویش  در تمام «و از خدا پروا بدارید»نگویید   چیزی

  از کارها ـ اعم  کاری در هیچ  پس  ای هر امر دانستنی  به « داناست»را   ای هر امر شنیدنی

اجتهاد را   منابع  ترتیب  کریمه  نکنید. آیه  پیشدستی  ـ بر خدا و رسولش  یا فعل  از قول
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  در حدیث  که  چنان  است  سنت  از آن  و پس  کتاب  آن  اولین  گیرد که نیز در بر می

  را به  جبل معاذبن ص  اکرم  رسول  وقتی  که  است  آمده  حدیث  ائمه  روایت  به  شریف

  کتاب  گفت: به« ؟ کنی می  چیز حکم  چه  به»فرمودند:   وی  فرستادند، به می  یمن

  سنت  گفت: به«. ؟ نیافتی أخداوند  کتاب را در  اگر حکمی». فرمودند: أخداوند

  به»گفت: «. ؟ نیافتی  را در سنت  اگر حکمی»فرمودند:  . کنم می  حکم صخدا   رسول

او زدند و   تأیید بر سینه  نشانه  به ص  حضرت  آن  پس«.  کنم می خود اجتهاد  رأی

  را که  خدایی  : ستایشاهلل  رسول  ملا يريض  اهلل  رسول  رسول  وفق  الذي احلمد هلل فرمودند: 

 حدیث  این«. داد  توفیق،  اوست  مورد پسند فرستاده  که  را بر آنچه  اش فرستاده  فرستاده

در  و  و سنت  و اجتهاد خود را بعد از کتاب  ، رأیمعاذ  که  است  معنی  این  به  شریف 

  همان  کرد، این می  را بر آنها مقدم  خویش  داد و اگر او رأی قرار  و مرحله  مرتبه  آخرین

،  سخن  شامل  فراگیر که  است  ادبی  آیه  بود. خالصه: این  وی  بر خدا و رسول  پیشدستی

 شود. می  و اجتهاد هر سه  عمل

از  «5 آیه/» _...ٱ  ٻ  ٻ  ﴿  تا آیه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  و غیر وی  بخاری

  رسول محضر  به  تمیم بنی  از قبیله  ای فرمود: قافله  اند که کرده  روایت كزبیر بن هللعبدا

یا  پیشنهاد کرد و گفت: ص  حضرت  آن  به  آمدند. ابوبکر صدیق صخدا 

  بلکه  گفت: نه امیر گردانید. و عمر  آنان معبد را بر بن قعقاع !هللا رسول

  این  عمر گفت: تو از طرح  ابوبکر به  از آن  امیر گردانید. پس  آنان را بر  حابس بن اقرع

با   مخالفت د من قص ! گفت: نه عمر  . ولی نداشتی  با من  جز مخالفت  پیشنهاد هدفی

  بود که  همان آنها بلند شد.  صدای  کردند تا بدانجا که  جدل  با هم  . پس است  تو نبوده

  به  که  است  آمده نیز  دیگری  روایات  آن  نزول  در سبب  گردید. البته  نازل  سوره  این

 . ایم کرده  بعد اشاره  آیات  از آنها در خالل  برخی
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ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  
  ایمان  که  کسانی  ای»فرماید:  و می  نموده  را بیان  ای گفتاری  ادب  خداوند متعال  سپس

و   ادب کار، بر قلت   زیرا این «پیامبر بلندتر نکنید  را از صدای  صداهایتان اید! آورده

  ؛ نشانه آن  صدا وبلند نکردن  ؛ فرود آوردن کند و در مقابل می  داللت  احترام  ركحیا و ت

دیگر   از شما با بعضی  بعضی  که چنانو هم»  است  نهادن  و حرمت  ، بزرگداشت تعظیم

را در   صداهایتان یعنی: «نگویید  بلند سخن  صدای  گویید، با او به می  بلند سخن

بگویید و با   سخن و وقار  آرامش  به  ، با وی آورده  پایین ص با پیامبر  گفتن  سخن

با پیامبر   است: در خطاب  مراد این  قولی قرار دهید. به  او را مورد خطاب  ادب  نهایت

  خدا! به  رسول  خدا! و ای  نبی بگویید: ای   احمد! ولی  و ای محمد!  نگویید: ای ص

  رسولصدا در برابر قبر   گوید: بلندکردن کثیر می بن. ا وی  و احترام  بزرگداشت  عنوان

 ص  حضرت  نزیرا آ  است  مکروه  شان صدا درحیات  بلند کردن  نیز همچون ص  اکرم
صدا بلند   این  که «بدانید  که آن مبادا بی»اند.  محترم  و مرگ  در زندگی  همیشه  برای

شما را  أیعنی: خداوند «شود  تباه  تاناعمال»؛  شماست  اعمال  ثواب  ، نابود کننده کردن

  از بین  اعمالتان  کرد تا مبادا پاداش  نهی ص  درحضور پیامبر خویش  کردن از صدا بلند

صدا در محضر پیامبر   کردن از بلند  خاطر آن شما را به  گوید: یعنی می کثیر برود. ابن

  به  ، ما هم صورت  آید و در آن  خشم  کار به  مبادا او از این  که  کردیم  نهی ص  خویش

، صپیامبر   کردن  با خشمگین  کسی  چنین  . پس شویم  بر شما خشمگین  خشمش  سبب

 کند. می  خود را تباه  اعمال  ندانسته  واقع در

بلند   صدای  به ص  اکرم  با رسول  گوید: اصحاب می  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  قتاده

  قیس بن ثابت  درباره  آیه  دیگر این  روایتی  شد. به  نازل  کریمه  یهآ  گفتند پس می  سخن

  داشت  خراشی وگوش  زمخت  ، او صدای عالوه بود و به  سنگین  گوشهایش  شد که  نازل

  بسا که  کرد و چه بلند می را بسیار  ؛ صدایش گفت می  سخن  با کسی  چون  که  طوری  به

بود   شدند. همان می  متأذی  از صدایش  و ایشان  گفت می  نیز سخن ص  اکرم  با رسول

منةبالكلمليتكلمالرجلنإ» است:  آمده  شریف  گردید. در حدیث  نازل  آیه  این  که
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سخطاهللمنةبالكلمليتكلمالرجلنإوةبهاالجنلهلهاباال،يكتباليلقيتعالياهللرضوان

يلقتعالي باالًيال يهويلها في، بها بينأالنار ما واألبعد   به  : همانا شخصرضالسماء

دهد در  نمی  اهمیتی  آن  و به  گفته  سخن  خداوند متعال  خشنودی  از موجبات  ای کلمه

از   ای کلمه  به  شود و همانا شخص می  نوشته برایش  ، بهشت کلمه  در برابر آن  که حالی

  به  که دهد در حالی نمی  اهمیتی  آن  گوید و به می  سخن  اوند متعالخد  خشم  موجبات

  افگنده  دوزخ  ـ به  است  و زمین  آسمان  میان دورتر از  که  ـ از مسافتی  آن  سبب

 «.شود می

 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  

 ى  ائ  
 دارند، همان و فرو می  را آهسته  داهایشاننزد پیامبر خدا ص  که کسانی  گمان بی»

  یعنی: حق « است  کرده  تقوا امتحان  را برای  خداوند دلهایشان  هستند که  کسانی 

 که  گونه  ، همان است  گردانیده  و خالص  و صیقلی  صاف  تقوی  را برای  دلهایشان  تعالی

  ردی و  پست  از طالی  و سره  ناب  ، طالی شود و بر اثر آن می  آزموده  طال با آتش 

 ص  اکرم  رسول  خود را پایبند احترام  که  گروهی  این  آید. همچنین می  دار بیرون وغش
آورند؛  می  پایین  از امرش  بردن  فرمان  انگیزه  به  خود را نزد وی  و صداهای  دانسته

  کند. امام می  و صاف  پاك  ای را از هر زنگار و پلیدی  دلهایشان أخداوند

  شخصی ! امیرالمؤمنین شد: یا  نوشته عمر  به»که:   است  کرده  روایت  حنبل احمدبن

  چگونه  وی  مقام  شود پس می  آن  مرتکب  را دارد و نه  معصیت  اشتهای  نه  که  است

  آن  مرتکب  را دارند ولی  معصیت  هایاشت  که نوشت: کسانی  در پاسخ ؟ عمر است

  آنان»«.  است  آزموده  تقوی  را برای  دلهایشان أخداوند  هستند که  د، همانانشون نمی

 . آنان  ورزی  ادب  در برابر این « است  بزرگ  و پاداشی  را آمرزش

  که  است  کرده  روایت  قیس بن ثابت از محمدبن  آیه  این  نزول  سبب  جریر در بیان ابن

در   قیس بن ثابت  شد، پدرم  نازل _...  ڻ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴿  آیه  گفت: چون

  و از او پرسید: ای  گذشت  از نزدش  عدی بن اثنا عاصم  . در این گریست و می  نشست  راه



 

8500 

  که  ترسم ...  می آیه  این  گفت: نزول  ؟ پدرم است  واداشته  گریه  چیز تو را به  چه ! ثابت

  خبر به  این  پس برآور! بلندآواز و بانگ  هستم  فردی  باشد زیرا من  شده  نازل  من  درباره

تعيشأنأماترضياو فرمودند:   و به  او را فراخوانده  رسید و ایشان ص  اکرم  رسول

، شهید  کنی  زندگی  ستوده  که  نیستی  راضی  آیا بدان ؟الجنةوتدخلاًشهيدوتقتلاًحميد

را بر   خویش  و دیگر هرگز صدای  شدم  ی؟ گفت: راض درآیی  بهشت  و به  شوی  کشته

کرد.   را نازل  آیه  این  عزوجل خدای  بود که  . همان کنم بلند نمی ص  اکرم  رسول  صدای

  بعد از نزول  شد که  نازل ابوبکر صدیق  درباره  آیه  ، اینكعباس ابن روایت  به  ولی

طور بسیار   جز به ص  اکرم  رسولدیگر با   که  گرفت  ، تصمیم سوره  این از  دوم  آیه

 گوید: می  عربی ابوبکربن  نزند. قاضی  گوید، سخن راز می  گویی  که  پوشیده و  آهسته

و   است  حیات  در حال  ایشان  حرمت  ، همچون وفات  در حال صخدا   رسول  حرمت»

  سخن  همچون خود،  و عظمت  و رفعت  در واالیی  بعد از وفاتشان  منقولشان  سخن

شود،  می  خوانده  ایشان  سخن  چون  پس  است  ایشان  حیات  در حال  از زبانشان  مسموع

  بلندتر نکند و از آن  را از آن  خویش  صدای  که  است  واجب  حاضری  بر هر شخص

در آیه:   خداوند متعال  البته بود.  واجب  ایشان  کار در حیات  این  که  نگرداند چنان  روی

  ضرورت بر« 214/   اعراف» ژۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۆ ژ 

 ص وی  رسول  زیرا سخن  است  داده  در گذار زمانها توجه  احترام  و استمرار این  دوام
باشد و  مستثنا می  که ای را دارد، مگر در معانی  همانند قرآن  و حرمتی  بوده  نیز از وحی

 «. است  آمده  فقه  در کتب  آن  بیان

 

 ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ائ
 خوانند، فریاد می  به  ات مسکونی  های حجره  تو را از پشت  که  کسانی  گمان بی»

 ، و درشتخویی  نموده  غلبه  آنان بر  و نادانی  جهل  چرا که «فهمند نمی  بیشترشان

 ، معاشرت  طرز برخورد و روش  و این  گشته  چیره  آنان  بر طبع  و تندمزاجی  خشونت

  مقام بودند، باید در برابر خردورز و باوقار می  و اگر آنان  است  شده  آنان  و عادت  شیوه

 روایت  به  نزول  سبب  کردند. در بیان می  نیکو را رعایت  ادب ص نبوت
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 از قبیله  و احمقی  درشتخوی  مردم  در باره  کریمه  است: آیه  آمده  اسحاق محمدبن 

 صدا  همسرانشان  های حجره  را از بیرون ص  اکرم  رسول  شد که  نازل  تمیم بنی 

 کنند.  خودنمایی ص  حضرت  کردند تا در برابر آن می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
و »فرماید:  می و  ، ارشاد نموده رابطه  نیکو در این  ادب  را به  مؤمنان  آن  تعالی  حق  سپس

  حالشان  صالح و به «بهتر  برایشان ا، مسلم در آیی  کردند تا برآنان صبر می  اگر آنان

  رسولرفتار با   ، ادب صورت  زیرا در آن  در دنیایشان  و هم  در دین  هم «بود»نزدیکتر 

شد و  می  رعایت  ایشان و خاطر شریف   قرار گرفته  مورد عنایت  باب  در این صخدا 

شد. یادآور  می  آنند، عمل سزاوار ص  حضرت  آن  که  و بزرگداشتی  ، احترام تعظیم  به

ماندند  نمی  خویش  و در خانه گرفتند نمی  کناره  از مردم ص  اکرم  رسول  که  شویم می

  زدن  هم بر  بودند. پس می  مشغول  خویش  و ضروریات  مهمات  به  که  مگر در اوقاتی

لذا  « است  و خدا آمرزگار مهربان» بود  محض  ادبی  ، بی اوقات  در این  ایشان  آرامش

کند  نمی  ، مؤاخذه است  زده سر  از آنان  که  ای و کوتاهی  ادبی بی  سبب  را به  کسانی  چنین

 نماید. می  بسنده  آنان  و سرزنش  نصیحت  و فقط به

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 ڦ   
از   که  است  فاسق: فاجر و بدکاری « اگر فرد فاسقی اید! آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

  برایتان» کسی   ! اگر چنین رود. آری می  بیرون  ندارد و از حدود شرع  پروایی  گفتن  دروغ

  تحقیق  نیک  پس»گردید  می  سومی  طرف  ضرر به  رساندن  موجب  که «آورد  خبری

  در تصمیم  نکردن  ؛ شتاب و بررسی  تحقیق  از لوازم  . البتهنمایید  و تأمل  و بررسی «کنید

و   روشن  تا حقیقت  است  در مورد خبر رسیده  و نگرش  ، مطالعه نمودن  ، درنگ گیری

و   ، درنگ ، بررسی یعنی: تحقیق «برسانید  آسیب  گروهی  به  مبادا ندانسته»آشکار شود. 

  کسانی  به  که  امر است  منظور پرهیز و احتراز از این ، به خبر رسیده  در برابر آن  تأملتان
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  رسانیدن  از زیان «اید کرده  خاطر آنچه  به  گاه آن»برسانید؛   زیانی  استحقاقشان  برخالف

و   و نگرانی  ، در غم آن  و از انجام«شوید   پشیمان»؛  ونادانی  اشتباه از روی  آنان  به

 روید.فرو  پریشانی

 ولید  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه آیه  نزول  سبب  در بیان  از مفسران  بسیاری

  زکاتهای  آوری جمع  را برای  وی ص  اکرم  شد زیرا رسول  معیط نازل أبی بن عقبه بن

  چون  بود پس  ای کینه  از قبل  او و آنان  فرستادند و در میان  مصطلق بنی  قبیله  گوسفندان

  که  فرستادند. هنگامی  سویش  را به  را شنیدند، سوارانی  خبر آمدنش  مصطلق بنی  قبیله

 ص  اکرم  نزد رسول  ترسید پس  شد، از آنان  خود آگاه  سوی  به  سواران  ولید از حرکت
  بکشند و از دادن مرا  داشتند که  تصمیم  مصطلق بنی  گفت: قبیله  ایشان  و به  بازگشت

برند و در   حمله  آنان  به  گرفتند که  تصمیم ص  اکرم  سر باز زدند. لذا رسول  هم  زکات

  هیأت  بودند، بناگاه  تصمیم  این  اجرای  مقدمات  و ترتیب  در تدارك  ایشان  که  اثنایی

و گفتند: یا   آمده  محضر ایشان  و به رسیدند  مدینه  به  مصطلق بنی  قبیله  نمایندگی

او   تا به  شدیم  بیرون  پس  است  ما آمده شما نزد  فرستاده  ما خبر رسید که  هب !هللا رسول

  وی  ، به ایم شده  متقبل  زکات  از ادای  که را  و آنچه  بداریم  اش و گرامی  گفته  خیرمقدم

و   نموده  را متهم  آنان ص اکرم  رسول بود. اما  ، او برگشته تا آمدیم  ولی  بسپاریم

  فرستم شما می  سوی را به  مردی  که یا این دارید و برمی  از مخالفت  یا دست»ودند: فرم

شما را   و فرزندان  شما را بکشد و زنان  جنگندگان تا  است  خود من  همچون  نزد من  که

  گفتند: پناه  نمایندگان  آن«. زدند  علی  بر شانه  خویش  با دست  آورد. سپس  اسارت به

شد.   نازل  آیه  این  بود که  . همان رسولش  و خشم  وی  ازخشم أخداوند  به  بریم می

فرستادند   آنان  سوی را به ولید  ، خالدبن واقعه  بعد از آن صخدا   رسول قولی: به

 نماز شب  کرد که  نماز دید و مالحظه  برای  گفتن  اذان  حال را در  خالد ایشان  پس

 . بازگشت کردند و او  خالد تسلیم  را به  خویش  زکاتهای  آنان گزارند. )تهجد( نیز می 

  مشروعیت  در حکم  مفاد آن  ولی  شده  نازل  خاصی  سبب  برای  کریمه  هرچند آیه

،  فاسق  سخن  به اعتماد  اخبار و ترك  دریافت  هنگام  به  و تأمل  و درنگ  و بررسی  تحقیق

اما   شده  نازل  خاص  قوم  این  درباره  آیه  هرچند این»گوید:  می  بصری  . حسن است  عام
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  نکرده  چیز منسوخ  هیچ را  و آن  است  جاری  تا روز قیامت  آن  حکم  خدا سوگند که  به

و   : تأنیالشيطانمنةوالعجلهللامنالتأني»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان«.  است

 «. است  شیطان از  و شتاب  لهو عج أاز خداوند  کردن  درنگ

 که:  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه  همچنین

 . است  باشد، حجت  عادل  که  شرطی  به  تن  خبر یک

اما   کرد، گنهکار است  حکم  آن  بر مبنای  شود و اگر قاضی نمی  پذیرفته  فاسق  شهادت

 شود. نافذ می  وی  ، حکم در نزد احناف

 گویند: علما می

نافذ  ، است  حق  موافق  که  وی  از احکام  بخش  آن  بود پس  والی  فاسقی  شخص  انچهچن

را امضا   آن  وی  که  حکمی  باشد ولی ، مردود می است  حق  برخالف  که  شود و آنچه می

 شود. نمی  نقض  حال  هیچ  ، به است و گذرانده  کرده

  امری  ، یا پذیرش سخنش  بود، در قبول  دیگری  و مأمور شخص  فرستاده  فاسقی  چنانچه

  پس  نیست  علما خالفی  کند، میان  را اعالم  باید آن  که  را برساند و یا اذنی  باید آن  که

در   گردد ولی  دریافت  شود و پیامش  شنیده  سخنش  که  جایز است  ضرورت  سبب به

  پذیرفته  سخنش ، گرفت یم  غیر تعلق  برای  ، حقی فاسق  آن  با سخن  که  صورتی

 شود. نمی

در رد   کند، که نمی  غلط خود را تأویل  و اندیشه  رأی  که  است: فاسقی  بر دو نوع  فاسق

  تأویل خود را  نظر و اندیشه  که  . و فاسقی نیست  خالفی  علما هیچ  در میان  خبر وی

علما در مورد   اند ـ و میان دعطور آشکار مبت  به  که«  قدریه»و «  جبریه»کند ـ مانند  می

را ـ   آنان  روایت و  شهادت : است: شافعی  اختالف  خبرشان  پذیرش  یا عدم  پذیرش

را   روایتشان  هم و  شهادت  ، هم کند اما جمهور فقها و محدثان مجموعا ـ رد می

 پذیرند. می
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ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  ڇ چ  چ  چ ڃ  چ ڃ ڄ  ڄڃ  ڃ ڄ ڦ  ڄ

 ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڎ  ڌ  ڎ 
و   گزاف  دارید و به  او را نگه  حرمت  پس « شماست  خدا در میان  رسول  و بدانید که»

و   تحقیق  در مورد آن  که آن خبر، بی  کی  رسیدن  نگویید و در هنگام  سخن  اساس بی

کند،   اپیرویاز کارها از شم  اگر در بسیاری»نورزید   شتاب  کنید، در داوری  بررسی

او   به  که  اخباری از  در بسیاری صخدا   یعنی: اگر رسول «افتید درمی  تمشق  به اقطع

کند،   از شما اطاعت دهید، او می  به  که  ناصوابی  از مشورتهای  رسانید و در بسیاری می

  . ولی است  و هالکت  ، گناه ، مشقت افتید. عنت: رنج می  و مشقت  شما خود در رنج

شود، از شما در   روشن  قضایا بر وی  و توجیه  حقیقت  که از آن  قبل صخدا   رسول

  که  آنچه  براساس  و عمل  گیری تصمیم  کند و به نمی  پردازید، اطاعت می  که  آنچه  غالب

  لیکن»ورزد.  نمی  کند، شتاب  و تأمل  اندیشه امر  در آن  که از آن  ، قبل است رسیده  وی  به

و   ترین داشته را دوست  یعنی: آن «گردانید  داشتنی  شما دوست  را برای  ا ایمانخد

  موافق  که  ای امور شایسته  از شما جز آن  پس چیزها نزد شما گردانید  خوشایندترین

در   و عجله  ، شما شتاب زند و در نتیجه سر نمی باشد،  آن  با مقتضای  و منطبق  ایمان

را در   و آن»گذارید  آنهارا فرومی  پیرامون  وبررسی  تحقیق  و عدم  مورد اخبار واصله

نیکو و   را در دلهایتان  ، ایمان خویش  توفیق  به  تعالی  حق یعنی: « شما بیاراست  دلهای

  و ناپسند و زشت «ناخوشایند  را در نظرتان  و عصیان  و کفر وفسق»داد   زیبا جلوه

  رشد و هدایت  را به  اینان أو خداوند «هستند  شدانرا  اینانند که  گردانید پس»

  و استواری  ، پایداری سرسختی  همراه به  حق  بر راه  رشد: استقامت . است  ساخته  رهنمون

 . است  بر آن

 دعا  آیه  این  مضمون  به  در دعایشان  همیشه ص  اکرم  رسول  که  ذکر است  شایان

روز  در  است: چون آمده  احمد و نسائی  روایت  به  ریفش  در حدیث  که  کردند چنان می

فرمودند:   یارانشان  به  خطاب ص  اکرم  بازگشتند، رسول  مکه  سوی  به  احد مشرکان

سر   پشت  اصحاب  . پس ثنا گویم  خویش  پروردگار عزوجل  برابر بایستید تا برای»

ال،اللهمكلهالحمدلكاللهم: دعا کردند  چنین ص  اکرم  کشیدند و رسول  صف  ایشان
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بسطتقابض قبضتواللما والهديتلمنمضلوالأضللتلمنهاديوالباسطلما

ابسطاللهم،مباعدلماقربتواللماباعدتمقربواللماأعطيتمانعواللمامنعتمعطي

من اللهمورزقكوفضلكورحمتكبركاتكعلينا الالذيالمقيمالنعيمسألكأنيإ،

منبكعائذنيإ،اللهمالخوفيوممنواألةالعيليومالنعيمسألكأ،اللهمواليزوليحول

الكفرليناإقلوبناوكرهفيوزينهيماناإلليناإحببشرمامنعتنا.اللهمعطيتناومنأشرما

اللهمالراشدينمنواجعلناوالعصيانوالفسوق مسلمين. مسلمينأوتوفنا لحقناأوحينا

اللهمغيرخزاياوالمفتونينبالصالحين عنويصدونرسلكيكذبونالذينةالكفرقاتل.

: بار الحقلهإ،الكتاباوتوأالذينةالكفرقاتل.اللهموعذابكرجزكعليهمواجعلسبيلك

  ، هیچ ای تو گشاده که   آنچه  برای . بارخدایا! توست  ها از آنایشست  همه خدایا!

  آن  و برای  نیست  ای گشاینده ، هیچ  ای تو بازگرفته  که  آنچه  و برای  نیست  ای بازگیرنده

  تو هدایتش  که  کس  آن  و برای  نیست  هدایتگری  ، هیچ ای کرده  تو گمراهش  که  کس

  ای دهنده  ، هیچ ای داشته  بازش تو  که  آنچه  و برای  نیست  گری گمراه  ، هیچ ای کرده

  تو دورش  که  آنچه  و برای  نیست  ای بازدارنده  ، هیچ ای تو داده  که  آنچه  و برای  نیست

  ، هیچ ای ساخته  تو نزدیکش  که  آنچه  و برای  نیست  ای کننده  نزدیک  ، هیچ ای ساخته

بگشا. بار الها!   و رزقت  و فضل  و رحمت  بر ما از برکات . بار الها! نیست  ای دورکننده

شود. بار  نمی  و زایل  دگرگون  هیچ  که  کنم می  را درخواست پایداری   از تو نعمتهای  من

.  ، امنیت و نگرانی  و در روز خوف  طلبم می  و فقر، نعمت  الها! از تو در روز نیازمندی

از ما   که  و از شر آنچه  ای ما داده  به  که  از شر آنچه  برم می  و پناهت  به  نبار الها! م

و   بیارای  را در دلهایمان  و آن  گردان  داشتنی  را نزد ما دوست  ایمان . بارالها! ای بازداشته

 ا را. بارالها! م قرار ده  و ما را از راشدان  را نزد ما منفور گردان  و عصیان  کفر وفسق

،  باشیم در افتاده  و فتنه  در خواری  که آن  بدار و ما را بی  زنده  و مسلمان  بمیران  نمسلما

و   کرده  را تکذیب  پیامبرانت  را که  کافرانی  نابود کن . بار الها! گردان  ملحق  صالحان  به

را   کتاب  لاه  کافران . بار الها! را قرارده  رجز و عذابت  دارند و بر آنان باز می  از راهت

 «. معبود بر حق  ، ای نابود کن
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 ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
و   و بخشش  فضل  سبب  به  تعالی  یعنی: حق « خداوند است  از جانب  و نعمتی  فضل»

را   و عصیان  و کفر و فسق  را نزد شما خوشایند و محبوب  ؛ ایمان خویش  بزرگ  انعام

 « داناست و خداوند»گردانید   و شما را از راشدان  و ناخوشایند ساخت  منفور و زشت

  در انعام  است « حکیم» وجود دارد  از برتری  در ایشان  که  آنچه  و به  مؤمنان  احوال  به

 . برایتان  توفیق  نمودن  بر شما؛ با ارزانی  خویش

 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     

 ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ہ  ھ  ھ     ھ 
  البینی ذات  اختالفات  حل  از قواعد مربوط به  مهمی  قاعده  بیان  به  تعالی  حق  سپس

دو   آن  بجنگند، میان  با هم  از مؤمنان  و اگر دو طایفه»فرماید:  و می  پرداخته  مسلمانان

  تعدی  که  کرد، با آن  تعدی  دیگری دو بر  از آن  دهید و اگر باز یکی  را اصالح

و   انصاف  آنها به  ، میان اگر بازگشت  بازگردد پس هللا  حکم  بجنگید تا به کند می

دیگر درافتادند و جنگیدند،  با یک  از مسلمانان  یعنی: اگر دو گروه «دهید  سازش  عدل

 کنند و آنها را  آنها سعی  در میان  و سازش  صلح  به  که  است  دیگر الزم  مسلمانان بر

 ، از سوی صلح  برای  تالش  اگر بعد از این  فراخوانند ولی أخداوند  حکم  سوی به

  نپذیرفت را  صلح  گروه  زد و آن سر  بر دیگری  ای ، تجاوز و تعدی دو گروه  از آن  یکی 

، بر  صورت  ایندر   نیست  وی  از حق  شد که  خواستار چیزی  ننهاد بلکه  گردن  آن  و به

و  أامر خداوند  سوی بجنگند تا به  و باغی  سرکش  گروه  تا با این  است  الزم  مسلمانان

  و از بین  و برادری  صلح  همانا بر پاداشتن أخداوند  بازگردد و امر و حکم  وی  حکم

  خویش و تجاوز  از بغی  گروه  و اگر آن  است  مسلمانان  در میان  و دشمنی  کینه  بردن

، دیگر از  گفت  اجابت را  وی  و حکم أخداوند  کتاب  سوی به  و دعوت  بازگشت

دو   آن  میان  نمودن  حکم در  که  است  ، بر مسلمانان و در هر حال  است  مصون  تعرض

  الهی  و با حکم  است  صواب  باشند که  ای داوری و  حکم  و جویای  کرده  ، عدالت گروه

  برگردد و تکلیفی  خویش  از ظلم را بگیرند تا  ظالم  گروه  شد لذا باید دستبا می  مطابق
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 در حکم «کنید  و عدالت»، ادا کند.  است  دیگر واجب  گروه  در قبال  اش برعهده  را که

 «.دارد می  دوست را  خدا دادگران  که»آنها   میان  نمودن 

 روایت  مالک بن از انس  آیه  این  لنزو  سبب  در بیان  ایشان و غیر  و مسلم  بخاری

 ابی ننزد عبداهلل ب  کاش !هللا شد: یا نبی  گفته صخدا   رسول  به»فرمود:   اند که کرده 

  سوی به  سوار بر االغی ص  حضرت  آن  کنید. پس  دعوت  حق  سوی بروید و او را به 

  آمدند. آن  ابی بن هللد و نزد عبداکردن  حرکت  نیز با ایشان  افتادند و مسلمانان  راه  به  وی

رو   ابی بن هللعبدا اثنا  کرد. در این  پیشاب  االغ  میان  بود، در این  زاری شوره  ، زمین زمین

گند   بوی  که خدا سوگند  دور شو زیرا به  کرد و گفت: از من ص  حضرت  آن  به

خدا   گفت: به  ر پاسخشجلو آمد و د  رواحه بن هللعبدا  کرد. پس  مرا اذیت  االغت

از   اثنا مردی  این . در گند تو خوشبوتر است  از بوی  وی  االغ  پیشاب  بوی  سوگند که

  رسول  و همراهان  . یاران برخاست  از وی  دفاع  شد و به  خشمگین  ابی بن هللعبدا  یاران

  شاخهایولگد و   مشت  با تبادل  طرف دو  آمدند و میان  نیز بر سر خشم صخدا 

  سبب  در بیان  کرد. ولی  را نازل  آیه  این  خداوند متعال  گاه داد. آن  روی  درگیری  درختان

 . است  شده  نیز نقل  دیگری  ، روایات آیه  نزول

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است آمده عمرو بن هللعبدا  روایت  به  شریف  در حدیث

فييعدلونالذين،العرشيميننورعليمنابرمنعليةالقياميومتعاليعنداهللالمقسطون»

از نور   بر منبرهایی  خداوند متعال نزد  دادگران  : در روز قیامتولواوماهاليهمأوحكمهم

و   اهالی  و در میان  در حکمشان  که کسانی  قرار دارند، همان  عرش  راست  در جانب

 «.کنند می  اند، عدالت شده  گردانیده  آن  دار تولیت عهده  که  و بر آنچه  مردمشان

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
  گردند که می باز  واحدی  اصل  به  همه  یعنی: ایشان «برادرند  باهم  ، مؤمنان در حقیقت»

و ماندگارتر از  ترنیرومند  دینی  برادرند زیرا برادری  با هم  ایشان  پس  است  همانا ایمان

و   در تأیید اخوت  که  است  . گفتنی است  و دوستی  رفاقت  و پیوندهای  نسبی  برادری

است:   شریف  حدیث  این  جمله  از آن  است  آمده  بسیاری  ، احادیث دینی  برادری
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  ستمبر او   ، نه است  برادر مسلمان  : مسلمانيسلمهواليظلمهالالمسلمخوأالمسلم»

و   دشمنی  مؤمنان  در میان ، اگر بنابراین«. کند می  گذارد و تسلیم او را وا می  کند و نه می

  با هم  که  دو مسلمانی  میان یعنی: در «را  برادرانتان  میان  پس»داد؛   روی  کشمکشی

و زمامدار   امام  علیه  گروهی اگر  همچنین «دهید  سازش»اند  کرده  و دعوی  کشمکش

  و شورش  خروج  بغاوتگراند؛ چنانچه  گروه  آن  کرد پس  بر شورید و خروج  مسلمین

است:   شده  نقل  که  برادرند چنان  مؤمنان با  آنان  حال  در عین  بود ولی  ناحق  به  آنان

پرسید: آیا   ـ از علی  و صفین  ـ جمل  بغی  اهل  اعور در جنگهای  حارث»

فرار   از شرك فرمود: خیر! اند؟ علی مشرك جنگند تو می  علیه  که  جنگجویانی

ـ   را ـ جز اندك أخداوند  اند؟ فرمود: خیر! زیرا منافقان شد: آیا منافق  اند. گفته کرده

بر ما   ما هستند که  ؟ فرمود: برادران است  چگونه  حالشان  پس شد:  کنند. گفته یاد نمی

 قرار  تا مورد رحمت»  امور خویش  در تمام «اریدو از خدا پروا بد» «.اند کرده  بغاوت

  الهی  رحمت  به  گان تقواپیشه  که  است  بر آن  تعبیر دلیل  . این تقوی  این  سبب  به «گیرید

 گردند. می  نایل

  به  مسلمانان از  اگر برخی  که  است  کفایه  ، فرض با بغاه  جنگیدن  اند: امر به  علما گفته

از   صحابه از  گروهی  جهت  همین  شود به ساقط می  دیگران  از ذمه پرداختند،  آن

  عملشان  با این  هم  گرفتند و علی  عنهما کناره هللا رضی  و معاویه  علی  میان  جنگهای

 . را پذیرفت  نکرد و عذرهایشان  مختالفت

 از آن  ای پاره  نقل  ما به  وجود دارد که  نیز در مورد بغاه  دیگری  در اینجا احکام

 پردازیم: می 

  جماعت  به  و پیوستن  طاعت  را به  ، باید آنان باغی  با گروه  از جنگیدن  قبل  مسلمین  امام

 بجنگد.  سرباز زدند، با آنان  جماعت  به  از بازگشتن  که  فراخواند و در صورتی

 شود. نمی  کشته  اسیرشان

 گیرد. قرار نمی  ، مورد تعقیب فرار کرده  از جنگ  که  از آنان  کسی

 شود. نمی  رسانده  قتل  به  مجروحشان

 شوند. نمی  گرفته  بردگی  به  و اطفالشان  زنان
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 شود. نمی  گرفته  غنیمت  به  اموالشان

  اند، به کشانده  نابودی  ـ به  یا مال  ـ از خون  و بغاوت  شورش  در اثنای  باغیان  که  آنچه

  در کتب«  تبغا«  احکام  تفصیل  که  ذکر است  ( ندارد. شایان )تاوانی  علما ضمان  اجماع

 . است  آمده  فقه

 

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     

یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

 جث  مث   
 یعنی: «را ریشخند کند  دیگری  قوم  نباید قومی !اید آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

نمایند.   جویی ریشخند گیرند و تحقیر و عیب  را به  دیگری  از شما نباید مردان  مردانی

  و بدان  است«  قوام»  از ماده«  قوم»زیرا   زنان  هستند نه  در اینجا، مردان«  قوم»مراد از   پس

  امور زنان  و قیم  دارندگان ، برپا کارپردازان  آنان  که شود می  اطالق  فقط بر مردان  جهت

  سازی و شبیه  تمسخر با تمثیل  دارد؛ مثال گاهی  بسیاری  های تمسخر شیوه  هستند. البته

  ، به از آن  هدف  که  است  وحرکاتی  اشارات  کار گرفتن ، یا با به کسی  یا فعل  سخن

  مردان  بسا که  یعنی: چه «اینها بهتر باشند آنها از بسا  چه»باشد.   طرف  کشیدن ریشخند

باشند   کنندگان بهتر از مسخره  نزد خداوند متعال امر و  ، در واقع مورد تمسخر قرارگرفته

 «بسا اینها  چه»کنند   جویی و عیب «تمسخر گیرند را به  دیگری  زنان  و نبابد زنانی»

  تمسخرکننده  یعنی: بهتر از زنان «آنها بهتر باشنداز »  شده  تمسخر کشیده  به  یعنی: زنان

الناسأعينتنبوعنهطمرينأغبرذيأشعثرب»است:   آمده  شریف  باشند. در حدیث

و   کهنه  دو جامه  ، غبارآلود و دارای ژولیده  بسیار انسانهای  : چهألبرهاهللعليلوأقسم

  کنند ولی می  آنها خود را برتر و بزرگتر احساس  دیدناز   مردم  های چشم  که  ای فرسوده

را در   ایشان اسوگند یاد کنند، او قطع  بر خداوند متعال [ ژولیده  انسانهای  همین]اگر 

 «.گرداند راستگو می  سوگندشان

تعبیر  نزنید.  دیگر طعنه  بر برخی  یعنی: برخی« نکنید  جویی عیب  خویش  و در میان»

  طعنه  خداوند متعال  که  است  کند زیرا مفید آن می  با خود حمل  ظریفی  عنای( م )انفسکم
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  خود وی  به  زدن  طعنه را  دیگری  مسلمان  به  نسبت  مسلمان  یک  جویی و عیب  زدن

  مؤمنی  هرگاه  هستند پس  واحده  تن  همانند یک  مسلمانان  چرا که  است  کرده  معرفی

در   که . چنان است  نموده  جویی عیب را  خودش  کند، گویی  جویی را عیب  برادر مؤمنش

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده بشیر بن نعمان  روایت  به  شریف  حدیث

  : مؤمنانكلهاشتكيعينهاشتكينإ،وكلهاشتكيرأسهاشتكينإواحدكرجلالمؤمنون»

  آن  آید و اگر چشم درد می  به  آن  بدرد آید، کل  سر آنواحدند، اگر   تن  مانند یک  همه

 «.آید می درد  به  آن  درد آید، کل  به

تمسخر؛  که:  است  در این« لمز»و «  سخریه«  ، یعنی جویی تمسخر و عیب  در میان  فرق

آور باشد. اما  خنده تحقیر  آن  که  است  ای گونه و به  در حضور وی  دیگری  حقیر شمردن

  باشد چه  داری امر خنده در  اشاره  آن  ؛ چه است  وی  معایب  سوی  به  جویی: اشاره عیب

تر از  عام  جویی ، عیب بنابراین  در غیابش  باشد چه  در حضور شخص  و چه  در غیر آن

 . تمسخر است

هید ند بد  های دیگر لقب  برخی  به  یعنی: برخی «بد نخوانید  های لقب  و همدیگر را به»

  کار نهی  از این  خداوند متعال ! آورید. آری  خشم  بد به  دادن  لقب  تا همدیگر را با این

  شخص  که  ندارد، مانندی  خوشی  انجامد و عاقبت می  دشمنی  کار به  این  نمود؛ چرا که

!  یهودی  بگوید: ای  برادر مسلمانش  یا به ! منافق  ای ! فاسق  بگوید: ای  برادر مسلمانش  به

  لقب  یک  به  شخص  که  در موردی ! البته  خوك  ! ای االغ  ! ای کلب  ! یا ای نصرانی  ای

  جواز دارد، مانند: اعمش  بر وی  آن  آید، اطالق نمی  بدش  لقب  و از آن  مشهور است

. در  نیز هست  مشهور حدیث  از راویان  دو تن  لقب و،هر د  ( که )لنگ  )کور( و اعرج

ليهإسمائهأحبأبيسميهنأالمؤمنعليالمؤمنحقمن»است:   آمده  شریف  حدیث

  او را به  که  است  این  بر مؤمن  مؤمن  : از حق الحسندبواألةالسنمنةالتكنيوكانت

و   است  از سنت  گذاشتن  بخواند و کنیه  است  ترین داشته دوست  نزد وی  که  نامهایی

 «. نیکوست  دبیا
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از  بعد  شخص  که  است  یعنی: بد رسمی « بعد از ایمان  فسوق  است  ناپسندیده  چه»

  منهیات  از ارتکاب «نکرد  توبه  و هر که»شود   خوانده  ، کافر یازانی و توبه  آوردن  اسالم

 . طاعت  جای  به  عصیان  با نهادن «، خود ستمگرند گروه  آن»؛  خداوند متعال

  نازل  تمیم بنی  قبیله  نمایندگی  هیأت  درباره  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  حاكض

و   ، سلمان سالم ، ، صهیب ، بالل فهیره  ، ابن ـ مانند عمار، خباب  صحابه  فقرای  شد که

  حالتی و  کهنه  های جامه را با  ایشان  که  گاه دادند آن ـ را مورد تمسخر قرار  غیر ایشان

  که: صفیه این  از جمله  است نیز آمده  دیگری  روایات  آن  نزول  دیدند. در سبب  ژولیده

  زنان !هللا آمد و گفت: یا رسولص  اکرم  عنها نزد رسول هللا رضی  اخطب بن دختر حیی

  وی  به صخدا   رسول ! دو یهودی دختر  یهودی  گویند: ای زنند و می می  هطعن  من  به

محمد   و شوهرم  موسی  ، عمویم است  هارون  پدر من  که  نگفتی  آنان  مودند: چرا بهفر

  در مورد نزول  از تعدد وقایع  مانعی  شد. البته نازل   آیه  این  ؟ پس والسالم ةالصال علیهم

د توان ، می است  آمده  آیه  یک  نزول  در سبب  که  روایاتی  وجود ندارد زیرا همه  آیه  یک

را   آیه  باشد، حکم  هر چه  نزول  ، سبب هر حال  باشد. به  آن  نزول  سبب  در مجموع

  بودن  مخصوص  به  نه  لفظ است  بودن  عام  سازد زیرا اعتبار به نمی  و موردی  خاص

 . سبب

 

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ

 ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
گمان: حد وسطی  «از گمانها بپرهیزید  از بسیاری اید! آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

باشد اما  خیر می  اهل  به  بدزدن  گمان  . مراد آیه است  یا وهم  شک  و میان  یقینی  علم  میان 

را   انیگم  همان مورد آنان  تا در  که: جایز است  باید گفت  و فسق  بدی  در ارتباط با اهل

  عالیم  که  مورد کسی در  بد زدن  گمان  شود پس می  بر ما نمایان  آنان  از اعمال  که  بزنیم

  گمان  وی  در باره  که  ندارد لذا برکسی  ، اشکالی است  نمایان  در وی  بدی  های و نشانه

  اگر به  نگوید ولی  سخن  خویش  انگم  مصداق  به  که  گاه تا آن  نیست  زند گناهی بد می



 

8598 

 بد  . اما گمان کار است گنه  صورت  را برمال گردانید، دراین  و آن  گفت  سخن  آن  مصداق

 ، جواز ندارد. است  خیر و صالح به  آراسته  ظاهرش  که  در مورد کسی  زدن

 باشد. یر میخ  اهل  به  زدن بد  گمان  و آن « است  از گمانها گناه  بعضی  هرآینه»

  آمده  بسیاری  احادیث  مؤمن  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود که می  خاطرنشان

فرمود:   که  است عمر بنهلل عبدا  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  از آن  است

»گفتند:  می  کعبه  به  طواف  در حال  که  را دیدم ص  اکرم  رسول طيبأوطيبكأما

اهللعندعظمأالمؤمنة،لحرممحمدبيدهنفسوالذيحرمتكعظمأوعظمكأوما،ريحك

  و چه  هستی قدر پاك   ! چه کعبه  : ایاالخيرإبهيظننإوودمه،مالهمنكةحرمتعالي

  بزرگ  قدر احترامت و چه   هستی  قدر با عظمت  ، چه و معطر است  پاکیزه  قدر بویت

در نزد   مؤمن  حرمت ، همانا اوست  محمد در دست  جان  که  ذاتی  اما سوگند به  است

  خون [ حرمت]و   وی  مال[  حرمت]؛  تو بزرگتر است  و احترام  از حرمت  خداوند متعال

  آمده  شریف  در حدیث  همچنین «.نشود  جز گمان خیر برده  وی  در حق  که و این  وی

  بپرهیزید زیرا گمان  از گمان ! ...: هانالحديثكذبأالظننفإوالظنياكمإ»است: 

 ...«. سخنهاست  ترین دروغ

 است:  بر چند نوع  گمان  که  ذکر است  شایان

خداوند  به  داشتن  نیک  گمان  است: چون  امر شده  بدان  که  یا آنچه  واجب  ـ گمان 1

نزد   بی: من  عبدی  نا عند ظنأ»است:   مدهآ  قدسی  شریف  . در حدیث مؤمنان  و به  متعال

يموتنال»است:  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  خود هستم  خود در حق  بنده  گمان

  خداوند گمان  به  که این از شما نمیرد، مگر  : هرگز یکیباهللالظنالوهويحسنإحدكمأ

 «.باشد  داشته  نیک

  به  ، نسبت خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  است: چون  یا حرام  ممنوع  که  ـ گمانی 2

 و  آنها بازتابگر نیکی  ظاهر حال  که  حالی  پوشیده  مسلمین  به  و نسبت  صالح  اهل

 از  است  کرده  خداوند حرام»است:   آمده  شریف  در حدیث  که . چنان است  عدالتشان

  که چنان اما«. شود  بد زده  گمان  وی  به  که را و این  وی  را، آبروی  وی  خون  مسلمان
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خود را در  شود، یا پلید می  اعمال  آشکارا مرتکب  که  کسی  به  نسبت  ؛ سوءظن گفتیم

 . نیست  دهد، حرام قرار می  و تهمت  شک  موضع

بد   گمان و  برادر مسلمان  در حق  داشتن  نیک  است: مانند گمان  مستحب  که  ـ گمانی 1

  حدیث در  که . چنان است  فسق  دهنده نشان  ظاهر حالش  که  در مورد کسی  داشتن

«.  است  و هشیاری  از دور اندیشی  سوءالظن: سوءظن  الحزم  من»است:   آمده  شریف

  اثری  دارای  سوءظن  که  است  حالتی  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن  بودن  حرام  پس

 ود.ش  غیر متعدی  به  باشد که

  وسیله به  عملی  فرعی  شرعی  در استنباط احکام  زدن  گمانه  مباح: همچون  ـ گمان 4

  است  خوانده  رکعت  مثال سه  نماز ـ که  در شکیات  غالب  گمان  به  نمودن  اجتهاد و عمل

 . یا چهار رکعت

  پوشیده وجو در مورد عیبها و اسرار و جست  تجسس: کنکاش «نکنید  و تجسس»

  به  سپردن  از گوش  عبارت  ؛ و آن است  نیز حرام«  تحسس«  . همچنین است  سلمینم

  فرادهد. ولی  گوش  سخنشان  به  ندارند کسی  آنها دوست  که  است  درحالی  مردم  سخن

در   خداوند متعال  که  باشد چنان می  خیر مباح  های در مورد بررسی  کار گاهی  این

  بروید ای): ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ فرماید:  می  ÷بیعقو  از سخن  حکایت

  شریف  در حدیث«. 87/   یوسف»کنید(   تحسس  و برادرش  و از یوسف ! من  پسران

من»است:   آمده معشر ولمبلسانهآمنيا عوراتقلبهإلياإليمانيدخل التتبعوا ،

فالمسلمين   زبان  به  که  گروهی : ایقعربيتهفياهلل،فضحهالمسلمينعوراتتتبعمننإ،

را   مسلمین  های عیب ، است  وارد نشده  قلبش  به  ایمان  ولی  آورده  خود ایمان

  باشد، خداوند متعال  مسلمین  های وجوگر عیب جست  وجو نکنید زیرا هر کس جست

  سه»است:   هآمد  شریف  حدیث در  همچنین«. کند رسوا می  اش خانه  او را در اندرون

  . در این و سوءظن  حسد ورزیدن ، بد زدن  است: فال  من  و گریبانگیر امت  چیز الزمه

در آنها   که  است  آنها از کسانی  کننده چیز برطرف  چه !هللا  گفت: یا رسول  اثنا مردی

حسدتإ؟ فرمودند: اند درافتاده ظننتإوهللافاستغفرذا تطيرتإوفالتحققذا : فامضذا

  در مورد گمان]  پس  زدی  گمان  و چون  بخواه  ، از خداوند آمرزش حسد ورزیدی  چون
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  فال«.  نده  بد اهمیت  فال  و به  کن  را عملی  ، آن زدی بد  فال  و چون  نکن  تحقیق [خود

 . است  آن  و دیگر انواع  انداختن  دیگر، ریگ  و کتب  مصحف  از روی  فال  حرام: گرفتن

 دیگر را  از شما برخی  یعنی: برخی «نکند  دیگر غیبت  از شما از بعضی  و بعضی»

 قرار ندهد.  و بدگویی  برد، مورد هجوم بد می  از آن  فرد غایب  که  با سخنی  غایبانه

 ناخوشایند وی  بگویید که  سخنی  وی  به  راجع  شخص  در غیاب  که  است  غیبت: آن

موجود   کنید، در وی می  وصف  گویید و او را بدان می  وی  بارهدر  باشد، هرچند آنچه 

  عاری  صفت  دهید، از آن می  را نسبت  او صفتی  به  در غیابش  که  باشد. اما اگر شخصی

  شریف  حدیث در  که کار شما ـ چنان  اید، این بربسته  دروغی  وی  بود و شما در حق

  ، تعدیل ، جرح تزکیه مانند اقتضا نماید  مصلحت  که  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است  آمده

استثنا   . و از مصادیق نیست  مستثنی  باب  چیز دیگر از این  ـ هیچ  اشخاص  و نصیحت

 صاکرم   محضر رسول  تا به  خواست  اجازه  است: مرد فاجر و بدکاری  روایت  این
  بد برادری  دهید؛ اما چه  او اجازه  : بهةيرالعشخوأ،بئسائذنواله»فرمودند:   درآید، ایشان

و   از کرامت  ، پاسداری غیبت  در تحریم  حکمت  که ذکر است  شایان«.  در قومش  است

 . است  آمده  بسیاری  در احادیث  معنی  این  که  چنان  است  انسان  حرمت

 جمله  این «را بخورد؟  اش برادر مرده  گوشت  دارد که  از شما دوست  آیا کسی»

  مرده  از بدن  خوردن  را به  ، آن تمثیل  در این  سبحان  خدای  که  غیبت  برای  است  تمثیلی 

  آگاه  خود خبر ندارد و از آن  گوشت  از خوردن  زیرا مرده  است  همانند ساخته

  گاهخود آ  علیه  شود، از غیبت می  غیبت  از وی  که  ای زنده  شخص  گونه شود، همین نمی

شد و   بریده  مرده  اگر گوشت  طور که  کند، همان  تواند از خود دفاع نمی  یعنی  نیست

تواند  می  حاضر گاهی  شخص  که کند درحالی  دفاع  تواند از خودش شد، او نمی  خورده

  به  انزجار نسبت  تنفیر وایجاد حس  برای  مثل  این  نماید. پس  بد را دفع  از خود سخن

  داشته  نفرت  از خوردنش  طبیعتش  که  است  از چیزهایی  انسان  زیرا گوشت  است  غیبت

 . است  نیز حرام اکار شرع  این  که این از  دارد، گذشته را ناپسند می  آن  بشری  و سرشت

  تنفر دارید، از یادکردن  مرده  گوشت  ازخوردن  که یعنی: چنان «دارید  کراهت  از آن»

در  «و از خدا پروا کنید»باشید   داشته  بپرهیزید و نفرت نیز  بدی  خود به  برادر مسلمان
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  سویش  به  که بر کسانی « است  پذیر مهربان خدا توبه  گمان بی»  که  وی  اوامر و نواهی

 بازگردند.

  غیبت  گویند: اگر کسی و جمهور علما می  است  کبیره  علما از گناهان  اجماع  به  غیبت

  کند که  وعزم  کرده  توبه  غیبت  از آن  عزوجل  خدای  بارگاه را کرد، باید به  ریدیگ  کس

  است  را کرده  غیبتش  که  و از کسی  بوده  خود پشیمان  باز نگردد و باید از کرده  آن  به

زیرا   شرط نیست از او  طلبیدن  گویند: حاللیت دیگر از علما می  بطلبد. جمعی  حاللیت

  از غیبتش  وی بر  وارده  آزار روحی  بسا که  کند، چه  خود آگاه  ا از غیبتاگر او ر

  ، از وی است  کرده را  مذمتش  که  در مجالسی  که  است  این  جبران  راه  شدیدتر باشد پس

کار   برگرداند تا این  را از وی  غیبت  نماید و در حد توان  یاد کند، توصیفش  نیکی  به

  هر کس»است:   آمده  شریف  باشد. در حدیث  سابقش  عمل  در مقابل  تعویض  نوعی

  سوی  به  کند، خداوند متعال  حمایت  است  وی  غیبت  مشغول  که  را از منافقی  مؤمنی

کند و هر   حمایت  جهنم  آتش در برابر  بدنش  فرستد تا از گوشت را می  ای فرشته  وی

  او را بر سر پل  کند، خداوند متعال  متهم  چیزی  به  نشداد  قصد دشنام  را به  مؤمنی  کس

 «.آید  ، بیرون است  گفته  که  کند تا از آنچه می  )صراط( متوقف  جهنم

برادر   درباره  که  است  آن  : غیبتاند گفته«  بهتان»و «  افک»، « غیبت«  میان  علما در فرق

  بگویی  چیزی  وی  در حق  که  است  آن. افک:  هست  در وی  که  بگویی  چیزی  مسلمانت

  چیزی  وی  در حق  که  است  . بهتان: آن ای کرده  و دریافت  ای را شنیده  آن  از دیگری  که

را   غیبت  حکم  که  مواردی  بیان علما به  که  ذکر است  . شایان نیست  در وی  که  بگویی

باشد   ای شرعی  صحیح  هدف  رآوردنب منظور  به  اگر غیبتاند زیرا  ندارند، پرداخته

؛  نیست  حرام  غیبت  صورت  نباشد، در آن میسر  جز با غیبت  هدف  آن  به  رسیدن  که

 اند از:  امور عبارت  این

  برای تواند گیرد، می قرار می  کسی  و ستم  مورد ظلم  که  کسی و دادخواهی:  ـ تظلم 1

  حدیث کند زیرا در  ( شکایت )حاکم  مسؤول  مراجع  به  ، از وی ظالم  ظلم  بردن  از بین

  سخن  دهیدکه  او اجازه  به»است:   آمده  از مظلومان  یکی  گفتن  سخن  به  راجع  شریف

 کند.  خود دفاع تواند از می  حق  صاحب  یعنی«.  است  را سخنی  حق  بگوید زیرا صاحب
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را   دیگری  کس  عیب  اگر کسی منظور تغییر منکر:  به  از کسی  جستن  ـ یاری 2

  این ، قادر است  منکر از وی  آن  تغییر دادن  کند او به فکر می  کند که بازگو می  شخصی به

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  ژ تعالی:   حق  فرموده  این  دلیل  . به است  درست  کارش

بر او   که  دارد مگر ازکسین  را دوست  بدزبانی  به  برداشتن  خداوند بانگ):  ژ پ      ڀ  ڀ

 . گذشت  تفسیر آن  که« 148نساء / »باشد(   رفته  ستم

  پس  است  کرده  ظلمی  چنین  من  به  کس  بگوید: فالن  ای مفتی  به  اگر کسی ـ استفتاء: 3

  سخنی  ولی  است  غیبت  متضمن  سخنش  این  که  ؟ با آن چیست  حقم  به  رسیدنم  راه

  چنین ص  اکرم  نزد رسول  از وی  ابوسفیان  هند زن  که این  دلیل  هب  است  درست

را   فرزندم و  من  خرج  تکافوی  آنچه  که  حریص  است  مردی  ابوسفیان»کرد:   شکایت

  اکرم  ؟ رسول برگیرم  از مالش  وی  آگاهی  بدون  توانم آیا می  دهد پس نمی  من  بنماید به

 «.برگیر ! فرمودند: آری ص

  بدگویی ، مانند نیست  غیبت  از فاسق  بدگویی و فجار:  فساق  از آفت  ـ هشدار دادن 4

  کشد. به و فحشا سرمی  بدکاری  محالت  به  پیوسته  که  الخمر و کسی دائم  از شخص

  که  آنچه  رابه  الناس: فاسق  یحذره  کی  بما فیه  اذکرو الفاسق»شریف:   حدیث  این  دلیل

 «.از او حذر کنند  کنید تا مردم  ، معرفی است  در وی

نقاط   بیان  چون است:  امور عامه  مربوط به  که  رازی  درباره  و هشداردهی  ـ اعالم 5

 کردن  ندارند و نصیحت  اهلیت  که  و مفتیانی  ، مصنفان ، راویان گواهان  ضعف

 و مانند آنها.  خواستگار، شریک 

  وی  شناخت  که درصورتی ، مشهور است  آن  به  که  لقبی  به  شخص  کردن ـ معرفی ١

 ها. این  و امثال  ، الل ، کور، دیوانه لنگ  نباشد، مانند القاب  ممکن  لقب  با غیر آن

غذا   که شد  نازل  فارسی  سلمان  درباره  آیه  است: این  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

  به  وخوابیدنش  خوردن  گونه  از این  شخصی  خوابید پس  درنگ بی  آن  دنبال خورد و به

 شد.  نازل  آیه  این  گاه یاد کرد. آن  بدی
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ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
وحواء   دو، آدم  آن  که « ایم آفریده  زن  مرد و یک  همانا ما شما را از یک ! مردم  ای»

برابرند، از   انسانیت  در اصل  با هم  انسانها همه  که  است  یهماالسالم اند. مراد اینعل

  جمع  مادر با هم  پدر و یک  را یک  آنان  واحد پیوند دارند و همه  نسب  یک  به  رو که آن

 ندارد  توجیهی  دیگر، هیچ  بر بعضی  نسب  از آنها به  بعضی  ، فخر نمودن د بنابراینکن می

 « ها گردانیدیم قبیله ها و و شما را شعب»برابرند   ، با هم انسانیت  آنها در اصل  زیرا همه

  آن  به  کند ودر فارسی می  جمع  را با هم  قبیله  چندین  که  بزرگ  است  شعب: امتی

را در   قبیله  چندین  هریک  که«  ربیعه  شعب»و « مضر  شعب»گویند، مانند  می«  ملت»

باشد،  می  آن  و زیر مجموعه«  شعب»کمتر از  کثرت  از حیث«  قبیله»اند و  جانیدهخود گن

دیگر:   قولی به«. مضر«  از شعب«  تمیم بنی«  وقبیله«  ربیعه«  از شعب« بکر بنی«  مانند قبیله

  که: طبقات  ذکر است  . شایان عرب  های شاخه«  قبایل»اند و عجم  های شاخه«  شعوب»

  ، سپس عماره ا، بعد قبیله  ، سپس شعب  است: اول  طبقه  هفت  ر نزد اعراببشر د  نسل

«  کنانه»،  شعب«  خزیمه»آن:   . مثالهای عشیره  و بعد از آن  فصیله  فخذ، سپس ا، بعد بطن

  عشیره « عباس»و   فصیله«  هاشم»فخذ، «  عبدمناف»،  بطن«  قصی»،  عماره«  قریش» ، قبیله

 . است

  حاصل  متقابل  دیگر شناسایی تا با یک»  ها گردانیدیم ها و قبیله ا را ملتشم ! آری

آفرید تا همدیگررا   مختلف  هایی قبیله ها و شما را شعب  سبحان  یعنی: خدای «کنید

 شما  ارجمندترین  در حقیقت»  فخر ورزید چرا که  نسب  به  که  آن  برای  بشناسید، نه

با  ، فقط تعالی  شما در نزد حق  میان  یعنی: برتری « شماست  نزد خداوند پرهیزگارترین

تر،  گرامی که  است  برخوردار باشد، همو سزاوار آن  از تقوی  هر کس  پس  است  تقوی

  آگاه  دانای تردید خدا بی»را فروگذارید   نسب  ، تفاخر به بهتر و برتر باشد بنابراین

  پشت  جاهلیت  پندارهای  به  پس  نیست  و پنهانشما از ا  عمل  و طرز دید و نحوه « است

  که  است  آمده   از ابوهریره  و غیر وی  بخاری  روایت  به  شریف  پا زنید. در حدیث

فرمودند:  ؟ کیست  مردم  ترین گرامی  شد که  سؤال صخدا   از رسول»فرمود: 
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ما از   سؤال گفتند:  . اصحاب آنهاست  پرهیزگارترین أنزد خداوند  آنان  ترین گرامی

خدا  خدا فرزند نبی نبی  ، یوسف مردم  ترین گرامی  مورد نبود. فرمودند: پس  شما در این

مورد   ما از شما در این  گفتند: سؤال  . اصحاب است أخدا  خدا فرزند خلیل فرزند نبی

گفتند:   ؟ اصحاب است  عرب  معادن  درباره  شما از من  سؤال  . فرمودند: پس نیز نیست

  فهم  اهل  که شرط آن  اند به آنها در اسالم ، بهترین  آنها در جاهلیت  فرمودند: بهترین ! آری

التقوی:   ، والکرم المال  الحسب»است:   آمده  دیگری  شریف  در حدیث«. باشند  و دانش

  لكمك»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  تقوی به  و کرامت  است  مال  به  حسب

  اهلل  علي  هويأ  و ليكوننأ  بائهمآب  يفخرون  قوم  ولينتهين ، تراب  من  خلق  وآدم  بنو آدم

  شد لذا مردمی  آفریده  از خاك  هستید و آدم  آدم  فرزندان شما  همه الجعالن:  من  تعالي

نزد  اقطع  که بردارند یا این  دست  کار خویش  کنند، باید از این می فخر  پدرانشان  به  که

  در حدیث  همچنین«. )کنغز( خواهند بود  گوگال  تر از حشره ارزش بی أخدواند

  و چنین  ایراد کرده  ای خطابه  سوار بر شتر در منی ص  اکرم  است: رسول آمده  شریف

عجميعليلعربيالالفضلأواحد،باكمأنإواحدوربكمنإالأيهاالناسأيا»فرمودند:

أحمرعليحمروالألأسودعليوالألعربيعليلعجميوال البالتقويإسود الهلأ،

پروردگار شما   باشید که  آگاه ! مردم  ای  : هانالشاهدالغائب،قال فليبلغقالوا نعم؟بلغت

را   یا و عجمی  ای را بر عجمی  ای عربی  باشید که  ، آگاه است  و پدر شما یکی  است  یکی

  جز به  نیست  ای و برتری  فضل  هیچ  را بر سیاه  و سرخ  را بر سرخ  و سیاه  ای بر عربی

  که  باید کسی  کردید. فرمودند: پس  ! ابالغ گفتند: آری  ؟ مردم کردم  آیا ابالغ ! ، هان تقوی

 «.برساند  است  غایب  که  کسی  ، به حاضر است

بر   بالل  مکه  است: در روز فتح  کرده  روایت  آیه  این  ولنز  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

  سیاه  برده  گفتند: آیا همین  از مردم  اثنا برخی  گفت: در این  برآمد و اذان  کعبه  بام پشت

  خشم  کار خدا را به  گفتند: اگر این  در پاسخشان  دیگرانی گوید؟! می  اذان  کعبه  بر پشت

  اکرم  رسول  گاه شد. آن  نازل  آیه  این  بود که  دهد. همان ا تغییر میر  باشد او آن  آورده

و   و تحقیر فقرا، نهی  اموال  به  جویی  ، برتری نسب  و از تفاخر به  آنها را فراخوانده ص

 نمودند.  سرزنش
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ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   

 ہ  ہ  ھ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ    
را   شرایعی !صپیامبر   یعنی: ای « ایم آورده  گفتند: ایمان»  نشینان یعنی: بادیه « اعرابیان»

  بگو: ایمان» ؛ ایم نهاده  اوامر تو سر اطاعت  و در پای  ایم کرده  ، تصدیق ای آورده  که

،  نیت  خلوص عتقاد،از ا  که  راستینی  تصدیق  اید به نکرده  یعنی: تصدیق «اید نیاورده

یعنی: از  « ایم آورده  بگویید: اسالم  لیکن»باشد   برخاسته  راسخ  و یقین  کامل  اطمینان

و   ایم شده  ، تسلیم صدقات و  در زکات  طمع  انگیزه  ، یا به و اسارت  شدن  کشته  ترس

پندار   به  که  آنچه  بلکه « است نشده  داخل  شما ایمان  و هنوز در دلهای».  ایم نهاده  گردن

  ، نیت اعتقاد راستین  که آن ، بی نیست  بیش  زبان  به  خالی  میان  نامید، سخنی می  خود ایمان

برید، از   فرمان  خدا و پیامبرش و اگر از»باشد   آن  همراه  ای شائبه و بی  خالص

دهد و  نمی  را کم  اعمالتان  از پاداش  یعنی: چیزی «کند نمی  کم  چیزی  هایتان کرده

 کنید.  تکیه  وی  مهر و مغفرت  به  پس « است  مهربان  خدا آمرزنده  گمان بی»کاهد  نمی

تر  خاص  از اسالم  دارد که: ایمان  داللت  و جماعت  سنت  اهل  عقیده  بر این  کریمه  آیه

کند  یم داللت  معنی  نیز بر این ÷ جبرئیل  حدیث  به  معروف  شریف  و حدیث  است

  گاه و آن  ایمان  در باره  ، سپس اسالم  در باره ص  اکرم  از رسول ÷ جبرئیل  که  گاه آن

  اخص  سوی به  و از خاص  خاص  سوی  به  از عام  پله  به  کرد و پله  سؤال  احسان  در باره

 . باال رفت

  از افراد قبیله  تعدادی  درباره  کریمه  اند: آیه گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  حقیقت در  که  آمدند و در حالی  مدینه  به  در قحط سالی  شد که  نازل  خزیمه اسدبن بنی

 صخدا   رسول  آنها به  عالوه  کردند. به  را اعالم  نبودند، شهادتین  امر مؤمن  و نهان
نزد تو   مانفر  به  و داروندار خود گوش  و عیال  باریها و اهل  گفتند: ما با سنگین می

...  و  بده  زکات  اموال ما از  به  پس  با تو جنگیدند، نجنگیدیم  فالن بنی  که و چنان  ایم آمده

در »فرمودند:  صخدا   رسول گذاشتند تا بدانجا که می  منت صبر پیامبر   پیوسته

 «.گوید می  سخن  زبانهایشان به  و همانا شیطان  است  اندك  بسی  فهمشان  حقیقت
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ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  

 ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  
،  حقیقت در»فرماید:  و می  نموده  را بیان  راستین  مؤمنان  اوصاف  تعالی  حق  سپس

و   هماهنگی  او از روی  یعنی: به «اند گرویده  خدا و پیامبرش  به  اند که  کسانی  مؤمنان

اند  آورده  ای وخالصانه  شائبه ، بی صحیح  خود؛ ایمان  و زبان  قلب  در میان  کامل  توافق

  ای و شبهه  شک  ، هیچ راستین  ایمان  یعنی: بعد از آن «اند نیاورده  و شبهه  شک  سپس»

در   و با مالها و جانهایشان»  است  درنیامیخته  و با باورهایشان  وارد نشده  دلهایشان  به

  امور یاد شده  که « اند، اینان جهاد کرده»  وی  رضای  و طلب  یعنی: در طاعت «خدا  راه

  وصف  به  بودن موصوف  در ادعای «کردارند راست» اند؛ و یکجا کرده  جمع  را با هم

  در ظاهر امر اسالم  که  از کسانی  غیر آنان  ، نه آن  اهل در شمار  بودن  و داخل  ایمان

 . است  نگردیده  مطمئن  ایمان  هب  قلبشان  در واقع  اند ولی آورده

 

 ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ      ۅ
 «دهید؟ می خود خبر  آیا خدا را از دین»باور:  بی  مدعیان  این  به صپیامبر   ای «بگو»

آنجا کند،   حاصل  آگاهی  دهید تا او از آن خود خبر می  از ایمان  تعالی  حق  یعنی: آیا به

  را که  آسمانها و آنچه در  را که  خدا آنچه  که آن  و حال»؟  ایم آورده  گفتید: ایمان  که

خبر  بی  در مورد ایمان شما  ادعای  از حقیقت  او چگونه  پس «داند ، می است  در زمین

  لمع  جمله  ماند از آن نمی  چیز بر او پنهان  و هیچ « چیز داناست  همه  و خدا به»؟  است

 . و غیر اینهاست  و اخالص  ایمان  به  وی

 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب                 خب  

 مب  
 ، دروغین  مدعیان  یعنی: آن «گذارند می  اند، بر تو منت آورده  اسالم  که  از این»

باریها و  سنگین  ما با همه»گفتند:   هشمارند، آنجا ک بر تو می  را منتی  خویش  آوردن اسالم
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  که...«.  ایم نجنگیده با تو  فالن و بنی  فالن و مانند بنی  ایم خود نزد تو آمده  و عیال  اهل

  از اسالم  بگو: بر من»  است  در دلهایشان  ایمان  تمکن  عدم  ، خود نشانه نهادن  منت  این

  خدای  از آن  نشمارید زیرا منت  بر من  تیرا من  یعنی: آن «نگذارید  منت  آوردنتان

  انسان  خود آن  به  ایمان  نفع  چرا که بخشد می  ایمان  انسانی  به  که  است  و تعالی  تبارك

گذارد  می  بر شما منت  ایمان  شما به  کردن  با هدایت  که  خداست  بلکه»گردد:  بر می

  را است  خدای  . یعنی: منت ایمان ید ازکن ادعا می  که  در آنچه «اگر راستگو باشید

  هایتان داد و سینه  توفیق  دین  قبول  نمود، به راه  ایمان  سوی  شما را به  که  و تعالی  تبارك

دار شما  او منت  که این  دار اویید نه شما منت  که  است أگشود لذا خداوند  آن  را برای

  حنین  در روز جنگ ص  اکرم  : رسولاست  آمده  شریف  در حدیث  که  باشد چنان

  و این  منیافت  آیا شما را گمراه انصار!  گروه  ای»فرمودند:   انصار مدینه  به  خطاب

 أخداوند  داد؟ و آیا فقیر نبودید پس  والفت  انس  شما را با هم  بود که أخداوند
  وی  و رسول أخداوند ، است  چنین ! گفتند: آری توانگر گردانید؟  من  وسیله  شما را به

 .[گذارتر و برترند منت]

 

    ىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  ىث  يث

  زمین در آسمانها و  را که  یعنی: آنچه «را  آسمانها و زمین  نهفته  که  خداست  گمان بی»

داند و  می» دارد؛ می  خود نهان  در اندرون  هر انسان  را که  آنچه  و از جمله  است  پنهان

او جزا   پس  نیست  امور بر او مخفی  از این  و چیزی « کنید، بیناست می  آنچه  خدا به

 ؛ در برابر خیر با خیر و در برابر شر؛ با شر. شماست  دهنده
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 ﴾ق   سوره ﴿
 . است  ( آیه45)  و دارای  است  کیم

 

،  شده  افتتاح  با آن  که  ای هجایی  حرف  همان  یعنی«  ق«  نام  به  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  شده  نامگذاری

  عیدین ها و ـ مانند جمعه  عام  و مجامع  بزرگ  در رویدادهای  سوره  این  که  است  سنت

دنیا،   مجازاتهای ، ، مظاهر حیات ؛ آغاز کار آفرینش آن  شود تا خواندن  ـ خوانده

  قرائت  بودن  سنت  دلیل آورد.  ردمیاد م  را به  و عقاب  و ثواب  و دوزخ  رستاخیز، بهشت

  حدیث  از جمله  است  شده  نقل  باره  در این  که  است  ها، احادیثی مناسبت  در این  آن

  . والقرآن ق»فرمود:   که  عنهاست هللا رضی  حارث  بنت  هشام ام  روایت  به  ذیل  شریف

  آن  هر روز جمعه  زیرا ایشان  فرانگرفتم ص  اکرم  رسول  شخص  المجید را جز از زبان

در   همچنین«. خواندند کردند، بر منبر می ایراد می  خطبه  مردم  به  که  را در هنگامی

  اکرم  رسول  کرد که  سؤال  لیثی از ابوواقد  الخطاب عمربن» است:  آمده  شریف  حدیث

داد:   او پاسخ خواندند؟ را می  هایی سوره  و عید فطر چه  عیدقربان  در نمازهای ص

«. خواندند را می ژھ  ھ  ے  ے  ژ و  _ٱٻ  ٻ  ٻ﴿در آنها   ایشان

  پس  است  و زینت  شادی  اعیاد روزهای  که  است  در اعیاد این  آن  تالوت  حکمت

نکند و   غافل  را از یاد آخرت  مؤمن  عید، انسان  و طرب  شادی  که  است  سزاوار آن

 باشد.  حساب  میدانهای  سوی  خود به  آمدن  یاد بیرون  نیز، به  روزهایی  در چنین  انسان

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ ٻ
در آغاز  ها، سوره  اوایل  مقطعه  حروف  درباره  و سخن « قاف»شود:  می  خوانده  چنین

  قولی . به کریم  قرآن  یعنی: سوگند به «مجید  قرآن  سوگند به».  گذشت«  بقره«  سوره

خیر   سبب  و به  مقدار است قدر و بزرگ واال  است: قرآن  نجا ایندر ای« مجید«  معنای

دارد.   و شرف  برتری  وجود دارد، بر سایر کتب  در آن  که  بسیاری  و اخروی  دنیوی

در   که  سازیم می  خاطر نشان«.  است  و کرم  مجد: گشایش»گوید:  می  راغب



 

8520 

  سخن  مضمون  باشد که می  محذوف  علیه  و مقسم  است  به  ؛ مقسم المجید( قرآن )والقرآن

« تفسیر کبیر»در   رازی  . امام است و معاد  نبوت  اثبات  کند و آن می  داللت  بر آن  بعدی

  هجاء و غیر آنها یاد کرده  حروف  به  کریم در قرآن  خداوند متعال  که  سوگندهایی  برای

  را نقل  ایجاز آن  به  اینک  که  دهنمو  بیان را  دقیقی  بندی و دسته  تصنیف،  است

 کنیم: می

  یک  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  حرف  یک  چیز یا به  یک  به  خداوند متعال  ـ گاهی 1

 . است«  ن»و «  ص»حرف:   یک  و مثال«  و النجم»و « و العصر»چیز: 

 والضحی»چیز:  دو  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  دو حروف  دو چیز و به  به  ـ گاهی 2

 . است « حم»و «  یس»، « طس»، « طه»دو حرف:   و مثال«  والسماء و الطارق»و «  واللیل 

...   والصافات» چیز:  سه  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  حرف  سه  چیز و به  سه  به  ـ گاهی 1

 . است« الر»و«  طسم»، « الم»حرف:   سه  و مثال...«  ...  فالتالیات فالزاجرات

 چهار چیز:  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  چهار حرف  چهار چیز و به  به  ـ گاهی 4

 ...(، البروج  ...(، )والسماء ذات ...  فالمقسمات ...  فالجاریات ...  فالحامالت )والذاریات

در « المر»و«  اعراف«  سوره  در اول«  المص»چهار حرف:   ...  (؛ و مثال والزیتون  )والتین

 . است« رعد«  سوره  اول

چیز: )والطور...(،   پنج  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  حرف  پنج  چیز و به  پنج  به  ـ گاهی 5

(  )حمعسق ( و حرف: )کهیعص  پنج  ...( و )والفجر...( و مثال ...(، )النازعات )والمرسالت

 . است

 سوره:  و آن  نکرده یاد  چیز قسم  بیشتر از پنج  به  سوره  جز در یک أـ خداوند 9

  کلمه تا  است  یاد نکرده  نیز قسم  حرف  بیشتر از پنج  و به  وضحاها...( است  )والشمس

 نشود.  سنگین

  به  و قسم  یاد کرده  قسم  حروف  به  سوره  و هشت  در آغاز بیست أـ خداوند 7

 «. ستا  نیامده  کریم  قرآن  ها، در دیگر مواضع سوره  جز در اوایل  حروف
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نظر  اختالف  متعارض  قول  بر یازده«  ق«  معنای  در تأویل  مفسران  شود که می  خاطرنشان

نظر  ذکر آنها صرف ، از وجود ندارد بنابراین  از آنها دلیلی  یک  هیچ  بر صحت  دارند که

 . کردیم

 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ  

 ڤ  
یعنی:  «کردند  آمد، تعجب  برایشان  خودشان  از میان  ای هشداردهنده  که از این  بلکه»

 عنوان  ـ به  است صمحمد   ـ که  خودشان  از میان  بشری  که کفار از این

  دعوت و رد  تشکیک  صرف  به  شدند پس  زده آمد، شگفت  سراغشان  به  ای هشداردهنده 

و »کردند؛   آور نیز تلقی و شگفت  را از امور عجیب  آن  بلکه  اکتفا نکرده  هشداردهنده

همانند ما   پیامبر بشری  که یعنی: ما از این « عجیب  است  چیزی  گفتند: این  کافران

  برانگیخته  بعد ازمرگ  که از این  شگفتیم و نیز در  ایم فرورفته  و شگفتی  باشد، در تعجب

  شد و به  پراکنده  ما در زمین  بدن  و اجزای » شدیم  و خاك  مردیم  آیا چون»؛  شویم

گوید ـ ما را  می  هشداردهنده  این  که خداوند ـ چنان  گاه گردید آن  تبدیل  خاك

  شدن  از نو زنده  یعنی: این « این»گرداند؟  باز می  خویش  سوی  انگیزد و به برمی

را   آن  زیرا عقل  است  و عادت  ، یا دور از ظن یعنی: دور از عقل « بعید است  بازگشتی»

 . ممکن غیر  است  امری  ـ این  آنان  زعم  ـ به  کند چرا که نمی  تصدیق

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ           ڄ  ڄ      
  که ایم  دانسته اقطع»فرماید:  می  و علمش  قدرت  مطلقیت  در بیان  تعالی  حق  گاه  آن

امر که   این  پس  شان بعد از مرگ «کاهد را فرو می  مقدار از اجسادشان  چه  زمین

از نزد   از آن  و چیزی  نیست  اند، بر ما پنهان کجا رفته  و به  شده  اجساد در کجا پراکنده 

  که  است  یعنی: نزد ما کتابی « است  ای ضبط کننده  و نزد ما کتاب»شود  نمی  ما گم

  وجزئیات  تفاصیل  دارنده و نیز نگاه  چیز آنان  و همه  آنان  ، نامهای شمار آنان  دارنده نگاه

 باشد. محفوظ می  ، لوح کتاب  این  که  اشیاء است  همه
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 ڃ ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  
فراتر  و استبعاد نیز  ، از مرز تعجب یعنی: کفار یاد شده «شمردند  را دروغ  حق  بلکه  نه»

  به  که  است  و نبوت  در اینجا، قرآن«  حق»کردند. مراد از   کذیبرا ت  حق او صراحت  رفته

  به  حق  که مجرد این  یعنی: به «آمد  برایشان  وقتی»؛  است  شده  ثابت  معجزات  وسیله

تدبر، تفکر   در آن  که آن بی دادند، قرار  را مورد تکذیب  شد، آن  ابالغ  نانآ  به  قرآن  وسیله

  یعنی: آنان «اند سردرگم  در کاری  آنان  پس»بیندیشند   و ژرف  ودهنظر نم  و امعان

گویند:  می  ، باری ساحر است صمحمد  گویند: می  و مضطربند، گاهی  ، سردرگم آشفته

 ندارند.  استقرار فکری  پس  است  کاهن و  بین  گویند: فال می  و باری  او شاعر است

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  
  از آن بسیار بزرگتر  کند که خود را ذکر می  از آفرینش  هایی نمونه  خداوند متعال  سپس

 «مگر»اند:  فروافتاده و استبعاد  در شگفتی  آن  خلقت  اعاده  آنها از امکان  که  است  چیزی

  اند که ننگریسته  رشانس  باالی  آسمان  به»شدند؛   بعد از مرگ  منکر بعث  آنان  که  گاه آن

  زیرا آسمانها بدون « ایم کرده بنا»آور  و شگفت  عجیب  وصف  بر این« را  آن  چگونه

با  «؟ ایم را آراسته  آن  و چگونه» اند شده  باشند، برافراشته  داشته  تکیه  بر آن  که  ستونی

و »کنند  می  فشانینورا  چراغها در آن  همچون  که  نواز و ستارگانی زیبا و چشم  رنگ

و   ، شکاف ، عیب خلل  گونه هیچ یعنی: « نیست  ای شکافتگی  گونه  هیچ  آن  برای

 . در آسمانها نیست  ای نظمی بی

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  
  جزئی  نگاه  حسب  ؛ به ساختیم  را هموار و مسطح  یعنی: آن « را گستردیم  و زمین»

  وجودی  کلیت نظر به  کند، نه می  زندگی  در آن  که  ای جغرافیایی  موقعیت  سوی  به  انسان

 « درافگندیم ها کوه  و در آن»  است  کروی  ای خود، سیاره  در کلیت  ؛ زیرا زمین آن

  انگیزی دل  جفت  از هرگونه  و در آن»استوار و لنگرآسا   های کوه  رواسی: یعنی
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  بینندگان  که  خرمی  های نیکو و زیبا و رستنی  ای و گونه  از هر صنفیعنی:  « رویانیدیم

  های معطر و میوه  و بوهای  عجیب  و با اشکال  نواز مختلف و روح  چشم  را با رنگهای

 آورند. می  و نشاط و بهجت  خرمی  خود، به  و پاکیزه  لذتبخش

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
  مایه  منیبی  هر بنده  برای»انگیز  اشیاء دل  همه  ر با آنو نگا  پر نقش  زمین  این «تا»

ومتفکر در  أخداوند  سوی  به  کننده منیب: بسیار رجوع «و پند آموز باشد  روشنگری

در   ، از نگرش ای واندیشه  بینش  اهل  هر انسان  . پس اوست  و آفرینش  صنع  نوآوریهای

  کردن بر زنده  طور قطع  به امور،  وانا بر مانند اینت  ذات  یابد که در می  زمین  های نشانه

 . نیز تواناست  مردگان

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
بسیار  و  بسیار با برکت  یعنی: از ابرها، آبی « فرودآوردیم  پربرکت  آبی  و از آسمان»

  آب « بدان پس»ند گیر  بهره  امورشان  در غالب  از آن  تا مردم  فروآوردیم  پرمنفعت

  دیگری  و هر دانه ، جو مانند گندم « دروکردنی  های و دانه»بسیار   زارهای و میوه «باغها»

 «. رویانیدیم»شود  می  ذخیره  تغذیه  برای  که

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
 بلندباال و . باسقات: رویانیدیم «توبرتو دارند  میوه  تناور خرما که  درختان»  در آن «و»

در   و سپس آید می  خرما بیرون  درخت  از محصول  که  است  چیزی  تناور. طلع: اولین

 شود: می  برداری بهره  از آن  مرحله  سه

 دارد.  خوشی  بس  طعم  آن  از انواع  برخی  و سبز که  نارس  است  ـ بلح: خرمایی 1

 . است  رسیده  خرمای  ـ رطب: غوره2
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  وکمال  پختگی  ، به و رطب  بلح  دو مرحله  بعد از پیمودن  که  است  ـ تمر: خرمایی 1

  برخی  بر باالی  از آن  برخی  که  است  توبرتویی  خرمای  رسد. نضید: خوشه خود می

 . است  شده  فروچیده  عجیبی  هندسی  شکل  و به  زیبایی  دیگر به

 

 ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  
  بندگان  برای  ای تا روزی  چیزها را رویانیدیم  این  یعنی: همه « بندگان  رایب  ای روزی»

  سرزمین ، آب  آن  وسیله  یعنی: به « گردانیدیم  را زنده  ای مرده  سرزمین  و بدان»باشد 

 « است  گونه همین رستاخیز نیز»  گردانیدیم  را زنده  گیاهی و بی  میوه بی  پژمرده  خشک

  زنده  عملیه  این نیز همانند  بعد از مرگ  بعث  از گورها در هنگام  شدن  نیعنی: بیرو

  تعالی  حق  قدرت  در حوزه  بزرگ  کارهای  این  که چنان  پس  است  مرده  زمین  ساختن

  باشد و اصوال قدرتش می او  نیز از توانمندیهای  مردگان  برانگیختن  گونه ؛ همین است

 ندارد.  رزیو حد و م  است  مطلق

 

 ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
و   نوح  قوم» صمحمد   حضرت  کننده تکذیب  از کافران  یعنی: پیش«  از آنان  پیش»

  شده بنا  که  چاهی  صاحبان  رس: یعنی  اصحاب «کردند  پیشه  تکذیب  رس  اصحاب

و   داشته  اقامت  چاه  آن  د پیرامونخو  با مواشی  بودند که ÷ شعیب  قوم  . و آنان است

از   بودند که«  یمامه» در  ، یا قومی«اخدود  اصحاب«  قولی: آنان پرستیدند. به را می  بتان

و »  و قومش « و فرعون ثمود و عاد»کردند   پیشه  نیز تکذیب« و».  نجد است  سرزمین

  شهرهای  اهالی  شد، که  مبعوث  نبوت  به  لوط در میانشان  که  یعنی: قومی «لوط  برادران

 بودند.  فلسطین  از سرزمین«  عموره»و «  سدوم»

 

 ى  ائ    ائ  ەئەئ  وئ  وئ      ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  
«  أیکه»  درباره  کردند. سخن  پیشه  زار نیز تکذیب بیشه  یعنی: ساکنان « أیکه  و اصحاب»

  پیشه  تکذیب نیز « تبع  مو قو»  گذشت« 179شعراء/ «  در سوره ÷ شعیب  و پیامبرشان



 

8522 

  اسالم  سوی را به  شد و قومش  مسلمان  بود که  یمن  پادشاه  حمیری  کردند. او تبع

 «گرفتند  دروغ ما را به  انپیامبر  همگی» ! کردند. آری  فراخواند اما آنها او را تکذیب

  ، تکذیب بودیم  دهفرستا  سویشان  ما به  ها؛ پیامبر خود را که گروه  از آن  یعنی: هریک

  را تکذیب  ایشان  تمام کند، گویی  را تکذیب ‡از پیامبران  یکی  هر کس  کردند پس

  برآنان  من  عذاب  وعده یعنی: «آمد  واجب  من  عذاب  وعده  و در نتیجه»  است  کرده

 . گرفت  تعلق  آنان  به  عذاب  شد و این  و الزم  واجب

  ای  . یعنی است  کفار مکه  برای  و تهدیدی ص  اکرم  رسول  به  ، تسلیتی آیه  سه  این

  نیز باید از فرجامی  کنندگانت و تکذیب  مباش  دلتنگ  کفار قریش  از تکذیب پیامبر!

 ها برحذر باشند. گروه  نآ  مانند فرجام

 

 ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   
را ـ   آنان بار  نخستین  که  یعنی: آیا هنگامی «؟ بودیم  درمانده  نخستین  مگر از آفرینش»

؟  بودیم  شده  ناتوان  شان ، در امر آفرینش آفریدیم  عدم  نبودند ـ از کتم  چیزی  که درحالی

و   شویم می  ، ناتوان است تر سهل  اریک  که  مجددشان  از برانگیختن  چگونه  پس هرگز!

  یعنی: آنها از برانگیختن «اند جدید در شبهه  آنها از آفرینش  بلکه  نه»؟  مانیم درمی

  کار، مخالف از یکسو این  دارند چرا که قرار  و سردرگمی  و حیرت  در شک  مردگان

و   درافگنده  حیرت  رستاخیز به را در کار  نیز آنان  دیگر شیطان  و از سوی  است  عادت

 د.ده می  جلوه  دور از امکان  ، کاری را در پندارشان  آن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 «کند می  وسوسه  او چه  او به  نفس  که  دانیم و می  ایم را آفریده  ما انسان  راستی  و به»

 پس  دانیم زند، نیز می می  خلجان  و ضمیر انسان  و قلب  در نهان  را که  یعنی: ما آنچه

و   پوشیده  صدای  معنای  ؛ به دارد. توسوس: از وسوسه  احاطه  سانامور ان  تمام  ما به  علم 

  به  که  است  گردن  خونی  رگ ورید: شاه « او نزدیکتریم  به  و ما از شاهرگ»  است  پنهان
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دارد  قرار  قلبش  در اندرون  او که  جان  او از رگ  باشد. یعنی: ما به می  متصل  قلب

 ماند. می  ، بر ماپنهان هست  در قلبش  که  هآنچ  چگونه  پس  نزدیکتریم

 

 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  
  خفایای  به  که آن  او با وصف  پردازد که می  حقیقت  این  بیان  به  سبحان  خدای  سپس

  است  هرا نیز برگمارد  بر او دو فرشته  حال  اما در عین  است  و آگاه  عالم  فرزند آدم  قلب

  کنند پس  نگاهداری را  چیز او را بنویسند و عملش  ، همه حجت  منظور الزام  تا به

و   موکل  وی  به  که  ای فرشته یعنی: دو «گیرند فرامی  دو فراگیرنده  که  گاه آن»فرماید:  می

  چپ و  از راست  که»کنند  می  ثبت کند، می  گوید و عمل می  را که  اند و هرآنچه گمارده

  اند. قعید: کسی او نیز نشسته  و چپ  راست  ، از جانب دو فرشته  یعنی: آن «اند او نشسته

 نشیند. می  همراهت  که  است

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 حاضر و  نزد او نگهبان  که مگر این»  آدمی «آورد در نمی  زبان  را به  سخنی  هیچ»

  پس کند می  نویسد و ثبت را می  ، آن کرده  نظارت  لشو عم  بر سخن  که « است  ناظری

در   وی  ناله  حتی  چیز انسان  قولی: آنها همه  اند. به ، حاضر و آماده نگهبان  دو فرشته  آن

  که: آن  است  نقل . است  داده  را ترجیح  قول  کثیر نیز این ابن  نویسند. که را می  اش بیماری

( از  )توالت  حاجت  قضای به  رفتن  ( و در هنگام )مقاربت  ماعج  جز در وقت  دو فرشته

کند،  گوید و می می  را که  آنچه نیز،  حاالت  در این  حتی  گیرند ولی نمی  کناره  انسان

  اکرم  رسول  که  است  آمده  امامه ابی روایت  به  شریف  نویسند. در حدیث دانند و می می

در   بدیها و گناهان  و نویسنده  انسان  راست  ها در جانب نیکی  نویسنده»فرمودند:  ص

و   ( است )مراقب  بدیها امین  ها بر نویسنده نیکی  نویسنده  او قرار دارد پس  چپ  جانب

برابر   را ده  نیکی  ، آن راست  جانب  داد، فرشته  را انجام  نیکی  عمل  شخص  چون

را   آن  گوید: نوشتن می  چپ  جانب  فرشته  اد، بهد  انجام را  بدی  عمل  نویسد و چون می

  بگوید یا آمرزش  ، شاید او تسبیح ننویس  را در دم  آن فروگذار و  ساعت  هفت
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،  انسان  درونی  و خواطر و خلجانات  نفس  بر وسوسه  که باید دانست  ولی«. بخواهد

عماحدثتمتيتجاوزألاهللنإ»است:   آمده  شریف  در حدیث زیرا  نیست  مترتب  عقابی

  نفسهایشان  را که  آنچه  من  از امت  : خداوند متعالبهتعملوأبهتتكلمنفسهامالمأبه

نگویند،   سخن [نفس  حدیث]  آن  به  که  گاه تا آن  است  گوید، در گذشته می  حدیث  بدان

 «.نکنند  عمل یا

 

 چ  چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  
آشکار   بر انسان  ، حقیقت مرگ  سکرات  یعنی: در هنگام «را آورد  حق  موت  و سکره»

  هشدارهای ها و از اخبار رستاخیز و وعده ‡پیامبران  که  آنچه  و راستی  و صدق  شده

  که  است  فشار مرگ و  موت: سختی  گردد. سکره و هویدا می  اند، بر او مبرهن آورده  آن

  روایت  به  شریف  حدیث در  که  شود چنان می  غالب  و بر عقلش  کرده  هوش را بی  انسان

  فشار آن  تحت  مرگ  سکرات در حال صپیامبر   که  است  عنها آمدههلل ا رضی  عائشه

اثنا   کردند و در این می  پاك  خویش  را از چهره  عرق  که  ای گونه  قرارگرفتند، به

  مرگ  خداوند! همانا برای  است  سکرات: پاك  للموت  إن ! اهلل  سبحان»فرمودند: 

  و از آن « گرفتی می  کناره  آن از  که  است  همان»  مرگ « این»«.  است  هایی سختی

 . بودنش  انسان  از حیث  است  ، انسان سخن  این  . مخاطب گریختی می

 

 ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
 از  مردگان  رستاخیز و خروج  آخر برای  یدنمراد دم «شود  و در صور دمیده»

  در صور، همانا روز وعیدی  دمیدن  یعنی: وقت« روز وعید  است  این»  است  قبرهایشان

  آمده  شریف  حدیث . در است  تهدید کرده  عذاب  به  کفار را در آن أخداوند  که  است

را   ، آن بوق  صاحب  که حالیدر  باشم  خوش  چگونه»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است

  او اذن  به  که  است  در انتظار آن و  آورده خود را نیز فرود  و پیشانی  گرفته  دهان  به

  العزم پیامبر اولی  شما که  ]وقتی !هللا گفتند: یا رسول  شود؟ اصحاب  داده [ دمیدن]

فرمودند؛ بگویید:  ص  حضرت  ؟ آن بگوییم  ما چه  امر نگرانید[ پس  خدایید، از این
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  . اصحاب است  و او نیکو کارسازی است   ما بس  الوکیل: خدا برای  ونعم  حسبنا اهلل

 «. الوکیل  ونعم  اهللگفتند: حسبنا 

 

 ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڎ  ڎ    
یعنی: هر فرد بشر و  « است  و گواهی  ای با او راننده  آید که می  در حالی  و هر کس»

 همراهش  آید که رستاخیز می  میدان  به  ، درحالی شده  دمیده  روح  در آن  که  بدنی هر

  نفع به  که  است  دیگری  کس  راند و نیز همراهش محشر می  سوی  او را به  که  است  کسی 

  قولی: سائق به«. اند دو فرشته  و گواه  راننده»گوید:  دهد. مجاهد می می  گواهی  یا زیانش

 . ها است ثواب  (، نویسنده و شهید )گواه  گناهان  سنده(، نوی )راننده

 

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
  راستی  شود: به می  او گفته  به  یعنی « بودی  در غفلت  امر سخت  از این  که  راستی  به»

در   که «را  ات ما پرده  ولی»  بودی  ، در غفلت و سرنوشت  سرانجام  تو در دنیا از این  که

امور   میان تو و  میان  را که  یعنی: حجابی « از تو برداشتیم»بود   دنیا جلوگیر رؤیتت

  ات امروز دیده یعنی: « است  تیزبین  ات امروز دیده  پس»  بود، برداشتیم  حایل  آخرت

  ، با آن است  بوده  در دنیا بر تو مخفی  را که  آنچه  توانی می  پس  است  نافذ و تیزبین

 . وی  بودن  انسان  از حیث  است  انسان  متوجه  خطاب  . البته ببینی

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
  وی به  گمارده  یعنی: فرشته « است  آماده  من  پیش  آنچه  است  او گفت: این  و همنشین»

  عمل  کتاب  نهما  گوید: این می  وی  به  ، خطاب است  بوده  اعمالش  در دنیا نویسنده  که

  آن  مجاهد در معنی . ام نموده  را آماده  آن  و من  است  حاضر و آماده  نزد من  که  توست

و   مرا در کار نوشتن  که  آنچه  گوید: اینک می  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن»گوید:  می

  او و دیوانخود   ، اینک است  آماده ، بودی  برگمارده  فرزند آدم  و ضبط اعمال  ثبت

 «. ام را حاضر کرده  عملش
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 ۀ   ہ   ہ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ
  خدای  از سوی  است  خطابی  این «فروافگنید  را در دوزخ  سرسختی  هر ناسپاس»

 باشد. می )شهید(  گواه  ( و دیگری )سائق  راننده  یکی  که  دو فرشته  آن  به  عزوجل

 

 ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          ۇ   ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ 
خیر   جنس  را که  و هرکسی  زکات  مال  را. یعنی: هر بازدارنده « از خیری  هر بازدارنده»

هر در »  است  اسالم قولی: مراد از خیر، فروافگنید. به  ، در دوزخ داشت باز می  را از مردم

کرد  اقرار نمی أخداوند  گییگان  به  را که  هر ستمگری  را. یعنی « از حدی  گذرنده

  ، شک و اخبارش  و در دینأدر وجود خداوند  ، یعنی در حق  که «را  هر شکاکی»

 «فروافگنید  سخت  در عذاب قرار داد، او را  ، معبود دیگریهللبا ا  که»  آورد، همان می

 . است  بر دستور اول  تأکیدی  این

روز  گوید، در می  سخن  که درحالی  از آتش  گردنی»است:   آمده  شریف  در حدیث

 ام: گردیده  و موکل  موظف  کس  سه  به  گوید: امروز من آید و می می  بیرون  قیامت

 . جویی ستیزه  ـ بر هر سرکش 1

 . است  دیگر قرار داده  با خداوند، خدایی  که  ـ بر کسی 2

  گردن]  گاه . آن است  رسانده  قتل  به  دیگری  در برابر نفس  را نه  نفسی  که  ـ بر کسی 1

 «.افگند می  جهنم  را در گودالهای  پیچد و همه در می  برآنان [آتش

  درباره  آیات  اند: این ( گفته29ـ24)  آیات  نزول  سبب  در بیان  از مفسران  بعضی

 است  اسالم  را از خیر ـ که  برادرش  او فرزندان  که  گاه شد آن  نازل  مغیره ولیدبن

 . بازداشت 

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ          ۅ  ۉ  ۉ  ې  
در اینجا،   مراد از همنشین « ام او را طغیانگر نساخته  من او گفت: پروردگارا!  همنشین»

  منکر این  شیطان  این  بود پس  شده  کافر گمارده  شخص  بر آندر دنیا   که  است  شیطانی

  خودش  لیکن» گوید: می  باشد، سپس  واداشته  و سرکشی  گمراهی  او را به  شود که می
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،  کردم  دعوت  طغیان  سوی  او را به  لذا چون «بود»  از حق « دور و درازی  در گمراهی

.  یافتم نمی  هرگز بر اودست  بود، من می  مخلصت  و اگر او از بندگان  گفت  مرا اجابت

ڳ  ڱ         ڱ  ژ گوید:  می در قیامت  شیطان  از سخن  در حکایت  خداوند متعال  که چنان

جز   نداشتم  ای سلطه  هیچ بر شما  و من):  ژ ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 . گذشت  تفسیر آن  که« 22 ابراهیم/» گفتید(  مرا اجابت  پس  کردم  شما را دعوت  که این

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      ەئ  ەئ  
باهمدیگر   من  در پیشگاه»  همنشینتان  و شیاطین  افرانعزوجل: شما ک  خدای «فرمود»

بود   شیطان  این گوید: پروردگارا! می  سبحان  خدای  کافر در پیشگاه  زیرا انسان «نستیزید

در   خودش  بلکه  نکردم او را گمراه   من گوید: پروردگارا! می  کرد و شیطان  مرا گمراه  که

در   جویی و ستیزه  را از خصومت  آنان  سبحان  ایخد  بود. پس  دورودرازی  گمراهی

از »افزاید:  می  ندارد. سپس  سودی  و جدال  کند زیرا در آنجا ستیزه می  خود نهی  پیشگاه

  کتابها پس  آوردن و فرود ‡پیامبران  با فرستادن « بودم  شما هشدار داده  به  پیش

و بعد از   بر نداشته در  شما سودی  مشاجره ، دیگر بگومگو و روز جزاء است  امروز که

 . است  وقت

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ
  ام وعده  بلکه  نیست  خالفی  را هیچ  من  یعنی: وعده «شود نمی  دگرگون  قول  من  پیش»

  من  حکم این  پس  ام کرده  حکم  عذاب  بر شما به  و من  است  شدنی  انجام  ناخواه خواه

  شود؛ با افزودن نمی گفته  دروغ  است: نزد من  این  آیه  قولی: معنی ندارد. به  تغییری  هیچ

  بندگان  در حق  ومن»  دانایم  غیب  به  من  رو که  ، از آن از آن  یا کاستن  در سخن

  باشند، به  داده  انجام  وگناهی  شده  جرمی  مرتکب  که آن را بی  یعنی: آنان « بیدادگر نیستم

  امروز هیچ):  ژ پ  پ  ڀژ  فرماید: می  خداوند متعال  که  چنان  کنم نمی  عذاب  ستم

 «.17غافر/( » نیست  ستمی
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 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    
  قیامت در روز  یعنی: خداوند متعال« ؟ گوییم: آیا پر شدی می  جهنم  ما به  روز که  آن»

  جواب آید و در می  حرف  به  جهنم  گوید پس می  جهنم  به  را خطاب  سخن  این

  آن در  که  از کسانی  یعنی: جهنم «؟ بیشتر هست  گوید: آیا باز هم می»پروردگار 

وجود  با  است: جهنم  این  دیگر معنی  قولی خواهد. به افزونتر می  اند، باز هم افگنده

  شود و چون نمی  ساخته  افزون  بر آن  چیزی  شود که دارد تا بدانجا پر می  که  ای فراخی

  مانده  باقی  هم  دیگری گوید: مگر چیز ؟ می گوید: آیا پر شدی او می  به  سبحان  خدای

  یضع  مزید؟ حتی  من  النار، وتقول: هل فی  یلقی»است:   آمده  شریف  ؟ در حدیث است

 گوید: آیا باز می  و جهنم شوند می  افگنده  در جهنم  فیها، فتقول: قط قط: دوزخیان  قدمه

  هنگام  در این  گذارد پس می  را در آن  خویش  قدم  تعالی  حق  که ؟ تا آن بیشتر هست  هم

 «. است  ، کفایت است  گوید: کفایت می

 

 حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
 یعنی: بهشت «دور باشد  که آن شود، بی  آورده  نزدیک  پرهیزگاران  برای  و بهشت»

 که  ای گونه  شود، به می  ساخته  ، نزدیک دور نشده  ای نزدیکی  به  پرهیزگاران  برای 

در   که  آنچه  کنند و به می  مشاهده  حساب  محشر و موقف  را در عرصه  آن  پرهیزگاران 

  نشنیده گوشی  ، هیچ ندیده  چشمی  هیچ  بینند که را می  چیزهایی  نگرند پس می  است  آن

 . است  کردهخطور ن  بشری  هیچ  و بر قلب

 

 خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  
  گون  گونه  شما از انواع  یعنی: آنچه «اید یافته  وعده  که  است  همان  گوییم: این می»

  بودیم  داده  شما وعده  در دنیا به  که  است  چیزهایی  بینید، همان می  بهشت  های نعمت

خداوند   سوی  به  کننده زگشتبسیار با  اواب: یعنی « است  حفیظی  هر اواب  مخصوص»

دیگر: او   قولی به گوید. می  تسبیح  که  است  ، کسی قولی: اواب . به از گناهان  با توبه  متعال

از آنها   عزوجل  خدای  بارگاه  و به  یاد آورده  خود را به  گناهان  در خلوت  که  است  کسی
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  از آنها توبه  که  گاه تا آن  است  شخوی  دار گناهان نگه  خواهد. حفیظ: یعنی می  آمرزش

  برد. یا حفیظ: یعنی یاد نمی و آنها را از  پروا نگذشته بی  از برابر گناهانش  کند پس

 .أخداوند خود در برابر  و تعهدات  حدود، قوانین  نگاهدارنده

 

 مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  
 طور غایبانه به  بودن  بیمناك «شدبا  بیمناك  رحمان  از خدای  غایبانه  که  کسی  همان»

یا  باشد.  ، از او بیمناك است  را ندیده  عزوجل  خدای  که  حالی در  انسان  که  است  این 

را  او  کسی  که  در جایی  ـ یعنی  خویش  در خلوت  تعالی  از حق  که  است  مراد کسی

  فروانداخته ها را او پرده  که  گاه آن»گوید:  می  آن  در معنی  . حسن است  بیند ـ بیمناك نمی

  تنی  هفت  آن  به  راجع  شریف  در حدیث  که چنان«. ترسد می  تعالی  و در را ببندد، از حق

است:   دهد، آمده می  خود جای  عرش  در سایه  را در روز قیامت  ایشان أخداوند  که

  را در خلوت  خداوند متعال که   ی: و مرد  عیناه  ففاضت اخالی  تعالی  ذکر اهلل  ورجل»...  

باز   انابت پر  و با دلی»«.  است  لبریز شده  از اشک  و چشمانش  است  یاد کرده  خویش

  با دلی  باشد، در روز قیامت  بیمناك  رحمان  از خدای  غایبانه  که  یعنی: کسی« آید

 کند. دیدار می ، او را طاعتش در  و وارسته  تعالی  حق  سوی  به  کننده بازگشت

 

 مج   جحمح  جخ  حخ  مخ     جس  
از   سالمتی یعنی: به « سالمتی  به»شوید   یعنی: وارد بهشت «در آیید  گوییم: در آن»

  که: خدای  است  ( این )بسالم  قولی: معنای ها. به نعمت  از زوال  سالمتی  ، یا به عذاب

 « است  روز جاودانگی» روز « این»گویند.  می  سالم  بر بهشتیان  و فرشتگانش  عزوجل

 . آیندی ناخوش  تحول  و نه  است  مرگی  دیگر نه  و بعد از آن  بوده  و ابدی  زیرا همیشگی

 

 حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   
 دلهایشان  را که  هر چه  در بهشت  یعنی: بهشتیان «بخواهند، دارند  هر چه  در آن»

  ها واصناف نعمت  گون گونه  برد ـ از انواع می  لذت  آن  از دیدن  خواهد و چشمانشان می 
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از  « هست  ما فزونتر هم  و پیش»دارند   و اشتهایشان  رغبت  ـ طبق  خیر و برکت  و الوان

. جمهور  است  گذشته  در خیالشان  و نه  خطور کرده  کسی  ذهن  به  نه  که  هایی نعمت

  . ابن است  عزوجل  خدای  بالکیف  نفزونتر: دید  نعمت  مراد از این  علما برآنند که

  جمعه  سوی  به»فرمود:   اندکه کرده  روایت مسعود از ابن  سالم بن و یحی  مبارك

  از کافور سپید بر اهل  ای توده در  در هر روز جمعه  و تعالی  تبارك  بشتابید زیرا خدای

را  _مص  جض﴿نیز   لکما بن انس «.اویند  نزدیک  شود لذا بهشتیان می  نمایان  بهشت

  در حدیث  . همچنین است  تفسیر کرده  در هر روزجمعه  ظهور پروردگار بر بهشتیان  به

  در بهشت»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف

«. افتد می  شده  تو بریان  روی  پیش  درنگ بی  پس  کنی را می  پرنده  گوشت  اشتهای

در   مؤمن  چون»است:   آمده  ابوسعیدخدری  روایت  به  شریف  در حدیث  ینهمچن

  در یک  همه  طفل  و سن  حمل  ، وضع شدن باردار فرزند را آرزو کند،  داشتن  بهشت

 «.شود می  انجام  ساعت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 و  از قریش  یعنی: پیش « از آنان  پیش  که»ا ها ر یعنی: امت «بسا قرنها را  و چه»

 یعنی: در « درازی  در دست»  یعنی: از قریش«  از آنان  که  کردیم  هالك»  موافقانشان

 در  پس»عاد، ثمود و غیر آنها   مانند قوم «نیرومندتر بودند  بس»  و قوت  نیرومندی

و   گذار کردند و در اماکن و  و گشت  یعنی: آنها در شهرها رفته «کردند  شهرها تفحص

  راه  آنان یعنی: آیا «؟ هست  مگر گریز گاهی»وجو نمودند اما  و کنار آنها جست  گوشه

  است: آن  این  یا معنی ! یابند؟ هیهات  رهایی  و از عذاب  گریخته  آن  به  دارند که  گریزی

  ها وکشورها گردش ـ در سرزمین  و غیر آن  منظور تجارت  از شما ـ به  ها بیش امت

 یافتند؟.  گریزی  راه  الهی  یا از عذاب  آیا از مرگ  کردند ولی
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
و پند و  ذکر شد، یادآوری   از داستانشان  که  یعنی: در آنچه « است  پندی  در این اقطع»

  نافذ و دل  بینش  که  کسی  یعنی: برای «باشد  صاحبدل  که  کسی  ایبر»؛  است  ای موعظه

  قولی پذیرد. به رانمی  اندرزی  ، هیچ است  مرده  که  باشد زیرا قلبی  داشته  ای بیدار و زنده

  دارای  که  کسی  برای ذکر شد،  از داستانشان  فقره  در این  که  است: در آنچه  این  معنی

ذکر شد،   از داستانشان  که  درآنچه «یا»  است  ای عظهباشد، پند و مو  ممیزه  و نفس  حیات

  بر وی  که  از وحی  آنچه  سوی  به «بنهد  گوش»  که  کسی  برای  است  ای پند و موعظه

  یا حاضر دل  حاضر ذهن  که  در حالی یعنی: «شاهد باشد  که درحالی»شود  می  خوانده

 . است  ایبغ  ندارد، گویی  حضور ذهن  که  باشد زیرا کسی

 

 چ  چ   ڃڃڃچ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦڦ
 روز  در شش  دو است  آن  میان  را که  و آنچه  ، آسمانها و زمین و در حقیقت»

  طور وشش  روز، شش  مراد از شش»گوید:  می« تفسیر کبیر»در   رازی  امام « آفریدیم

  لغوی  معنای  اند زیرا روز به معروف  لغوی  در وضع  که  روزهایی  ، نه است  مرحله

  آن  غروب تا  طلوع  از هنگام  خورشید بر فراز زمین  درنگ  از زمان  ، عبارت متعارف

  پس  ماهی  نه و  وجود داشته  خورشیدی  آسمانها نه  از آفرینش  قبل  که در حالی  است

مانها یعنی: ما آس «نرسید ای ماندگی  ما هیچ  و به»«.  است  یا هنگام  مراد از )روز(، وقت

 ما هیچ  اما به  روز آفریدیم  در شش  دو است  آن  در میان  را که  و آنچه  و زمین

  معاد است  کننده اثبات  کریمه  . آیه است  و ماندگی  نرسید. لغوب: خستگی  ای ماندگی 

  و مانده  آنها خسته  واز آفرینش  قادر بوده  آسمانها و زمین  بر آفرینش  که  زیرا کسی

 . است نیز توانا  مردگان  کردن  بر زنده  اولی  طریق  ، بهنشود

فرمود:   که  است  کرده  روایت ك عباس از ابن  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاکم

  سؤال  زمین آسمانها و  آفرینش  به  راجع  آمدند و از ایشان ص  اکرم  نزد رسول  یهودیان

آفرید،   و دوشنبه  را در روز یکشنبه  زمین أخداوندفرمودند:  ص  حضرت  کردند، آن

ها و  و آبادانی  و آب  درخت آفرید،  شنبه ، در روز سه در آنهاست  را که  ها و منافعی کوه
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آفرید و تا   شنبه آسمانها را در روز پنج آفرید،  ها را در روز چهارشنبه شهرها و خرابی

  را آفرید و در سه  و خورشید و ماه  تارگانس ، از روز جمعه  مانده  باقی  ساعت  سه

  ای اجلها را آفرید تا هر مردنی  ساعت  اولین بود؛ در  مانده  باقی  از جمعه  که  ساعتی

گیرند، در  می  از آنها بهره  مردم  افگند که  چیزهایی را در  آفت  دوم  بمیرد، در ساعت

  وی  برای  سجده  را به  داد و ابلیس  کاناس  بهشت  را به را آفرید و او  آدم  سوم  ساعت

  پرسیدند: ای  کرد. یهودیان  بیرون  آخر او را از بهشت  ساعت  دستور داد و در این

  قصد کرد و بر آن  عرش  سوی  به  کرد؟ فرمودند: سپس  پروردگارچه  بعد از آن محمد!

آخر   را به  اگر موضوع  یداد  ما را بسیار خوب  سؤال  ند: پاسخگفت  مسلط شد. یهودیان

  کرد. رسول  استراحت  که: پروردگار در روز شنبه  است  این  آخر موضوع ، رساندی می

  سخنشان  در تکذیب  آیه  این  گاه آمدند. آن  خشم  به  یهودیان  سخن  از این صخدا 

 شد.  نازل

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  پیش خورشید و  از طلوع  و پیش  صبر کن»و یهود   مشرکان «ندگوی می  بر آنچه  پس»

  آنچه را از  تعالی  یعنی: حق « گوی  تسبیح  با ستایش  را همراه  ، پروردگارت از غروب

عصر،  بامداد و  در هنگام«  و بحمده هللا سبحان«  ، با گفتن او نیست  سزاوار جناب  که

 كعباس ابن . بامداد و عصر است  نمازهای  گزاردنمراد از آن:   قولی . به کن  تنزیه
  بامداد و مراد از تسبیح خورشید، نماز  از طلوع  و تحمید قبل  مراد از تسبیح»گوید:  می

 «. ظهر و عصر است  ، نمازهای از غروب  و تحمید قبل

 

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
 « گوی  ا تسبیحر هللنیز ا»  شب  از اوقات  یعنی: در بعضی « شب  و از طرف»

«.  است و عشاء  مغرب  در شب: نمازهای  گفتن  مراد از تسبیح»گوید:  می  عباس ابن

  دنبال  یعنی: به «نیز  سجده  دنبال  و به».  )تهجد( است  نماز شب  قولی: مراد از آن به

( السجود مراد از )ادبار» گوید: می كعباس . ابن گوی را تسبیح  تعالی  نمازها نیز حق
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  تسبیح  دستور به«.  نمازهاست بعد از  گفتن  ، یا تسبیح بعد از فرایض  نافله  نمازهای

  شریف  در حدیث  جمله  از آن  است  نیز آمده  بسیاری  بعد از نماز، در احادیث  گفتن

خدا   نزد رسول  مهاجران  فرمود: فقرای  که  از ابوهریره  و مسلم  بخاری  روایت  به  ذیل

پایدار را بردند.   های بلند و نعمت  درجات  ثروتمندان !هللا دند و گفتند: یا رسولآم ص

  که گفتند: آنها چنان«. ؟ پایدار چیست  های و نعمت  درجات این»فرمودند:  ص  حضرت

گیرند و  می  ، روزه گیریم می  ما روزه  که خوانند و چنان خوانیم، نماز می ما نماز می

آزاد   ، برده کنیم آزاد می  ما برده  که دهند و چنان می  ، صدقه دهیم می  ما صدقه  که چنان

را   اگر مانند آن  که  ندهم  شما تعلیم  را به  آیا کاری»فرمودند:  صخدا   رسول کنند. می

  از شما بهتر نخواهد بود، مگر کسی  کس گیرید و هیچ می  سبقت  دهید از دیگران  انجام

بار  و سه  هر نماز، سی  دنبال  به  که  است  کار این  دهد؟ آن  ا را انجامشم  همانند عمل  که

آخر  !هللا گفتند: یا رسول«. بار تکبیر بگویید  و سه  بار تحمید و سی  و سه  ، سی تسبیح

  آن]کنند  می عمل همانند ما  پس  بکنیم  ما باید چه  ثروتمند ما نیز شنیدند که  برادران

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  فرمودند: صخدا   . رسول[شود نیز می  آنان  نصیب  فضل  این  وقت

«. 54 مائده/» (دهد خواهد،می  هر کس  را به  آن  که  است  الهی  فضل  این):  ژ ۋ  ۋ

  هر نماز فرض  دنبال  به ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

ءقدير،شيكلوهوعليالحمدولهالملك،لهلهكشريالوحدهالاهللإلهإال»گفتند:  می

 هللجز ا  : خداییالجدالجدمنكاذوالينفعلمامنعت،والمعطيعطيتألمامانعالاللهم

.  چیز تواناست  و او بر همه  و حمد او راست  ندارد، ملک  و شریکی  است  ، یگانه نیست

،  ای تو باز داشته  که  آنچه  و برای  نیست ای  ، بازدارنده ای و دادهت  که  آنچه  برای بار خدایا!

  به  که  آنچه  بلکه«. رساند نمی  او سودی  توانگر در برابر تو به  و ثروت  نیست  ای دهنده

 . است و طاعت   رساند، ایمان او سود می

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
.  دهم تو خبر می  به  قیامت  از احوال  همینک  کهرا   آنچه ! مخاطب  ای «بدار  و گوش»

ندا در   منادی که   روزی»؛  خبر است  اصل  بودن  و هولناك  تعبیر، بیانگر بزرگی  این
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  است  دمد. نقل را در صور می  دوم  نفخه ÷ اسرافیل  که  است  روز قیامت  و آن «دهد

گوید:  و می  ندا کرده حشر رام  اهل ÷ دمد و جبرئیل در صور می ÷ اسرافیل»که: 

  که  است  نزدیک  ای گونه ندا به  یعنی: این « نزدیک  از جایی»«. بشتابید  حساب  سوی به

  مکان  ، قرب مراد از آن  البته رسد. می  طور یکسان  محشر به  از افراد اهل  هر فردی  به

و برابر   یکسان  گونه به  شریانمح  تمام  ندا به  که  است  مراد این  بلکه  نیست  نداکننده

  منادی  که  است  شنوند. نقل می  و روشن  را صریح  آن  همگان  که  طوری رسد به می

و   پراکنده  گوشتهای  ! ای جدا شده  از هم  بندهای  ای ! پوسیده  استخوانهای  ای»گوید:  می

  و حکم  داوری  برای  دهد که می  فرمان شما  به أخداوند ! ریخته  درهم  هایمو  ای

 «.آیید گرد  کن و فیصله  نهایی

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
  ثابت و  رستاخیز حق  تردید بانگ یعنی: بی «شنوند می  حق  تند را به  نعره  که  روزی»

 از قبرها. « است  آمدن  روز، روز بیرون  آن»  نیست  شکی  هیچ  و در آن  است

 

  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 
و   آخرت در دنیا و  کنیم می  یعنی: زنده « میرانیم و می  کنیم می  زنده  که  ماییم  گمان بی»

ندارد   مشارکت از کارها با ما  کار و در غیر آن  در این  شریکی  در دنیا و هیچ  میرانیم می

 . هیمد جزا می  عملش را در برابر  ای کننده  هر عمل  پس « ما است  سوی  به  و برگشت»

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
دارد  برمی  شکاف  از سر خلق  یعنی: زمین «شود می  شکافته  از آنان  زمین  که  روزی»

  یعنی: شتابان « شتابان»شوند  می  محشر رانده  سوی  و به  آمده  آنها از گورها بیرون  پس

رستاخیز   یعنی: این « است  حشری  ینا»دوند  کند، می می  ندایشان  که  ای منادی  سوی به

  را سازمان  آن  زحمتی  هیچ  و ما بی « است  بر ما آسان  که»؛  است  آوردنی  و گردهم

 . دهیم می
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    ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

از  « گویند، داناتریم می»ما   تو و درباره  کفار درباره « آنچه  ما به» !صمحمد   ای

  برای  ای دلجویی ، عبارت  نکار توحید و معاد. اینو از ا  ای آورده  که  در آنچه  کذیبتت

جبار:  « نیستی  آنان  زور وادارنده و تو به»  است  مشرکان  برای  و تهدیدی صپیامبر 

  هر که  پس»  کنی  وادارشان  ایمان  به  اجبار و اکراه  به  که  مسلط نیستی  تو بر آنان  یعنی

  غیر آنان  به  ولی « پند ده  قرآن  ترسد به می»  نافرمانان  برای « من  عذاب  را از وعده

  آن  تعالی  حق  سپس در بر ندارد.  سودی  آنها هیچ  به  دادن نشو زیرا پند و اندرز  مشغول

 جهاد مأمور کرد.  را به ص  حضرت
 



 

8558 

 ﴾ذاریات   سوره﴿
 . است  ( آیه91)  و دارای  است  کیم

 

گر،  پراکنده  بادهای  به أبا سوگند خداوند  افتتاح  سبب  به  سوره  : اینتسمیه  وجه

  . البته است  غیر آن و  گر خاك پراکنده  از بادهای  شد. ذاریات: عبارت  نامیده«  ذاریات»

  از لشکرهای  لشکری باشد زیرا باد، می  آن  اهمیت  باد، دلیل  به أسوگند خداوند

 . اوست

  غیب  به  آن  ، آویختن آسمان  به  بشری  قلب  ساختن  ، وابسته سوره  این  محور و هدف

در   بنده حجابها و حایلها از برابر  زدن و کنار  زمینی  های از علقه  آن  ، رها ساختن الهی

 . است  تعالی  حق  عبادت  او برای  شدن  خالص  جهت

 

 ې  ې  ې  
خورد  می سوگند  بادهایی  به  سبحان  خدای « پراکندنی  گر به هپراکند  بادهای  سوگند به»

را   زمین  جاذبه  ، قانون ترتیب  این پراکنند و به هوا برمی  از اشیاء را به  و مانند آن  خاك  که

 گذارند. زیر پا می

 

 ې  ى  ى  
  حمل را  ارانب  آب  اند که مراد از آن: ابرهایی «بار سنگین  های کننده حمل  و سوگند به»

جز   کسی  . البته است  دارند. وقر: بار سنگین بار را بر می  چهارپایان  که کنند چنان می

امر با   داند واین دارند، نمی ابرها بر می  را که  آبی  کمیات  سنگینی  خداوند متعال

 . تصور نیست  قابل  بشری  مقیاسهای

 

 ائ  ائ  ەئ   
 در عین  اند که  مراد از آن: ابرهایی « سهولت  به  شوندگان روان  و سوگند به»

خداوند   شوند که می  روان  آنجایی  به  و سهولت  نرمی  ، بسیار به و ضخامت  باری سنگین 
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  بر سطح  سهولت به  هایند که کشتی  قولی: مراد از آن ببارند. به  خواهد تا بر آن می  متعال

 . است  نیز همین ، از جمهور مفسران  شده  مشهور نقل  قول  شوند. که می  روان  آب

 

 ەئ  وئ  وئ  
آنها   وسیله به  تعالی  حق  که  است  مراد از آن: ابرهایی «کار  کنندگان تقسیم  و سوگند به»

، « ذارایات» تعابیر، یعنی:  این  قولی: مراد از همه کند. به می  را تقسیم  بندگان  ارزاق

  موصوف  اوصاف  این  تمام  بادهایند زیرا بادها به«  تمقسما»و «  جاریات»، « حامالت»

  سهولت  در هوا به  دارند، هم ابرها را برمی  پراکنند، هم خاکها را می  شوند. یعنی: هم می

«  مقسمات»دیگر: مراد از   قولی کنند. به می  بارانها را تقسیم  شوند و هم می  جاری

 کنند. می  تقسیم  ـ را بر بندگان  و غیره  ، رزق اناز بار  اشیاء ـ اعم  اند که فرشتگانی

 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
رستاخیز و  ، از مرگ «اید شده  داده  وعده  آنچه  که»است:   ها این قسم  آن  همه  جواب

خبر و   این یعنی: « است  و درست  راست»؛  خداوند متعال  سوی  به  محشور شدن

  این  خلق بر  خویش  از قدرت  داوند متعال، خ گونه . بدین راستین  است  ای وعده

 کند. می  رستاخیز استدالل  بر آوردن  خویش  قدرت  ها، به پدیده

  سوره  این  اند ـ همچون آغاز شده  مقطعه  غیر حروف  به  که  هایی سوره  تمام  از مالحظه

از   آنها یکی  علیه  باشند، مقسم  ها با سوگند آغاز شده سوره  اگر این  که  یابیم ـ در می

در   وارده  های قسم  که طوری  باشد، همان و معاد می  مانند توحید، رسالت  اعتقادی  اصول

باشد  حشر می  از وقوع تعالی  حق  دادن خبر  بر صحت  تأکیدی  ، همه سوره  آغاز این

منکر   امثالشان و  مکه  مشرکان  دارد که  نیز اشاره  واقعیت  این  ها به قسم  این  که  چنان

 ورزیدند. و بر کفر خود اصرار می  رستاخیز بوده
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 ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   
  تحقق  ناخواه خواه  و عقاب  یعنی: ثواب « است  شدنی واقع  اعمال  جزای  و هرآینه»

 پیوندد. می  واقعیت  و الزاما به  است  یافتنی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
  وجمال  استوار و نیکو و شکوه  آفرینش  نیحبک: یع « حبک  دارای  آسمان  سوگند به»

  و نیک بپردازید  و استواری  محکمی  را به  آن  که  هر چیزی  آور. پس و اعجاب  بدیع

در   که  است  محسوسی  های اید. یا مراد از حبک: راه نموده  را حبک  دهید، آن  انجامش

را   آن : دهلوی هللا ولی  شاه  از جمله  از مترجمان  بعضی  که  وجود دارد چنان  آسمان

 اند. کرده  ترجمه  گونه این

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ  
 ؛ و منکران  شما مشرکان  یعنی: سخنان «هستید  گوناگون  شما در سخنی  هرآینه»

جادوگر  گویید: پیامبر می  زیرا گاهی  و درهم  است  ، ناسخته و پریشان  است  مضطرب

سو  یک و باز از  است  گویید: کاهن می  ، گاهی ستگویید: شاعر ا می  ، گاهی است

گیرید  می  پرستش  را به  دیگر بتان  از سوی  ولی  خداوند آفریدگار است  گویید که می

 . ، در گفتار و پندار شما بسیار است قبیل  از این  تناقضاتی  پس

ها  سوره از  آن و در غیر  سوره  در این  تعالی  حق  سوگند خوردن  حکمت  علما در بیان

نیرومند و ماهر   حجت  در اقامه صمحمد   چون  باور بودند که  بر این  اند: اعراب گفته

  سخنان  درستی  امرنشانه  شود لذا این می  غالب  و برهان  ، در جدل دلیل  همین  به  است

  پیامهایخبرها و   کرد که سوگند یاد  هر امر بزرگی  به  خداوند متعال  . پس نیست  وی

را بپذیرند.   و حجتش  برده  پی او  ادعای  و راستی  صدق  ؛ تا آنها به است  حق  پیامبرش

  باور بودند که  بر این  اعراب  که  است  این  تعالی  حق  دیگر سوگند خوردن  حکمت

  زیان  خود سخت  صاحب  به و  شهرها و آبادیها گردیده  خرابی  باعث  سوگند دروغ

فقط   نه ص  اکرم  رسول  ببینند که سوگند یاد کرد تا آنها  عزوجل  د لذا خدایرسان می
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  ایشان  و ثبات  بر رفعت  نشدند، که روبرو  ای و حادثه  آفت  سوگندها با هیچ  بعد از این

  دیگر، اعراب  باشد. از سوی می  ایشان  خود دلیل راستگویی  این  شد. پس  نیز افزوده

  سبب  همه  عوامل  این  خورند پس نمی  قسم  دروغ  به ص  حضرت  آن  دانستند که می

 پیدا کنند.  یقین  ایشان  پیامهای  درستی  شد تا به می

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
  در علم  که  یعنی: هر کس «شود می  برگردانیده  ، از آن شده  برگردانیده  که  هر کس»

 برگردانیده  ، از قرآن کرده  را تکذیب  حق  و دعوت  شده  برگردانیده  از هدایت  الهی

 شود. می 

 

 ٺ  ٺ  ٺ
خراصون:  . تعالی  و وعید حق  در وعده  بر شکاکان  یعنی: لعنت « بر خراصون  مرگ»

 و دروغگویانند.  شکاکان

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   
، از  جهل و  کفر و شک  در ورطه  که  یعنی: آنان «خبرند بی  نادانی  در ورطه  که  همانان»

رهروند، در   و بر آن  روکرده  آن  سوی  به  که  اند و نیز از آنچه مأمور شده  بدان  آنچه

 برند. سر می به  غفلت

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 «.؟ است  روز جزا کی»و استهزا   و شک  تکذیب  از روی« پرسند می»

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ    
و  شوند  یعنی: سوزانده «شوند  عقوبت  آتش بر  نانآ  روز که  همان»است:   این  پاسخ

 . بسوزانی  آن  آزمایش  طال را برای  که  گاه آن«  الذهب  فتنت»شود:  می  گردند. گفته  معذب
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 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
  از روی « شتاب  به  آنچه  است  خود را بچشید، این  عذاب»شود:  می  گفته  آنان  به

 «.بودید  خواستار آن»خند استهزا و ریش

 

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
  آخرت در  یعنی: ایشان «سارانند در باغها و چشمه  متقیان»گروه:   آن  حال  اما برخالف

  است  دلکش باصفا و  ای گونه  و به  است  در آنها جاری  ساران چشمه  که  در بوستانهایی

 کرد، مستقرند.تواند  نمی  آنها را وصف  گری توصیف  هیچ  که

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  
  آن  و به «گیرند می»  از خیر و کرامت « است  عطا کرده  آنان  به  را پروردگارشان  آنچه»

و   خیر و نعمت  یعنی: آنها این «نیکوکار بودند  از این  زیرا آنها پیش»هستند   راضی

نیکوکار  ، شایسته  اعمال  دادن  در دنیا با انجام  هکنند ک می  رو دریافت  را از آن  کرامت

او را   رضای دانستند و خود حاضر و ناظر می  اعمال  را در همه  عزوجل  بودند، خدای

 . است  همین  ایشان بر  برین  بهشت  استحقاق  دلیل  در نظر داشتند. پس

 

 ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  
  رابه  و بیشتر آن «غنودند را می  از شب  اندکی  دند کهبو  وصف  این  به»در دنیا   متقیان

(  در )مایهجعون« ما«  . حرف است  گذرانیدند. هجوع: خواب می  نماز و نیاز و نیایش

  صبح را تا  کمتر شبی  ایشان»گوید:  می  آن  در معنای عباس  . ابن زاید است

 «.گذرانیدند می نماز  ا را بهآنه  اوقات  ها و بیشترین اکثر شب  خوابیدند بلکه می
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 گ  گ  گ      ڳ  
  سحرگاه در»  بودند که  وصف  بر این  ، پیوسته بهشت  به  یافته  دست  متقیان  آن« و»

  داده  ادامه  نماز را تا سحرگاه  ایشان»گوید:  می  آن  در معنای  حسن «کردند استغفار می

  اندك  که یعنی: با آن«. کردند می  خواهی  استغفار و آمرزش  در سحرگاه  سپس

  وجود آمرزش خواندند؛ اما با این می  کردند و نماز شب می  خوابیدند، بسیار عبادت می

و   سیرت  است  و این اند! گذرانده  را در معصیت  شب  همه  شب  خواستند گویی نیز می

  و باز عذرخواهی  مردهش  بسیار خود را اندك  جود و کرم  که  انو بزرگوار  کریمان  روش

چیز،   کمترین  و بذل  با انفاق  که  و فرومایه  پست  اشخاص  شیوه  کنند. بر عکس می  هم

كلينزلتعالياهللنإ»است:   آمده شریف  فروشند. در حدیث می  گذارند و افاده می  منت

؟هلعليهفأتوبتائبمنهلفيقول خير،األالليلثلثيبقيالسماءالدنيا،حتيليإةليل

، در هر  خداوند متعال الفجر يطلع؟حتيلهاسؤفيعطيسائلمن؟هلمستغفرفأغفرلهمن

ماند،  می  باقی  اخیر شب  سوم  یک  چون  که آید تا آن می دنیا فرود  آسمان  سوی  به  شب

تا بر   هست  خواهی ؟ آیا آمرزش ذیرمبپ  توبه  تا بر وی  هست  کاری  گوید: آیا توبه می

  که  گاه شود؟ تا آن  داده  وی  خواسته  که  هست  ای کننده درخواست ؟ آیا بیامرزم  وی

 . است  آخر شب  حصه  ششم سحر: یک«. کند می  بامداد طلوع

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
و   سائل  برای  الشاندر امو»  بودند که  وصف  بر این  پیوسته  بهشت  به  متقیان  آن «و»

  بر دیگران یابد لذا خود را را نمی  چیزی  که  است  سائل: فقیری «مقرر بود  حقی  محروم

  از کسب  ناتوانی باوجود  که  است  شود. محروم: کسی می  آنان  یاری  و طالب  افگنده پیش

او را توانگر   مردم  ورزد تا بدانجاکه می  و پاکی  پرهیز نموده  هم  کردن  و کار، از سؤال

  و بالی  قحطی  که  است  کسی  دیگر: محروم  قولی کنند. به نمی  و بر او صدقه  پنداشته

  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث  او رسیده  به  سختی

خرما   و یک  و دو لقمه  لقمه  تو یک  که  نیست  کسی  مسکین»فرمودند:  ص  اکرم  رسول

یابد تا او را  را نمی  توانگری  که  است  کسی  مسکین  ولی  دهی او می  به  و دو خرمایی
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گوید:  می  قرطبی«. دهد  صدقه  وی  برد تا به نمی  پی  حالش  به  هم  نیاز گرداند و کسی بی

باشد  می  کاتز  فریضه  مراد از آن  که است  این  آیه  ( در این تر در تفسیر )حق قوی  قول»

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژفرماید:  می ( )معارج  در سوره أزیرا خداوند

ـ  24( » و محروم  سائل  برای  معلوم  است  حقی  در اموالشان  که  و آنان):  ژڱ  

  آن  و وقت  ؛ مقدار، جنس اسالم  مقدس  شریعت  که  است  همانا زکات  معلوم  حق«. 25

  معینی  و وقت  جنس  و نه  است  معلوم  ، نه نافله  صدقات از  اما غیر آن  است  کرده  را بیان

ما،فقدقضيتمالكةزكاديتأاذا»است:   قول  مؤید این نیز  ذیل  شریف  حدیث«. دارد

  بر ذمه  مال  در آن  را که  آنچه  ، در حقیقت خود را دادی  مال  زکات  : وقتیفيهعليك

 جمهور نیز  و قول  است  صحیح  قرطبی  سخن  که این  رغم  به  ولی«.  ای پرداخته ، توست

  فرض  در مدینه  و زکات  است  مکی  سوره  این  که  باشد اما باید در نظر داشت می  همین

در خور ثنا   چندان  صفت  ، این تفسیر کنیم  زکات  را به«  حق»دیگر، اگر ما   شد. از سوی

  کسی  پس پردازد خود را می  مال  زکات  باشد زیرا هر مسلمانی ینم  ویژه  و ستایشی

ببخشد   نیازمندان  را نیز به  دیگری  ، مال بر زکات  افزون  که  است  ستایشی  چنین  مستحق

  باشد ـ صدقات می  متقیان  در مورد ثنا و ستایش  سیاق  در اینجا ـ که  همراد آی الذا ظاهر

 . است  رضف  غیر از زکات  نافله

 

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
موجود   های و پدیده  زمین  یعنی: در کره « است  هایی نشانه  یقین  اهل  برای  و در زمین»

و   ، حیوانات جن ، ، انس ، نباتات ها، معادن ، میوه ها، دریاها، درختان از کوه  ؛ اعم آن در

  های و نشانه  روشن  دالیل ور دارند،و با  یقین  عزوجل  خدای  به  که  موحدانی  ، برای غیره

  آنها اعتراف  و به  کرده  و تأمل ها تدبر نشانه  در این  هستند که  زیرا ایشان  است  آشکاری

 برند. می  از آنها نفع اکنند و نهایت می
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 ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
  هایی نهنیز نشا  طور در وجود خودتان همین انسانها!  یعنی: ای « و در وجود خودتان»

اند،  آورده  همراه به  پیامبران  که  آنچه  و راستی  و صدق أخداوند  بر یگانگی  که  است

بشناسید،  اخود را دقیق  انفسی  کند و اگر شما در وجود خود بنگرید و آیات می  داللت

  و شأن  عجیب  وصف شما بر این  برید زیرا آفرینش می  راه  عزوجل  خدای  یسو  به

،  ، وجدان ، عقل ، قلب تنفس  مجاری ، ، اعضا، حواس ، استخوان ، گوشت ؛ از خون شگرف

از   و اگر هر پرزه  است  الهی  آیات  جلوگاه ، خود و غیره  ، ادراك و بیان  ، نطق روح

باشد،   و دریافت  درك  اهل  که  کسی  برای شود،  گرفته  تحلیل  به  وجودتان  ماشین

  این  وسیله تا به  بصیرت  چشم  به «بینید نمی مگر  پس»  است  بخش قناعت  برهانی

قولی: مراد از  برید؟ به  راه  دهنده روزی  آفریننده  خدای  ، بر وجود و یگانگی نگرش

  و زندگی  حیات  سبب  که  . یعنی: در ارواحتان است  ، ارواح کریمه  در آیه«  انفس»

  که  است  . گفتنی است  هایی و نشانه  آیات  تعالخداوند م  وحدانیت ، بر وجود و شماست

  آیات  و اعجاز این  از حقایق  عظیمی  ، فرازهای تجربی  علوم  انکشاف امروز در عصر

 . است  گردیده  متجلی

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
  اسباب  نمودن  شما و فراهم  رزق  یعنی: تقدیر و تعیین « است  شما در آسمان  و رزق»

  به  که  هایی غروبگاه ها و ، طلوعگاه ، ستارگان ؛ زیرا خورشید، ماه است  ر آسماند  آن

از   فرود آمده  رانند، باران می ابرها را  که  شود، بادهایی می  آنها فصلها مختلف  وسیله

گردد   شما فراهم  اندرکارند تا روزی وجود، دست  گردونه  این  همه  و بااالخره  آسمان

شوند،  می  آبیاری  با آب  که  ای مختلفه  نباتات  و رشد انواع  رویش  ها برای پدیده  زیرا این

کند، نور  می  خود تغذیه  آورند، خورشید آنها را با گرمای می پدید  جو و شرایط مناسبی

  راستا نقشی  دراین  ای طور هر پدیده  بخشد و همین می  ونمو و پختگی  آنها قوت  قمر به

  ، ثواب ، دوزخ از بهشت «اید شده  داده  وعده  آنچه»  است  شده  نوشته  درآسمان «و»دارد 
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 که  است  زیرا نقل  است  اید، در آسمان شده  داده  وعده  آن  به  که  . یا بهشتی عقاب و

 دارد. قرار  در زیر عرش  هفتم  آسمان  بر پشت  بهشت 

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
  که  یعنی: آنچه « است  او حق اواقع  که  و زمین  پروردگار آسمان  گند بهسو  پس»

خود   که  گونه همان»  است  و ثابت  ، حق ایم داده  آیات  را در این  شما خبرش به

 سخن  به  که  شما چنان  که  است  روشن  انچن  حقیقت  یعنی: این «گویید می  شماسخن

گوییم:  می که این  باشید. مثل  داشته  نیز یقین  آن  بودن  حق  به دارید، باید  خود یقین  گفتن 

  آمده  شریف  درحدیث«.  است  حق  گفتنت  سخن  اکنون  که چنان  است  خبر حق  این»

ثمربهملهمأقسماًقوامأاهللقاتل»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  يصدقوا لم،

  تصدیق  سوگند خورد اما باز هم  آنان  به  پروردگارشان  را که  خداوند نابود سازد اقوامی

 «.نکردند

گذر کرد   بر من  ای اعرابی  که  بودم  روان  راه  و به  آمده  بیرون  از بصره»گوید:  می  اصمعی

؟ گفتم:  ای آمده . گفت: از کجا هستم  اصمع  ؟ گفتم: از بنی هستی  پرسید: تو کی  و از من

  به  . شروع بخوان  برمن  شود. گفت: پس می  خوانده  رحمان  کالم  در آن  هک  از جایی

  ، گفت: کافی رسیدم _ ...ہ  ہ  ھ﴿آیه:   به  و چون  کردم«  والذاریات«  خواندن

را بر   کرد و گوشتش  را ذبح  و آن  رفت  شتر خویش  سوی  و به  برخاست  گاه . آن است

،  برد و هر دو را شکست  دست  خویش  شمشیر و کمان  هب  گاه نمود آن  تقسیم  مردم

  کردن  طواف  ، در حال رفتم  حج  الرشید به باهارون  . و چون گردانید و رفت  پشت  سپس

او   به  خواند. چون می  ضعیفی  مرا با صدای  که  شدم روبرو  با شخصی  بناگاه  که  بودم

و   و بسیار نحیف  زرد شده  رنگش  ولی  است  بیاعرا  همان او  که  شدم  ، متوجه نگریستم

تا سوره:   خواست  و بار دیگر از من  گفت  سالم  برمن  . پس است  الغر گشته

ہ  ہ  ﴿آیه:   به  و چون  کردم  آن  خواندن  به  شروع . بخوانم  را بر وی«  والذاریات»

ما   روردگار ما بهرا پ  آنچه  کشید و گفت: حقا که  فریادی ، رسیدم _ھ   ھ  ھ
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خواندم:   ؟ پس هست  هم  گفت: آیا غیر از این  سپس ! یافتیم ، راست است  داده  وعده

  چه !هللا  کشید و گفت: یا سبحان  اثنا فریادی  . در این   _ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ﴿

؟! شگفتا!  است  او سوگند خورده  که  آورده خشم   به  را چنان  پروردگار جلیل  کسی

  را سه  سخن  این  کردند؟! پس  ناچارش  سوگند خوردن  نکردند تا به  را تصدیق  سخنش

 آفرین جان  به  آمد و جان  بیرون  با آن  نیز همراه  بار، نفسش  آخرین بار تکرار کرد و با

 «.کرد  تسلیم 

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   
خبر » صپیامبر  ای «آیا»است:  ÷ ابراهیم  داستان  در زمین  الهی  های نشانه  و از جمله

  سبحان  خدای نزد  که  یعنی: میهمانانی «؟ است  تو رسیده  به  ابراهیم  گرامی  مهمانان

  آمده ÷ ابراهیم نزد  آدم بنی  در صورت  بودند که  فرشتگانی  بودند زیرا ایشان  گرامی

بودند زیرا او از   گرامی ÷ آنها نزد ابراهیم»گوید:  می  آن  مجاهد در معنای  بودند. ولی

«. ایستاد  سرشان  بر باالی  از ایشان  پذیرایی  کرد و خود برای  استقبال  نیکویی  به  ایشان

.  بر جمع  شود و هم می  اطالق بر واحد  هم  جهت  ، از این مصدر است  ضیف: در اصل

بود، یا  ÷جبرئیل  شان ندهمی  بودندکه  تن  ، یا نه تن  دوازده  فرشتگان  آن  که  است  نقل

شدند   نامیده«  میهمان»رو   واسرافیل: بودند. و از آن  ، میکائیل جبرئیل  یعنی  تن  سه  ایشان

 بودند.  آمده ÷ ابراهیم نزد  میهمان  صورت  به  که

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  
  گوییم می بر تو سالم  ما !÷ ابراهیم  یعنی: ای « بر او وارد شدند، گفتند: سالم  چون»

را داد.   سالمشان جواب  ÷ یعنی: ابراهیم «بر شما  گفت: سالم»  نیک  گفتنی  سالم  به

  که گفتند درحالی ، تحیت  دعاء است  که« اسالم«  صیغه  را به ÷ ابراهیم  فرشتگان

  کند پاسخ می  داللت  و دوام  بر ثبات  ـ که  میم  رفع  ـ به«  سالم«  یغهص  به ÷ ابراهیم

یعنی: شما  «ناشناسید  و گفت: گروهی»داد   نیکوتر از آن  عبارتی  را به  ایشان  سالم

  خود را به  پس  شناختم نمی شما را  از این  قبل  هستید و من  ناشناخته  گروهی  من  برای
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  در دلرا   سخن  این ÷ ابراهیم دیگر:  قولی هستید؟ به  کسانی  چه  کنید که  معرفی  من

 . با ایشان  در خطاب  نه  گفت  با خودش

 

 ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
از   ، یا پنهان آهسته ÷ ابراهیم  یعنی: سپس « خود رفت  اهل  سوی  به  آهسته  سپس»

.  رفت  اش نزد خانواده  چابک  از ایشان  پذیرایی  تدارك  ، برای خویش  دید میهمانان

و   داده  صورت  را مخفی  کار پذیرایی  که  است  این  میزبان  بگوید: از اد می  زمخشری

  بیند و زحمت می  تدارك  او برایش  نشود که  متوجه  میهمان  نماید که  پذیرایی  طوری

  که  کند و یا از این  باز دارد، یا از اوعذرخواهی  تدارك  کشد زیرا مبادا او را از این می

 «آورد  فربه  ای گوساله  گاه آن» شد، در فشار قرار گیرد.ک می  زحمت  برایش  میزبان

  در سوره  که  را آورد چنان  بریانی  فربه  گوساله  میهمانانش  برای ÷ ابراهیم  گاه یعنی: آن

 «.93»را(   بریانی  آوردگوساله):   ژۉ  ې      ې  ...ژخواندیم: « هود»

 دهد که می  زیرا نشان  است  مانداریو میه  ضیافت  آداب  در برگیرنده  کریمه  آیه

  آورد که غذا  برایشان  ای گونه باشد، به  داشته  ای سابقه  با میهمانانش  که آن بی ÷ ابراهیم 

بسیار جواد و  او  کرد چرا که  پذیرایی  از ایشان  هم  نکردند و با سرعت  احساس  ایشان

  ای گوساله  یعنی  داشت  در خانه  که را  چیزی  دیگر، او بهترین  بود. از سوی  بخشنده

 ! بود. آری  گاو و گوساله ÷ ابراهیم  مال  عمده  آورد، چه  ایشان  را ـ برای  و فربه  جوان

  به  دعوت  انیو مهرب  لطف  را بر سبیل  نهاد و ایشان  رویشان  را پیش  بریان  او گوساله

 م:خوانی می بعد  در آیه  که  کرد چنان  آن  خوردن

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
گفت: مگر »  نهاد، سپس  ایشان  روی  غذا را پیش  یعنی: آن «برد  نزدیکشان  را به  آن»

نکردند و   اجابت  فراخواند اما ایشان  از آن  خوردن  را به  یعنی: ایشان «خورید؟ نمی

 نبردند.  غذا پیش  به  دست
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 ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  
  اخالق نخوردند زیرا از  وی  از غذای  رو که  از آن « یافت  ترسی  از آنان  لشو در د»

  ایمن  از وی  را بخورد، میزبان  میزبان  غذای  هر کس  که  است  این  مردم  در میان  متعارف

آنها   کرد که  گمان ÷ کردند، ابراهیم  غذا امتناع  از خوردن  ایشان  چون  گردد پس می

  به  سپس « گفتند: نترس» او  به  . اما فرشتگان امر خیری  برای  اند نه آمده  شری کار  برای

  او فرستاده  سوی  به  سبحان  خدای  هستند و از سوی  فرشتگانی  کردند که  او اعالم

  بشارت  فرزندی  را به ÷یعنی: ابراهیم «دادند  دانا بشارت  پسری  و او را به»اند  شده

بسیار دانا   گاه رسد آن می  و بزرگی  حد مردی آید و به دنیا می  به  یشبرا  دادند که

 . است ÷ اسحاق فرزند،  شود. مراد از این می

 

 يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت       خت  
کرد،  می وگو گفت  با فرشتگان ÷ ابراهیم  که  گاه آن «سر رسید  با فریادی  و زنش»

  برای  فرزندی تولد  را به  ایشان  بشارت  گر بود و چون رهنظا  ای در گوشه  ساره  زنش

خود   و بر چهره» . است  کشید. صره: فریاد و ضجه  فریادی  شنید، از تعجب ÷ ابراهیم

و »  است  تعجب  هنگام در  زنان  عادت  که  زد چنان  اش خود بر چهره  یعنی: با دست «زد

  به  ؟ ساره نازا هستم  پیرزنی  که در حالی  ند بزایمفرز  یعنی: چگونه «پیر نازا؟  گفت: زنی

  هنگام  بود و در آن  سال  و کالن پیر  که این  کرد؛ اول  خبر را با استبعاد تلقی  این  دو دلیل

  هم  در جوانی  که  طوری  بود به و نازا  عقیم  که این  ، دوم داشت  سن  سال  نود و نه

  نیز در آن ÷ دیگر، خود ابراهیم  سوی بود. از  دنیا نیاورده  به ÷ ابراهیم  برای  فرزندی

 . داشت  سن  سال  صد یا صد و بیست  هنگام

 

 مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح   
،  دادیم تو خبر  به  یعنی: آنچه « است  فرموده  چنین  پروردگارت»  فرشتگان «گفتند»

  زده شگفت  آن از  و نه  کن  کامر ش  در این  هن ! ساره  تو ای  پس  پروردگار توست  فرموده
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و   است  حکمت  دارای  خویش  در صنع  تعالی  حق « داناست  او خود حکیم  هرآینه»شو 

 هستید.  کرامت  این  شایسته شما  داند که می  دارد پس  وسیعی  علم  خویش  خلق  به

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  بشارت یعنی: جز این  «؟ شما چیست  خطب ! تادگانفرس  ای  پس» ÷ ابراهیم « گفت»

  خاطر آن شما را به  تعالی  حق  که  دادید، کار و مأموریتی  من  در مورد فرزند به  که

  عزوجل  خدای  فرمان  به  فرشتگان  که  دانست می ÷ ؟ زیرا ابراهیم ، چیست فرستاده

  این  آوردن  برای آیا فقط  که بداند  خواست  آیند پس فرود می  مخصوصی امر  برای

 دارند.  هم  دیگری  اند یا مأموریت شده  فرستاده  بشارت

 

 پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  
 بود. ÷لوط  مراد آنها قوم « ایم شده  فرستاده  مجرمی  قوم  سوی  گفتند: ما به»

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
  رس  گل از  هایی را با سنگواره  یعنی: تا آنان « مفروفرستی  از گل  ای سنگواره  تا بر آنان»

 . کنیم  ، سنگباران شده  سنگ

 

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  
در  از حد  و تجاوزکاران  در گمراهی  دراز دست « مسرفان  برای  نزد پروردگارت  که»

  نقلشود.  می  شناخته  آن  به  که  با عالئمی « است  شده  گذاری نشانه»و فساد؛   بدکاری

بر »گوید:  کثیر می ابن بود.  بسته  نقش  ، خط قرمز و سیاهی هر سنگ  که: بر روی  است

 «.بود  شده  شد، نوشته می  زده  باید بر وی  که  کسی  ، نام هر سنگ  روی
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 ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
 نابود  یعنی: چون » بردیم  بود، از آنجا بیرون  در آن  را از مؤمنان  هر که  گاه آن»

  وی به  لوط از مؤمنان  قوم  در آبادیهای  را که  ، هر کس کردیم  لوط را اراده  قوم  ساختن

 . بردیم  آبادیها بیرون  بود، از آن

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
  شده  گفته « نیافتیم  از مسلمانان»  خانواده  یعنی: جز یک « خانه  در آنجا جز یک  پس»

 جبیر سعیدبن ـ بود.  وی  جز زن ـ به ÷خود لوط  ، خانواده هم  خانواده  آن  که

 «.بودند  تن  سیزده اجمع ÷لوط  جز زن به  آنان»گوید:  می

 

 ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
 « گذاشتیم  باقی  ای ترسند، نشانه می  دردناك  از عذاب  که  کسانی  و در آنجا برای»

 الهی  از عذاب  را که  تا هر کس  گذاشتیم  باقی  و داللتی  دیها، نشانهآبا  یعنی: در آن

  وچه  زمان  آن  از اهل  کند، چه  ، راهنمایی است  رسیده  آنان  به  که  ترسد، بر عذابی می 

  که  است آبادیها  در این  ؛ همانا آثار عذاب نشانه  آیند و این می  بعد از آنان  که  کسانی

زیروزبر   عذاب لوط بر اثر  قوم  آبادیهای  که زیرا بعد از آن  است  پیدا و نمایان  هنوز هم

  ، تبدیل است  معروف « طبریه  بحیره«  به  که  متعفنی  بحیره  را به  آن  شد، خداوند متعال

  نابودی  آن  شد، در پی  غالب  شر و کفر و فسق  چون  که  است  بر آن  خود دلیل  کرد. این

 . است  حتمی  یرانیو و

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 فرعون  سوی  به  مبین  او را با سلطانی  چون»  دادیم قرار  ای نشانه « و در موسی»

 از عصا و دیگر  عبارت  که  است  آشکار و روشن  مبین: حجت  سلطان « فرستادیم 

 باشد. می  وی  همراه  معجزات
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 ک       ک    ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک     
ما   های از نشانه  خویش  با پهلوی  یعنی: فرعون « خویش  رکن  شد به  رویگردان  پس»

  فرعون  دولت  ، لشکر و ارکان مراد از رکن: جمع»گوید:  مجاهد می  گردانید. ولی  روی

جادوگر یا   شخص  و گفت: این»«.  گرفت و نیرو می  قوت  آنان  وسیله  او به  که  است

ایجاد   و ایهام  مغالطه تا  گفت  چنین ÷ موسی  درباره  یعنی: فرعون « است  ای یوانهد

  که  دانست می  خوبی  به او خود  که درافگند در حالی  و شبهه  شک  را به  و مردم  کرده

  دیوانه  که  دانست نیز می و  نیست  جادوگر ممکن  از سوی ÷ موسی  معجزات  آوردن

 کند. نمی  کارهایی  چنین

 

 ک  گ     گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
 «بود  او ملیم  که در حالی  را در دریا افگندیم  و آنان  را گرفتیم  او و لشکرش  پس»

او   پس . است  و نکوهش  مالمت  موجب  بود که  شده  اعمالی  مرتکب  فرعون  ملیم: یعنی

و در  کفر ورزید أخداوند  هب  کرده  ربوبیت  ادعای  که  گاه بود آن  سزاوار مالمت

 . نمود و از حد درگذشت  طغیان  خویش  عصیان

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  
  بادی  آنان بر  که  گاه آن»  گذاشتیم  باقی  ای عاد نیز نشانه  یعنی: در داستان «و در عاد»

  پس  نیست  عتیو منف  خیر، برکت  هیچ  در آن  که  است  باد عقیم: بادی « فرستادیم  عقیم

  فقط برای  بلکه  است  بارانی  حامل  کند و نه می  و آبستن  داده  را گشن  درختی  نه

« نکباء»، یا « جنوب» ، یا«دبور»باد،   این  . که است  شده  فرستاده  و عذاب  نابودسازی

 شود. می  نامیده
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 ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ              ھ   
  هیچ باد،  یعنی: آن «گردانید می  پوسیده  استخوان  را چون  وزید، آن می  هر چه  به  که»

  باقی را  و اموالشان  ، چهارپایان از خودشان  ـ اعم  گذشت می  بر آن  را که  چیزی

 گردانید. می  فرسوده ، نابود و مرده  خاکستر استخوان  را چون  آن  که مگر این  گذاشت نمی

 

 ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ
  آنان  به  که  گاه آن»  گذاشتیم  باقی  ای ثمود نیز نشانه  یعنی: و در داستان «و در ثمود»

  فرارسیدن  گفتیم: تا وقت  آنان  به  که  گاه یعنی: آن «برخوردار شوید  شد: تا چندی  گفته

 کنید.  از دنیا زندگی  و برخورداری  مندی ، با بهره نابودیتان

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
کردند  تکبر  امر پروردگارشان  یعنی: از امتثال «پروردگار خود سر برتافتند  تا از فرمان»

 است  مهلکی  از: هر عذاب  عبارت  و آن « را فروگرفت  آنان  صاعقه  گاه آن»

  چشم را به  عذاب  ار، آنو آنها درمانده  که  یعنی: درحالی« نگریستند آنها می  که درحالی» 

  شده  داده  وعده  آن  به  بودند که  است: آنها در انتظار عذابی  این  دیدند. یا معنی سر می

 فرود آمد.  آنان روز بر  از سه  پس  بودند زیرا عذاب

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ         ې  ې  
  زمین بر  از این  نداشتند که را  آن  یعنی: توان «داشتند  ایستادن  توان  ، نه در نتیجه»

  درون در  باشند بلکه  داشته  گریختن  نیروی  که این  رسد به  بپاخیزند، چه  شدن  افگنده

منتصرین:  «بودند  کشنده  انتقام  و نه»فروافتادند   هالکت  و دیار خود بر زانوی  خانه

 بودند.  شده  هباز داشت أخداوند  ، از عذاب غیر خویش  وسیله  به  نه  یعنی
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 ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
  زمانشان  که  گردانیدیم  هالك «را  نوح  قوم»  گروه  از آن  یعنی: پیش«  از آن  و پیش»

  یعنی: قوم «بودند  فاسق  زیرا آنها قومی»و عاد و ثمود بود   فرعون  از زمان  پیش

 بودند.  هرفت  ما بیرون  و فرمان  اطاعت  از دایره ÷ نوح

 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  
  توسعه ما  گمان و بی  برافراشتیم»  و قدرت  یعنی: با قوت « را توانمندانه  و آسمان»

  کار ناتوان و از این  قادر بوده  دادنش  و وسعت  غیر آن  یعنی: ما بر آفرینش « ایم دهنده

  نیز توسعه  آن از  را بیش  و آن  ایم داده  را توسعه  است: ما آسمان  چنین  . یا معنی نیستیم

  جدید توسعه  علم  اکنون هم  که دارد. چنان  ادامه  ، پیوسته دادن  توسعه  و این  دهیم می

  قرآن  علمی  بزرگ  از معجزات  داند. و این می  و قطعی  علمی  حقیقت  را یک  هستی

 . است  کریم

 

 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
شود:  می  گفته « نیکو گسترندگانیم  و ما چه»  فرش  همچون « یما را گسترانیده  و زمین»

 . و هموار کنی  را بگسترانی  فرش  که  گاه ( آن الفراش  )مهدت

 

 ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  
،  زمین و  ، آسمان و شیرین  ، تلخ و مادینه  از نرینه « آفریدیم  دو زوج  و از هر چیزی»

  یعنی: کائنات «تا شما پند پذیرید»خیر و شر و مانند اینها  ، و روز، نور و ظلمت  شب

  تعالی  حق  تا شما پند بگیرید وبدانید که  آفریدیم  زوجیت  نظام  به  گونه  را این  و هستی

توحید و   ، به و متقن  محکم  نظام  در این  ، از نگرش ، در نتیجه چیز است  همه  آفریننده

  نظام  این  ، دقایق در عصر علم امروز  که  ذکر است  برید. شایان  راه  تعالی  حق  یگانگی

 . است  شده  بهتر شناخته
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  نظام ، رود زیرا بشر عصر رسالت شمار می  به  کریم قرآن  علمی  نیز از معجزات  آیه  این

  شناخت می  از خلقت  محدودی  را فقط در بخشهای (و مادگی  نری  مفهوم  به)  زوجیت

 . است  را پیموده  عظیمی  های کرانه  نظام  این  گستره  ، شناخت مروزهاما ا

 

 ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  حت   
  به  پایبندی توحید،  ؛ لذا با اقرار به خویش  از گناهان  با توبه «بگریزید هللا  سوی  به  پس»

  سوی به  وی  م، از خش ثوابش  سوی  به  وی  ؛ از عقاب و پرهیز از معصیت  طاعت

  از جانب شما  برای  من  هرآینه»بگریزید   رحمان  طاعت  سوی  به  و از شیطان  رضایش

و   بیم  که  هستم  ای دهنده و بیم  هشداردهنده  یعنی: من « آشکارم  ای او هشداردهنده

 . آشکار است  هشدارم

 

 خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   
او   شما از جانب  برای  من  قرار ندهید، هرآینه  یگریمعبود د هللو با ا»

 . تأکید است  برای  جمله  تکرار این « آشکارم  ای هشداردهنده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  
 گفتند: او  که نیامد جز این  پیامبری  بودند هیچ  از آنان  پیش  که  ، بر کسانی سان بدین»

  گونه  نیز همین  پیشین  های امت  و حال  یعنی: شأن « است  ای ر یا دیوانهجادوگ

یا   جادوگری  با افترای  که  نیستی  آوری  تو تنها پیام !صپیامبر   ای  پس  است بوده

  زده بر تو  منکر رسالتت  اعراب  از سوی  اتهامها که  این  بلکه  شوی روبرو می  گی هدیوان

 . است  داده  نیز رخ  با پیامبرانشان  پیشین  های رد امتشود، در برخو می
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 ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
  احساس ایجاد  برای  سؤالیه  جمله  این «بودند؟  کرده  سفارش  این  آیا همدیگر را به»

  انپسینیانش  به را  الهی  پیامبران  تکذیب  پیشینیان  . یعنی: گویی است  آنان  از حال  شگفتی

 ! نه»اند  شده  همداستان و  همدست  قرنها بر آن  از فراسوی  همه  بودند پس کرده  سفارش

  سفارش  آن  ،آنها همدیگر را به نیست  ! چنین یعنی: نه «طغیانگر بودند  مردمی  آنان  بلکه

  جمع  عامل  وجود دارد بلکه  فاصله  بسیاری  قرنها و زمانهای  اند زیرا در میانشان کردهن

از حد در   و در گذشتن  ، همانا طغیان‡پیامبران  بر تکذیب  آنان  و گردآورنده  کننده

 . کفر و انکار است  میدان

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
تو  زیرا  باز ایست  گان پیشه  با تکذیب  یعنی: از جدال « بگردان  روی  ، از آنان پس»

  و بدان  ای کرده  ابالغ  نیکویی  را به  دگارتپرور  و رسالت  داده  خود را انجام  مأموریت

را   آنچه زیرا  رسالت  ابالغ  بعد از این أنزد خداوند « نیستی  تو در خور نکوهش  که»

 . ای سر رسانده  ، به بوده  ات بر عهده  که

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
  قومت را از  کسانی  قرآن  وسیله  یعنی: به «بخشد را پند سود می  مؤمنان  که  و پند ده»

و بر  رساند سود می  ایشان  به  زیرا اندرز دادن  اند، پند و اندرز ده آورده  ایمان  که

 افزاید. می  بصیرتشان

فرمود:  اند که کرده  روایت  از علی« 55ـ  54«  دو آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  به  که این نماند، جز  یاز ما باق  شد، کسی  نازل _ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴿  آیه  چون

بودند   شده  داده از کفار دستور  گردانیدن  روی  به ص  اکرم  کرد زیرا رسول  یقین  نابودی

  ما آرام  دلهای  هنگام در این  شد پس  نازل _ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿آیه:   گاه آن

 . شدیم  و خوشحال  گرفت
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 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
را   آنان  یعنی»گوید:  مجاهد می «مرا بپرستند  که آن  جز برای  را نیافریدم  و انس  و جن»

را جز   آنان است:  این  دیگر معنی  قولی به«.  کنم  امر و نهیشان  که آن  جز برای  ام نیافریده

در لغت:   عبادت  . معنای ام کنند، نیافریده  و بندگی  خضوع  من  در پیشگاه  که آن  برای

پروردگار و   از معرفت  عبارت عبادت:  برآنند که  سنت  . اهل یاد استو انق  ، خضوع ذلت

  به  مقرون  است  ، عبادتی از عبادت لذا مراد  است  معرفت  او در این  برای  ورزی  اخالص

 . علمی  روح و بی  خشک  معرفت  اما نه  معرفت

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
  احدی  و برای  خودشان  برای « خواهم نمی  رزقی  هیچ»  نسو ا  یعنی: از جن « از آنان»

  هدف  این  آنان  یعنی: از آفرینش «دهند  مرا خوراك  که  خواهم و نمی»خود   از بندگان

از   آقایان  که  چنان  باشم  خود خواسته  را برای  منفعتی  از آنان  که  کنم نمی  را دنبال

  چنان  هستم  کران بی  و دهنده  بخش ، روزی نیاز مطلق بی  من  خواهند بلکه می  بردگانشان

 فرماید: می  که

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  
 را روزی  مخلوقاتش  که  اوست  پس « است  بخش روزی  که  خداوند است  گمان بی»

 دکن می  را ایجاد و تنظیم  پردازد و آن می  است  صالحشان  مایه  که  آنچه  و به  داده 

  آنان او برسانند لذا  به  نفعی  که  است  منظور نیافریده  را بدین  آنان أ، خداوند بنابراین

  از: عبادت  است  عبارت  رسانند و آن  انجام  اند، به شده  آفریده  آن  برای  را که  باید هدفی

 « است  نمتی  قوت  دارای»  و همو که  است  دهنده روزی  ، همو که تعالی  حق  و معرفت

  ، هم ستمگر است  گمان پرستد، بی او را نمی  که  کسی  پس  یعنی: نیرومند و استوار است

آید. در  بعد می  آیه در  که  باشد چنان می  سزاوار عذاب  در دنیا و آخرت  روی  از این

فرمود:   خداوند متعال  که  است  شده  روایت ص  اکرم  از رسول  قدسی  شریف  حدیث

شغالولمصدركتمألالتفعلإوسدفقركأوغنيصدركمألألعبادتي،تفرغآدمابنيا»
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را از   ات سینه  صورت  درآن  شو، که  فارغ  من  عبادت  برای ! فرزند آدم  : ایسدفقركأ

،  نکنی  اگر چنین  ولی  بندم می  رویت  و در فقر را به  سازم پر می  نیازی و بی  توانگری

 «. بندم نمی را نیز  و در فقرت  سازم پر می  را از گرفتاری  ات سینه

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  
 نصیبی»  و غیر آنان  مکه  با کفر خود؛ از اهل «اند کرده  ستم  که  کسانی  برای  پس»

  های امت کفار  همانند بهره  از عذاب  است  ای یعنی: بهره « یارانشان  مانند نصیب  است 

  طلب  از من  شتاب به  نباید که  پس».  از دلو بزرگ  است  در لغت: عبارت  . ذنوب پیشین

وجود   شکی  هیچ  و درآن  است  مقدر و آمدنی  از عذاب  آنان  را زیرا بهره  عذاب «کنند

اگر شما ):  ژىث مث جث ىت  يت متژ سخنشان:   این  به  است  پاسخی  ندارد. این

 «.25 ملک/»؟(  است  کی  عذاب  وعده  ، اینراستگو هستید

 

    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
و   قیامت مراد از آن: روز «شوند می  داده  وعده  که  روزشان  از آن  بر کافران  وای  پس»

 . قولی: روز بدر است به
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 ﴾طور   سوره ﴿
 . است  ( آیه43)  و دارای  است  کیم

 

  درخت  داری  که  کوهی  به  تعالی  با سوگند حق  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

ندارد،   درخت  که  و کوهی  مشجر است  کوه  معنی  شد زیرا طور به  نامیده« طور»،  است

با   بر آن  تعالی  حق  که  گویند. و کوهی می«  جبل«  آن  به  گویند بلکه نمی« طور«  آن  به

  فرستاد، درخت  رسالت  به  را از آن ÷ عیسی  که  و کوهی  گفت  سخن ÷ موسی

 برخوردار شد.  بزرگی  ، از شرف رخداد عظیم  طور با این  کوه  پس  داشت

  رسول نزد»فرمود:   که  است  شده  روایت  مطعم از جبیربن  سوره  این  فضیلت  در بیان

  را درحالی  ایشان و  وگو کنم گفت  مشرك  اسیران  در باب  تا با ایشان  آمدم صخدا 

  به  چون  خواندند پس را می« والطور«  و سوره  نماز بامداد بوده  ادای  مشغول  که  یافتم

شود،   نازل  عذاب  که آن  رسیدند، از بیم _ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۓ ﴿آیه: 

 ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿آیه:   به  و چون«  آوردم  اسالم

،  جهت  از این«. شود  از جا برکنده  قلبم  بود که  رسیدند، نزدیک _چڃڃ  ڃ  ڃ  

  بر قلب  هجومی  کننده تمثیل  سوره  این»گوید:  می«  القرآن  ظالل  فی»تفسیر   صاحب

تواند در  نمی  قلبی  هیچ  که  هجومی گذارد، می  ژرفی  تأثیر بس  در آن  که  است  بشری

 «.شود وادار می  تسلیم  به انهایت  کند پس  پایداری  برابر آن

 

 ں  ں
  که  است «طور سینا«  و مراد از آن  است  کوه  سریانی  زبان  طور: به «طور  سوگند به»

،  آن  داشت گرامی و  منظور تشریف  و به  گفت  سخن  بر آن ÷با موسی  خداوند متعال

 سوگند خورد.  آن  به

 

 



 

8549 

 ڻ  ڻ      ڻ  
  لوح ، یا . مراد از کتاب: قرآن شده  نوشته  مسطور: یعنی «مسطور  کتاب  و سوگند به»

  چون  آسمانی  اینها و غیر آنها از کتب  . یا مراد همه است ÷ موسی  محفوظ، یا الواح

 . و زبور است  انجیل

 

 ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
رق:  . است  شده  نوشته  گشاده  در رقی  که  کتابی  یعنی: سوگند به « گشاده  در رقی»

  حیوانات  نازك  از پوست  است  عبارت  رق»گوید:  . مبرد می است  و نازك  رقیق  پوست

«.  و گشاده  گسترده  نوشتند. منشور: یعنی می  بر آن  را طومارگونه  مطالب  در گذشته  که

افزار بشر  نوشت  بیشترین  حیوانات  کاغذ، پوست  از شناخت  قبل  شود که می  خاطرنشان

 بود.

 

 ہ   ہ   ہ    
مورد   در آن  عزوجل  و خدای  است  هفتم  در آسمان  که «المعمور بیت  و سوگند به»

  دارند. شایان می خود آباد  و نیایش  را با عبادت  آن  گیرد و فرشتگان قرار می  پرستش

  فشری  در حدیث  که داد چنان قرار  کعبه  خانه  ازای  به« المعمور بیت«  که  ذکر است

هر   که  است  ای خانه  آن و  شدم  المعمور باال برده بیت  سوی  به  سپس»است:   آمده  معراج

«. گردند بر نمی  آن  به  عمرشان شوند و دیگر تا آخر وارد می  آن  به  روز هفتادهزار فرشته

باشد.  می  خود آبادان  زوار و مجاوران ، با حجاج  که  است  کعبه« المعمور  بیت»یا مراد از 

 . آبادان  خانه  المعمور: یعنی بیت

 

 ھ  ھ  ھ  
را   آسمان رو  از آن  تعالی  . حق آسمان  یعنی: سوگند به « برافراشته  سقف  و سوگند به»

 . است  زمین  برای  مانند سقفی  نامید که«  سقف»
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 ھ  ے      ے  
تنور  در  برافروخته  آتش  که  مسجور: از سجر است«  برافروخته  دریای  و سوگند به»

  آتشی  و به  شده  آتشفشان  یکپارچه  دریاها در روز قیامت  که  است  شده  باشد. روایت می

  بشری  های شناخت  در مقیاس  حتی  معنی  تصور این  گردند. البته می  تبدیل  بر افروخته

فقط   که  است  شده  شناخته  اکنون زیرا هم  نیست  دور از ذهن  در عصر حاضر نیز امری

از مواد   متشکل  همه  آن  اعماق وجود دارد و  زمین  بر روی  و خاك  از آب  طبقاتی

  بر این  ای در زیر بستر دریاها ـ نشانه  وجود آتشفشانها ـ حتی  ، که است  منفجره  مذاب

  رازی  . امام است  شده  پرساخته  معنی به« مسجور»دیگر   قولی باشد. به می  حقیقت

المعمور  طور، بیت  ؛ یعنی گانه سه  اماکن  این  خداوند متعال  که در این  حکمت»گوید:  می

  ، مکانهای مکان  سه  این  که  است  کرد؛ این  انتخاب  سوگند خوردن  و بحر مسجور را به

و با او   کرده  با پروردگار خود در آنها خلوت  اخالص  به  ایشان  اند که از انبیائی  تن  سه

و   در کعبه صدر طور، محمد  ÷ موسی  اند، یعنی راز و نیازنشسته  در آنها به

راز و نیاز   به  در کعبه صخدا   رسول  که  است  نقل«. دریا  در اعماق ÷ یونس

وعليالسالم»نشستند و گفتند:  الالصالحينعباداهللعلينا عليكحصيأ. كمانتأثناء

  توانم نمی  من خداوند. پروردگارا!  صالح  ما و بر بندگان بر  : سالمفسكنعليثنيتأ

  در اعماق ÷ و یونس«.  تو را برشمارم  ، ثنای ای ثنا گفته  تو خود بر خویشتن  که  آنچنان

  پس«. 87انبیاء/» ژ ڻ  ڻ  ۀ ڻ ڻ ڱ  ڱ  ں     ںژ  دریا ندا کرد:

 برخوردار گردیدند.  متو کرا  از شرف  سبب  این  به  اماکن  این

 

 ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ذکر   آنچه  . یعنی: به است  قسم  جواب  این « است  شدنی  واقع  پروردگارت  عذاب  که»

  آمدنی  نخواه  هستند، خواه  آن  مستحق  که  بر کسانی  پروردگارت  عذاب  شد سوگند که

 . است
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 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
  سوگند الهی کند. البته  برگرداند و دفع  از دوزخیان  که « یستن  ای کننده دفع  را هیچ  آن»

  و حکمت  قدرت  ها بر کمال پدیده  این  که  است  حقیقت  این  دهنده  امور، نشان  این  به

در   اش و بر توانایی  در روز قیامت  عذابش  بر وقوع  اخبارش  و درستی  ، بر راستی وی

 کنند. می  آنها، داللت  منظور مجازات  به  گانبند  اعمال  داری و نگه  ثبت

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  
دیگر   در بعضی  از آن  یعنی: بعضی « سخت  جنبشی  کند به  جنبش  آسمان  که  روزی»

مدار خود  از  که  آسیابی  گردد و مانند سنگ  وبرهم  درهم  شدت  و به  گردیده  متموج

 شود. می  واقع  ، در روز قیامت پدیده  این  . کهبچرخد  هم باشد، در  شده  منحرف

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 خود  و از جاهای  ها جابجا شده یعنی: کوه « شدنی  روان  شوند به  ها روان و کوه»

 شوند.  گردند و خردوریز و پراکنده  ابر، روان  شدن  روان  همچون

 

 ې  ې  ې   ې  
در   که  شخصی  به  که  است  ای ویل: کلمه «روز  در آن  کنندگان  بر تکذیب  وای  پس»

از   کنندگان بر تکذیب  شود. یعنی: وای می  قرار دارد، گفته  و نابودی  هالکت  پرتگاه

آسمانها و   اضطراب و  جنبش  هولناك  پدیده  که  گاه ؛ آن روز قیامت  سهمگین  عذاب

 دهد.  کوها روی  شدن  پاشان

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
  باطل زار در لجن  چنان  که  بر کسانی  یعنی: وای «اند سرگرم  گویی بیهوده  به  که  کسانی»

  ژاژخایی  چنان ص محمد  دعوت  و استهزا به  اند و در تکذیب سرگرم  آن  و به  فرورفته

 هراسند. نمی  و از عقابی  یاد نیاورده  را به  هرگز حسابی  کنند که می
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 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
  سختی با  که  یعنی: روزی «شوند می  کشیده  دوزخ  آتش  سوی  به  شدت  به  که  وزیر»

 شوند. می  رانده  جهنم  آتش  سوی  ، به بسیار سختی  و خشونت

 

 ىئ  ىئ  ىئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
  در آن  دوزخ  یعنی: نگهبانان «پنداشتید می  را دروغ  شما آن  که  است  آتشی  همان  این»

  که  است  آتشی  کنید، همان می  را مشاهده  شما آن  که  آتشی  گویند: این می  آنان  روز به

 پنداشتید. می  در دنیا دروغش

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
در دنیا   که چنان « سحر است»کنید  می  بینید و مشاهده می  اکنون  هم  که  چیزی « آیا این»

گفتید؟  سحر می ، تعالی  حق  کرده  نازل  هایکتاب  ساحر و جادوگر و به ‡پیامبران  به

  حق  از دیدن  که  چنان کورید  دوزخ  شما از دیدن  که یعنی: یا این «بینید؟ یا شما نمی»

 در دنیا کور بودید؟.

 

 پ  پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ              ٿ  ٿ   
شما   برای  خوبی  و به  نیست  شما ممکن  برای  انکار دوزخ  یعنی: هرگاه «درآیید  آن  به»

و   خلل  هیچ شما نیز  و در دیدگان  نیست  بینید، سحر و جادو هم می  آنچه  شد که  ثابت

کنید،   تحمل  جان را به  آن  های درآیید و سختی  آن  به  همینک  وجود ندارد پس  اشکالی

خواهید بکنید زیرا صبر  می  چه ، هر آن  بر عذاب «صبر کنید یا صبر نکنید  خواه»  سپس

بر   ، چه سود و فایده  بخشیدن  در عدم « است  شما یکسان  حال  به»هر دو   آن  و عدم

  آنچه  تنها به»ندارد   حالتان به  سودی  صبر شما هیچ  صبر کنید، این  که  این  فرض

  واقع اجزا حتم  و هرگاه  است  زیرا جزا در برابر عمل «یابید می  کردید، مجازات می

 باشد. می یکسان   هر دو برایتان  آن  صبر و عدم  پس  است  شدنی
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 ڄڄ   ڄ ڦڦ ڦڦ ٹڤڤڤ ڤ ٹ ٹٹ
در   که  دوزخی  گروه  آن  برعکس «هستند  هایی در باغها و در نعمت  همانا پرهیزگاران»

  ها داده وهاز می  آنان  به  پروردگارشان  آنچه  به»برند  سر می به  روزی و تیره  عذاب

 این  برخوردارند. یا معنی  آن  های از میوه  در بهشت  یعنی: پرهیزگاران «برخوردارند

  که هایی ـ عطایا و دهش   عزوجل  خدای  در عطایای  گرفتن قرار  سبب  به  است: ایشان 

  ریبش  هیچ  و بر قلب  نظیر آنها را نشنیده  گوشی  ، هیچ نظیر آنها را ندیده  چشمی  هیچ

  که آن  سبب و به»گوارا برخوردارند   های و لذت  ، نعمت ـ از رفاه  است  خطور نکرده

خود   این  نیز برخوردارند؛ که « است  داشته  نگه  دوزخ  را از عذاب آنها  پروردگارشان

 . مستقل  است  نعمتی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  
بنوشید؛  بخورید و»شود:  می  ـ گفته  و تبریک  شادباش  عنوان  ـ به  پرهیزگاران  به

،  ، سختی ، انقطاع بریدگی  هیچ  در آن  که  است  و لذتی  هنی: نعمت «باد!  گوارایتان

بخورید و   گوارایی  ! به باشد. آری  وجود نداشته  ای و ناخالصی  گی ، تیره کدورت

 . نیک  از اعمال «کردید می  خاطر آنچه  به»بیاشامید 

 

 چ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  
 « گسترده برابر یکدیگر  بر تختهای»  خوردونوششان  در حال  بهشتیان «اند زده  تکیه»

  ها یک تخت  همه  که  ای گونه  ، به زده  و رج  دیگر پیوسته  بعضی  به  مصفوفه: بعضی

  به  بهشت در  بهشتی  شخص»است:   آمده  شریف  آیند. در حدیث می  حساب  به  صف

بر   از آن  نه زند، می  ، تکیه است  راه  سال  مقدار چهل  به  آن  گی گسترده  که  متکایی

  کند و چشمانش  میل  بدان  دلش  که  گرداند. آنچه می  و دلتنگ  او را ملول  گردد و نه می

  آنان  فترا ج  چشم  درشت  و حوریان»«. آید می  نزد وی  برد، آماده  لذت  آن  از دیدن

و   اند، همدم حور عین  که  ای بهشتی  زنان  را به  از بهشتیان  یعنی: هر یک « ایم گردانده
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  هر دو در نهایت  چشمش  و سیاهی  سپیدی  که  است  . حوراء: زنی گردانیم می  پیوسته

 . است  چشمی  درشت  خود باشد. عین: هر زن  حسن

 

ک  ک  گگ  گ                 گ  ڳ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 

 ڳ  ڳ    ڳ
 اند، کرده  پیروی  آنها را در ایمان  اند و فرزندانشان آورده  ایمان  که  و کسانی»

 و اوالد شخص  نسل  سبحان  یعنی: خدای «کرد  خواهیم  ملحق  آنان  را به  فرزندانشان

 او رفعت  درجه  او باشند ـ بهتر از  پایین  در عمل  ـ هرچند که  را در بهشت  مؤمن 

 وجودشان  به  و دلش  آنها روشن  دیدن  به  وی  پیونداند تا چشمان او می  دهد و به می 

امر   اما این  است  نیز آمده كعباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که  شاد گردد چنان 

  نقل  شریف  حدیث  باشند. متن  مؤمن  فرزندانش  که  پذیرد مگر در صورتی نمی  تحقق

پدر و  درآید، از  بهشت  به  شخص  چون»است:   این  باره  در این ك عباس از ابن  شده

شود:  می  او گفته  در کجایند؟ به  آنان  کند که می  خود سؤال  مادر و همسر و فرزندان

  آنان  برای  خود و هم  برای  هم  من گوید: پروردگارا! اند. می تو نرسیده  درجه  به  آنان

  سپس«. شود می  داده  فرمان  وی  به  ایشان  ساختن  ملحق  به  گاه ! آن ام کرده  عمل

 کرد.  را تالوت  آیه  این ك عباس ابن

  اقربای و  فرزندان  ساختن  یعنی: با ملحق « کاهیم را نمی  عملشان  از جزای  و چیزی»

گرو کار  در  هر کسی»  کاهیم را نیز نمی  نخودشا  اعمال  از ثواب  ، چیزی ایشان  آنها به

  خداوند متعال  کرد که  عمل  اگر بر وجهی  پس  در روز قیامت « است  و کردار خویش

او را آزاد   خداوند متعال ، پرداخت  خود نیک  وجایب  بود و به  داده  فرمان  او را بدان

  را نیز به  مرگ  حتی  که  انگیزی سهرا  نابودی  کند و چه می  نابودش  کند و در غیر آن می

 .بگذارد!  پایانی  نقطه  تواند بر آن و نمی  نیست  راهی  هیچ  آن
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 ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں     ں  
  که  بر آنچه  یعنی: افزون « کنیم را مدد می  دارند، آنان  خوش  که  و گوشتی  با میوه»

 را که  لذیذ دیگری  گوشتهای  و انواع  گوناگون  های ها دارند؛ میوه از نعمت  بهشتیان

 . فرستیم می  بر ایشان  درپی دارد، پی  گرایش  بدان  دارند و دلهایشان  خوش 

 

 ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 از شراب  جامهایی  یعنی: در آنجا بهشتیان «ربایند می  هم  از دست  در آنجا جامی»

شاد   که  است: آنها از بس  این  کنند. یا معنی می  دست  به  دست  را باهم  بهشتی 

 دیگر یک  از دست  و سرمستی  سرگرمی  را از روی  شراب  اند جامهای وسرخوش

 گساران می  میان  یعنی: در بهشت « کاری بزه  و نه  است  گی بیهوده  نه  در آن»ربایند  می

  چنین دنیا  گساران می  در میان  که  شود چنان نمی  آلود رد و بدل و گناه  بیهوده  سخنان 

را   هایشان عقل  بهشت  شراب»گوید:  می  قتیبه  دهد. ابن می  روی  کارها و حرکاتی

از   ، حرکتی نتیجه و در  بجا گذاشته  دنیا در ایشان  شراب  چون  رباید تا آثار سوئی نمی

 «.گرداند  گنهکارشان  زند که سر  ایشان

 

 ے  ۓ    ۓ       ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے   
 خوبروی  یعنی: نوجوانان «گردند همی  بر گردشان  که  است  نوجوانانی  آنان  و برای»

 خدمت  گردند، به می  ها برگرداگرد بهشتیان و غذا و دیگر نعمت  میوه  با جام  همراه 

،  خرمی ، ؛ در زیبایی نوجوانان  یعنی: آن «آنها  انگاری»کنند  وآمد می اند و رفت سرگرم 

  صدف  پرده یعنی: در «است  نهفته  اند که  مرواریدی»  خود؛ بسان  و صفای  رخشندگی

؛ سپید و  است  نرسیده  آن  به  دستی  و هیچ  است  مصون  صدف  و در داخل  پنهان

 ص  اکرم  رسول از»است:   آمده  قتاده  روایت  به  شریف  . در حدیث ربا و خرم چشم
  است  چگونه  پس  خود[ مانند مروارید است  خدمتکار ]بهشت !هللا پرسیدند: یا رسول

در   جانم  که  ذاتی  سوگند به کند؟ فرمودند: می  خدمت  وی  خدمتکار به  آن  که  کسی
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بر سایر   چهارده  شب  ماه  فضیلت ، همانند آنان  در میان  و برتری  ، فضل اختیار اوست

 «. است  ستارگان

 

 ۇ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
از   از بهشتیان  یعنی: بعضی «آورند  روی  همپرسی  دیگر به  بعضی  به  از آنان  و بعضی»

  اند، چه  داشته  روزی و  حال  در دنیا چه  کنند که می  سؤال  دیگر در بهشت  بعضی

  ا ازایناند؟ زیرا آنه  داشته  هایی بیم  کار چه  و سرانجام  اند و از عاقبت  دیده  رنجهایی

پروردگار   نعمت  به  آن  و در ضمن  گرفته  دیگر انس یک  ، به برده  وگوها لذت گفت

 کنند. می  اعتراف  خویش

 

 ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
أ خداوند  و از عذاب « بودیم  خود بیمناك  خانواده  در میان  از این  گویند: ما پیش»

 . بودیم  بیمناك  تعالی  حق  و نافرمانی  یا ما از عصیان.  بردیم سر می به  و نگرانی  در ترس

 

 ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
با  «نهاد  خدا بر ما منت  پس»گویند:  می  بهشت  به  خویش  وصول  علت  در بیان  سپس

حفظ   سموم  و ما را از عذاب»  خویش  طاعت  ، یا با توفیق خویش  و رحمت  آمرزش

  به  آن  گرمای از  که  است  ای دمه  جهنم  . سموم است  آتش  سموم: عذاب  عذاب «کرد

و منافذ   وارد مسامات باد  شد زیرا آن  نامیده  سموم  قولی: آتشباد جهنم آید. به وجود می

 شود. می  بدن

 

 ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ  
او »دنیا  در « از این  ما پیش»افزایند:  می  بهشت  به  خویش  وصول  علت  در بیان  بهشتیان

  پرستش و او را  خواندیم می  یگانگی  را به  یعنی: خداوند متعال « خواندیم را می
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  هرآینه»نهد   منت  خویش  و رحمت  بر ما با مغفرت  که  خواستیم ، یا از او می کردیم می

  به  است  مهربان ارو رحیم: بسی  کننده  بر: بسیار احسان « است  مهربان  کننده او احسان

 . بندگانش

 

 ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  
  به تو  که»ورز   یداریپا  و موعظه  بر پنددادن !صپیامبر   یعنی: ای « اندرز ده  پس»

  است  کاهن: کسی « دیوانه  و نه  کاهنی  نه»  است  همانا نبوت  که « پروردگارت  نعمت

  عراف: کسی داند. می  وحی  را بدون  غیب  کند که القا می  دیگران پندار را در  این  که

  آنچه !صپیامبر   کند. یعنی: ای می  پیشگویی  آینده  به  ، راجع بر جنیان  با تکیه  که  است

  تو را به  خداوند متعال  که  هستی  ناطق  وحیی  زیرا تو به  نیست  ، کهانت گویی تو می  که

 . است  ر دادهدستو  آن  ابالغ

 

 ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  
را  روزگار  حوادث  وی  ما در حق  که  است  شاعری»محمد  «گویند: می»  مشرکان «یا»

  پیشینیان  که  رسد چنان  هالکت  اند، یا به مرده  دیگران  که  تا بمیرد چنان « بریم انتظار می

  ما از دست رسد و می  پایان  به  و دعوتش  کار دین  گاه آن  اند پس رسیده  هالکت  به  وی

  نیز اطالق  و بر حوادث  است  شک  معنی  به  . ریب: در اصل شویم می  راحت  وی

 . است  و روزگار، یا مرگ  شود. منون: زمانه می

  که اند کرده  روایت  عباس از ابن  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  اسحاق جریر و ابن ابن

کنند،  زنی  رأی صخدا  شدند تا در کار رسول  جمع  در دارالندوه  چون  ریشفرمود: ق

انتظار بکشید  را«  منون»او   به  و دربند کنید، سپس  گفت: او را زندانی  از آنان  ای گوینده

  ـ هالك   اعشی و  از شعراء ـ مانند زهیر، نابغه  وی  پیشینیان  که  تا نابود شود چنان

 فرمود.  نازل را  آیه  این  خداوند متعال  . پس است  از آنان  نیز یکیشدند زیرا او 
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 يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   
 یا  یعنی: انتظار بکشید مرگ « نیز با شما از منتظرانم  من  بگو: انتظار بکشید که»

  من  و بدانید که  کار شما هستم  فرجام  با شما از انتظارکشندگان  هم  مرا زیرا من  هالکت

 . و باورمندم  مطمئن أخداوند  نصرت  به

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ
  آنان  یعنی: یا مگر عقلهایشان« دهد می  امر فرمان  این  را به  آنان  یا مگر خردهایشان»

دهد؟  می ، دستور یا شعر است  سحر، یا کهانت  قرآن  که  متناقض  ادعاهای  این  را به

خداوند   پس شدند می  توصیف  و تعقل  خردمندی  به  قریش  بزرگان  که  ذکر است  شایان

  عقلهایشان  که  گاه ؛ آن باد تحقیر گرفت  را به  عقلها و خردهایشان  سان بدین  متعال

در   که «طغیانگرند  یا مگر آنها قومی»باروبر ننشاند   به  را برایشان  از باطل  حق  شناخت

  ، سخنانشان اند؟ بنابراین گفته را که  اند آنچه گفته  آن  سبب  به  پساند  عناد از حد گذشته

 . است  نفس  از اثر طغیان  بلکه  نیست  و تعقل  از اثر خردورزی

 

 ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
  برساخته و  را از نزد خود بر بافته  یعنی: محمد قرآن « را بر بافته  گویند: آن یا مگر می»

  این  همه سرزدن   سبب  که  است  این  یعنی: حقیقت «ندارند  ایمان  بلکه ! نه»  است

  نیاورده  ایمان  خداوند متعال به   ! آنان . آری است  ، کافر بودنشان از آنان  متناقض  سخنان

 کنند. نمی  ، تصدیق است  آورده ص وی  لرسو  را که  و آنچه

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  
نزد  و از  را بر بافته  قرآن صمحمد   که  پندارشان  در این «راستگو هستند اگر  پس»

شیوا و   و بیان  در نظم  یعنی: مانند قرآن « مانند آن  باید سخنی»؛  است  خود آورده

و   است  عربی  کالمی  قرآن  امر که  این  زیرا با در نظر داشت« بیاورند»  آن  بدیع  اسلوب
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  ، نثر، بیان از نظم  اعم  عربی  و فرهنگ  فصاحت  گستره  و میدانداران  عرب  سران  هم  آنان

را   گذارند و نظیر قرآن  پیش  ؛ قدم میدان  گود و این  این  ـ هستند، اینک   آن  و بدیع

 بیاورند.

 

 ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
  صنع و  بدیع  کیفیت  با این  یعنی: یا مگر آنان« اند؟ شده  آفریده  یا مگر آنها از هیچ»

کنند  نمی  عبادت را  تعالی  ، حق جهت  اند و از این شده  آفریده  ای آفریننده  ، بدون عجیب

آفریدگار  خود  یعنی: یا مگر آنان «هستند؟  خود آفریدگار خویش  که یا آن»

اند و  نشده  فریدهآ  ای آفریننده  بدون  کائنات  در این  اگر اقرار کردند که  اند؟ پس خویش

  امر بر آنان  این  پذیرفتن نیستند، دیگر  خویش  آفریننده  خود هم  اگر اقرار کردند که

خداوند   آفریدگار هم  این و  است  کرده  را خلق  آنان  آفریدگاری  شود که می  الزامی

 . است  متعال

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
  خدای نیستند زیرا جز  کاره  این اآنها قطع  که «اند؟ دهرا آفری  یا مگر آسمانها و زمین»

  دیگر حق چرا  پس  قادر نیست  آسمانها و زمین  بر آفرینش  توانا، دیگر کسی  آفریننده

  علت  که است  این  یعنی: واقعیت «ندارند  یقین  ! بلکه نه» پرستند؟! را نمی  تعالی

قرار   یقینی در کار خود بر باور و  که  است  این  شان و عنودانه  لجبازانه  گیریهای موضع

  و شبهه  شک  های تاریکی ، در الهی  و هشدارهای  عذاب  های در مورد وعده  ندارند بلکه

 آوردند. می  باید ایمان  زنند، در غیر آن وپا می دست

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
در   پروردگارت  عنی: آیا کلیدهایی« ؟ آنهاست  پیش  پروردگارت  های یا مگر گنجینه»

  این  بگذارند؟ یا معنی بخواهند  که  را در هر جایی  تا آن  آنهاست  دست  به  امر رسالت

  بر مخلوقات « مگر آنان یا»؟  آنهاست  دست به  و رزق  باران  های است: آیا گنجینه
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  که  ر آنها را هر گونه، کا بنابراین و مسلط؟ و «اند چیره»  و آسمان  در زمین أخداوند

فقط   بلکه  نیست  گونه  هرگز این ! نه کنند؟ می  و ساماندهی  پردازند و اداره بخواهند می

 باشد. مایشاء می  و فعال  ، متصرف مالک  که  است  عزوجل  خدای

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
 نردبانی  گویند که مگر می یعنی: یا «برشوند و بشنوند؟  دارند که  یا مگر نردبانی»

  به  را که  و آنچه  فرشتگان  و سخن  باال رفته  آن بر  دارند که  آسمان  سوی  به  کرده نصب 

محمد  که  رسند چنان می  غیب  علم  به  آن  وسیله  شنوند و به شود، می می  وحی  سویشان

  آنان  شنونده باید»ارند د  ادعایی  اگر چنین « پس»رسد؟  می  آن  به  وحی  از طریق ص

  شنیدن  بر این  وآشکاری  روشن  ، حجت آنان  یعنی: باید شنونده «بیاورد  مبین  سلطانی

  ندارند که  جز این  دیگر راهی ، موجود نیست  نزدشان  چیزی  اگر چنین  خود بیاورد ولی

 کنند.  پیروی  قرآن  پیامبر و از این  از این

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ   
و  أخداوند  را به  یعنی: یا مگر دختران «؟ و شما را پسران  است  آیا خدا را دختران»

و   باشد، با فهم  ای اندیشه چنین   دارای  هر کس ادهند؟ قطع می  خود نسبت  را به  پسران

  که  ، از او بعید نیست قرار دارد بنابراین  انحطاط فکری  و در حضیض  بوده  خرد بیگانه

 انکار کند.  و رستاخیز را همتوحید 

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  
تو   به  رسالت  در برابر تبلیغ  که « کنی می  مطالبه  ا مزدیاز آنه» !صپیامبر   ای «یا»

  که  تاوانی و  غرامت  این  گرفتن  یعنی: از بر عهده «گرانبارند؟  از غرامت  و آنان»بدهند؛ 

و   عسرت  به  بار گران  این  کنند لذا از حمل می  گرانباری  اس، احس طلبی می  تو از آنان

 بیاورند؟.  توانند اسالم اند و نمی درافتاده  زحمت
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 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
  علم  کنند که یعنی: یا مگر ادعا می «نویسند؟ و آنها می  آنهاست  پیش  یا مگر غیب»

را   ، هر چه و بنابراین  است  زدشانمحفوظ ن  بر لوح  شده  ثبت  اطالعات  یعنی  غیب

ما   گویند که می  مبنی  بر این  نویسند؟ پس می  مردم  برای  غیب  علم  بخواهند از روی

  چنین  موضوع ا؟ قطع شویم نمی  عذاب  شویم  برانگیخته  و اگر هم  شویم نمی  برانگیخته

  چون»گوید:  می داند. قتاده  را نمی  غیب  دیگری  کس  هیچ  سبحان  زیرا جز خدای  نیست

، خداوند « کشیم بد روزگار را انتظارمی  محمد حوادث  ما در حق  گفتند که  مشرکان

  چه صبدانند محمد   که  است  غیب  علم  آیا نزدشان _ں ڱ  ں﴿فرمود:   متعال

 . نیست  چنین اقطع  کجا خواهد انجامید؟ که  به  کند، یا کار وی می  رحلت  وقت

 

 ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ  ھ   ڻ  
ص  اکرم رسول  در حق  یعنی: مگر نیرنگی «بزنند؟  خواهند نیرنگی یا مگر می»

 خود در نیرنگ  کافران  ولی»ببرند   از بین  و نیرنگ  توطئه  اند تا او را با این اندیشیده

  زیان خود در  فرانکا  مؤثر باشد بلکه  نیرنگشان  که  نیست  یعنی: چنان «اند گرفتار شده 

  شوند. یعنی می  جزا داده  شان نیرنگ  اند و بر این گرفتار شده  خویش  و نیرنگ  بداندیشی

 فرجام  هرگاه  شوند. پس می  یا خود گرفتار کید و نیرنگ  و نابود گردیده  مغلوب

 .؟ چیست  و ایمان  تقوی  از راه  شان ، دیگر سود و ثمر برگشت است  این  کارشان 

 

 ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 نگاه  وی  و از عذاب  داده  یاریشان  که « است  را جز خداوند معبودی  یا مگر آنان»

  شرك از  تعالی  یعنی: حق «گردانند می  با او شریک  خدا از آنچه  است  منزه»دارد؟  می 

  خود آن ردانند و نیز ازگ می  شریک  برایش  که  با آنچه  ، یا از مشارکت ورزیدنشان

 . و بیزار است  ، منزه پنداری  شریکان
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 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 « است  متراکم  گویند: ابری ببینند می  سقوط از آسمان  را در حال  سنگی  و اگر پاره»

فرو   آنان  عذاب  برای  بینند که  را بر خود افتاده  از آسمان  آتش  ای قطعه  یعنی: اگر آنان

  است  ابری  گویند: این می  ایستند بلکه باز نمی  از کفر خویش  باشد، باز هم  شده  آورده

و   ن! از فرط طغیاباراند! می  و بر ما باران  است  نشسته  هم  بر روی  متراکم  گونه  به  که

 دارند.  که  عنادی

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
 شوند دیدار  هوش بی  در آن  را که  روز مخصوصشان  نتا آ  را رها کن  آنان  پس»

صعقه:  . است  جمهور مفسران: روز قیامت  قول  یا به  روز، روز مرگشان  آن  که «کنند

 . است  سریع  و هالکت  نابودی

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 و  روز، نیرنگ  عنی: در آنی «نیاید  کارشان  به  وجه  هیچ  به  نیرنگشان  که  روزی»

  عذاب  در برگرداندن  سودی  اندیشیدند، هیچ صخدا   رسول  در دنیا علیه  که  ای توطئه

  فرودآمدنی  آنان بر  را که  عذابی  یعنی: نه «شوند  داده  آنها نصرت  و نه»ندارد   از آنان

  بر آنان  ناخواه خواه  بعذا  آن  دارد بلکه باز می  از آنان  ای بازدارنده  ، هیچ است

 . است  فرودآمدنی

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ   ی  ی  ی  
  ستمگران  ذلک: یعنی  دون « است  از این  قبل  عذابی  ستمگران  ، برای و در حقیقت»

  . ابن در روز بدراست  کشتنشان  دارند و آن  دیگری  ، در دنیا نیز عذاب عذاب  از این  قبل

،  ، بلیات آفات دردها،  ؛ چون دنیاست  از مصایب  عبارت  عذاب  این»د: گوی زید می

  . در حدیث قبر است  دیگر: مراد عذاب  قولی به«.  و فرزندان  اموال  رفتن  و از بین  امراض

  ، آمده از آنان  عذاب  شدن  کفار بر کفر خود بعد از برطرف  بازگشت  به  راجع  شریف
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مرضإالمنافقنإ»است:  عقلوهاليدريالبعير،كمثلذلكفيمثلهوعوفيذا والفيما

 یابد،   عافیت  خویش  شود و از مرض  مریض  وقتی  منافق  مثل  گمان : بیرسلوهأفيما

  رهایش  بعد از آن اند و چرا او را بسته  چه  برای  داند که ، نمی شتر است  مثل  چون

 گیرند. نمی  عبرت  عذاب  و از این «دانند نمی  بیشترشان  ولی» «.اند! کرده

 

 ی  جئ       حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  
موعود ما  عذاب   که  گاه تا آن !صپیامبر   یعنی: ای «پروردگار خود  حکم  و تا رسیدن»

یعنی: تو در «  تو زیر نظر مایی  ، هرآینه صبر کن»را فراگیرد   فرود آید و آنان  بر آنان

  از آنان  پس ما قرار داری   و در حفظ و حمایت  ما بوده  دید و نظر و عنایت  عرضم

از  « خیزی برمی  که  و هنگامی»  بده  ادامه  خویش  راه  به  باك و بی  باش  نداشته  پروایی

از هر   برخاستن  لذا در هنگام « گوی  تسبیح  پروردگارت  با ستایش»خود   مجلس

  به  برخاستن  هنگام و در  از خواب  برخاستن  ، در هنگام نشینی می  در آن  که  مجلسی

  شریف  در حدیث«. وبحمدكاللهمسبحانك»،يا«وبحمدههللاسبحان»نماز، بگو:   سوی

اللهمسبحانك»گفتند:  می  نماز چنین  در ابتدای ص  اکرم  رسول  که  است  آمده

  آمده  شریف  در حدیث  همچنین «.غيركلهإوالجدك،وتعالياسمكوتباركوبحمدك

برخیزند،   خواستند از مجلسی می  در آخر عمر خود هر وقت ص  اکرم  رسول  که  است

  که «ليكإتوبأوستغفركأ،نتأالإلهإالنأشهدأ،وبحمدكاللهمسبحانك»گفتند:  می

  در شب  هر کس»است:   آمده  شریف  حدیث در  . همچنین است  مجلس  کفاره  دعای  این

الحمد وهو   وله  الملك  ، له له  ال شريك  وحده  ال اهللإ  لهإال برخیزد و بگوید:   از خواب

ال إ  ةوال قو  كبر وال حولأ  واهلل  اهلل الإ  لهإوال   والحمد هلل  اهلل  ء قدير، سبحان شي  كل  علي

  اجابت  وی  دعا کند؛ دعای  گاه فرمودند: آن ـ یا  یاغفر ل  بگوید: رب  سپس ،هللباا

  پذیرفته  نماز بخواند، نمازش  گیرد و سپس وضو  کرد که  اگر عزم  شود پس می

 «.شود می
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    جت  حت   خت  مت   ىت  يت

،  از شب  در پاسهایی !صپیامبر   یعنی: ای « گوی  را تسبیح هللا  از شب  ای و نیز پاره»

و عشا را   مغرب نمازهای   یعنی»گوید:  می  آن  در معنای  . مقاتل گوی  یحرا تسب  تعالی حق

  شدن فرو  هنگام  وبه»«.  بامداد را ادا کن  دو رکعت»است:   مراد این  قولی به «. ادا کن

  نیز پروردگارت  آخر شب در  ستارگان  شدن  و غایب  افول  هنگام  یعنی: به «نیز  ستارگان

  بر نفس  هنگام  در این  عبادت زیرا  نماز بامداد است  قولی: مراد ادای . به گوی  را تسبیح

  بخاری  در میان  علیه  متفق  شریف  حدیث باشد. در ریا دورتر می  دشوارتر و از معرض

نماز   به  شب  در دل ص  اکرم  رسول  چون است:  آمده  عباس ابن  روایت  به  و مسلم

السمواتنتأالحمدلكاللهم»د: گفتن خاستند، می بر می ولكفيهنومنرضواألنور ،

 ولكفيهنومنرضواألالسمواتقيومنتأالحمد ، واألربنتأالحمد رضالسموات

،،والنارحقحقة،والجنالحق،ولقاؤكالحقوقولك،الحقووعدكالحقنتأ،فيهنومن

،آمنتوبكتوكلتوعليكسلمتألك،اللهمحق،ومحمدحقونوالنبي،حقةوالساع

ليحاكمتليكإوخاصمتوبكنبتأليكإو فاغفر قدمت، ما وأسررتخرتأوما ،

  از آن  ستایش : بار خدایا!غيركلهإ،والنتأالإلهإالموخر،النتأوالمقدمنتأ،وأعلنت

و حمد از  برند سر می در آنها به  که  هستی  کسانی  و همه  ها و زمین، تو نور آسمان توست

برند  سر می در آنها به  که  هستی  کسانی  و همه  آسمانها و زمین  دارنده ، تو برپا توست  آن

در آنها   که  هستی  کسانی  و همه  ، تو پروردگار آسمانها و زمین توست  و حمد از آن

  ، دیدارت است  حق  ، سخنت است  حق  ات و وعده  هستی  برند، تو حق می سر به

اند  ، پیامبران حق است  حق  ، قیامت است  حق  ، دوزخ است  حق  ، بهشت است حق

  تو ایمان  ، به ام کرده  و بر تو توکل  ام شده  تو تسلیم  برای . بار خدایا! است  ومحمد حق

تو   سوی  وبه  ام کرده  تو دادخواهی  سوی  ، به ام بازگشته  اخالص  تو به  سوی  ، به ام آورده

از )  ام افگنده  واپس  را که  و آنچه  ام فرستاده  پیش  را که  آنچه  پس  ام رفته  داوری  به

  بیامرز، تویی  برایم  ام آشکار نموده  را که  و آنچه  ام کرده  پنهان  را که  و آنچه (لغزشها

غیر از تو   خدایی و  جز تو نیست  ، معبودی تأخیر افگننده  به  و تویی  اندازنده  پیش

 «.باشد نمی
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 ﴾نجم   سوره ﴿
 . است  ( آیه92)  و دارای  است  کیم

 

آغاز   نجم  به را با سوگندخوردن  آن  خداوند متعال  که آن  سبب  به  سوره  : اینتسمیه  وجه

 شد.  نامیده«  نجم»،  است  نموده

  رسول  بود که  ای سوره  اولین  نجم  سوره»گوید:  می  آن  فضیلت  اندر بی مسعود  ابن

کردند در   تالوت  را در حرم  آن  خواندند، سپس  در مکه  طور علنی  را به  آن صخدا 

 مسعود  ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. شنیدند را می  آن  مشرکان  که حالی

  ( بود پس )نجم  سوره شد،  نازل  سجده  در آن  که  ای سوره  اولین»فرمود:   که  است  آمده

  ایشان  ـ همراه  و مشرك  از مؤمن  ـ اعم  نیز همه  کردند و مردم  سجده ص  اکرم  رسول

  کند، سپس می  سجده  و بر آن  برگرفته  از خاك  مشتی  دیدم  که  کردند، مگر مردی  سجده

 بود.  خلف  بن  امیه و او«. شد  کشته او بر کفر  که  دیدم  بعد از آن

 

 ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  
  به  که  گاه آن  ستارگان  جنس  به  آیه  در این أخداوند «فروگراید  چون  نجم  سوگند به»

  که  است  جنس  برای«  النجم»در «  ال»کند؛ زیرا  یابند ـ سوگند یاد می می  گرایش  غروب

  به  آن  نمودن  وصف با  همراه  ستاره  به  گند خوردنشود. سو می  ستارگان  همه  شامل

  پرستش  بر بطالن  آن  افول اندیشمند باید از  انسان  دارد که  همراه  را به  معنی  ، این افول

  به  چون  ستاره  که  است  آن  برای ، افول  در حال  ستاره  به  برد. یا سوگند خوردن  راه  آن

شود.  می  داده  تشخیص  آن  وسیله به  چهارگانه  راید، جهاتگ  افول  به  افق  سوی

هر چیز از   ، به آفریننده»گفتند:   که  است  کرده  روایت  و غیر وی  از شعبی  حاتم ابی ابن

 «.خورد  قسم  آفریننده  نباید جز به  آفریده خورد اما می  بخواهد قسم  که  آفریدگانش

  یعنی ، قبل  سوره  در آغاز سه  خداوند متعال»گوید:  در تفسیر کبیر می  رازی  امام

  است  خورده  اسماء قسم  ، به سوره  ( و )طور( و در این (، )ذاریات های: )صافات سوره

ڀ  ڀ    ژ است:   خورده  قسم  خویش  وحدانیت  بر اثبات  اول  ؛ در سوره حروف  به  نه
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ است:  خورده  قسم  سمحشر و جزا ق  بر اثبات  دوم  ، در سوره ژڀ  

  خورده  قسم  در روز قیامت آن  از وقوع  پس  عذاب  دوام  بر اثبات  سوم  و در سوره ژ

 صمحمد   حضرت  نبوت  بر اثبات  سوره  و در این ژ  ...ۓ   ۓ  ڭ  ڭژ است: 

معاد و  توحید،  اصل  ، هر سه بنابراین «.2 آیه/» ژ   ...ٻ  پ  پژ است:   خورده  قسم

 «.گردید  تکمیل  چهار سوره  در این  نبوت

  الهی  خوردن سوگند  که  کنیم می  ، مالحظه در قرآن  الهی  در سوگندهای  با تأمل  همچنین

  تر است معاد کم  بر اثبات  سوگند خوردنش  به  در قیاس  و نبوت  وحدانیت  بر اثبات

( و غیر  البروج  ذات ، والسماء ، والشمس یل، طور، والل )ذاریات  های در سوره  که  چنان

 باشد: بسیار می أخداوند  وحدانیت  دالیل  که  است  این  آن  ، سبب بینیم آنها می

.واحدنهأعليتدلةآيءلهشيكلوفي

 بنگرید؛  در هر چیز که

 کند می  داللت  تعالی  حق  بر یگانگی  یابید که می  ای نشانه

 مشهور و متواتر  از معجزات  عبارت  ، که نیز بسیار است  و رسالت  نبوت  دالیل

و   قرآن از  عبارت  که  یا نقلی  سمعی  و ادله  عقل  معاد، به  باشد اما امکان می ‡پیامبران

،  جهت  همین  طلبد به را می  بیشتری  خود عنایت  شود و این می  ، ثابت است  حدیث

  به  مردم  ایمان  تا راه  است  بسیار سوگند خورده  آن  اثبات بر  کریم  در قرآن أخداوند

 را نیز هموار گرداند.  آن

  ، حجم سرعت در  ستارگان  که  است  این  ستارگان  به  تعالی  حق  خوردن در قسم  حکمت

نور   مثال سرعت اند. عظیم  و بس  بزرگ  وجود خود، عالمی  و چگونگی  و در نوع

، یکبار  ثانیه« 17«  فقط درظرف  نور آن  ، یعنی است  هزار کیلومتر در ثانیه( 111، ) ستاره

  و سیصدهزار بار از زمین میلیون  پیماید. یا مثال خورشید یک را می  دورادور زمین

  خورشید پروردگار متعال  هزار میلیون از سی  خورشید ما یکی  و این  بزرگتر است

  و سیارگان  شمسی  نظام . است  آنها قادر شده  شفک  به  بشر تاکنون  باشد که می

  که  هایی کهکشانها و سحابی ها هستند، کهکشانها و سحابی  از عالم  ، بخشی گانه یازده

تواند و باز  نمی  آورده  در حساب آنها را  و کیفیت  ؛ شمار، حجمأجز خداوند  کسی
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از آنها از   بعضی  دارد که  ستاره  هزار میلیون  از خود در حدود سی  هر کهکشان

  به  قطر آن  دارند که  شباهت  ای شده پهن  قرص  بزرگترند. کهکشانها به  خورشید ما هم

برابر با   نوری  سال  که این  با در نظر داشت دارد و  مسافت  نوری  ( هزار سال111)  اندازه

کهکشانها   دورترین  ند کهرسا می  نجوم  دانشمندان  گزارش  ، یک است  مایل  ( میلیون9)

( میلیارد 17)  محدود بشر، در فاصله  های حد شناخت آنها در  ترین و قدیمی  از زمین

  بسیار بزرگ  از عوالم  یکی  ستارگان  ، عالم دارد. بنابراین قرار  از زمین  نوری  سال

 باشد. می  پروردگار متعال

بزرگتر از اعجاز  ، فلک  در عرصه  اعجاز قرآن  دارد که  بر آن  داللت  قرآن  ، آیات همچنین

  از ما خواسته  خداوند متعال ، جهت  ، از این است  وجود انسان  و عالم  طب  در عرصه  آن

  که  است  دلیل  همین  و به  کنیم  و تأمل  بنگریم  خوبی  به  وی  کونی  تا در آیات  است

  دومین«  تیتوف«  وقتی  نزدیکترند. چنانچه  حقیقت  درك  به  و کیهانشناسان  فضانوردان

از   روس  خود فرود آمد، خبرنگاران  سفر فضایی ، از« گاگارین»بعد از   فضانورد روسی

، او را  را یافتم  خالق  عظمت ! آری»داد:   پاسخ  او پس ؟ پرسیدند: آیا خدا را یافتی  وی

و   و ماه  زمین  میان  جاذبه  قوانین بر  وی  با سیطره  اش قاهرانه در کار عظیم   یافتم

 «.خورشید

 

 ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
  از حق نه  صمحمد یعنی:  « نیست  شما سرگشته  همسخن  که»نجوم:   سوگند به ! آری

  کرده  عدول  ـ از آن   شما آورده  را برای  قرآن  این  ـ وقتی  و نه  است  رگمسرد  و هدایت

.  است  گفته سخن  باطل  به  و نه  شده  گمراه  یعنی: نه « است  شده  غاوی  و نه»  است

  مرکب  جهل دو،  این  ترکیب  که  فاسد است  با عقیده  همراه  از جهل  غوایت: عبارت

 . است  علیه  مقسم  آیه  گوید: این کثیر می شود. ابن می
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 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
  نفس  از سر هوا و خواهش صحمد یعنی: م «گوید نمی  سخن  نفس  و از سر هوای»

 کند. نمی  نطق  قرآن  و ناروا به  باطل  و به

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
 صمحمد  که  یعنی: آنچه « شود نیست می  او فرستاده  به  که  جز و حیی  سخن  این»

  نهشود و او  می  او فرستاده  سوی  به  که  است أهللا  از جانب  کند و حیی می  نطق  بدان

  شده  روایت كو عمر بن هللعبدا از  شریف  افزاید. در حدیث می  کند و نه می  کم  در آن

  با این  نوشتم ، می شنیدم می ص  اکرم  رسول از  را که  هر چیزی  فرمود: من  که  است

 و گفتند: تو  نموده  کار نهی  مرا از این  قریش  پس  کنم  داری آنها را حفظ و نگه  که  هدف

نیز بشرند و   ایشان  که در حالی  نویسی می  شنوی می صخدا   از رسول  را که  هر چیزی

  و این  کشیده  دست  از نوشتن  بود که  گویند. همان می  سخن  خشم  در حال  گاهی

  نفسي  ، فوالذي اكتب»فرمودند:   ، ایشان گذاشتم  در میان صخدا   را با رسول  موضوع

، از  در اختیار اوست  جانم  که  ذاتی  زیرا سوگند به  : بنویسال الحقإ  يمن  ما خرج  بيده

  شریف  در حدیث ص  اکرم رسول«.  است  نیامده  بیرون  دیگری چیز  جز حق  من  زبان

گفتند: یا   از اصحابشان  اثنا برخی  . در این گویم نمی  جز حق  من» فرمودند:  دیگری

  ، من کنم  اگر مزاح  کنید؟ فرمودند: حتی می  و مزاح  شوخی با ما  شما گاهی !هللا رسول

 «. گویم را نمی  جز حقی

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
  قول به  فرشته  آن  که « او فرا آموخت  بسیار نیرومند به  فرشته»را   یعنی: وحی «را  آن»

 . آموخت صمحمد   را به  وحی  که  اوست  پس  است ÷ جمهور: جبرئیل
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 ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   
و   نیرومندی دارد. مره:  بسیار نیکو و استواری  آفرینش ÷ یعنی: جبرئیل « مره  صاحب»

،  نیک  اندیشه  دارای ÷است: جبرئیل  این  معنی  قولی . به است  در آفرینش  استواری

  باری  اولین ÷ جبرئیل یعنی: «ایستاد  راست  پس».  است  متین  استوار و رأیی  خردی

خداوند   خود که  حقیقی  وصورت  شکل  آورد، در همان ص  اکرم  رسول  را به  حیو  که

  بود، وجودش  بزرگ  ایستاد و از بس  ، در برابر ایشان است  آفریده  او را بر آن  متعال

دوبار  ص  اکرم  رسول  که  شویم می را پوشانید. یادآور  مشرق  جانب  افق  همه

  و یکبار در زمین  دیدند: یکبار در آسمان  اش حقیقی  مایلو ش  شکل  را به ÷ جبرئیل

 بود.  ایشان  آغاز نبوت دیدار در  این  غار حراء، که  نزدیک

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
 افق  ، در جهت بیننده  به  نسبت ÷ یعنی: جبرئیل «بود  اعلی  او در افق  که  در حالی»

 شد.  نمایان ص  اکرم  بر رسول خود  حقیقی  صورت  و به  قرار داشت  آسمان  باالی 

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
  اکرم  رسول  که  باری  در اولین ÷ یعنی: جبرئیل «آمد و نزدیکتر شد  نزدیک  سپس»

و   نزدیک  زمین به  ایستاد، سپس  در افق  دیدند، نخست  اش حقیقی  صورت  او را به ص

 فرود آورد.  را بر ایشان  نزدیکتر شد تا وحی

 

 ڃ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  
  میان  فاصله  فرود و فرودتر آمد تا که ÷ یعنی: جبرئیل «رسید  قدر دو کمان  به  تا که»

یا  « آن یا کمتر از»  نبود. قاب: مقدار است  بیش  دو کمان  اندازه  به صاو و محمد 

در   کمان دو  بود. مراد از فاصله  کمتر از مقدار دو کمان ص  اکرم  با رسول  وی  فاصله

دو   دارای  زیرا هر کمان  است  آن  خمیده  و دو طرف  کمان  دسته  میان  اینجا: فاصله

  امر استماع  و تحقق  اتصال  ملکه  ، تمثیل آیه  در این  تعالی  مراد حق  . البته است  طرف
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  بعد مسافت ، تمثیل  زیرا در این  است  آن  وجه  ترین کامل  به صپیامبر   از سوی  وحی

 . است  شده  آورد، نفی می  را پیش  و غموض  ابهام  خود شبهه  که

 

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
 از ÷ جبرئیل  گاه یعنی: آن «فرمود  کند، وحی  را باید وحی  آنچه  اش بنده  به  گاه آن»

  بنده  بود، به  با خود آورده  آمدن فرود  در این  که  را از قرآن  ، آنچه نزدیک  مسافت  آن

  است:خداوند متعال  این  کرد. یا معنی  وحی صمحمد   حضرت  وی  و فرستاده أخدا

  این  نمود. دلیل وحی صمحمد   او به  را که  کرد آنچه  وحی ÷ خود جبرئیل  بنده  به

 . است  آن  شأن  و تفخیم  نمودن  نکرد، بزرگ  یادی  وحی  پیام  از متن  تعالی  حق  که

  

 ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڍ          
از   چشمش  را که  آنچه صپیامبر   یعنی: دل «نکرد  داخل  دید، دروغ  در آنچه  دلش»

 ÷ جبرئیل ص  حضرت  و انکار نکرد لذا آن  بود، ناراستی  دیده ÷ جبرئیل  صورت
آیا »د نکر  شک دید، هرگز  که  و در آنچه  خود شناخت  خود دید و با قلب  چشم  را به

  صادق صپیامبر   دل  گمان یعنی: بی «کنید؟ می  بیند، مجادله می  آنچه  شما با او درباره

  و مشاهده  ، معاینه چشم دید  باشد زیرا عرصه تر می نیز صادق  از آن  چشمش  پس  است

باشد و با در  در نزد بشر می اشیاء  دید و شناخت  عادی  جریان  این  که  است  محسوس

  شما منکران  خود دید پس  را با هر دو چشم ÷ جبرئیل صمحمد   که  این  داشتنظر

ناروا   به  آنان  مراد: جدال کنید؟! می  بیند، مجادله سر می  چشم  به  با او در آنچه  چگونه

 . است

 

 ڑ  ک    ک  ک  ک  
نیز یکبار دیگر  صمحمد  ایعنی: قطع « است  او را دیده  هم  بار دیگری او قطع»

  که  است  ، دیده او را آفریده أخداوند  که  ای حقیقی  را بر صورت ÷ جبرئیل
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  اکرم  دوبار؛ رسول  اما در غیر این  گرفت  اسراء انجام  در شب  دیدار دوم این

 آسانتر باشد.  بر ایشان  وی  دیدند تا دیدن می  انسانی  را در صورت ÷جبرئیلص

  به  همه«  رآه» و«  اوحی»، « کان»، « تدلی»، «دنا»ه: ضمایر در برآنند ک  از مفسران  اما بعضی

  مقدار فاصله  آمد، به شد، فرود  نزدیک  عزوجل  گردد. یعنی: خدای بر می  عزوجل خدای

را   پروردگار متعال  نمود وایشان  وحی  ، بر ایشان قرار گرفت ص از پیامبرش  دو کمان

خدا   رسول  دهد که می  گواهی قول  نیز بر این  از انس  بخاری  شریف  دیدند. حدیث

  که  مسافتی  برد، به  خود راباالتر از این  رسول  عزوجل  خدای  سپس»فرمودند:  ص

  العزه  رسید و جبار رب  المنتهی سدره  به  که داند تا این را نمی  آن  جز خودش  کس  هیچ

  دو طرف  فاصله  اندازه  به  با رسولش او  فاصله  شد و فرود آمد تا بدانجا که  نزدیک

  کرد، پنجاه  بر او وحی  عزوجل  خدای  که  آنچه  در جمله  بود پس  یا کمتر از آن  کمان

، « کان»، « تدلی»، «دنا»ضمایر در   ، که است  اول  رأی  ، همان راجح  رأی  ولی«. نماز بود

  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  که  نگردد چنا بر می ÷ جبرئیل به  همه«  رآه»و «  اوحی»

  پرسید: یا رسول صخدا   از رسول ؛ ابوذر مدعاست  این  نیزگواه از ابوذر  مسلم

  نوری  : منانور  رأیت»فرمودند:  ص  حضرتاید؟  را دیده  آیا شما پروردگارتان !هللا

 «. رادیدم

 

 گ  گ  گ  گ  
 المنتهی  سدره  در نزدیک  ر دومبا صیعنی: محمد «  المنتهی  سدره  نزدیکی»

 در  که جمهور و چنان  قول  ( به )کنار یا عناب  سدره  را دید و درخت ÷ جبرئیل 

در  خالیق  که: علم  شده  . گفته است  هفتم  ، در آسمان است  نیز آمده  صحیح  حدیث

 ماورایدر   داند که نمی  از ایشان  کس  رسد و هیچ می  پایان  به  المنتهی  سدره

  کریم  در ظاهر قرآن  که چنان«  المنتهی سدره»وجود   ما به  . البته چیست  المنتهی سدره 

  به  راجع  که  آنچه از  ـ بیش  آن  یا اوصاف  مکان  در باره  که آن بی  داریم  ، ایمان است  آمده

  به  ذیل  شریف  درحدیث  . از جمله بگوییم  ـ سخن  است  آمده  صحیح  در حدیث  آن

  مرا به  چون»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده مسعود از ابن  مسلم  روایت



 

8235 

در )  است  هفتم  در آسمان  آن رسانیدند و  المنتهی  سدره  مرا را به  اسراء بردند، در معراج

  به  یناز زم  که  ، آنچه(است  ششم  درآسمان  است: و آن  مسعود آمده از ابن  مسلم  روایت

  شود و آنچه می  و از آنجا برگرفته  گشته  منتهی  آن  سوی شود، به می  داده  عروج  آسمان

  و از آنجا برگرفته  شده  آنجا منتهی  شود، نیز به می  آورده فرود  المنتهی  از فراز سدره  که

و   پایانه  مثابه  بهرا «  المنتهی  سدره»،  شریف  حدیث  این  که  کنیم می  مالحظه«. شود... می

  کس  هیچ  که  المنتهی  سدره  فراسوی  کند، حقیقت می  معرفی  دو حقیقت  میان  مرز اصلی

  از آسمان  که  المنتهی سدره  سوی  این  و حقیقت  نیست  علمی  را بدان  فرشتگان  حتی

  در وصف .1ودش می  منتهی  زمین  و به  ـ شروع  روایات  ـ بنابر اختالف  یا ششم  هفتم

  به  شریف  نیز در حدیث  المنتهی  در سدره ÷با جبرئیل ص  اکرم  دیدار رسول

فقباألجبريليتأر»فرمودند:  ص  حضرت  آن  که  است  آمده مسعود ابن  روایت

در   دیدم  اعلی  را در افق  : جبرئیلالدروالياقوتيشةر،يتناثرمنجناحستمائة،لهعلياأل

 «.شد می  افشانده  در و یاقوت  وی  و از پرهای  داشت  ششصد بال  که الیح

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
  . به است  المنتهی سدره  نزدیک  المأوی یعنی: جنه « است  آن  نزدیک  المأوی  جنه  که»

 گیرد. می  جای آن در  مؤمنان  ارواح  که  است  این«  المأوی جنه«  به  آن  تسمیه  قولی: علت

انبیا   گیرد و علم می  جای در آن  ، شهدا و متقیان فرشتگان  ارواح»گوید:  می  عباس ابن

 «.داند را نمی  آن  ماورای أخداوند جز  کس  شود و هیچ می  منتهی  بدان ‡

 

 ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  
  افاده  برای« ما»در   ابهام «بود  فرو پوشانده  را آنچه  بود سدره  فرو پوشانده  که  گاه آن»

  هیچ  که ای گونه  بود، به  را فرو پوشانده  سدره  درخت  که  است  و تکثیر چیزی  تعظیم

از طال، یا   هایی ملخ را  سدره  اقوالی: درخت  کند. بنا به نمی  احاطه  آن  به  و عددی  وصف

گوید:  می  دهلوی هللا ولی بود. شاه  فروپوشانده أخدا  ، یا فرمان از فرشتگان  هایی گروه
                                                           

 . است  از مترجم  توضیح  این 1
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  های شاخه»گوید:  مجاهد می «.را فرو پوشاند  سدره  بود که  انوار الهی  معراج  در شب»

را دیدند   آن ص  اکرم  بود و رسول و زبرجد  از مروارید و یاقوت  المنتهی سدره  درخت

 «.دیدند خود  قلب  را نیز به  پروردگارتان  و ایشان

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ
  نکرد و به  بود، کژتابی  دیده  از آنچه صپیامبر   یعنی: دیده « نگشت  منحرف  اش یدهد»

و   مقصد خویش از  وی  یعنی: دیده « و از حد در نگذشت»نشد   متمایل  و راست  چپ

نکرد و   بود، نگاه  مأمور شده  که  آنچه  جز به  بود تجاوز نکرد پس  دیده  از آنچه

و  ÷ جبرئیل  رؤیت ، بود، بنگرد. بنابراین  نشده  او بینانده  به  ا کهر  تا آنچه  نخواست

  بود، نه  عینی  رؤیتی ،ص  حضرت  آن  از سوی  عزوجل  خدای  دیگر مظاهر ملکوت

با  صخدا   رسول  معراج  که  حقیقت  بر این  است  تأکیدی  و این  چشم  و فریب  خدعه

 . گرفت  هر دو انجام  و جسم  روح

 

 ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہ
 که  راستی  یعنی: به «را دید  پروردگارش  بزرگ  های از نشانه  برخی  که  راستی  به»

  عجایب و از  پروردگارش  بزرگ  های و نشانه  از آیات  معراج  در شب ص  اکرم  رسول 

 گنجد. نمی  در وصف  را دید که  چیزهایی  وی  و ملکوت  ملک

 

 ھ  ے  ے  ۓ  
  بود که  مؤنثی  بت  و نام  شده  گرفته هللا  الت: از اسم «را دیدید؟  و عزی  ا شما التآی»

  آرد الک  معنی به«  لت«  از ماده  کردند. یا الت می  را پرستش  آن  در طایف  ثقیف  قبیله

  آن«  تال«  به  آن  نامگذاری  گویند. علت می«  لتی»را   نیز آن  دری  فارسی  به  که  است  شده

  را با روغن  شده  آرد الک  داد که می  را نشان  نماد مردی  اش پیکر تراشیده  بود که

و   مکه  در میان  مجاهد، درختی  قول به«  عزی»کند. اما  می  را اطعام  آمیزد و حجاج می

  فتح  در سال ص  اکرم  رسول  کردند پس می  را پرستش  آن«  غطفان«  قبیله  بود که  طایف
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با تبر   که حالی کرد و در  نماید و او چنین  را قطع را فرستادند تا آن ولید ، خالدبن مکه

 خواند: شعر رامی  ؛ این کوفت می  خود بر آن

قدأهانكهللارأيتنيإالسبحانككفرانكيياعز

 ؛ و تقدس  پاکی  باد تو را، نه  ناسپاسی ! عزی  ای

 تو را خوار کردخدا   که  دیدم  زیرا من

 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
  حیوانات  خون  مشرکان  بود که  و مدینه  مکه  در میان  و خزرج  اوس  از آن  بتی « و مناه»

  برای  عزوجل  خدای نامیدند و«  مناه»را   ، آن جهت  ریختند، از این می  آن  را برای  قربانی

اخری: از  « قدر است بی  سومین  هک  آن»یاد کرد:   چنین  ، از آن آن  تحقیر و نکوهش

در »گوید:  کثیر می . ابن است قدر و بی  ، متأخر، پست مناه  ، یعنی است  تأخر در رتبه

  آنها را بزرگ  اعراب  که  داشت وجود  بت  سه  نیز غیر از این  دیگری  بتان  العرب  جزیره

فقط از آنها یاد   ، قرآن جهت  از این بود،  بت  سه  آنها همین  داشتند اما مشهورترین می

 «.کرد

 

 ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  
  مؤنثی  گانه سه  خدایان  از این  من  یعنی: به «او دختر؟  و برای  شما پسر است  آیا برای»

خود   را که  آنچه  پندارید، خبر دهید؛ آخر چگونه می  سبحان  خدای  را دختران  آنان  که

 دهید؟. می  نسبت  یتعال  حق  دارید، به نمی  دوست

 

 ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ۋ  
 شما در مورد  ضیزی: تقسیم « است  ای ناعادالنه  تقسیم  ، این صورت  در این»

  انصاف و  از عدل  و خارج  ، بر کنار از حق سبحان  خدای  به  دختران  دادن  اختصاص

 . است
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ۆئ  ۆئ    ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
  بتان  زیرا این «اید کرده  نامگذاری  شما و پدرانتان  نیستند که  جز نامهایی  اینها چیزی»

  نفعی  رسانند و نه می  زیانی  کنند، نه می  درك  شنوند و نه می  بینند، نه را می  چیزی  نه

«  خدایان» آنها را  شما و پدرانتان  نیستند که  چندی  مسمای بی  اینها جز نامهای  پس

در   و پسران  تقلید نشخوارکرده  به  را از پیشینیان  و راه  رسم  نیز این  اید و پسینیان نامیده

 « است  فرود نیاورده  سلطانی  آنها هیچ  بر ثبوت هللا»اند  کرده  روی  دنباله  آنها از پدران

  حجت  جان بی  بتان  این  بر خدا بودن  بدان  ا کهر  و برهانی  حجت  هیچ  تعالی  یعنی: حق

پندار،   که  است  و مسلم «کنند نمی  جز از پندار پیروی  آنان»  است  نکرده  آورید، نازل

نفسها   که  از چیزی»جز   آنان «و» برد نمی  راه  حق  سوی  و به  را ببار نیاورده  حق

و   است  حق  که  آنچه  به  و التفاتی  توجه  هیچ  که آن کنند بی نمی  پیروی «کند می  خواهش

  پروردگارشان  از جانب  راستی  به  که با آن» باشند  باشد، داشته می  واجب  از آن  پیروی

  خدا نیستند، بیان  بتان  مورد که  در این  یعنی: برایشان « است  آمده  برایشان  هدایت

از نزد   فروفرستاده  و برهان  حجت  که  و قرآن  است  آمده  قاطعی  و حجت  واضح

  که  پیامبری  ، همان است  روشن  بیان  این  گاه باشد، جلوه می  بر پیامبرش أخداوند

 قرار داد.  آنان  او را از جنس و  برانگیخت  مردم  او را در میان  عزوجل  خدای

 

 ی  ی  ی  ی  جئ  
کند،  آرزو  هر چه  انسان  که  نیست  نانیعنی: چ «آرزو کند دارد؟  آنچه  یا مگر انسان»

  باشند که  داشته را  توانند بتانی می  آنان  پندار را که  این  خداوند متعال  آورد پس  دست  به

  داند و چنین می  بنیادی بی  کنند؛ پندار و آرزوی شفاعت  و برایشان  رسانیده  نفع  آنان  به

  روایت  به  شریف  حدیث در  جهت  از این شناسد. می  و ناموجه  را زشت  پنداری

،فلينظرمايتمنيحدكمأتمنيذاإ»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  ابوهریره

  چه  کند، باید بنگرد که آرزو می از شما  یکی  : هرگاهمنيتهأمنلهمايكتباليدرينهإف
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در )  برایش  چیزی چه  آرزویش  از این  داند که کند زیرا او نمی را آرزو می  چیزی

 «.شود می  نوشته (اش کارنامه

 

 حئ   مئ  ىئ  يئ  
دنیا و  ، در بنابراین « خداست  از آن»  جهان  و این  جهان  یعنی: آن «و آغاز  انجام  پس»

 . نیست  مشارکتی  را با او هیچ  بتان  آخرت

 

 يث  حج  مج  جح  مح   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  
 یعنی: هرگاه «نیاید  کاری به  شفاعتشان  اند در آسمانها که بسیار فرشته  و چه»

  کسی  ، جز برای سبحان  نزد خدای  بودنشان  و گرامی  عبادت  با وجود کثرت  فرشتگان 

خواهد   چگونه  کنند پس نمی  دهد، شفاعت  اذن  برایش  کردن  شفاعت  به أخداوند  که

  ، شفاعت مشرك  شما جاهالن  و چگونه و شعور!  فاقد عقل  جمادات  این  شفاعت بود

  آنها را مشروع  پرستش  نه  تعالی  حق  که برید در حالی امید می أداوندآنها را نزد خ

  کرده  نهی  از شرك  پیامبرانش  تمام  زبان بر  بلکه  است  داده  کار اذن  این  به  و نه  گردانیده

  فرشتگان ! اند؟ آری ناطق  نهی  نیز بر این  الهی  کتب  و تمام  است  جسته  برائت  آن و از

از   مگر پس»ندارد؛   سودی  هیچ  کنند و شفاعتشان نمی  شفاعت  تعالی  نزد حق  یگرام

و »کنند   او شفاعت  تا برای «خواهد  هرکه  به»کنند   شفاعت  که «دهد  خدا اجازه  که آن

لذا   توحید است  او از اهل  که آن  سبب  ، به کس  آن  برای  ایشان  شفاعت از «شدخشنود با

 ندارند.  ای بهره  هیچ  شفاعت از  مشرکان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
  نام  به  را در نامگذاری  را باور ندارند، فرشتگان  آخرت  که  کسانی  در حقیقت»

 را دختر تلقی  آنان  خدایند پس  دختران  فرشتگان  پندارند که و می «گذارند می  نام  مؤنث

 نامند. می  دختران  نام و به  کرده 
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 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
  نه اند، را شناخته  فرشتگان  منکران  آن  زیرا نه « نیست  علمی  هیچ  این  را به  و آنان»

  دهند، به می خبر  از آن  مخبران  که  از طرقی  طریقی امر به  این  ند و نها کرده  شان مشاهده

  خدای  در حق  وجسارت  و جرأت  ، گمراهی جهل  از روی اصرف  بلکه  است  رسیده  آنان

 «کنند نمی  پیروی»و پندار   گمان یعنی: از « جز از ظن»گویند  را می  سخن  این ، سبحان

، پندار در  و در واقع»باشد   داشته  و یقین  از قطع  ای د پشتوانهعقاید بای  که درحالی

آورد زیرا  بار نمی  را به  حقیقت از  و چیزی «رساند نمی  سودی  هیچ  حقیقت  شناخت

و پندار در قلمرو   گمان  پس شود نمی  ـ درك  با یقین  ـ یعنی   جز با علم  حقیقت

، از  برخوردار نیست  اعتباری  و از هیچ  نداشته  یراه  هیچ  ، یا یقینیات حقیقی  معارف

فانوالظنياكمإ»است:   آمده  شریف  رو در حدیث این از  ! : هانالحديثكذبأالظن،

 «. سخنهاست  دروغترین  د زیرا گمانبپرهیزی  گمان

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
را خواستار   جهان  این  و جز زندگی  فتهبرتا  از ذکر ما روی  که  از هر کس  پس»

یا از ذکر ما روی   از قرآن  که  از کسی !صپیامبر   یعنی: ای « برتاب  ، روی است نبوده

 مأمور بدان   را که  را فروگذار زیرا تو آنچه  با منکران  لذا مجادله  بگردان  ، روی گردانیده 

  رازی  . امام نیست  دیگری  ، تکلیف حق  پیام  ابالغو بر تو جز   ای رسانده  آنان  ، به ای بوده

( در  بگردان  روی  )فاعرض: پس  عبارتهای  تمام  برآنند که  اکثر مفسران»است:   گفته

  ندارد؛ زیرا امر به  اساسی  مفسران  سخن  این  که . درحالی است  منسوخ  قتال  آیه  ، به قرآن

  منسوخ  آن  به  چگونه  پس  است  موافق  قتال  آیه ر، باپیامبر از کفا  و رویگردانی  اعراض

  روشی  مأمور بودند تا کفار را به ص  اکرم  رسول  که  است  این  شود؟ حقیقت می

را نپذیرفتند   دعوت  آنها این  کنند اما چون  دعوت  حق  سوی  نیکو به  و موعظه  حکیمانه

دستور  ص  حضرت  آن  بار به کردند، این  ضهمعار صپیامبر  با  اباطیلشان  وسیله  و به

نیز در   شیوه  این  چون  کند، سپس  مجادله  نیکوتر است  که  ای شیوه به  شد تا با آنان  داده

  روی  از آنان  فرمود: اینک  وی  به  ، پروردگارش نگشت  سودمند واقع  آنان  هدایت
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  جز پندار خویش  از چیز دیگری  زیرا آنان  نکن  مقابله  و برهان  دلیل  به  آنان و با  بگردان

 «.باشد؟  تواند منسوخ از کفار می  گردانی روی  امر به  چگونه  کنند...  پس نمی  پیروی

 

 چ  چ   چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  میدان  نتهای، م آن  های دنیا و خواهش  یعنی: زندگانی « است  آنان  علم  منتهای  این»

  التفاتی  ـ هیچ  و معنویت  ـ مانند کار دین  آن  ما سوای  و آنها به  کفار است  دانش

  روایت  به  شریف  در حدیث  که اند. چنان داده  ترجیح  کنند زیرا آنها دنیا را بر آخرت نمی

 ال  یا دار منالدن» فرمودند: ص  اکرم  رسول  که  است  عنها آمده هللا رضی  صدیقه  عایشه

  سرای  که  است  کسی  له: دنیا سرای  ال عقل  من  ، ولها یجمع له  ال مال  من  ، ومال دار له

  آورد که گرد می  آن  برای  ندارد و کسی  دیگری  مال  که  است  کسی  ندارد و مال  دیگری

  ال تجعل  همالل»است:   آمدهص  حضرت  از آن  منقول  در دعای  همچنین«. ندارد  عقلی

و   ما نگردان  و مرام  اندیشه  دنیا را بزرگترین علمنا: بار خدایا!  الدنیا اکبر همنا وال مبلغ

 «. ما قرار ده  علم  را منتهای  آن  نه

  ، داناتر و همو به شده  او گمراه  از راه  که  کسی  حال  پروردگار تو خود به  گمان بی»

پیامبر   دستور دادن  علت  ، بیان جمله  این « ز آگاهتر است، نی است  یافته  راه  که کسی

 کسی  چه  داند که می  عزوجل  . یعنی: خدای از کفار است  و رویگردانی  اعراض به ص

تو  !صپیامبر   ای  کند پس نمی  را اجابت  آن  کسی  و چه  کرده  را اجابت  حق  دعوت 

 تو  بر عهده  چیز دیگری  حق  پیام  ابالغ زیرا جز  رنجور نکن  آنان  خود را در دعوت

  حال به  عزوجل  خدای  که  و بدان  ای داده  انجام  درستی  را به  مأموریت  و تو این  نیست

 دهد. جزا می  و عملش  عقیده  را مطابق  و هر یک  داناتر است  هر دو گروه

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
 ، یعنی: آفریننده « خداوند است  از آن  است  در زمین  در آسمانها و هر چه  هر چه و»

 اند داده  انجام  آنچه  سزای  را به  بدکرداران  تا سرانجام»  فقط اوست  و متصرف  مالک

  یعنی: سرانجام «دهد  نیکو پاداش  پاداشی  اند به کرده  نیکی  را که  جزا دهد و کسانی
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خداوند   که  است  وجود دارد، این  آن  نیکوکار و بدکار هر دو در میان  هک  خلق کار

  چنین  معنی  که دارد  دهد. نیز احتمال جزا می  و کارکردش  عمل  را مطابق  هر یک  متعال

و   بدکاران  سبحان  خدای زیرا  بگردان  اند، روی گردانیده  روی  که ، از کسانی باشد: پس

و   داده  را انجام  اما تو تکلیفت جزا خواهد داد  حالشان  دو ـ را مناسبـ هر   نیکوکاران

 . ای کرده  ابالغ  آنان  را به  حق  پیام

 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے       ڱ  ں  ں

 ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
  که نیکوکارند، همانانند  که  یعنی: کسانی «کنند میپرهیز   کبیره  از گناهان  که  کسانی»

برابر  در  خداوند متعال  که  است  کبیره: هر گناهی  کنند. گناه پرهیز می  کبیره  از گناهان

و   بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث است  هشدار داده  دوزخ  آتش  ، به آن  ارتکاب

  گناه  هفت از»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  طالب ابی بن از علی  مسلم

 بپرهیزید:  کننده  هالك

 . خداوند متعال  به  آوردن  ـ شرك 1

 ـ سحر. 2

 . است  کرده  ـ حرام  حق  را ـ جز به  آن  کشتن  خداوند متعال  که  نفسی  ـ قتل 1

 . یتیم  مال  ـ خوردن 4

 ربا.  ـ خوردن 5

 . در روز جنگ  گردانیدن  ـ روی 9

 «.فحشاء  به  خبر مؤمن بی  پاکدامن  زنان  کردن  ـ متهم 7

.  است  هفتاد بر شمرده  را تا به  کبیره  خود گناهان« کبایر«  در کتاب  اما حافظ ذهبی

  بیش  گناه  هفت  کبیره  گناهان»گفت:   عباس ابن  به  مردی  کند که می  روایت  طبرانی

، مگر  گناه  هفت نزدیکترند تا به  هفتصد گناه  به  ناهانگ  فرمود: این  عباس . ابن نیست

ماند و  نمی  باقی  کبیره ، گناهی خواهی با استغفار و آمرزش  همراه  باید یادآور شد که
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  صغیره  گناه  یعنی: آن«. ماند نمی  باقی  صغیره  ، گناهی بر گناه  با اصرار و پافشاری  همراه

 شود. می  تبدیل  کبیره  به

  همچون ها؛ حیایی ها و بی یعنی: از ناشایستی « از فواحش»  همانانند که  نیکوکاران «و»

  کبیره  شده: گناه  . گفته است  صغیره  گناهان  که « مگر از لمم»کنند  پرهیز می  زنا و شرك

  که  است  هر گناهی  فواحش بشود،  دوزخ  آتش  به  در قرآن  آن  ختم  که  است  هر گناهی

و   تر از زنا، مانند بوسه پایین  است  ؛ گناهی صغیره  مقرر باشد و گناه  حد شرعی  آن در

فرمود:   اند که کرده  روایت  عباس ابن از  و غیر ایشان  ، مسلم . بخاری و نگاه  غمزه

فرمودند:   که  ام نیافته صخدا   رسول  شریف  حدیث  از این«  لمم«  تر به را شبیه  چیزی

الزنيمنحظهآدمابنعليكتبهللانإ» فزنيةمحالالذلكدركأ، وزنيالعين، النظر،

والنفسالنطقاللسان يكذبهأذلكيصدقوالفرجوتشتهيتتمني، خداوند   گمان : بیو

را در   بهره  این  ناخواه و او خواه  است  از زنا را نوشته  وی  بهره  بر فرزند آدم  متعال

نیز آرزو و   و نفس  گفتن  سخن  زبان  زنای و  است  کردن نظر  چشم  زنای  یابد پس می

  تناسلی  یعنی: آلت«.  کند یا تکذیب می  تصدیق اشتها را  یا این  فرج  گاه کند آن اشتها می

خود را   اشتهای  رد زده  دست  آن  گردد، یا به زنا می  مرتکب و  اشتها را تأیید کرده  یا این

 شود. زنا نمی  کند و مرتکب مهار می

  صغیره  یعنی: هرچند گناه « است  آمرزش  آنها گسترده  به  نسبت  پروردگارت  گمان بی»

شود   شمرده  گناه  که  نیست  از آن  خارج  ، لیکن است  خارج  تعالی  حق  مؤاخذه  از حکم

آمرزد و محو  می فراگیر خود  غفرتو م  گسترده  رحمت  را به  آن  اما خداوند متعال

را   نیکوکاران  به  مژده و  بدکاران  هشدار به  تعالی  شاید حق»گوید:  می  کند. بیضاوی می

و   ناامید نشده  وی  رحمت از  کبیره  گناه  مرتکب  کرد که  دنبال  جمله  رو با این  از آن

،  و انابت  برود و با توبه  بلکه داندناپذیر ن و اجتناب  را بر خود حتمی  عذاب  آمدن فرود

شما را از   که  دم  از آن  داناتر است شما  احوال  او به»«. را بکوبد  رحمت  های دروازه

  آفرید زیرا حق  از زمین  آدم  پدرتان  آفرینش  یعنی: شما را در ضمن «پدید آورد  زمین

و »  و داناست  شما آگاه  های توسرش  طبایع  او به  آفرید پس  را از گل ÷ آدم  تعالی

  نیز حق  حال  یعنی: در این «بودید  مادرانتان  در شکمهای  هایی شما جنین  گاه که آن
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  را تزکیه  خودتان  پس»شوید  می  آلوده  صغیره  گناهان  شما البد به  که  دانست می  تعالی

  و از گناه  نکرده  ا ستایشر  ، خودتان و خودبزرگنمایی  خودستایی  یعنی: از روی «نکنید

و در   بوده  و وارسته  پاك  صغیره  از گناهان  نگویید که نکنید و  معرفی  آالیش و بی  پاك

شما از   اگر ثنا و وصف  قرار دارید. ولی  و نجات  پاکدامنی و  از عفاف  لفافه  هفت

 « که  کسی  حال  خدا به»  نیکو است  کاری  باشد، این  نعمت  به  اعتراف  بر سبیل  خودتان

:  «43نساء/«  آیه  است  آیه  نظیر این «. داناتر است  نموده  پرهیزگاری»  در دنیا ازگناهان

  سوی به  آیا ندیدی):  ژۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېژ 

  بهکند و می  خواهد تزکیه  را که  خداوند هر که  کنند؟ بلکه می  خود را تزکیه  که  کسانی

 بینند(. نمی  ستم  هم  خرمایی  هسته  روی  نخ  اندازه

  کرده  روایت عطاء  عمروبن را از محمدبن  ذیل  شریف  خود حدیث  در صحیح  مسلم

  من  به  سلمه ابی بنت زینب اما  گذاشتم  را )بره: نیکوکار( نام  دخترم  من»»فرمود:   که  است

نکنید زیرا   فرمودند: خود را تزکیه نمودند و  هین  اسم  از این ص  اکرم  گفت: رسول

  اسمی  چه  گفتند: پس  . اصحاب است از شما داناتر  بر و نیکویی  اهل  به  عزوجل  خدای

  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین «. ؟ فرمودند: زینب دختر بگذاریم  بر آن

از مرد  ص  اکرم  زد رسولن  مردی فرمود:  که  است  آمده  بکره ابی بن عبدالرحمن

ـاـمرارصاحبكعنققطعتويلك» فرمودند: صخدا   کرد. رسول  ستایش  دیگری

اهللعليوالأزكيحسيبهواهللافالن،فليقل أحسبالمحالةصاحبهامادحأحدكمإذاكان

  ـ این  نمودی  را قطع  قترفی  بر تو، گردن  : وایذلكيعلمكاننإذاوكذا،كأحدا،أحسبه

  خواهد رفیقش می  ناخواه  از شما خواه  یکی  چنانچه  پس نمودند را چند بار تکرار  جمله

  و من  حسابگر اوست أو خداوند  پندارم می  را چنین  بگوید: فالن کند، باید  را مدح

  . در صورتی دارمپن می  و چنان  او را چنین  ، من کنم نمی  تزکیه أخداوند را بر  احدی

  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  شمرد، داناست بر می  وی  برای  که  اوصافی  به  که

 شود.  پاشیده  خاك  مداحان  دستور دادند تا بر روی ص  اکرم  رسول  که  است

  که اند کرده  روایت انصاری  حارث بن از ثابت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  این  پس . است  صدیق  طفل  گفتند: آن مرد، می از یهود می  صغیری  طفل  ود: چونفرم
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فياهلليخلقهةنسماليهود،مامنكذبت»فرمودند:   رسید، ایشان ص  اکرم  رسول  خبر به

 أخداوند  که  ای جنبنده  گفتند یهود زیرا هیچ  : دروغوسعيدأشقينهإالويعلمإامهبطن
«. یا سعید  است  او شقی  داند که می  که مگر این  آفریند، نیست می  مادرش  او را در شکم

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ﴿فرمود:   رانازل  آیه  این  هنگام  در این  خداوند متعال  پس

 ._... ۓ

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  
  مفسران «.؟ ای دیده»  حق  از خیر و از پیروی « برتافت  روی  را که  کسی  آیا آن  پس»

  آیات  این  که اند کرده  جریر نقل و ابن  ( از واحدی41ـ  11)  آیات  نزول  سبب  در بیان

 با  گردید ولی صخدا   رسول  شد زیرا او در آغاز پیرو دین  نازل  مغیره ولیدبن  درباره

را   نبزرگا  او گفتند: چرا دین  به  روبرو شد و وقتی  از مشرکان  بعضی  و سرزنش  طعن

اند؟ ولید  در دوزخ  آنان  که  ای پنداشته و  ای کرده  را گم  آنان  و رسم  و راه  کرده  ترك

امر   دار این و عهده  ولید ضامن  برای  شخص  آن  . سپس خدا ترسیدم  از عذاب  گفت: من

و ا  از جای  برگردد، وی  شرك  بدهد و به  وی  را به  خویش  از مال  اگر چیزی  شد که

را   از مالی  در آغاز ولید بخشی  پس دارد! کند و برمی می  را تحمل  سبحان  خدای  عذاب

  بخل  از آن  بود داد اما پس  گرفته  گردن  تعهد به  آن  در برابر اعطای  شخص  آن  برای  که

  ود. البتهنم  را نازل  آیات  این  خداوند متعال  گاه . آن نپرداخت  وی  رابه  آن  ید و تمامورز

 . است  شده  نیز نقل  دیگری  ، روایات آیات  این نزول  در سبب

 

 ې  ې  ى   ى
  اتمام  را به  آن  پرداخت  پس  بقیه  از بخشیدن «و باز ایستاد»  از مال «بخشید  و اندکی»

مانند رسید   وصخره  سخت  زمینی  شود: حفر فاکدی: حفر کرد اما به می  نرسانید؟ گفته

خیر   وقتی  دارد. همچنین بازمی  حفر آن  رساندن  اتمام  کار و به  را از ادامه  کن اهچ  که

 . الرجل  شود: اکدی می  شود، گفته  کم  شخص
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 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
از   که  عذابی  خیر، به بی  شخص  یعنی: آیا این «بیند؟ و او می  نزد اوست  غیب  آیا علم»

را   عذاب  از جایش  فرد دیگری  دارد که  امر یقین  این  ا بهدارد لذ  علم  است  غایب  وی

  کشید ـ یعنی  مال  از انفاق  دست  که  شخص  است: آیا این  این  کند؟ یا معنی می  تحمل

  چنان  قضیه  که  درحالی شود؟ می  تمام  با انفاق  مالش  دارد که  غیب  ـ علم  مغیره  ولیدبن

 . پندارد، نیست او می  که

 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
شد و   داده ÷ موسی  به  که  اسفاری  یعنی: به « است  موسی  های در صحیفه  یا بدانچه»

  های صحیفه  تعالی  حق  که این  دلیل «اند؟ نکرده  آگاهش»بود   بر تورات  مشتمل

مشهورتر، از   صحف ها از دیگر صحیفه  این  که  است  ذکر کرد، این  را مقدم ÷ موسی

 نزدیکتر و از نظر تعداد بیشتر بود.  نظر زمان

  

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  
 ÷ ابراهیم  به  خداوند متعال  که  صحفی  یعنی: آیا از مضمون «وفا کرد  که  و ابراهیمی»

  مأمور شده  بدان  را که آورد و آنچه  جای  عهد به  که  ، ابراهیمی است  نشده  باوفا داد، آگاه

در وفا  ÷ است: ابراهیم  این ( )وفی  قولی: معنای رسانید؟ به  و اتمام  اکمال  پایه  بود، به

  های ذکر صحیفه  کرد. به  بلیغ  بود، سعی  بسته  عزوجل  با خدای  که  عهدی  به  کردن

  آیین بر  کردند که می ادعا  اکتفا شد زیرا مشرکان علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم

  شده  مطرح  قاعده ! ورزیدند.آری می  تمسک  تورات  نیز به  کتاب  اند و اهل ÷ ابراهیم

  بار گناه  ای بردارنده هیچ   که»بود:   این علیهماالسالم و موسی  ابراهیم  های در صحیفه

  هر کس  شود پس نمی  غیر خود مؤاخذه  گناه  به  کس  یعنی: هیچ «دارد را برنمی  گریدی

  خود اوست  فقط بر دوش  شد، بار گناهش  دیگری  مانند کفر یا هر گناه  جرمی  مرتکب

  مسئولیت«  اصل  به  معروف ، اصل  این  دارد. که بر نمی  را از جایش  آن  کس  و هیچ

 است.«  فردی
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 مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  
یعنی:  «نرسد  کرده  عمل  نچهجز آ  انسان  به  که»  است  نشده  امر آگاه « این»آیا از  «و»

رسد و او در برابر  نمی  چیز دیگری  خود وی  و عمل  سعی  و جزای  جز پاداش  انسان  به

  هیچ  که  قاعده  این  البته . نیست  اجر و مزدی  ، مستحق است  نداده  انجامش  که  عملی

  که  است  سابق  عدهقا  مقابل شود، در نمی  داده  پاداش  خودش  جز در برابر عمل  کس

غیر   یا گناه  مسئولیت  احدی  که همچنان  دارد. پس را بر نمی  دیگری  گناه  کس هیچ

  نیز به  پاداشی  کارکرد خودش ، جز در برابر گونه کشد، همین نمی  را بر دوش  خویش

 گیرد. نمی  تعلق  وی

  به  قرآن  قرائت  ثواب  که  است  استنباط کرده  چنین  کریمه  آیه  از همین :شافعی  امام

معتمد در  . اما نیست  خودشان  و کسب  از عمل  قرائت  رسد؛ زیرا این نمی  مردگان

و   بخشش  رسد زیرا این می  اموات  به  قرائت  ثواب  که  است  این  چهارگانه  مذاهب

  ود. در سنتش می  ها نازل ، رحمت تالوتش  در هنگام  که  قرآن  وسیله  به  است  دعایی

  رسیده  ثبوت  به  میت  ( برای ثواب  )ایصال  دعا و صدقه  ثواب  نیز رسیدن ص نبوی

  ماجه ـ جز ابن  حدیث  کتب  و اصحاب  ، بخاری . مسلم است  اجماعی  امری  و این  است

فرمودند:  صخدا   رسول  که اند کرده  روایت  ذیل  شریف  در حدیث  هریره ـ از ابی

مإ» صدقالمنإعملهانقطعنساناإلاتذا ةجاريةثالث  بهينتفعوعلمأ، وولدصالحأ،

، یا  جاری  چیز: صدقه  شود جز از سه می قطع  وی  بمیرد؛ عمل  انسان  :  چونيدعوله

  قرطبی«. کند او دعا می  برای  که  ای فرزند شایسته شود، یا می  سود برده  از آن  که  علمی

  به  دیگران  صالح  عمل  ثواب  دارند که  داللت  قول  این بر  از احادیث  بسیاری»گوید:  می

 «.رسد می  مؤمن

 

 ىب  يب  جت   حت  خت  
  کوشش  که»  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های امر نیز در صحیفه « و این»

 زودی  و به  و محفوظ است  شده  ، ثبت هر شخص  یعنی: عمل «شود  دیده  زودا که او

  اهل  شود پس می  و عرضه  شده  بر او آشکار ساخته  در روز قیامت  و عملش  سعی  این 
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  سرزنش و بدکار مورد  بینند تا نیکوکار مورد اکرام را می  و عملش  سعی  حاصل  قیامت

 قرار گیرد.  و توبیخ

 

 مت  ىت  يت  جث  مث  
  ناکاسته و کامل  پاداشی  یعنی: به «تمامتر  هر چه  اشیپاد  ، به سعی  آن  حسب  به  سپس»

  برابر گناه در  ، انسان بنابراین «خواهد شد  داده  پاداش»  و صورت  شکل  ترین تمام  به

برابر تا هفتصدبرابر و بیشتر   ، از ده کند اما در برابر ثواب می  دریافت  همانند آن  جزایی

 شود. می  داده  بیفزاید ـ پاداش  بر آن  زوجلخداوند ع  ـ تا آنجا که  از آن

 

 ىث  يث   حج  مج      جح        
  بازگشت  که»  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های امر نیز در صحیفه « و این»

 تعالی  حق  سوی  به  کس  همه  و سرنوشت  یعنی: سرانجام « پروردگار توست  سوی به

  است شده  دهد. روایت جزا می  را در برابر اعمالشان  لذا آنان  وی غیر  سوی  به  نه  است 

  فرستاده من  اود! بنی  ای»ایستاد و گفت: « اود بنی«  قبیله  در میان جبل  معاذبن  که

  سوی به  همه  بازگشت  دانید که ، آیا می شما هستم  سوی  به أخداوند  فرستاده

 «.؟! دوزخ  یسو  یا به  بهشت  سوی  ، به خداست

 

 مح  جخ  حخ  مخ  جس
  هم  که»  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های امر نیز در صحیفه « و این»

 خندانید و اهل  را در بهشت  بهشت  اهل  تعالی  یعنی: حق «خندانید و گریانید  که اوست

  شادمان او را  ید؛ پسدر دنیا خندان  خواست  را که  گریانید، یا هر که  را در دوزخ  دوزخ 

  مغموم و  او را اندوهگین  گریانید؛ پس  خواست  را که  و هر که  و مسرور ساخت

 باشد. می  و گریه  خنده  اسباب  آفریننده  که  لذا اوست  ساخت

 که  است  کرده  عنها روایت هللا رضی  از عائشه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  واحدی

 آنان  به  خطاب  خندیدند پس می  گذشتند که  از نزد گروهی ص خدا  فرمود: رسول 
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گریستید وکمتر  بسیار می ادانستید؛ یقین ، می دانم می  من  را که  فرمودند: اگر شما آنچه 

را بر   آیه فرود آمد و این  ص  حضرت  بر آن ÷ جبرئیل  آن  دنبال  به«. خندیدید! می

  به  قدم  چهل بازگشتند و فرمودند:  آنان  سوی  به صدا خ  رسول  گاه کرد آن  نازل  ایشان

بگو   ایشان  برو وبه  گروه  فرود آمد و گفت: نزد این  بر من  جبرئیل  که  جلو بر نداشتم

 .  _مح  جخ  حخ  مخ﴿فرماید:  می  عزوجل  خدای  که

 

 حس  خس  مس  حص  مص   
 که  اوست  هم»  که  است  هآمد علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های نیز در صحیفه «و»

 وجود  را به  و زندگی  مرگ  اسباب  که  است  تعالی  یعنی: حق «گردانید  میرانید و زنده 

 . کار قادر نیست  بر این  آورد و جز او کسی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  
  که  اوست  هم»  که  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های نیز در صحیفه «و»

 . ، یا از هر حیوانی از هر انسان «را آفرید  و مادینه  نرینه  زوج

 

 پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
  و به  در رحم «شود  فروریخته  چون  ای از نطفه»را آفرید   و مادینه  نرینه  او زوج ! آری

  است  ضاداتیمت  ، از جمله از نطفه  و مادینه  نرینه  شود. آفرینش  برجهانده  در آن  یکباره

  . نطفه: آب مادینه  شود و بعضی می  خلق  نرینه  از آن  وجود دارد زیرا بعضی  در آن  که

 . است  اندك

 

 ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
 عالم  آوردن پدید»  که  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های در صحیفه «و نیز»

 «. اوست  بر عهده»رستاخیز   گامهن  به  در اجسام  ارواح  یعنی: بازگردانیدن «دیگر 
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 ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  
  که  اوست  هم»  که  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های نیز در صحیفه «و»

بخشید   ثروت  قدری  به  بعضی  برای  تعالی  یعنی: حق «بخشید  و سرمایه  توانگر ساخت

داد. یا   آنان  ثروت  فوق  ای سرمایه  دیگران  نیاز گردانید و برای بی  آنها را از مردم  که

  گردانید، بر حسب را فقیر  دار و بعضی را سرمایه  بعضی  که  است: اوست  این  معنی

 . خویش  و حکمت  مصلحت  و بر اساس  مشیت

در   که را  مهمی  و اساس  اصل  ، ده آیه  ( تا این18)  از آیه  ، خداوند متعال گونه بدین

و   اصل  ده  این  نمود و اینک  بیان  است  آمده علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  ایه صحیفه

  گرداند که مؤکد می  خویش  قدرت  دیگر از ادله  یا نمونه  مثال  را با ذکر پنج  دلیل

 اند از: عبارت

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  
  ستاره  در پشت  ورانین  است  ای ستاره«  شعری» « شعری  پروردگار ستاره  اوست  و هم»

  در میان» که:  است  گفته  رازی  پرستیدند. امام را می  آن«  خزاعه«  قبیله  که« جوزاء»

  کریمه  آیه و مراد  یمنی  و دیگری  شامی  وجود دارد؛ یکی  شعری  دو ستاره  ستارگان

  گفته  فسرانم از  برخی«.  گرفت قرار می  همو مورد پرستش  چرا که  است  یمنی  شعرای

 اکردند، مخصوص می  را پرستش  ستاره  این  که  رد بر کسانی  برای  سبحان  اند: خدای

است:   . نقل چیزهاست  او پروردگار همه  که در حالی  است  پروردگار شعری  فرمود که

  بود و قریش  عرب  از اشراف  کرد، ابوکبشه  را مرسوم«  شعری«  پرستش  که  کسی  اولین

  گفتند زیرا آن می«  فرزند ابوکبشه«  انایش ، به  وی  به صخدا   رسول  منظور تشبیه  به

  از اجداد مادری  بودند. ابوکبشه  کرده  مخالفت  آنان  با دین  مانند ابوکبشه ص  حضرت

 بود. ص  اکرم رسول
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 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
بعد   که  است  امتی  ، اولین ینعاد نخست « را نابود ساخت  عاد نخستین  که  اوست  و هم»

و  ÷هود  ؛ قوم عاد نخستین  که  شده  . گفته است  شده  نابود ساخته ÷ نوح  از امت

  پیامبرشان ÷ صالح  ثمودند که  قوم  دیگر: عاد دوم  قولی . به است«  ارم»؛ عاد  عاد دوم

 بود.

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
 را باقی  کس  و هیچ»ا نابود کرد عاد ر  که چنان « و ثمود را نیز نابود ساخت»

 . نگذاشت  را باقی  یادشده  از دو گروه  یک  یعنی: هیچ « نگذاشت 

 

 ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  
را   نوح  قوم» أعاد و ثمود، خداوند  ساختن  از هالك  یعنی: پیش« از آنها  و پیش»

  باوجود آن  آنان  از عاد و ثمود، چه «دندتر بو ستمگرتر و سرکش  کرد زیرا آنان  هالك

کرد، با  می  دعوت  حق  سوی  را به  آنان ÷ نوح  که  ای ( ساله351)  طوالنی  مدت

  آنها آغازگر ستم  عالوه  کردند، به  گردنکشی  عزوجل  خود در برابر خدای  های نافرمانی

ةسنسنومن»است:   آمده  شریف  در حدیث  که . چنان بودند و آغازگر، ستمگرتر است

  گناه  گذارد؛ بر اوست  بنیان را  بدی  سنت  : هر کسبهاعملوزرهاووزرمنفعليهةسيئ

 «.اند کرده  بد عمل  سنت  بدان  که  کسانی  و گناه  آن

 

 ڇ   ڇ  ڇ  
ـ   و عاموره  سدوم  لوط ـ یعنی  قوم  مؤتکفه: شهرهای «کرد  را واژگون  و مؤتکفه»

  و هم کرد  خود را واژگون  اهالی  هم  شد که  نامیده  رو مؤتکفه  شهرها از آن  . این ستا

بعد از  ÷ گردید ـ وجبرئیل  آن  زیرین  سطح هم  آن  بلندای  خود نگونسار شد ـ یعنی

 کرد.  واژگونشان ، نگونسار هوا برداشت  آنها را به  که  آن
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 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
  بر آن  که  از سنگهایی «را پوشاند  آنچه»لوط   قوم  بر شهرهاییعنی:  « پوشاند بر آن»

  و تعمیم  تهویل  افاده  برای« ما»در   را پوشاند. ابهام  عذاب  انواع  فروافتاد و نیز بر آنان

 . است  برآنان  عذاب

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
 انسان  ای « داری تردید روا می  پروردگارت  از نعمتهای  یک  کدام  به  پس»

خداوند   که  است  هایی ها، نعمت ؟ مراد از نعمت ناسپاس  افگن شبهه  شکاك  کننده تکذیب 

و   و زمین  آسمان  ، آفرینش ، توانگر ساختنشان قبال آنها را بر شمرد؛ از آفرینششان  متعال

 . است  پدید آورده  انسان  در آنها برای  که  هایی نعمت

 

  ژ  ڑ     ڑ  ک     ک  ک 
  ای فرستاده صیعنی: محمد  « است  نخستین  از هشداردهندگان  ای هشداردهنده  این»

و   زیرا او نیز شمارا بیم  شماست  سوی  از خود به  قبل  پیشین  فرستادگان  همچون

  سوره در  که خود را هشدار دادند. چنان  اقوام  ایشان  که  گونه دهد همان هشدار می

  بگو: من: » ژ ژ   ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ ژ فرمود:   خداوند متعال  که  خواندیم« 3 احقاف/»

 «. ام نبوده  پیامبران  نوظهور در میان  ای پدیده

 

 ک  گ    گ  
  آن  برپایی  زمان  شد چرا که  نزدیک  یعنی: قیامت « گشت  نزدیک  شونده  نزدیک»

  من  : مثلكهاتينةالساعمثلومثلي»است:   آمده  شریف  در حدیث  که ؛ چنان است  نزدیک

خود را از   وسبابه  میانه  و دو انگشت«.  است  من  دو انگشت  همانند این  قیامت  و مثل

 باز کردند.  هم
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 گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  
  برطرف  قادر به أجز خداوند  کس  یعنی: هیچ « نیست  آن  کاشف  جز خدا کسی»

 درپوشاند.  آن  و هراسهای  ها و هول را با سختی  خلق  که  هگا ؛ آن نیست  قیامت  ساختن

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
یا از  ، قرآن  از استماع  کنان تکذیب  یعنی: چگونه« کنید؟ می  تعجب  سخن  آیا از این»

 کنید؟. می  تعجب  قیامت  وقوع

 

 ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  
  که آن خندید، با می  یا بر قیامت  استهزا و تمسخر بر قرآن  یعنی: از روی «خندید و می»

وانزجار وعید   از بیم «گریید؟ و نمی»استهزا   موضع  و نه  است  تکذیب  محل  نه  قیامت

  بعد از نزول صخدا   رسول  که  است  شده  روایت ؟! است  در آن  که  سختی  و عذابهای

  در حدیث  بود. همچنین  سمتب فقط  ایشان  نشدند و خنده  دیده  خندان  گاه هیچ  آیه  این

  نازل ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ  آیه:  چون  که  است  آمده ابوهریره  روایت  به  شریف

  گریستند تا بدانجا که  سپس « راجعون  لیهإنا إو  نا هللإ»گفتند: «  صفه«  شد، اهل

  آنان  گریه  صدای صخدا   رسول  چون  شد. پس  جاری  بر رخسارهایشان  اشکهایشان

  گاه ؛ آن گریستیم صپیامبر   گریه  گریستند و ما نیز برای  را شنیدند، خود نیز با ایشان

،ولولماهللةمعصيمصرعليةالجنواليدخل،اهللةخشيمنبكيالنارمناليلج»فرمودند: 

  : هر کسلغفورالرحيمهوانهإويرحمهمفيغفرلهميذنبونولجاءبقومبكماهللتذنبوالذهب

  فشرد، به  خدا پای  بر معصیت  شود و هر کس وارد نمی  آتش  ، به خدا گریست  از ترس

را   دارد و قومی نکنید، همانا خداوند شما را بر می  شما گناه شود و اگر وارد نمی  بهشت

آمرزگار   که  تکند زیرا اوس  بیامرزد و رحم  کنند تا برآنان  گناه  آورد که می  میان  به

 صخدا   بر رسول  درحالی ÷جبرئیل  روزی»گوید:  می  ابوحازم «.باشد می  مهربان
پرسید  ص  اکرم  از رسول ÷ جبرئیل  پس  گریست می  نزد ایشان  مردی  فرود آمد که
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 اعمال  گفت: ما همه ÷ . جبرئیل است  فالن  ؟ فرمودند: این کیست  شخص  این  که

از   دریاهایی ، اشک  قطره  با یک  را زیرا خداوند متعال  ، جز گریه کنیم می  را وزن  آدم بنی 

 «.گرداند می  را خاموش  جهنم

 

 ۀ  ۀ  ہ  
هستید،   و سرخوش  ها سرگرم سرگرمی  انواع  یعنی: شما به «هستید  کننده و شما بازی»

 خرامید. اید و می سر برافراشته  یا شما متکبرانه

 

    ہ   ہ  ہ  ھ  ھ
  سوی از  و پرستش  او سزاوار سجده  رو که  از آن «کنید و بپرستید  را سجده هللا  پس»

  کریمه  آیه  این  تالوت  در هنگام ص  اکرم  رسول  که  است  شده  . روایت شماست

 صپیامبر  و با  داشته  شک  و قرآن  در امر وحی  و کفار که  کردند و مسلمانان  سجده
  پتکی  ، چون سوره  این  عظیم  آیات ! کردند. آری  سجده  ، نیز با ایشاندر ستیز بودند

نند ک  مقاومت  نتوانستند در برابر تأثیر قرآن  که  ای گونه  فرود آمد به  بر دلهایشان  سنگین

  این  آنند که بر هللرحمهماا  و ابوحنیفه  رو شافعی  رفتند. از همین  سجده  اختیار به بی  پس

 . است  تالوت  سجده  حلم  آیه
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 ﴾قمر  سوره ﴿
 . است  آیه  (55)  و دارای  است  مکی

 

  به  ماه  شدن  از دو پاره  تعالی  حق  با خبر دادن  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده« قمر»، ص  اکرم  رسول  برای  ای معجزه  عنوان

و «  ق»  دو سوره صخدا   رسول  که  کردیم  نقلنیز «  ق«  سوره  فضیلت  قبال در بیان

بر   مشتمل ، دو سوره  خواندند زیرا این و فطر می  عید اضحی  را در نمازهای« قمر»

از مقاصد   و غیر آن  ، توحید، نبوت آفرینش  آغاز و اعاده  ها، هشدارها، بیان مژده

 اند. عظیم

  ای حمله خود،  از آغاز تا انجام  سوره  این»گوید:  می«  القرآن  ظالل  فی»تفسیر   صاحب

  که  اندازه  همان ، به است  الهی  هشدارهای  انگاران دروغ  بر دلهای  و محکم  کوبنده  سخت

 «. است  و باورمندان  مؤمنان  دلهای  برای  نیرومند و محکمی  آرامبخش

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
محمد  از عمر دنیا بعد از نبوت  که  مانیاعتبار ز  به  یعنی: قیامت «شد  نزدیک  قیامت»

  شد. البته  ، نزدیک است  از عمر دنیا گذشته  که  با آنچه  و در مقایسه  مانده  باقی ص

را   آن  که  دنیایی دیگر نیز، در عمر  ها قرن ده  و گذشت  آیه  این  مرور قرنها بعد از نزول

  حساب  به  چیزی اند، زده  تخمین  از آنیا بیشتر   میلیارد سال  معاصر پنج  دانشمندان

باشد. در  می  نزدیک  ای هر امر آمدنی  که  است  اعتبار نزدیک  این  به  آید لذا قیامت نمی

  که  ـ در حالی ص  اکرم  رسول  روزی  که  است  آمده  انس  روایت  به  شریف  حدیث

فرمودند:   کردند پس می  یسخنران  اصحابشان  بود ـ برای  غروب  به  مشرف  آفتاب

  از آن  که  آنچه  به  ، از عمر دنیا نسبت اوست  قدرت  در قبضه  جانم  که  ذاتی  سوگند به»

از   که  آنچه  به  روز شما نسبت  از این  که  زمانی  اندازه  جز به  است  نمانده  ، باقی گذشته

 «. بینیم از خورشید نمی  اندکی جز چیز  اکنون و ما هم  است  مانده  ، باقی گذشته  آن
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 ص  اکرم  رسول  برای  ای معجزه  عنوان  ـ به  یعنی: ماه « ماه  شکافت  و از هم»
  در معنای  که  است  کرده  روایت  عطاء از پدرش بن شد. عثمان  گردید و دو پاره شق

  نشده  ز شکافتهیعنی: تا هنو«. خواهد شد  شکافته  زودی  به  ماه»گفت:   از آیه  بخش این

  جسم در  و التیام  حکما را دارند و خرق  مشرب  تفسیر که  از اهل  . و کسانی است

گوید:  می کثیر نظرند. اما ابن  دانند، نیز بر این جایز نمی  قیامت  از وقوع  را قبل  سماوی

در   واقعه  این  ،که پیوست  وقوع  به ص  اکرم  رسول  ، در زمان ماه  شدن و دو پاره  انشقاق»

باشد. و  می  مورد اتفاق علما  و در میان  رسیده  اثبات  به  متواتر با اسانید صحیح  احادیث

و غیر   ، مسلم بخاری«. بود ص  حضرت  آن  و قاطع  پردرخشش  از معجزات  یکی  این

  درخواست صخدا   از رسول  مکه  مردم»فرمود:   اند که کرده  روایت از انس  ایشان

  به  دو پاره  صورت  را به  ماه ص  حضرت آن  را بنمایاند پس  ای نشانه  برایشان  کردند که

  دیگری  در روایت«. شد  واقع  ماه  دو پاره  میان حراء در  کوه  نمایاندند تا بدانجا که  آنان

قرار   ابوقبیس  بر کوه  دیگر آن  و پاره  قعیقعان  کوه  باالی  ماه  پاره  یک»که:   است  آمده

فرمود: در عهد   اند که کرده  روایت مسعود از ابن  ومسلم  بخاری  همچنین«.  گرفت

تر از  دیگر پایین  ای و پاره  کوه  باالی  ای شد، پاره  شق  پاره دو  به  ماه ص  اکرم  رسول

  که را  ای معجزه  یعنی«. بنگرید  اینک»فرمودند:  ص  اکرم  رسول اثنا  . در این آن

 کنید.  بودید، مشاهده  کرده  درخواست

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ببینند  ص  حضرت آن  برای  ای یعنی: معجزه «ببینند  ای نشانه»  قریش  کافران « و هرگاه»

برتابند   روی  آن  به  ایمان و  و از تصدیق «کنند  اعراض»باشد؛   ایشان  بر نبوت  دال  که

  که  نیرومند و سخت  است  سحری ، معجزه  یعنی: این «مستمر  است  و گویند: سحری»

  باشد، اعراب  و مستحکم  چیز قوی  یک  که  گاه آید. آن می  فایق  بر هر سحر دیگری

  ، جادویی معجزه  این  بود که  این« مستمر» از  یا مرادشان«.  استمر الشی»گویند:  می

 . دار و مستمر است دنباله
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گفتند:   شد، مشرکان  دو پاره  ماه  که  گاه گویند: آن می  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  نیز این  آیا آنان  ها بپرسید که راه  ، از مسافران پس  است  ما را سحر کرده صمحمد 

  پدیده  ما این ! کردند. آنها نیز گفتند: بلی  سؤال  اند یا خیر؟ و از مسافران را دیده  پدیده

از   خود قبل  من گوید: می مسعود شد. ابن  ( نازل2ـ  1)  آیات  گاه . آن ایم دیدهرا 

  مشرکان  . پس دیدم  در مکه  دو پاره  شکل  را به  ، ماه مدینه  به ص  اکرم  رسول  هجرت

 شد.  نازل  آیه  این  گاه ! آن! است  جادو شده  گفتند: ماه

 

 ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 «را  خویش  و هوسهای  و هوی»را  ص  اکرم رسول  نبوت  کافران «مردندش  و دروغ»

ظهور  را بعد از  و حق «کردند  پیروی»  آراست  خود برایشان  های با وسوسه  شیطان  که

  منتهی  سرانجامی  به  یعنی: هر کاری «دارد  مستقری  و هر کاری»رد نمودند   آن

خیر در  انهایت اما  در آخرت  یا بدبختی  نیا و نیکبختیدر د  یا پیروزی  شود؛ از ناکامی می

؛  است  هر کار حقیقتی  است: برای  این  گیرد. یا معنی شر قرار می  خیر و شر در اهل  اهل

  به  که  شود و آنچه می نمایان   زودی  در دنیا مقدر باشد، به  که  حقیقت  از آن  آنچه  پس

 شود. می  شناخته  زودی  باشد، نیز به  شده  موکول  آخرت

  به  پیروزی  که  است  ایشان  به  ای و مژده صخدا   رسول  برای  نیز تسلیتی  آیه  در این

  جاویدان  بلند و بهشت  نیز درجات  خواهد بود و در آخرت  در دنیا همپیمانشان  زودی

 . است  و پیروانشان  ایشان  از آن

 

 ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  
 یعنی: « است  رسیده  ، بدیشان است  عبرت  درس  در آن  که  خبرها آنچه از اعو قط»

،  است  شده  بیان  در قرآن  داستانهایشان  که  انگار پیشین  دروغ  های از اخبار امت اقطع

  دست در آنها برای   تأمل  که  است  رسیده  کفار مکه  به  هایی درسها و موعظه  چنان

 . است  شرراتها و بدیها کافی  ناز آ  برداشتنشان
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 ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  
و   در محکمی  که  رسا و تامه  حکمتی  عنوان  به  یعنی: قرآن « بالغه  است  حکمتی»

  بدیشان ، نیست  و خللی  نقص  هیچ  دارد و در آن اعتال قرار  خود در اوجگاه  استواری

  حال  به دادنها و هشدارها عنی: هرگز بیمی «دهد هشدارها سود نمی  ولی»  است  آمده

 گرداند. برمی  حق  را از پذیرش  ، آنان بخشد زیرا عنادشان نمی  سودی  معاندان

 

 ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
و رنجور   خسته  و خود را در دعوتشان « برتاب  روی  از آنان» !صمحمد   ای « پس»

  سوی  بهدعوتگر  که  روزی»  تأثیر گذار نیست  آنانو هشدار در   بیم  ، از آنجا که نکن

انتظار  آنان   روز را برای  این !صمحمد   یعنی: ای «کند می  دعوت  ناشناخته  چیزی

  است و غریبی   : رخداد وحشتناك ﴾ېئ  ىئ﴿و   است . دعوتگر: اسرافیل بکش

  امر بزرگی با نظیر چنان   آن از  قبل  شناسند چرا که بینند، نمی می  بزرگ  را از بس  آن  که

  صحنه  سوی  به  رفتن ، رخداد وحشتناك  بودند و آن  را ندیده  و مانند آن  نداشته  ناختش

 . است  روز قیامت  حساب  هولناك

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  پ   
  بیرون دخو  از قبرهای  که  یعنی: روزی «اند خود را فروهشته  چشمهای  که  در حالی»

  چون»کنند  می و پستی  ذلت  احساس  که  از بس  است  خوار و ذلیل  آیند، چشمهایشان می

  ضعیف  چشمان ، با و خواری  یعنی: در اثر ذلت «آیند از قبرها بر می  پراکنده  ملخهای

د مانن  شان آمیختگی  هم و به  در کثرت  آیند، گویی می  خود بیرون  از گورهای  ای و خسته

 اند. درآمیخته همدیگر  به  هستند که  انبوهی  پراکنده  ملخهای
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 ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
  اسرافیل  که «دعوتگر  آن  سوی  به»  و تأخیری  درنگ  هیچ  و بدون « سرعت  به»

روز بر   آن ! آری « است  روز دشواری  گویند: امروز چه می  شتابند. کافران می»  است

  از مفهوم که  چنان  نیست  سخت  بر مؤمنان  ولی  است  و دشواری  ار روز سختکف

 شود. می  دانسته  آیه  نای  مخالف

 

 ٿ  ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  به نیز  نوح  قوم»  دیگر و از جمله  های ، امت از قریش  یعنی: پیش « از آنان  پیش»

  حق  عبودیت  به  نوح  انتساب «خواندند  ا دروغزنما ر  پرداختند و بنده  تکذیب

  نوح فقط  که  است  حقیقت  بر این  او و تنبیهی  برای  و تشریفی  ، گرامیداشت تعالی

  برآورده  است  همانا عبودیت  خود را ـ که  از آفرینش  هدف  وقت  در آن  بود که

وجود  أخداوند  برای  ابد دیگریجز او ع  زمین  بر روی  هنگام  در آن  گردانید، چه

و با »را دادند   گی دیوانه  نسبت  وی  به  نوح  امت « است  ای و گفتند: دیوانه»  نداشت

،  و خشونت  و دشنام  زجر وشکنجه  با انواع  یعنی: نوح« برخورد شد  درشتی  او به

 . فشار قرار گرفت  تحت  آنان  سوی شد و از  رانده  نبوت  و تبیین  رسالت  تبلیغ  از میدان

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 « برس  داد من  ؛ به شدم  مغلوب  که: من  پروردگار خویش  جناب  دعا کرد به  پس»

 نصرت  طالب  نوح  بود که  گونه بگیر. بدین  انتقام  از آنان  خویش  و دین  من  وبرای

 و از آنان  برده  پی  بر گمراهی  انآن  و پافشاری  تمرد، سرکشی  به  شد چرا که  آنان بر 

زیر   را به  آمد و نوح می  از آنان  که: یکی  است  شده  بود. روایت  شده  أیوسم اتمام 

افتاد و  می  بر زمین  هوش بی  از خفگی  فشرد که می  را آنچنان  گلویش  خود افگنده  پای

ر ب : بار الها!يعلمونالنهمإفلقومياغفراللهم»کرد:  دعا می  آمد، چنین می  هوش  به  چون

 «.دانند نمی  بیامرز زیرا آنان  قومم

 



 

8298 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  
آسابر  و سیل  ، پیاپی سخت  که « گشودیم  بسیار ریزان  آبی  را به  آسمان  درهای  پس»

 . ریخت فرومی  آنان

 

 چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
  جایگاه  تنورها را که  درون  و حتی  زمین  یعنی: همه « رشکافتیمها ب چشمه  و از زمین»

  کاری  برای  تا آب»؛  گردانیدیم  ای و بر شکافته  روان  های ، چشمه است  آتش  فروزش

  برای  زمین  و آب  آسمان  ، آب یعنی: تا سرانجام « پیوست  هم  بود، به  مقدر شده  که

  امر فیصله  .آن پیوست  هم  شد و به  بود، جمع  شده  فیصله  انآن  در باره  که  امری  انجام

 بود.  در آب  با غرق  ، همانا هالکتشان شده

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
  ای را بر کشتی  یعنی: نوح « سوار کردیم  آجین  دار و میخ تخته  و او را بر کشتی»

بود،   پیوسته  محکم  هم  بهها را  تخته  ها آن و میخ  داشت  عریضی  های تخته  که

 بود.  استوار و مستحکم  ، سخت نوح  کشتی  که  است  . مراد این سوارکردیم

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ک  
ما،   داشت نگه ما و با حفظ و  در منظر و دیدگاه  کشتی  یعنی: آن «بود  زیر نظر ما روان»

  کردن  روان یعنی: «بودند  کرده  ناسپاسی او را  که  کسی  جزای  عنوان  به»بود   روان

  نعمت  آنها این بود و  نعمتی  برایشان  که  کسی  بود؛ همان  نوح  برای  ، پاداشی کشتی

  برای  جزا و انتقامی  عنوان  به  است: آنان  این  بودند. یا معنی  کرده  و ناسپاسی  را کفران

 شدند.  ساخته  بودند، غرق  هداد را مورد انکار قرار  دعوتش  که  نوح
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 گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
  عبرتی  عنوان  را به  کشتی  آن  راستی  یعنی: به « گذاشتیم  باقی  را آیتی  آن  راستی  و به»

  بر کوه  نوح  از وجود کشتی  تا هنوز هم  که  چنان  گذاشتیم  باقی  گیران عبرت  برای

  ، به کردیم  آنان با  را که  برخوردی  است: این  این  معنی  لیقو رود. به می  سخن«  آرارات»

  ای پندگیرنده  هیچ آیا  پس»  گذاشتیم  باقی  آیندگان  برای  ای و موعظه  عبرت  عنوان

 گیرد؟.  ، پند و عبرت نشانه  از این  که«  هست

 

 ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ڱ  
 من  و هشدارهای  یعنی: عذاب «؟ من  و هشدارهای  من  بود عذاب  چگونه  پس»

پیامبر   برای  بود که  گونه گنجد و بدین نمی  در وصف  بود که  و عجیب  هولناك  ای گونه به 

 . گرفتیم  انتقام  خود نوح

 

 ڻ  ۀ   ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ
 را  وکسی«  کردیم  آسان»و حفظ   یادگیری  یعنی: برای «ذکر  را برای  قرآن  و هرآینه»

است:   این  معنی دیگر  قولی . به نمودیم  یاری  آن  باشد، بر یادگیری  حفظ آن  جویای  که

پند و اندرز   انواع  آن در  چرا که  کردیم  آماده  پذیری  و موعظه  پندگرفتن  را برای  قرآن

  پند و عبرت  آن  از مواعظ وعبرتهای  که « هست  پندپذیری  آیا هیچ  پس»  قرار دادیم

و   آن  نمودن  ، بسیار تالوت قرآن  و آموختن  بر فراگیری  است  انگیزشی  کریمه  گیرد. آیه

  ( از سوره37)  در آیه  معنی  نظیر این که . چنان آن  معانی  فهم  در طلب  کردن  شتاب

  را بر زبان  قرآن  عزوجل  اگر خدای»گوید:  می كعباس  . ابن است  نیز آمده«  مریم»

«. کند  نطق  وی  کالم  به  که  توانست نمی  از خلق  کرد، هرگز احدی نمی  ها آسانانسان

از   گرفتن پند  و هشدار در مورد لزوم  تجدید تنبیه ژڻڻ  ۀژ در تکرار   حکمت

  در نفوس  معانی  ساختن و پایدار  تثبیت  برای  قرآن در  زیرا هر تکراری  است  قرآن

 باشد. انسانها می
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 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   ہ  ہ  ہ  ہ 
 پیامبری  به  او در میانشان  بودند که هود  عاد: قوم «پرداختند  تکذیب  عاد به»

بود   چگونه  پس»دادند   و او را آزار و شکنجه  پرداخته  وی  تکذیب  شد اما به  مبعوث 

  چگونه  آنان  و انذار ما برای  عذاب  یعنی: بشنوید که «؟ من  و هشدارهای  من  عذاب

باد صرصر  قولی: بسیار سرد. به  یعنی: بادی « صرصر فرستادیم  بادی  ما بر آنان»بود: 

یعنی: « دار دنباله  شوم  در روزی»باشد   داشته  و هولناکی  سخت  صدای  که  است  بادی

  خود چنان  نحوست و با و مستمر بود  پیوسته  آن  گی و ناخجسته  شومی  که  در روزی

روز   آن  نحوست»گوید:  کثیر می گردانید. ابن  شان هالك اتمام  که  استمرار یافت  برآنان

«. یدگردان  پیوست  اخروی  عذاب  آنها را به  دنیوی  عذاب  مستمر بود که  جهت  بدین

  و بزرگ  کوچکشد و   نازل  ماه  چهارشنبه  در آخرین  عذاب  این»گوید:  می ك عباس ابن

بر   بود، نه  و شوم  عاد نحس  روز، بر کفار قوم  آن  که  است  مراد این«. را نابود کرد  آنان

( و 11عدد )  به  ، تشاؤم نبود بنابراین  روز نحس  آن  ذات  پس  و بر مؤمنان  پیامبرشان

 . نیست  صحیح ااز اعداد، شرع  آن  امثال

 

 ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ     ۇ
زیر  را از  یعنی: آنان «کند را از جا می  مردم  که»بود   باد سختی  باد صرصر چنان  نآ

گوید:  می کند. مجاهد ، از جا می و ریشه  خرما از بن  درخت  کندن بر  همچون  پایشان

  چنان  کوفت می  بر زمین  محکم  کند و بر سرهایشان بر می  باد صرصر آنها را از زمین»

  این  معنی  قولی به «.شد جدا می  از بدنهایشان  و سرهایشان  خرد گشته  انگردنهایش  که

کند  بر می  زمین کشید و از می  بیرون  هایشان را از خانه  باد صرصر مردم  است: آن

را   آنان  خداوند متعال «بودند  ای برکنده  از ریشه  خرمای  درختان  های تنه  آنان  گویی»

  بر زمین  کند و بر روهایشان برمی باد آنها را از جا  که  گاه ـ آن  شان تقد و قام  در درازی

سر ندارند.   که افتند درحالی می  زمین بر  که  کرده  تشبیه  خرمایی  درختان  کوبید ـ به می

 . خویش  از ریشه  شده  کنده  منقعر: یعنی
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 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې     ى   ى  ائ  ائ   ۋ  ۅ   
 و  تهویل  برای  عبارت  تکرار این «؟ من  و هشدارهای  من  بود عذاب  ونهچگ  پس»

  ایم کرده  آسان  پند آموزی  را برای  قرآن او قطع»  در دلهاست  و هراس  بیم  افگندن

  تجدید تنبیه  ای، بر گفتیم  که نیز چنان  عبارت  تکرار این «؟ هست  پندپذیری  آیا هیچ پس

 بیان  ( دو معنی17)  آیه  )للذکر( همچون  برای  . مفسران آنهاست  به  دادن  و توجه

 و دیگری  تر است مناسب  و سیاق  مقام  به  معنی  این  که«  پندپذیری«  اند؛ یکی کرده 

  همانند قرآن  الهی  از کتابهای  کتابی  هیچ»است:   شده  روایت  که . چنان و یادگیری« حفظ» 

 «. است  نبوده  هتا آخر حفظ شد  از اول

 

 ەئ  ەئ  وئ    وئ  
  را که  ثمود پیامبرانی  یعنی: قوم «کردند  را تکذیب  ثمود هشداردهندگان  قوم»

  پیامبرشان  است: آنان  این  کردند. یا معنی  بودند، تکذیب  شده  فرستاده  سویشان به

از انبیا   یکی  ذکر شد زیرا هر کس  جمع  صیغه  شمردند و به  را دروغزن  صالح

 ‡پیامبران  چه  است  کرده  را نیز تکذیب  سایر آنان  کند، در حقیقت  را تکذیب‡
 اند. داشته  کاملی  و هماهنگی  ، اتفاق الهی  شرایع  و کلیات  اصول  سوی  به  در دعوت  همه

 

 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
  چگونه یعنی: «؟ کنیم  را پیروی  خودمان از  آیا تنها بشری»  صالح  قوم «و گفتند»

  و بر دعوت  و تنهاست  او تک  عالوه و به  خود ماست  از جنس  که  کنیم  را پیروی  بشری

یعنی: اگر  «بود خواهیم   در گمراهی اما واقع  صورت  در این»ندارد؟   پیروی  خود هیچ

 «و در سعر»بود   خواهیم  در اشتباهو   دور از حق ، صورت  ، در این کنیم  ما از او پیروی

قولی: مراد از )سعر(  بود. به  خواهیم  و سختی  و رنج  ، ما در عذاب صورت  یعنی: در آن

  خواهیم  گی ، ما در دیوانه از صالح  پیروی  در صورت  ، یعنی است  گی در اینجا دیوانه

 بود.
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 ىئ  ی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ  
ما   همه  او از میان  یعنی: چگونه « است  ما ذکر بر او فرود آمده  همه  میانآیا از »

او  از  هستند که  ما کسانی  در میان  که در حالی  شده  گردانیده  مخصوص  و نبوت  وحی به

  دروغگویی یعنی: او « خودپسند است  او دروغگویی  بلکه  نه»کار سزاوارترند   این  به

 . است ، یا ناز و تکبر و غرور ز. اشر: نشاط و شادمانیاز حد متجاو  است

 

 جب  حب  خب  مب    ىب       يب  
 یا  است  آیا صالح « کیست  گستاخ  دروغگوی  که  فردا خواهند دانست  زودی  به»

 . است  در دنیا، یا روز قیامت  بر آنان  عذاب  فرود آمدن  ؟ مراد از فردا؛ وقت آنان

 

 مث     جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث
؛  هستیم  صخره  از درون  آن  آورنده یعنی: بیرون « شتر هستیم  ماده  ما فرستنده  هرآینه»

نماز   رکعت دو  صالح  که  است  شده  اند. روایت پیشنهاد کرده  آنان  که  گونه همان

  نشد و کوها  بودند شکافته  کرده  تعیین  وی  قوم  که  ای صخره  گاه گزارد و دعا کرد آن

  آزمایش  برای»آمد   بیرون  از آن  ای الجثه و عظیم  و شتر بزرگ  پدیدار گشت  شتر از آن

  چه  که  صالح  ای « باش  آنان  مراقب  پس»  ابتال و امتحانشان  یعنی: برای « آنان

 رسد. تو می  به  آنان  از سوی  که  بر آزارهایی « کن  و شکیبایی»کنند  می

 

 پ  پ  ڀ     پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ 
  تقسیم» شتر  ثمود و میان  قوم  یعنی: در میان « در میانشان  آب  که  خبر ده  آنان  و به»

  تعالی  حق  که  چنان  و روز دیگر از آنان  شتر است  روز از آن  یک « است  شده

  آبشخور روزی او و  برای  آبشخوری»:  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ژ فرماید:  می

  یا هر کدام «بود خواهد  نوبت  به  را آب  هر کدام»«. 155شعراء/« » شماست  رایب  معین

. مجاهد  است  آب از  معین  ای و بهره  حاضر باشند. شرب: حصه  از آب  ای در حصه
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بیاشامند و در   و از آن  بوده حاضر  خود بر آب  ثمود در روز نوبت  قوم  یعنی»گوید:  می

، شتر  آنان  در روز نوبت»گوید:  می ك عباس ابن«. را بدوشند  شتر شیر آن  روز نوبت

بودند و   در نعمت  داد و آنها از شیر آن می آنها شیر  نوشید و به را نمی  از آب  چیزی

  باقی  چیزی  آب  از آن  که  طوری  نوشید به را می  آب  بود، همه  شتر می  روز نوبت  چون

 «.ماند نمی

 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
را   رفیقشان  شده  دلتنگ  تقسیم  ثمود از این  یعنی: قبیله «را صدا کردند  رفیقشان  پس»

  نام به  و شروری  شتر برانگیختند و او فرد بدبخت  کردن  ندا کردند و او را بر پی

شتر  یعنی: او بر «کرد  نمود و شتر را پی  درازی  او دست  پس»بود؛ «  سالف قداربن»

  جسارت شتر  کردن  پی  اسباب  به  دراز کردن  کرد، یا بر دست  را پی  آنبرد و   حمله

شتر   بر سر راه  درختی  قدار در بن»گوید:  می  اسحاق کرد. محمدبن  و شتر را پی  نموده

را   پایش  ساق  عضله تیر  و با آن  انداخت  آن  سوی  به  و ابتدا تیری  گرفت  کمین  صالح

او را   گاه آن  شکست او را  پای  برد و پی  با شمشیر بر او یورش  سقرار داد، سپ  هدف

 «.کرد  ذبح

 

 ٺ  ٺ          ٿ  ٿ    ٿ  
  سوره  در همین  آیه  تفسیر نظیر این «؟ من  و هشدارهای  من  بود عذاب  چگونه  پس»

 است:  آن  تفسیرکننده  بعدی  و نیز آیه  گذشت

 

 ڤ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ 
 « فرستادیم فریاد مرگبار  یک  سرشان بر»شتر   کردن از پی  در روز چهارم «ما  هرآینه»

و مانند »  است  جبرئیل مرگبار  . مراد از آن: بانگ است  آمده« هود«  در سوره  که چنان

و   حظیره  محتظر: صاحب «ریز شدند ها، ریز کومه  شکسته  در هم  خار و خاشاك

کند تا آنها را از باد و  می  درست ( )پرچین  آغل  خویش  گوسفندان  برای  که  است  کومه
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شدند   گوسفندان  آغل  درون  خشک  خاشاك مانند خار و  آنان  سرما محفوظ دارد. پس

 کنند. می  را پایمال  آن  ، گوسفندان آغل  از دیوارهای  بعد از فروافتادن  که

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
 «؟ هست  ای آیا پند گیرنده  پس  گردانیدیم  آسان  پندآموزی  را برای  قرآن  و هرآینه»

 . گذشت  تفسیر نظیر آن

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 . گذشت (21)  ، در آیه تفسیر نظیر آن «کردند  را تکذیب  لوط هشداردهندگان  قوم»

 

 چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
با  را  آنان  که  است  حاصب: بادی « باد سنگبار فروفرستادیم  سر آنان ما بر  هرآینه»

سحر  وقت  به  که»را   یعنی: جز لوط و پیروانش «لوط را  مگر خاندان»زند  می  سنگریزه

 . بامداد است  از طلوع  پیش  آخر شب  ششم  سحر: یک « دادیم  نجاتشان

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
بر  ما  از جانب  ای و مهربانی  ، انعام دادن  نجات  یعنی: این« ما بود  جانباز   نعمتی»

 او را  سان ، بدین شکر گزارده  هر که»کردند   از او پیروی  بود که  و کسانی لوط

  و به  و مطیع  است  ما مؤمن  ما و رسول  به  را که  یعنی: هر کس « دهیم می  پاداش

 . دهیم می  پاداش  گونه  کند، این نمی  را ناسپاسی  و آن  ماست  ، شکرگزار نعمت ترتیب این

  

 ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
  را از گرفتن  یعنی: لوط قومش «بود  داده  بیم  ما سخت  و لوط آنها را از عذاب»

 در هشدارها  لیو»بود؛   بسیار شدید او هشدار داده  و از عذاب  خداوند متعال  سخت
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  سپس را باور نکردند،  و آن  نموده  در هشدارها شک  یعنی: آنان «برخاستند  جدال  به

و از »شدند:   را مرتکب  دیگری  بزرگ  و جرم  نکرده  حد از کفر و انکار نیز بسنده  بدین

  به  که  فرشتگانی را بر  خواستند تا آنان یعنی: از لوط «خواستند  دل  او کام  مهمانان

  که دهد تا چنان  بودند، دسترسی  آمده  نزد وی  امرد و خوبروی  جوانانی  صورت

و از   فرستاده  پیغام  آنان  به لوط  گمراه  کنند زیرا زن  بود، با آنها بدکاری  شان عادت

خبر   این  که همین  بود پس  کرده  ، آگاهشانلوط  برای  خوبرویی  مهمانان  چنین  آمدن

  رویشان  او در را به  آوردند ولی  روی لوط  سوی  به  جا شتابان  ا شنیدند، از همهر

از   که  خواست می  از آنان  پیوسته لوط در کردند و  شکستن  به  اما آنها شروع  بست

را کامال   یعنی: چشمانشان « را محو ساختیم  دیدگانشان پس»بردارند   دست  مهمانانش

  راه  های باد نشانه  که  شد چنان نمی  در آنها دیده  شکافی  هیچ  که  طوری  به  محو کردیم

  نور چشمانشان أقولی: خداوند کند. به پوشاند، محو می آنها می  بر روی  که  را با خاکی

  و هشدارهای  و گفتیم: عذاب»بود.   خود باقی  حال  به  چشمانشان  که برد، باآن  را از بین

 . نیز گذشت  ما را بچشید. تفسیر نظیر آن  هشدارهای  و مزه  یعنی: حاصل «بچشید ما را

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
بامداد؛   هنگام  یعنی: به «آمد  آنان  سر وقت  پیگیر به  عذابی  دم دهیسپ  که  راستی  و به»

هرگز   آنان و از  جا گرفت  در میانشان  آمد که فرود  برآنان  ، فراگیر و پیوسته عام  عذابی

و در   متصل ، عذابی  عذاب  آن  که  است  کرد. یا مراد این  نابودشان انشد تا تمام  قطع

داد   رخ  ، بیان« صبحهم» بعد از«  بکره»قید   آوردن  بود. فایده  آخرت  عذاب  به  پیوسته

بعد از  دوامدار تا  بر زمانی  زیرا صبح  بامداد است  لحظات  در نخستین  بر آنان  عذاب

  اضافه«  بکره»،  صبح  بعد از بیان  شود و چون می  خورشید اطالق  طلوع  و تا هنگام  سپیده

  لحظات  در اولین  بر آنان  عذاب  آمدن فرود  گردید که  معنی  قید مفید این  شد؛ این

 بامداد بود.
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 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ     ے  ے     ۓ  
  ایم کرده  آسان  پندآموزی  را برای  قرآن امرا بچشید و قطع  ایو هشداره  عذاب  پس»

را در   دو پیام  این  خداوند متعال»گوید:  می  بیضاوی «؟ هست  پندپذیری  آیا هیچ  پس

  از پیامبران  هر یک  تکذیب  که  حقیقت  این  اشعار و اعالم  تکرار نمود، برای  هر داستانی

و   پندگرفتن  ، مستدعی هر داستانی  به  سپردن  و گوش  بوده  عذاب  فرود آمدن  تضیمق

تجدید نماید تا  خود را  و بیدارباش  تنبیه  منظور که  این  و نیز به  است  هشدارپذیری

ژ ،  ژژ  ڑ  ڑ  ک ژ در تکرار:   نشود. حکمت  بر انسانها چیره  سهو و غفلت

آیه:   تعالی  حق  که این  یلاما دل«.  است  و مانند آنها نیز همین ژې  ې   ى

دیگر   داستان  درسه  که  تکرار نکرد چنان  داستان  را در این ژڱ  ڱ ڳ  ڱژ

  و دیگر به  تأکید است مفید  حد کافی  به  بار تکرار آن  که: سه  است  تکرار نمود؛ این

 . نیست  نیازی  تکرار مجدد آن

  حق  . البته انسانها از آنهاست  گرفتن رت، پند و عب داستانها در کل  این  از بیان  هدف

 . است  نموده  و آماده  آسان  گرفتن و عبرت  پندپذیری  را برای  کریم  قرآن  تعالی

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  
 . است  شده  بیان  سوره  با ایجاز در این  که  است  داستانی  و آخرین  پنجم  داستان  این

 آل  سراغ  به»بودند  علیهماالسالم  و هارون  موسی  که » هشداردهندگان  و در حقیقت»

ذکر  به أآمدند. و خداوند  وی  و قوم  خود فرعون  سراغ  یعنی: آنها به «آمدند  فرعون 

  به او  بود پس  نبرد زیرا او پیشوایشان  نام  و از خود وی  اکتفا نموده«  فرعون  آل»

در   . فرق است  داخل  معنی  این  در تحت  هینخوا و خواهی  هشدار اولی  این  دریافت

هستند   کسانی همه  باشد زیرا قوم تر می  عام  از آل  که: قوم  است  این«  قوم»و «  آل«  میان

دارند اما آل: فقط   شنوی حرف  از وی  پردازد و آنان می  امورشان  و سردمدار به  رئیس  که

گردد.  بر می  آنان  به  رئیس ، یا خیر و شر سرئی  به  خیر و شرشان  هستند که  کسانی

  باشد که  و معجزاتی  آیات  بلکه  هشداردهندگان  نه« نذر»مراد از   که  جایز است  همچنین

 داد.  آنها هشدارشان  وسیله  به  موسی
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 ۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  
ذکر   که  است  ای گانه نه  اد؛ معجزاتمر «شمردند  ما را دروغ  معجزات  اما آنها همه»

 توانمند  زبردستی  که  فروگرفتیم  را چنان  آنان  پس»  گذشت  سوره  آنها در چندین

  و بر نابودسازی  غالب  گیری در انتقام  که  کسی  فروگرفتن  یعنی: آنها را بسان «گیرد

 . گرفتیم گرداند، فرو نمی  چیز او را ناتوان  و هیچ  تواناست

عاد،  ، نوح  اقوام  ؛ یعنی سوره  در این  ذکر شده  گانه پنج  های امت  شود که می  مالحظه

 اتقریب  آنان  همه  اند زیرا جرم و جزا مشترك  در جرم  همه  فرعون  لوط و آل ثمود، قوم

  و ارتکاب ‡پیامبران  ، تکذیبأخداوند  از: کفر به  عبارت  و آن  چیز است  یک

مرگبار   باد صرصر، بانگ ، طوفان  آنها در میان  و هرچند جزای  است  ریدیگ  معاصی

  و آن  است  آنها یکی  همه  نتیجه  باشد ولی می  ، گوناگون ، باد سنگبار و غرق جبرئیل

و   کفار قریش  ، برای داستانها همه  این  . پس آنهاست  کلی  ساختن  کن و ریشه  براندازی

 . آموز است عبرت  انگار تا روز قیامت روغاز کفار د  امثالشان

 

 ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې    ې     ې  ى  ى  
  کافران آیا»است:   شما رسیده  به صمحمد   دعوت  که  کسانی  و ای  مکه  مردم  ای

  عرب  یاقوم  مکه  یعنی: باید شما مردم «برترند؟»  برشمردیم  که  « اینان  شما از همه

شدند، بهتر   ساخته نابود  کفرشان  سبب  به  که  پیشین  های از کفار امت  انکفارت  بدانید که

  رسید، در امن  آنان  به  بر اثر تکذیب  که  شما از عذابی  وجود ندارد که  دلیلی  نیستند پس

هر   که « است  برائت  حکم  آسمانی  یا شما را در کتابهای»باشید؛   قرار داشته  و امان

 . نیست  چنین اقطع باشد؟!  ایمن أخداوند  کفر و انکار ورزید، از عذاباز شما   کس

 

 ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 که  هستیم  گروهی  یعنی: ما قریشیان « و همپشتیم  ستان کین  گویند: ما جمعی یا می»

  که ما و این  شمار و امکانات  کثرت  سبب  با ما را ندارد، به  رویارویی  توان  نیرویی  هیچ 
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 بر  بلکه  شویم نمی  مغلوب  که  است  متکی  و یکپارچگی  همپشتی  به  کار ما چنان

 . گیریم می  انتقام  و از آنان  پیروز شده  دشمنانمان

 

 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
  شکسته  هم در»  طور عام به  ، یا کفار عرب کفار مکه  یعنی: جمع « جمع  این  زودا که»

  شکست را در روز بدر  آنان  عزوجل  شد زیرا خدای  هم  نو چنی «کنند  شوند و پشت

  نیز پشت  شدند و دیگران  کفر کشته  و سردمداران  شرك  رؤسای  که  طوری  داد به

و   بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث جالله جل  راست  خدای  سپاس  کردند پس

در روز بدر  ص  اکرم  رسول  که حالی فرمود: در  که  است  آمده ك عباس از ابن  نسائی

و   کرده  مناجات  زاری به  پروردگار خویش  بارگاه  خود قرار داشتند، به  مخصوص  در قبه

»گفتند اللهمووعدكعهدكنشدكأ  اليوملمشئتنإ، بعد : بداأرضاألفيتعبد

  که  خواهی دایا! اگر می؛ بارخ دهم جد سوگند می  به  ات عهد و وعده  تو را به پروردگارا!

 اثنا ابوبکر  در این...«.  نگیری قرار  مورد پرستش  بعد از امروز دیگر هرگز در زمین

  بر پروردگارتان !هللا یا رسول  است  کافی»و گفت:   را گرفت ص  حضرت  آن  دست

 و  آمده  خود بیرون  از قبه صخدا   رسول  گاه آن«. و اصرار نمودید  الحاح  سخت

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژگفتند:  کردند، می می  حرکت  خود شتابان  ا زرهب  که  درحالی

  در میان»که:   است  آمده  دیگری  . اما در روایت ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

  کریمه  ، آیه روایت  بنابراین  که«. بود  فاصله  سال  هفت بدر،  و غزوه  آیه  این  نزول

بعد   سال  هفت  دهد که خبر می  باشد زیرا از حقیقتی می  غیبی  ای معجزه  دربرگیرنده

  مکی اـ تمام  گذشت  که نیز ـ چنان  سوره  بلکه  است  مکی  کریمه  آیه  داد پس  روی

 باشد. می

فرمود؛   کند که می  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس جریر از ابن ابن

(  وهمپشتیم  ستان کین  ما جمعی):  ژەئ  ەئ  وئژ  در روز بدر گفتند:  کفار قریش
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شوند و   شکسته  هم در  جمع  این  زودا که):  ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژشد:   نازل  پس

 کنند(.  پشت

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
لذا   آنهاست  اخروی  عذاب  گاه وعده  یعنی: قیامت « است  قیامت  گاهشان وعده  بلکه»

  نیست  عذابی  تمام رسید؛  آنان  به  و سرکوبشان  ، اسارت با کشتن در دنیا  که  عذابی  این

از   ای و طلیعه  مقدمات از  ای فقط مقدمه  این  بلکه  است  شده  داده  وعده  آنان  به  که

  . یعنی: عذاب تر است سهمگین و «تر سخت  و قیامت»  است  اخروی  عذاب  های طلیعه

و   و داهیه: رخداد سخت  . ادهی است روز بدر بزرگتر  بخود، از عذا  در زیان  قیامت

در   قیامت  یعنی: عذاب « تر است و تلخ» ندارد.  درمانی  راه  هیچ  که  است  سهمگینی

 . تر است سخت دنیا  خود از عذاب  و تلخی  مرارت

 

 ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  
فرمود:   اند که کرده  روایت  هاز ابوهریر  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  و ترمذی  مسلم

  کردند پس بگومگو« قدر«  عقیده  درباره ص  اکرم  آمدند و با رسول  قریش  مشرکان

 کرد.  نازل ژمت  ىت  يت حت  خت   ژ اش:  را تا فرموده  آیه  این أخداوند

.  گذشت  سوره  در همین  آیه  تفسیر نظیر این «و سعرند  در گمراهی  مجرمان اقطع»

از   من  که أخدا گفت: سوگند به  که  است  کرده  روایت  باهلی  امامه از ابی  انحب ابن

مت  ىت   حت  خت   ژ تا  ژ ...ی  ی  ی  ی  جئژ  فرمود: آیات  که  شنیدم ص پیامبرش

و   خالق  انسان»گویند:  می  اند که گروهی  . قدریه است  شده  نازل  قدریه  درباره ژ يت

 «. است  خویش  افعال  آفریننده
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 مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  
 آسیب»شود:   گفته  آنان  و به «شوند  کشیده  در آتش  هایشان بر چهره  که  روزی»

 کنید.  را تحمل  آن  عذاب  گرما و شدت  یعنی: جوشش «را بچشید  دوزخ 

 

 حت  خت              مت  ىت  يت        جث   
؛  ایم سنجیده  آن  برای  از قبل  که  مقرر و معین  ای « دازهان  را به  ما هر چیزی  هرآینه»

  و ازلی  قدر سابق  اثبات بر  کریمه  آیه  با این  سنت  اهل  که  ذکر است  شایان «. ایم آفریده»

اشیاء   به  تعالی  حق  از علم  عبارت  اند و آن کرده  استدالل  خلقش  برای  خداوند متعال

  دادن  از روی  محفوظ قبل  آنها در لوح  نمودن  و ثبت  و نوشتناز وجود آنها   قبل

  که  است  عنهما آمده  اهلل رضی عمر ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که . چنان آنهاست

حتيشيكل»فرمودند:  صخدا   رسول بقدر، و   اندازه  چیز به  : همهوالكسلالعجزء

  به  شریف  در حدیث  همچنین«.  وکسالت  ناتوانی  تی، ح است  شده  تعیین  از پیش  قدری

  یاری  عزوجل  از خدای»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت

وماشاء   تو رسید، بگو: قدر اهلل  به  آمد ناگواری  پیش  نشو و چنانچه  و درمانده  بجوی

  كذا لكان  فعلت  نيألو داد و نگو:   انجام  خواست  و آنچه مقدر کرد أفعل: خداوند

را «  راه« »اگر»شد زیرا  می  ، چنان کردم می  چنین  : اگر منالشيطان  عمل  لو تفتح  نإكذا، ف

 «.گشاید می  کارشیطان «روی  به»

  معنی  اشیاء؛ به  به  وی  سابق  محفوظ و علم  در لوح  الهی  سابق  نوشتن  که  باید دانست

  کند بلکه نمی  و اجبار داللت  بر الزام  وجه  هیچ  و به  نبوده  بر بندگان  وی  لاجبار و تحمی

خداوند   برای  ، از قبل است  هستی  در پهنای  آنچه  تمام  که  امر است  بر این  فقط دال

  خدای  که  است  بر این  سنت  اهل  عقیده»گوید:  می  . قرطبی است  بوده  معلوم  متعال

و وجود اشیاء   وقوع  و زمان  مقادیر، احوال  ؛ یعنی است  اشیاء را مقدر کرده  مهه  سبحان

  رفته  وی  سابق  در علم  که  نحوی  آنها را بر همان  و سپس  از ایجاد آنها دانسته  را قبل

شود مگر  نمی  واقع  پایین باال و  در عالم  رویدادی  ، هیچ نماید بنابراین ایجاد می  است

و   ، اراده از علم  نه  است  صادر شده  تعالی  حق  و اراده  ، قدرت رویداد، از علم  آن  که این
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(  )اکتساب( و )کوشش  جز نوعی  دیگری  را در آنها نقش  ، خلق بنابراین  خلقش  قدرت

  آن  اند پس کرده  امر تصریح  بر این  و سنت  قرآن  که  چنان  ( نیست ( و )اضافت و )نسبت

و ما   ما است  قدرت  در حیطه  گویند: اعمال می  و غیر آنان  قدریه  که  نیست  هگون

 «.باشد غیر ما می  دست  و مواعید به  آجال اما  هستیم  خویش  اعمال  آفریننده

  و به  معین مقدر و  اندازه  چیز را به  ما همه»باشد:   این  آیه  معنی  که  جایز است  همچنین

وجود دارد. در   تالزم  نوعی  هر دو معنی  میان  که«.  ایم آفریده  تمام  کمیو مح  استواری

ابعاد و   میان  هماهنگی وجود  به  بردن  جدید با پی  علم  که  گفت  توان می  صورت  این

  دست  آیه  این  معنی  حقیقت از  ابعادی  پروردگار، به  از خلقت  بسیاری  های پدیده  احجام

 . است  یافته

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ  پ  
در  ما  و فرمان  یعنی: حکم « زدنی  هم  به  چشم  ، چون بار نیست ما جز یک  و فرمان»

و   کردن  بسته بصر:  . لمح همزدنی  به  ، مانند چشم است  کلمه  خود، یکبار یا یک  سرعت

 . است  چشم  کردن باز  سپس

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
  و امثال  ! اشباه قریش  گروه  یعنی: ای « نابودکردیم  شما را سخت  همانندان او قطع»

آیا   پس»  نابود کردیم  شما را سخت  و یاران  ها، یا پیروان امت  شما از کافران

  پیامهاپی  این  بودن  حق  و به  ها پند گرفته از اندرزها و موعظه  که «؟ هست  ای پندگیرنده

  گذشته  های بر امت  رود که  همان  بر وی  که و از این  الهی  ، از مجازات ببرد و بنابراین

 ، بترسد؟. است  رفته

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  
  انجام ها از خیر یا شر امت  که  آنچه  یعنی: تمام « ها هست اند در نامه کرده  و هر چه»

ها  امت  که  آنچه  است: تمام  این  معنی  قولی . به است  شده  محفوظ نوشته  اند، در لوح داده
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اند،  داده  و ترتیب  نوشته  نگهبان  فرشتگان  که  هایی اند، در نامه داده  از خیر یا شر انجام

 . است  شده  ثبت

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
  افعالشان و  و سخنان  خلق  چیز از اعمال  یعنی: همه « شده  نوشته  و هر خرد و بزرگی»

  شده  نوشته محفوظ  آنها ـ در لوح  ارزش و بی  و با ارزش  و بزرگ  از کوچک  ـ اعم

عنها   اهلل رضی  عائشه  به  خطاب صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث است

  آنها از جانب بپرهیز زیرا برای   شده  ناچیز شمرده  از گناهان ! عائشه  ای»فرمودند: 

 «. است  پرسشی أخداوند

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  
 در باغها و  یعنی: ایشان «باغها و جویبارهایند  در میان  پرهیزگاران  گمان بی»

  فرحبخش  های و سایر نوشابه  از آب  دارند که قرار  و گوناگونی  متنوع  جویبارهای

 . است  شده  ساخته  غیر سکر آور جاری  ، شیر و شراب وگوارا؛ مانند عسل

 

 ڄ  ڃ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
یعنی: در  « صدق  و قرارگاه  در مجلس»باغها و جویبارهایند:   در میان  پرهیزگاران ! آری

باشد و  پروردگار می ، جود و احسان  ، فضل کرامت  و سرای  است  پسندیده  که  بهشتی

  که  فرمانروایی «توانایند نزد فرمانروای»  نیست  و گناهی  گی لغو، بیهوده  هیچ  در آن

  نزد حق  بهشتیان  پس  تواناست بخواهد  کند و بر هر چیز که نمی  چیز او را ناتوان  یچه

  عندیت  شود که می  دارند. خاطرنشان قرار  و شریفی  گرامی  بس  و منزلت  در مقام  تعالی

 . نیست  مکانی  در اینجا، عندیت
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 ﴾رحمن   سوره ﴿
 . است  آیه  (78)  و دارای  است  مکی

 

  از اسمای  که  رحمن  با اسم  شد که  نامیده«  رحمن«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

باشد،  می  تعالی  حق  در رحمت  مفید مبالغه  . رحمن است  شده  افتتاح  است  الهی  حسنای

  شده  نیز نامیده«  القرآن عروس«  نام به  سوره  این  . همچنین است  مهربان  او نهایت  یعنی

فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است علی  روایت  به  مرفوع  شریف  یرا در حدیثز

  و عروس  است  هر چیز عروسی  : برایالرحمنةسورالقرآنوعروسعروسشيلكل»

 «.باشد می  رحمن  سوره  قرآن

  که چنان ولی   است  مدنی اتمام  سوره  این  که  شده  نوشته  و هرچند در اکثر مصاحف

 اتمام  سوره این   که  است  تر آن گویند: صحیح می  کثیر و جمهور مفسران ، ابن قرطبی

گوید:  می  عباس ابن  که ژ...ک  ک  گ  گ  گژ آیه:   استثنای  ، به است  مکی

 . است  مدنی  آیه  این

 صخدا   رسول فرمود:  که  است  آمده  از جابر  ترمذی  روایت  به  شریف  در حدیث
  خواندند و اصحاب  تا آخر برایشان  را از اول«  رحمن«  خود آمدند و سوره  نزد اصحاب

را   سوره  این  دیدار با جن  شب در  وقتی»فرمودند:  ص  حضرت  آن  بودند پس  ساکت

  به  من  هرگاه  بود که  بودند زیرا چنان خود از شما بهتر  در واکنش  ، آنان خواندم  بر آنان

،ربنانكذبةنعممنءالبشيگفتند:  ؛آنها می رسیدم می  ژ ک  گ  گ  گ ژآیه: 

حمد  خدایا!  پس  کنیم نمی  را تکذیب  ردگارمانپرو از نعمت   ما چیزی ! : نهالحمدفلك

  شده  . روایت است  مکی  سوره  این  که  است  بر آن  نیز دلیل  حدیث  این«.  توست  از آن

  شده  بر تو نازل  که  از آنچه»گفت:  ص  اکرم  رسول  به  منقری صمعا بن قیس که   است

 را  آن»خواندند. گفت:   را بر وی«  رحمن«  هسور ص  حضرت  آن«.  بخوان  ، بر من است

گفت:   گاه کردند آن  اعاده  بار بر وی  را سه  آن  قرائت ص  اکرم  رسول«.  کن  بر من اعاده

ناأهذابشر،ولمثمر،ومايقولعالهأ،ولمغدقسفلهأ،وةلحالوعليهنإو،ةلطالولهنإواهلل»

،  است  ای زیبایی را  قرآن  این  خدا سوگند که  : بهاهللرسولنكأوالاهللإلهإالنأشهدأ
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  ستدار ا مثمر و میوه  آن  و باالی  کننده سیراب  آن  ، پایین است  ای شیرینی  بر آن  گمان بی

  که  دهم می  گواهی  من  اینک باشد پس  قادر نمی  سخنی  چنین  بر گفتن  بشری او قطع

 «. خدا هستی  رسول تو  که  دهم می  و گواهی  نیست  جز معبود یگانه  داییخ

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
  یتعال  حق  باشد پس می  بر بندگانش  الهی  های نعمت  بر شمردن  برای  سوره  این  هرگاه

،  ؛ بیشترین خویش و فواید  آنها و در منفعت  بزرگترین  از نظر قدر و مرتبت  را که  نعمتی

  خدای»فرماید:  و می  گردانیده  ها مقدم ، بر دیگر نعمت آنهاست  و بزرگترین  ترین تمام

  را آموزش  قرآن»باشد  می  و اخروی  دنیوی  بزرگ  های نعمت  حقیقی  منعم  که « رحمان

  قرآن  عظمای  نعمت  گردانید. پس  آسان  را بر مؤمنان  و حفظ آن  و فهم  و فراگیری «ادد

 بگزارید.  باشد، سپاس می  دو جهانی  مدار سعادت  را که

 

 چ  چ  ڇ   
 «.را آفرید  انسان»و فرمود:   گذاشت  منت  آفرینش  نعمت  به  سپس

 

 ڇ  ڇ  ڇ  
و   تفاهم  سبب  را که  انسان  به  و بیان  نطق  و آموزش  ، تعلیم نعمت  سومین  در بیان  سپس

مراد از  «آموخت  او بیان  به»نهاد و فرمود:   ، منت اوست  وگو و مکالمه گفت  وسیله

  زبانها و گویشها و نیروی  قولی: مراد از بیان: تعلیم . به اشیاء است  نامهای  ، تعلیم بیان

باشد. و  می  و بیان  نطق و  اندرونی  تعبیر از معانی  وینیر  ؛ یعنی دیگران  به  فهماندن

  با نطق  که  است  تنها موجودی  انسان ! . آری است  داده  را ترجیح  قول  کثیر این ابن

 کند. می  تکلم زبان   هزاران  را به  ، میلیاردها کلمات حرف  وهشت بیست

 ، علم  فراگیری  برای  داد انساناستع  که  نیز هست  حقیقت  این  گویای  کریمه  آیه

دارد   اشاره  حقیقت  این  به  ذکر قرآن  ساختن  و مقدم  و امتیاز اوست  ویژگی  بزرگترین

 . است  گیرد، قرآن فرامی  انسان  که  چیزی  بزرگترین  که
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 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
 رر و درمق  حساب  ، به دو پدیده  یعنی: این «دارند  معینی  ، حساب خورشید و ماه»

خورشید و  ، کنند، در نتیجه و از آنها تجاوز نمی  داشته  سیر دورانی  معینی  برجها و منازل

، میعاد  کشاورزی  های ها و سالها، فصل خود؛ بر تعداد ماه  سیر و سفر معین  با این  ماه

  حیوانو   ، نبات انسان  را برای  و فواید بسیاری  نموده  و عمر بشر راهنمایی  معامالت

 آورند. برمی

 

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
  پرداخته  زمینی  سفالی  از عوالم  ای در پاره  خویش  های نعمت  بیان  به  تعالی  حق  سپس

ندارد؛ مانند   ساق  که  است  گیاهی  نجم «کنند می  و شجر سجده  و نجم»فرماید:  و می

خرما. مراد از سجود   نند درخت؛ ما است  ساق  دارای  که  است  و شجر گیاهی  گندم  گیاه

  ، به مکلف  کنندگان سجده  همانند انقیاد وتسلیم  خداوند متعال  آنها برای  آنها انقیاد طبعی

  ، ستارگان مراد از نجم»گویند:  می  قتاده و  . مجاهد، حسن است  خویش  اختیار و رضای

 . اعلم هللوا«. رسد نظر می  آشکارتر به  قول  این»گوید:  کثیر می ابن«.  است  آسمان

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  
یعنی: در  « را گذاشت  و میزان»قرارداد   را بر فراز زمین  و آن « را برافراشت  و آسمان»

را بر معیار   هستی  کرد و نیز نظام  ، وضع است  امر کرده  بدان  را که  عدالتی  میزان  زمین

  قامت  باالعدل» است:  آمده  شریف  ر حدیثبرقرار کرد. د  و نظم  ، هماهنگی عدل

 «.اند برپا شده  عدالت  به  رض: آسمانها و زمینواأل  السموات

 

 ک  ک  ک  گ  گ  
ـ   وزن اشیاء، در ابزار  مبادله  در اثنای  که  است  این  یکی  بارز عدل  مصادیق  و از جمله

از   میزان در  که از بهر آن»نید: تجاوز نک  و انصاف  ـ از عدل  در ترازو و سنجه  یعنی

تجاوز نکنید.   از عدل  نهاد که  خاطر آن  را به  میزان  تعالی  یعنی: حق «حد تجاوز نکنید
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  در وزن  عدالت  رعایت  به أو خداوند  ترازو است  مراد از میزان»گوید:  می  حسن

قولی: مراد  به«. شود  گرفته  انصاف  شود و هم  داده  انصاف  آن  وسیله  به  دستور داد تا هم

  است  دو ـ ممکن ـ هر  ومادی  بر امور معنوی«  میزان«  حمل  . البته است  قرآن«  میزان»از 

  معلوم  اشیاء با آن  های و اندازه حقایق  باشد که  هر چیزی  مراد از میزان  لذا جایز است

باشد؛ مانند   معنوی  ترازو و چه و ، متر باشد؛ مانند پیمانه  چیز مادی  آن  شود، چه می

 . و معرفتی  علمی  افکار، آراء و ارزشهای

 

 گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
بسنجید و   عدالت  و به  را دادگرانه  یعنی: وزنهایتان «بر پا دارید  انصاف  را به  و وزن»

 «.نیاورید  و کاستی  و در ترازو کمی»کنید   ارزیابی

دستور داد،   در میزان  و برابری  عدالت  رعایت  اوال به  سبحان  خدای  که  کنیم می  مالحظه

  ای و کاستی  کمی از  گاه کرد آن  نهی  بر وزن  و تجاوز از حد با افزودن  از طغیان  سپس

خود   ها، در جای توصیه  از این  یک هر  نمود. پس  نهی  است  و تاوان  زیان  سبب  که

 ارد.د  روشنی  و پیام  معنی

 

 ڱ  ڱ  ڱ    ں   
ـ   آنان و غیر  ، جن از انس  ـ اعم  خلق  را برای  یعنی: آن «نهاد  مردم  را برای  و زمین»

 پدید آورد و گستراند.

 

 ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  آن  خوردن از  انسان  که  است  فاکهه: هر چیزی « است  فاکهه»  یعنی: در زمین « در آن»

  دارای  خرمای  درختان»  در زمین «و»ها  میوه  شاد گردد؛ از انواع  یو  و طبع  برده  لذت

خرما در آغاز   غالف از  است  ، عبارت کسرکاف  به  کم  اکمام: جمع « هاست پوشش

 . است  نیامده  بیرون  آن دارد و هنوز از قرار  آن  خرما در اندرون  میوه  که  برآمدنش
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 ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  
  عنوان به  که  است  حبوباتی  مراد از حب: تمام « ریحان  دار و گیاهان  پوست  یها و دانه»

آنها. عصف:  و مانند  ، جو، ذرت گندم  گیرند؛ چون قرار می  مورد استفاده  مواد غذایی

  ، کاه عصف»گوید:  می  روید. حسن ها می از دانه  که  است  چیزی  کشتزار و اولین  علف

 دارد.  خوشی  بوی  که  است  معروفی  گیاه  ، همان یا ریحان«.  گبر  و ریحان  است

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
  جن  برای  خطاب «شمارید؟ می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام  پس»

پردازند.  می  معنی  این  به  که  سوره  ( از همین11، 11، 11)  آیات  دلیل  ، به است  وانس

  خلقش  برای را  نعمتهایش  سوره  در این  خداوند متعال  . پس استها  آالء: نعمت

ها را  خصلت  ها وبیان نعمت  برشمردن  ، سپس است  آورده  یادشان  و آنها را به  برشمرده

را   تا بندگان  است  داده قرار  فاصله  هر دو نعمت  را در میان  و آن  نموده  دنبال  آیه  با این

  از این  گرداند، هم  ها مقر ومعترف نعمت  و بدین  و متنبه  ود متوجهخ  های نعمت  به

 . است  تکرار کرده بار  ویک سی  مبارکه  سوره  را در این  آیه  ، این روی

با  او را  که  کسی  . مثال به است  شده  شناخته  عرب  ، در ادبیات بیانی  شیوه  این  البته

فقیر  گویند: آیا کند؛ می می  را ناسپاسی  او آن  اند ولی خود نواخته  درپی پی  احسانهای

و   نبودی  پیاده ؟ آیا کنی را انکار می  من  نعمت  ؟ آیا این ساختم  نیازت و بی  نبودی

بند در همچو  ترجیع  تکرار این  که ؟... کنی را انکار می  من  نعمت  ؟ آیا این کردم  سوارت

 گوید: می  کلیب  رثای در  مهلهل  که باشد. چنان یدار م بسیار نیکو و معنی  اموری

المجيررانـجيذاماضيمإكليبعدالمنليسنأعلي

الدبورمنةالعضاذارجفإكليبعدالمنليسنأعلي

الخدورةمخبأذاخرجتإكليبعدالمنليسنأعلي

 . قصیده  آخر این  تا به
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 ڭ            ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 . است  آدم  ، همان انسان  اصل «مانند آفرید  سفال  خشکیده  را از گل  انسان»

شود.   شنیده  و صدایی  صلصله  آن  و برای  شده  خشک  که  گاه آن  است  صلصال: گل

  به  انسان  آفرینش  در بیان  قرآن  عبارات  شود. البته  پخته  با آتش  که  است  فخار: سفالی

، « متغیر و گندیده  از گل»، « خاك را از  آفرید انسان»، چون:  است  متنوع  آن  اعتبار مراتب

  آدم  دارد که  اشاره  حقیقت  این  خود به  تنوع  این«.  خشک  از گل»، « چسبنده  از گل»

دید متطور گر  گل  خود، به  از آفرینش  مرحله  دومین در  شد، سپس  آفریده  اوال از خاك

 ... خشک  گل  به  ، سپس چسبنده  گل  به  شد، سپس  تبدیل دار متغیر و بوی  گل  به  گاه آن

 . است  شده  آفریده  دیگری  از آن  و هم  از آن  ، هم این از  هم  انسان  گویی  پس

 

 ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
  زبانه  دارای  که  است  از آتش  برآمده  مارج: شعله «آفرید  آتش  را از زبانه  و جن»

 روایت  به  شریف  . در حدیث است  اللعنه علیه  همانا ابلیس  جن  و اصل  است  شدیدی

  آفریده از نور  فرشتگان»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  عنها آمده هللا رضی  عائشه 

 «. است  شده  شما توصیف  به  که  از آنچه  و آدم  آتش  از زبانه  اند، جن شده

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
  را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک  کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

 و از او پروا دارید؟.  کرده  او را عبادت  که این  گزارید؛ به و شکر نمی «شمارید می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  تثنیه  صیغه  به  و مغرب  از مشرق « و پروردگار دو مغرب  پروردگار دو مشرق»

 و مغرب  مشرق  دارد و در تابستان  و مغربی  مشرق  تعبیرشد زیرا خورشید در زمستان

 وجود  به  سال  چهارگانه  فصلهای  که  مشرقها و مغربهاست  اختالف  و با این  دیگری 

  اختالف  تهکند. الب تغییر می  اعتدال  حال  گرما و باز به  از سرما به  و جو جغرافیایی  آمده
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اگر خورشید در  ! دارد. آری  انسان  نیز برای  دیگری  عظیم  مشرقها و مغربها منافع

و   تابستان  های موسم  گمان بود، بی می  و یکنواخت  خود ثابت  و غروبگاه  طلوعگاه

 شد. می  مختل  زمین در کره   زندگی  آمد و نظام پدید نمی  فصلی  و تغییرات  زمستان

 

 پ  پ  ڀ    پ  پ 
 را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک  کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

  عبادت را  تعالی  حق  که این  گزارید؟ به و شکر نمی  و آنها را انکار کرده «شمارید می 

 و از او پروا دارید.  کرده

  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 در جوار  یعنی: تنگانگ «برخورد کنند  با هم  کرد که  نروا  ای گونه دو دریا را به»

با  اما  آنها نیست  میان  ای فاصله  هیچ  در منظر چشم  که با آن  دیگر قرار گیرند پس یک

  حجابی یعنی: حاجز و « است  دو، برزخی  آن  میان»آمیزند زیرا  نمی  وجود، در هم  این

اثر وجود  یعنی: بر «کنند تجاوز نمی  هم  به  که»گیرد  آنها را می  جلو آمیزش  که  است

و درآمیزد.  درآید  آن  کند تا به تجاوز نمی  دیگری  از آنها به  ، یکی حاجز و حایل  آن

  و گوارا پس  شیرین  و نهرهای  نمکین  دو دریا عبارتند از دریای  گوید: این می  جریج ابن

  برای  نمکین  آب و  است  و نباتات  واناتحی  دادن  و آب  نوشیدن  برای  شیرین  آب

و   مروارید و مرجان  آوردن  هوا، بیرون  طبقات  از میکروبها، اصالح  آب  پاکسازی

 دیگر.  منافعی

 

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  را در پیش  تعالی  حق  و تقوای  پرستش  که این  بهگزارید؛  و شکر نمی «شمارید می 

 گیرید؟.
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 ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  
  بیرون  از صدف  که  است  لؤلؤ: دری «آید می  بیرون  لؤلؤ و مرجان»دریا  «دو  از آن»

  مروارید و مرجان  که  است  . مراد این و معروف  رنگ سرخ  است  آید و مرجان: نگینی می

  روش  این  اعراب  میان آید و در می  بیرون  است  نمکین  دریای  دو دریا که  ناز آ  از یکی

  که  دهند چنان آنها خبر می از  از یکی  کنند، سپس می  را جمع  دو جنس  که  است  متداول

و   جن  گروه  ای»:  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ژ فرماید:  می  تعالی  حق

از   پیامبران  که درحالی« 111انعام/» «اند؟ هد شما نزد شما نیامداز خو  آیا پیامبرانی ! انس

از   از یکی  که درحالی«.  شدم  بیرون از شهر»گویی:  می  که . و چنان از جن  اند نه انس

 . آن  اماکن  از همه  ، نه ای شده  بیرون  آن  محالت

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
  را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک  کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  وجود دارد که  و فراوانی  عظیم  های نشانه  ها چنان نعمت  زیرا در این «شمارید؟ می

 و آنها را انکار نتواند کرد.  آنها نبوده  تکذیب  قادر به  احدی

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  
  آن  های از تخته  بعضی  که  ای « برافراشته  شونده  روان  های در دریا کشتی  و او راست»

  چون»  که  شده  ساخته  بلند و برافراشته  ای گونه  و به  شده  دیگر نهاده  بعضی  بر باالی

  از ارزاق  هولناکی و  بسیار بزرگ  های پیکر، محموله کوه  های کشتی  این  پس « هاست کوه

هر   دهند تا به می  نقل  شهری  به  شهری و از  کشوری  به  و غیر آنها را از کشوری

  و مردم  ساکنان  نیازهای بر  افزون  را که  و موادی  را رسانده  مواد مورد نیاز آن  سرزمین

اند  بزرگ  ها چنان محموله ها و کشتی  دهند و این  دیگر انتقال  های سرزمین  به  است  آن

ها  از نفتکش  برخی کنند؛ مثال میرا جابجا   و هولناکی  عظیم  های محموله  که

ها  ده  ، حامل نظامی  طور ناوگانهای کنند و همین می  را حمل  نفت  پنجصدهزارتن

 باشند. می  اتمی  های ویرانگر و زیر دریایی  جنگی  های هواپیما، برج
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  زیرا این را نیز در بر دارد  ای قرآنی  غیبی  ها، معجزه کوه  ها به کشتی  با تشبیه  کریمه  آیه

 شود. نمی گر خود جلوه  و تمام  کمال  ما، به  زمان  ها عصری کشتی  جز با دیدن  تشبیه

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  
 را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک  کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

توانید  می آیا  پس  است  شده  شما آفریده  ، برای عدیده  های نعمت  آخر این «شمارید؟ می 

از   را که  گیریهایی بهره آنها در دریا و سایر  شدن  روان  ، کیفیت بزرگ  های کشتی  صنعت

 کنید، انکار نمایید؟. می  خویش  آنها در امور و منافع

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
و   آفاق  به  و استدالل  و دنیوی  دینی  های نعمت  بعد از برشمردن  خداوند متعال  سپس

  کلیه  زوال و از  خبر داده  هستی  تمام  خود، از فنا و نابودی  و یگانگی  بر قدرت  فسان

  در عرصه  کسی او دیگر  ذوالجالل  جز ذات  که گوید و این می  سخن  دنیوی  های نعمت

بر   یعنی: هر کس « است  ، فنا شونده است  آن  بر روی  هر که»ماند:  نمی  باقی  هستی

  شود و حیات نابود می فنا و  زودی  ، به و غیره  ؛ از انسانها، حیوانات است  زمین  روی

 رسد. می  پایان  به  آنها روزی

 

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 یا  ربک: وجه  وجه «ماند می  باقی  است  واالکرام ذوالجالل  که  پروردگارت  و ذات»

،  تعالی  حق  بر ذات  وجه  القاط  پس  و وجود اوست  از ذات  پروردگار؛ عبارت  روی

و   و بزرگی  عظمت  . جالل: یعنی است  کل  جزء و اراده  اطالق  و از باب  مجاز مرسل

  سزاوارش  که از هر چیزی  تعالی  حق  که  است  معنی  مفید این  صفت  . این اکرام

بر   که  هایی تنعم ؛ با عام  است  و منتی  فضل  و نیز او دارای  باشد، واالتر است نمی

  که  است  آمده  انس از  ترمذی  روایت  به  شریف  دارد. در حدیث می  ارزانی  مؤمنان

 یا  گفتن  به (خود  دعای در)کرام: واإل  ذالجالل وا بیاقانط»فرمودند:  صخدا   رسول
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  از برابر شخصی ص  حضرت  آن  که  است  نقل«. پایبند باشید  و االکرام  ذالجالل

فرمودند:   پس«.  کرامواإل  یاذالجالل»گفت:  بود و می  نماز گزاردن  مشغول  تند کهگذش

وجود   کریمه  آیه  در این  خداوند متعال»گوید:  می کثیر ابن«. شد  اجابت  دعایت  گمان بی»

  که  است  معنی  بدان  نمود و این  توصیف  کرامو اإل  ذوالجالل  وصف  خود را به  گرامی

  نگیرد و از وی قرار  و مورد نافرمانی  شده  داشته  بزرگ  باشد که می  آن  شستهاو شای

 «.نگیرد  صورت  و سرپیچی  مخالفت  فرمانش و از  شده  اطاعت

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
و   جن  گروه  یعنی: ای «شمارید؟ می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام  پس»

  هیچ بی  همه  مردم  که کنید در حالی می  را تکذیب  عظیمی  همچو نعمت  چگونه ! انس

  سرای  سوی  به  و برابرند، سپس  یکسان  امر با هم  کنند و در این می  وفات  استثنایی

  خویش  عادالنه  با حکم  واالکرام  ذوالجالل  گردند و در آنجا خدای رهسپار می  آخرت

  لذا در فنای  است  ابدی  بقا و حیات  سوی  به  نا راهیف  کند. پس می  آنها داوری  در میان

در   همگان  و برابری  مطلق  عدل  نعمت  ؛ از جمله است  ها نهفته شما نعمت  دنیوی

دار   سوی  به  دارفانی از  انتقال  نسلها و نعمت  آمدن  پیاپی  ، نعمت مرگ  طعم  چشیدن

را انکار   عظیم  های نعمت این  چگونه  پس  است  جزا و ثواب  سرای  که  و جاویدانی  باقی

 کنید؟! می

  المثل زیرا فی دشوار بود  هم  نبود، زندگی  اگر مرگ»گوید:  می«  االساس»تفسیر   صاحب

  به  ای کنند، طبقه توالد و تناسل  طور متوالی نمیرند و به  سال  پنج  مدت  به  اگر دو مگس

 «.داد خواهند  تشکیل  زمین  کره  پیرامونرا   متر از مگس سانتی  قطر پنج

 

 ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
  حق آنها از  یعنی: همگی «کند می  از او در خواست  است  در آسمانها و زمین  هر که»

  نیست نیاز از او بی  اند و احدی او محتاج  به  کنند زیرا همه امداد می  درخواست  تعالی

و   روزی و  رزق  درخواست  کنند نه می  مغفرت  آسمانها از او درخواست  اهالی  پس
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و   روزی  درخواست  آنان  نیز برای  طلبند و فرشتگان دو را از او می هر  زمین  اهالی

هر ».  زمین  اهالی  نیازند و نه بی  تعالی  آسمانها از حق  اهالی  ، نه کنند بنابراین می  مغفرت

کند و  می  زنده  که  است  این  تعالی  حق  از شأنهای  پس « است  در شأنیاو   روزی

گرداند، بیمار  می  دهد و ذلیل می  گرداند، عزت کند و توانگر می میراند، فقیر می می

از   کند و غیر این می  مؤاخذه آمرزد و دارد، می دهد و باز می بخشد، می کند و شفا می می

،  و هر حال  او در هر وقت  متعال  ذات  آیند. پس شمار نمی  تحتدر   که  کارها و شئونی

او   نیازی بر بی  دلیل  بزرگترین  لذا این کند را تجدید می  یا احوالی  را پدید آورده  اموری

  که  است  آمده  ازدی  منیب بن هللعبدا  روایت  به  شریف  . در حدیث است  از خلق

اثنا ما از   کردند. در این  را تالوت  ژڳ  ڳ  ڱ ڳ ڳژ   آیه ص  اکرم  فرمود: رسول

ذنبأن»؟ فرمودند:  پروردگار چیست شأن   این !هللا که: یا رسول  پرسیدیم  ایشان ايغفر

را   و اندوهی  آمرزد، مشکل را می  گناهی  که این آخرين ،ويضعاقوميرفع،واكربويفرج

 «.گرداند می  را پست  رانیدیگ را بلند برده   گشاید و قومی می

 

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

 امور  در تدبیر و اداره  سبحان  خدای  شأنها و کارهای  زیرا اختالف «شمارید؟ می 

  کننده  تکذیب  هیچو   نیست  ممکن  انکار آن  که  است  ، نعمتی و بندگانش  کائنات

 انگارد.  را دروغ  تواند آن نمی

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
استعاره   این « پردازیم شما می  به  شده  فارغ  از همه  زودی  به ! و انس  جن  ای»

در   آنان  و جزای  خالیق  محاسبه  به  ، پرداختن در آن  خداوند متعال  که  است  ای تمثیلی 

  دیگری خود را از هر کار  گویی  که  قرار داده  از اهمیت  اهیرا در جایگ  روز قیامت

تهدید   باب از  دیگری  به  کسی  که این  بپردازد، مثل  آن  کند تا فقط به می  فارغ  آن  برای

  عزوجل  خدای تعبیر در مورد  این  پس«. شد  خواهم  تو فارغ  برای  زودی  به»گوید:  می
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را   خداوند متعال  کاری  و هیچ  شأن  هیچ  که  است  این  و حقیقت  نیست  بیش  ای استعاره

  و برای  مثال  فقط بر سبیل تعبیر  کند لذا این نمی  خود مشغول  به  و کار دیگری  از شأن

  . یعنی: آگاه است  شده  بیان  وانس  جن  به  سبحان  خدای  از جانب  سخت  هشداری  دادن

قولی:   . به شویم شما می  و کتاب  حساب  متوجه  زودی  ما به  دارید که  شوباشید و ه

  بر زمین  و مرگشان  در زندگی  آنان  اند که نامیده«  ثقلین«  جهت  را بدان  و انس  جن

 بارند. سنگین

شرعی   تکالیف  به اتمام  مانند انس  هم  جن  که بر این  است  روشنی  ، دلیل آیه  این

قرار   ، مورد امر و نهی بوده  مکلف  شرعی  تکالیف  نیز به  آنانهستند زیرا   مخاطب 

مؤمن   همچون  مؤمنشان  شوند پس می  و جزا داده  ، پاداش انس  گیرند و همچون می

امور،   چیز از این  در هیچ  و جن  انسان  و میان  کافر آنان  مچونه  و کافرشان  انسانهاست 

 . نیست  فرقی

 

 ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
  را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  خالیق  در میان  دادگری  هم  یکی  وی  های از نعمت  از آنید که  مگر غافل «شمارید؟ می

  هیچ  به  تعالی  حق ، ؟ بنابراین است  مجرمان  نمودن  و عذاب  نیکوکاران  دادن  با پاداش

 زیرا:  نیست  هم  گریزی  وی  جزای  کند و از این نمی  ستم  کس

 

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     

 ۈ  ٴۇ  
  بیرون  به  آسمانها و زمین  های از کرانه  توانید که اگر می ! و انسیان  جنیان  گروه  ای»

آسمانها و   های ها و گوشه ارهاز کن  توانید که یعنی: اگر می «کنید  رخنه  کنید پس  رخنه

و  روید  از آنها بیرون  روید؛ پس  بیرون  از قضا و قدر خداوند متعالقصد گریز   به  زمین

 رخنه  اما جز با سلطانی»  است  تعجیزی  را برهانید. دستور؛ دستوری  خودتان

نیرو  کار  بر ایننفوذ نخواهید شد و   ، قادر به و قهر و غلبه  یعنی: جز با قوت «کنید نمی 
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، بر  سبحان  خدای  از جانب  است: جز با نیرویی  این  دیگر معنی  قولی ندارید. به  و توانی

اگر   که  است  معنی  بدین  کریمه  آیه»گوید:  می  یابید. ضحاك نمی  کار قدرت  این

 «.هال بگریزید  بگریزید پس  توانید از مرگ می

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
  وانس  جن  گروه  ای «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  های از نعمت  یک کدام  پس»

 اید؟. درمانده و  ، ناتوان تعالی  حق  و هستی  ملک  شما در برابر عظمت  که در حالی

 

 ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
باشد  دود بی  که  است  ای شواظ: شعله «خواهد شد  فرستاده  از آتش  بر شما شواظی»

  که  است  معروف  معدنی  مس  خواهد شد. نحاس: همان  بر شما فرستاده « و از نحاس»

  است  دودی ؛ قولی: نحاس شود. به می  فروریخته  و بر سرهایشان  گردیده  ذوب  با آتش

 «نتوانید کرد  شما مقابله  پس»  است  رأی  نیز بر همین  باشد و خلیل  نداشته  شعله  که

نخواهید شد   آسمان نفوذ در  ، قادر به شما ندهیم  نفوذ را به  ابزار و سلطه  یعنی: چنانچه

  و پوشیدن  مخصوص  وسایل  به  شدن  با مسلح  فضایی  مسافران  که  طوری  همان

دیگر   کرات  کند، راهی می حفظ  آسمانی  را از گزند شهابهای  آنان  که  ای ویژه  لباسهای

  آخرت  مربوط به  معنی  . یا این است  کریم قرآن  بزرگ  از معجزات  آیه  این  شوند. پس می

از خود توانا نخواهید شد و  أخداوند  عذاب  بر بازداشتن  شما در آخرت  ، یعنی است

  سوی  به  ناخواه  خواه  نتوانید شد بلکه  میدان  شما هماورد این انتوانید کرد، قطع  مقابله

 شوید. می  محشر رانده

 

 ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ەئ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

و   نیکان  میان  و تمییز نهادن  بندگان  به  است  لطفی  الهی  دادن زیرا هشدار «شمارید؟ می 
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  سبحان  ایخد  های ، از نعمت دوم  از گروه  گرفتن  و انتقام  و نافرمانان  و فرمانبران  بدان

 . است

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ            ېئ  
 و چون»  در روز قیامت  فرشتگان  با نزول «شکافد  از هم  آسمان  که  گاه آن  پس»

  و تشبیه  آن  ، در امر ذوبان روغن  به  آسمان  تشبیه «شود  گداخته  و روغن  سرخ گل 

باشد.  می  روز قیامت  بودن  هولناك  شدت  نشانه  و این  است  آن  ، در رنگ سرخ  گل  به آن

 . است  رنگ  سرخ  ؛ پوست قولی: دهان به

 

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
زیرا  ؟ و انس  جن  ای «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک  کدام  پس»

  بدی  را از ارتکاب  شنونده  که  است  و هراسی  ، هیبت روز سخت  از این  دادن در خبر

در دنیا  را  و وارستگی  نیایش  بیاید، راه  روزی  چنین  که از آن  چرا قبل  دارد پس باز می

 گزینید؟. بر نمی

 

 ی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  
  آسمان  که  یعنی: در روزی «نشود  پرسیده  از گناهش  و جنی  انس  روز، هیچ  در آن»

گیرد و از  نمی قرار  خود مورد پرسش  از گناه  و جن  از انس  یک  شود، هیچ می  شکافته

  خود بیرون  گورهای آنها از  که  بود؟ زیرا هنگامی  شما چه  گناه  شود که نمی  سؤال  آنان

از   و جن  از انس  یک  هیچ رو شوند. و نیز از آن می  شناخته  خویش  آیند، از سیمای می

شمار   را به  بندگان  اعمال  تمام  اوند متعالخد  گیرد که قرار نمی  خود مورد پرسش  گناه

.  نیست  از آنان  استعالم  به  دیگر نیازی و  است  کرده  و آنها را ضبط و نگهداری  آورده

  در این  و جن  از انس  کردن  بر سؤال  که  دیگری  و آیات  آیه  این  در میان  انطباق  وجه

در   و جن  انس  پس  است  طوالنی  روزی  قیامت روز  که  است  دارند، این  مورد صراحت

  ـ به  گیرند و آن قرار نمی  مورد سؤال  دیگری  گیرند ودر زمان قرار می  مورد سؤال  زمانی
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دستها و   شود و در عوض  مهر نهاده  بر دهانهایشان  که  است  ـ زمانی  قتاده  قول

 بگوید.  سخن  پاهایشان

 

 حب  خب  مب  ىب  يب   
 و چه  و جن  انس  ای «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک امکد  پس»

 بر گردید؟.  خویش  رشد و صالح  گیرید تا به می  تهدیدها را جدی  این  وقت 

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
 « مجرمان» فرماید: می  ساخته  را روشن  از آنان  کردن  سؤال  عدم  سبب  تعالی  حق  سپس

و   روی خود سیاه  زیرا آنها در سیمای «شوند می  شناخته  از سیمایشان»  : کافرانیعنی

و   اند و اثر اندوه غمگین  که  است  این  آنان  قولی: سیما و نشانه اند. به کبود چشم

ناصیه:  «را بگیرند  وپاهایشان  پیشانی  و موهای»  هویداست  هایشان بر چهره  گی افسرده

  همین  و به  را یکجا گرفته  هایشان پاها وپیشانی  فرشتگان  پس  استسر  جلو  موهای

 افگنند. می  دوزخ  را به  آنان  صورت

 

 پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
  و جن  انس  ای «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام  پس»

 را  انتظارتان  قابل  نوشتو سر  اید و سرانجام شده  هشدار و انذار داده  از قبل  که درحالی

 اید؟. شناخته  در آخرت

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
  که هنگام  یعنی: در این «کردند را انکار می  آن  مجرمان  که  جهنمی  همان  است  این»

  شود: این می  گفته  آنان  شوند، به  افگنده  شود و در دوزخ  گرفته  ها و پاهایشان پیشانی

در   که نگرید، با آن می  آن  سوی  و به  کرده  را مشاهده  آن  همینک  که  است  جهنمی  همان

 ندارد.  اصال حقیقت  وجود جهنم  گفتید که شمردید و می می  را دروغ  دنیا آن
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 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
و »سوزاند  می را  آنان  و جهنم «گردند می»  جهنم  یعنی: در میان « آن  میان»در   مجرمان

و   بسیار داغ  آب شود. حمیم: می  ریخته  گردند؛ و بر روهایشان می « جوشان  آب  نمیا

  و آب  آتش  در میان  آنان  باشد پس  خود رسیده  نهایت  به  در جوشش  که  است  جوشانی

  نوشانده  جوشان  از آب  گاهی و  شده  تعذیب  در آتش  اند؛ گاهی در گردش  جوشان

 شوند. می

 

 ڤ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  خود نعمت  ، که از گناه  بازدارنده  تهدیدها و هشدارهای  بعد از این «شمارید؟ می 

 روند؟. شمار می به

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 « است  ، دو باغ رسیدهت  پروردگارش  در پیشگاه  از ایستادن  که  هر کس  و برای»

  برای  وی  روی  پیش  در آن  بندگان  که  است  پروردگار سبحان: همانا موقفی  پیشگاه

  بندگانش  بر احوال  تعالی  حق  پروردگار؛ همانا اشراف  قولی: مقام ایستند. به می  حساب

  از معاصی  سد کهتر می  مقام  از این  کسی  پس  است  و سخنانشان  بر افعال  وی  و اطالع

در   آیندی ناخوش امر  توقع«:  خوف»در   کند. اصل  پیروی  و از طاعات  برداشته  دست

و   و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث می«  امن»ضد   و آن  است  آینده

منجنتان»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  اشعری از ابوموسی  غیر ایشان

القومومافيهما،ومابينحليتهماوآنيتهماةفضمنحليتهماوآنيتهماومافيهماوجنتانهبذ

از   است  : دو بهشتعدنةجنفيوجههالرداءالكبرياءعليإربهمليإينظروانأوبين

  تاس  و دو بهشت  از طالست  آنهاست در  که  آنها و هر چه  و ظروف  زیورآالت  طال که

  و در میان  است  از نقره  در آنهاست  که  آنها و هرآنچه  و ظروف  زیورآالت  که  از نقره

  بر روی  کبریائی  جز ردای  بنگرند، چیزی  پروردگارشان  سوی  به  که این  و میان  بهشتیان
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و   روحانی  وجود دارد، یکی  دیگر: دو بهشت  قولی به«.  نیست  عدن  در بهشت  وی

ۋ  ۅ  ۅ  ژ است:   تعالی  حق  همانا رضای  روحانی  بهشت ، جسمانی  یدیگر

،  بسیار بزرگ  مادی  های از: بهره  است  عبارت  جسمانی  بهشت و« 72 توبه/»  ژ ۉ

  آیه  این  که  است  آن  اند؛ صحیح گفته  و غیر وی ك عباس ابن  که چنان . برتر و جاویدان

  بر این  دالیل  از گویاترین  آیه  گیرد زیرا این می را دربر هر دو  و جن  انس و  است  عام

 شوند. وارد می  بهشت  کنند، به آورند و تقوا پیشه  ایمان  اگر جنیان  که  است  حقیقت

 ابوبکر  درباره  کریمه  آیه  کند که: این می  روایت  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

 یاد را به  و دوزخ  و بهشت  و کتاب  و حساب  قیامتاو   شد زیرا روزی  نازل  صدیق

  حیوانی  که  بودم سبز می  گیاهان  از این  گیاهی  داشتم  دوست»گفت:   آورد و سپس

 شد.  نازل  آیه  این  پس«.  شدم نمی  هرگز آفریده  که  داشتم  خورد، دوست آمد و مرا می می

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
چرا   و جن  انس  ای «شمارید؟ می  را دروغ  پروردگارتان  ایه از نعمت  یک کدام  پس»

  هم  مانندی  ، هیچ است  و همیشه  جاویدان  که از آن  گذشته  دو باغ  این  های نعمت  که

 ندارد.

 

 چ  چ  چ  
  خرم سبز و  های شاخه  از آن  و در هر شاخه «بسیارند  های شاخه  ، دارای دو باغ  آن»

  راست  شاخه . غصن: هاست ها وجود دارد. افنان: شاخه از میوه  گونی گونه  بسیار، انواع

 . است

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

  شکر این و  عقال بوده  آرا، مورد اشتیاق دل  فر و شکوه  این  به  زیرا رسیدن «شمارید؟ می 
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  این  تا به باشید  داشته  کنید و تقوی  را عبادت  تعالی  حق  کند که می  ها ایجاب متنع

 یابید.  دست  اخروی  های نعمت

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
  دوباغ  های از بلندیها و پستی  یعنی: در هریک « است  روان  ، دو چشمه دو باغ  در آن»

از   قولی: یکی کند. به می  آنها را آبیاری  درختان  وجود دارد که  جاری  ای ، چشمه یاد شده

 . است«  سلسبیل«  و دیگری«  تسنیم»،  دو چشمه  آن

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

 . است  بسیار بزرگ  و نعمتی  قطعی  حقیقتی  زیرا این «شمارید؟ می 

 

 ک     ک  ک    ژ  ڑ  ڑ   
  است  و دو نوع  دو صنف  زوجان: یعنی « هست  دو گونه  ای ، از هر میوه دو باغ  در آن»

و   تازه  آن  گونه که: یک  شده  شود. گفته می  ها برگرفته ، لذت آن  از انواع  از هر نوعی  که

  خود از دیگری  زهو م  ، گوارایی از آنها در لذت  یک  اما هیچ  است  خشک  دیگر آن  گونه

، در  موجود است  در آخرت  از آنچه»گوید:  می ك عباس ندارد. ابن  ای و کاستی  کمی

  روشن  فرق  دنیا و آخرت  های نعمت  یعنی: میان«. وجود ندارد  چیز دیگری  دنیا جز نام

 وجود دارد.  عظیمی  و فاصله

 

 ک  گ  گ  گ  گ  
 را دورغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک دامک»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

 دهید؟. می  انجام  نیک  عمل  کنید و نه می  عبادت  نه  که« شمارید می 

 



 

8252 

 ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
در   بهشتیان یعنی: « ستبر است  آستر آنها از ابریشم  اند که آرمیده  برفرشهایی  بهشتیان»

بطاین:  اند. داده  و بر متکاها تکیه  بر فرشها آرمیده  امتم  و تنعمی  و آسایش  رفاه

  هرگاه  پس . ستبر است  ها قرار دارد. استبرق: دیبای در زیر رویه  که  است  آسترهایی

پرسیدند که: آستر  جبیر خواهد بود؟ از سعیدبن  آنها چگونه  آستر آنها از دیبا باشد، رویه

ژ پروردگار است:   مقوله  از همان  این  ؟ گفت چیست آنها از  رویه  پس  آنها از دیباست

  چیز از آنچه  داندچه نمی  کس  هیچ):  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

  شده  ساخته  پنهان  آنان  دادند برای می  انجام  آنچه  پاداش  ، به است  دیدگان  بخش روشنی

ها و ظواهر  رویه»گوید:  یزمین ك عباس . ابن گذشت  تفسیر آن  که« 17 سجده/( » است

جنی:  « است  نزدیک  دو باغ  آن  ومیوه»«. داند نمی  جز خداوند متعال  کس  آنها را هیچ

گردد تا  دور خود می  به  بهشتی  درخت که:  است  شود. نقل می  چیده  که  است  ای میوه

،  بهشتی  بچیند و شخص از آنها  آسانی  به  است  آن  های از میوه  چیدن  خواهان  که  کسی

 دارد.  آنها دسترسی  به  ، در هر حال پهلو خوابیده به  و چه  نشسته  باشد چه  ایستاده  چه

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

 رید؟.گی نمی  را در پیش  و تقوی  عبادت  راه  که «شمارید می

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  
 چشم  ، زنان یاد شده  دو باغ  یعنی: در آن« نگاهند  فروهشته  در آنها دلبرانی»

نظر   غیرشان  سوی  و به  انداخته  خود را فقط بر شوهرانشان  نگاه  هستند که  ای فروهشته 

  که  است  نقل»گوید:  کثیر می ا. ابندنی  هستند، یا از زنان  یا از حوریان  کنند؛ و آنان نمی

  آنها به از  یکی  که  بینند، چندان خود زیباتر نمی  را از شوهران  کس  هیچ  زنان  آن

  و نه  بینم می را از تو نیکوتر و زیباتر  چیزی  نه  در بهشت  خدا که  گوید: به می  شوهرش
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  که»«. قرار داد  من  تو و تو را برای  مرا برای  را که  خدایی  ستایش  تر پس داشتنی دوست

و   بردن  بین طمث: از « است  نکرده  با آنها آمیزش  از آنان  پیش  و جنی  انس  هیچ

بار از  در اولین  که است  فرج  کردن  با خونی  همراه  و جماع  با آمیزش  زن  بکارت  شکافتن

  نکرده  جماع  با آنان  کس هیچ  از شوهرانشان  دهد. یعنی: قبل می  روی  با وی  مقاربت

  آیه  این«. اند شده  آفریده  در بهشت  حوریان  آن  که این  دلیل  به»گوید:  می  . مقاتل است

وارد   بهشت  کنند، به می  جنسی  نیز مانند انسانها آمیزش  جنیان  که  است  بر آن  دلیل

  آیه  این  . همچنین است  زن  یانجن از  همسرانی  مرد در بهشت  جنیان  شوند و برای می

 کنند.  نزدیکی  آدمی  زنان با  جنیان  است  ممکن  گاهی  که  است  بر آن  دلیل

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

 آورید.  دست را به  هایی دهید تا همچو نعمت نمی  انجام  شایسته  عمل  که «شمارید می 

 

 ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  
و   یاقوت  آنها به  با سرخی  همراه  رنگ  را در صفای  بهشتی  زنان  سبحان  خدای  سپس

 «و  یاقوت» خود مانند  بودن  در صفا و صیقلی «آنها  که  گویی»کند:  می  تشبیه  مرجان

  نیز نگین  مرجان و  معروف  قیمتی  یاقوت: سنگ «مرجانند»خود مانند   در درخشش

  زید و غیر ایشان بن حسن شود. مجاهد، می  از دریا برگرفته  که  است  معروفی  رنگ  سرخ

  مجاهد و حسن  پس«. اند  مرجان  و سپیدی  یاقوت  در صفای  بهشتی  زنان»گویند:  می

  اولین»است:   دهآم  شریف  اند. در حدیث کرده  معنی« مروارید«  را در اینجا به«  مرجان»

  که  اند و گروهی چهارده  شب  ماه  چون  صورت به شوند، وارد می  بهشت  به  که  گروهی

دو همسر   از آنان  هر یک  آسمانند، برای  فروزان  ستاره  روشنی  آیند، به می  آنان  در پی

نیز در   اینتر از  شود و شگفت می  دیده  پاهایش  گوشت  پشت از  وی  ساق  مخ  که  است

 «. هست  بهشت
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 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  که را  بهشتی  دلربای  زنان  این  و مهرهای  نکرده  عمل  روزی  چنین  برای  که «شمارید می 

 کنید؟. نمی  ، آماده است  و تقوی  از عبادت  عبارت

 

 ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۋ
  نیکوکردار بوده در دنیا  که  کسی  یعنی: جزای «؟ است  جز احسان  احسان  مگر پاداش»

از   برخی  که  بهشتی لذا دو  نیست  چیز دیگری  در آخرت  وی  به  ، جز احسان است

از   لحصا  و عمل  در ایمان  که  است  فضلی  اهل  ، از آن گذشت  آیات  آنها در این  اوصاف

  اند. در حدیث بهشت  اهل  درجات  برترین  صاحب  اند و ایشان تاخته  پیش  دیگران

دو   آن»فرمودند:   که  است  آمده ص  اکرم  از رسول  عباس ابن  روایت  به  شریف

  راه  سال مسیر صد  اندازه  به  هر باغ  مسافت  که  است  جنت  در عرض  ؛ دو باغ بهشت

از   که مگر این  نیست  چیز از آن از نور و هیچ  است  سرایی  سط هر باغباشد، در و می

نیز   آن  و درختان  ثابت  آن  باشد، زمین می  و جوش  در جنب  و سرسبزی  و خرمی  نغمه

 «. است  ثابت

 

 ې  ې  ې  ى   ى  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

  مالک بن انس  روایت  به  شریف  گزارید؟ در حدیث و شکر نمی  عمل  که «شمارید می

را  ژۋۅ   ۅ ۉۉژ  آیه صخدا   رسول»فرمود:   که  است  آمده

گفتند:   فرماید؟ اصحاب می  چه  پروردگارتان  دانید که فرمودند: آیا می  خواندند، سپس

با توحید   که  کسی  فرماید: آیا جزای می  انداناترند. فرمودند: پروردگارت  خدا و رسولش

 «.؟ است  دیگری چیز  ، جز بهشت ام کرده  انعام  بر وی
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 ائ  ائ  ەئ  ەئ  
  اوصاف  که  دو باغی  یعنی: غیر از آن « دیگر نیز هست  ، دو باغ دو باغ  و غیر از آن»

  دو باغ  اصحاب ، از و مرتبه  از نظر جایگاه  که  کسانی  ، در زیر آنها برای آنها گذشت

دو   در بهشت  که  گذشت  شریف  دیگر وجود دارد. در حدیث  ترند، دو باغ پایین  سابق

  و دو باغ  است  مقربان  از آن  اول  دو باغ  وجود دارد پس  از نقره  از طال و دو باغ  باغ

  دیگر به  دو باغو   است  متنوعی  درختان  دارای  اول  ، دو باغ یمین  اصحاب  از آن  دوم

قرار دارند،   و سرسبزی  خرمی  نیز در کمال  دو باغ  ، این بنابراین  سبز است  غایت

 ترند. پایین  اول  دو باغ  به  خود نسبت  و فضیلت  در مرتبه  هرچند که

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  
 غرا درو  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

 گزارید؟. کنید و شکر نمی نمی  عمل  که «شمارید می 

 

 ۆئ  ۈئ
 زنند. می  سیاهی  به  ، دل و در منظر چشم «گونند سیه  سبزی  از شدت  سبز که  دو باغ»

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

 کنید؟. نمی  جزا عمل  سرای  برای  که «شمارید می

 

 ىئ   ىئ  ی  ی    
 . است  از چشمه  آب  نضخ: فوران« وجود دارد  زن فواره  دو، دو چشمه  در آن»
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 ی  ی  جئ  حئ  مئ   
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای«  پس»

وجود   جاری  ، دو چشمه است  قربانم  از آن  که  اول  زیرا اگر در دو باغ «شمارید؟ می

گوید:  می  عازب . براءبن موجود است  زن  فواره  دارد، در اینجا نیز دو چشمه

 «.باشند می  زن فواره  های هستند، بهتر از چشمه  روان  که  هایی چشمه»

 

 ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ         
  بدان شدند؛  مخصوص  دآورییا  خرما و انار به « و خرما و انار است  دو، میوه  در آن»

دیگر  امتیاز را بر  و این  داشته  بیشتری  و منفعت  ها حسن سایر میوه  به  نسبت  که  جهت

  دارند و هم وجود  در خزان  هم  رو که  دوا و نیز از آن  غذایند و هم  هم  ها دارند که میوه

  نیست  عام  به  خاص  عطف  آنها از قبیل  ذکر اختصاصی»گوید:  می  . بخاری در زمستان

 «. بیشتر آنهاست  حسن  سبب  به  بلکه

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   
  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  های گروه  ای « پس»

 نعمتها سزاوار حمد و شکرند.  زیرا این «شمارید؟ می

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 ، فضل  دارای  خیرات: زنان «وجود دارند  و نکو روی  نکوخوی  در آنجا دوشیزگان»

 شریف  حدیث  به  در آن  که  است  جمهور مفسران  قول  اند. و این  نیکخو و زیباروی

 ص  اکرم  رسول به»فرمود:   اند که کرده  عنها استدالل هللا  رضی  سلمه ام  روایت  به  ذیل 

گردانید؟   آگاه ژڀ  ڀ  ژ تعالی:   حق  فرموده  مرا از این !هللا گفتم: یا رسول

  آمده  دیگری  شریف  درحدیث«. اند و زیبا روی  خلق  خوش  فرمودند: مراد از آنان: زنان
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کرام:   زواج، خلقنا أل الحسان  الخیرات نحن»خوانند:  می را  نغمه  این  عین  حوران  که  است

 «. ایم شده  آفریده  ای گرامی  شوهران  برای  که  هستیم  نیکخو و زیباروی  ما زنان

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 «.شمارید؟ می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  ای«  پس»

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 را  اند و دیگران وابسته  شوهرانشان  فقط به  که «ها در خیمه  نشین  پرده  حورانی»

  شده  ساخته  خالی  از گوهر میان  ارند کهقرار د  ای بهشتی  های خواهند و در خیمه نمی

  وصف این  به  سابق  دو باغ  خرامند. اما زنان نمی  بهشت  لذا در خیابانها و راهروهای

  کس به  شوهرانشان  و جز به  داشته  را فروهشته  خویش  چشمان  شدند که  توصیف

  بلندتری  ، منزلت آیه  در این  هیاد شد  حوران  به  نسبت  ، آنان نگرند بنابراین نمی  دیگری

  ژ ڭ  ۇ      ۇژ نیز آمد:   وصف  این  سابق  زنان  در توصیف  عالوه  دارند، به

 . است  شگرفی  وصف  حق  به  که

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
 ؟. و جن  انس  ای« شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام  پس»

  

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   
تفسیر نظیر  « است  نکرده  با آنها آمیزش  جنی  و هیچ  انسان  هیچ  از ایشان  پیش»

 . گذشت آن

 ؟. و جن  انس  ای «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام  پس»
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 چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  
و »  است سبز  های از جامه  ، یا نوعی لشرفرف: با «اند زده  تکیه  سبزرنگ  بر بالشهای»

  نزد اعراب در  . همچنین است  نگارینه  های عبقری: فرش «نیکو  گرانمایه  های بر فرش

فاخر،   اشیای و نیز به  و زنان  و با اعتبار از مردان  ، بزرگوار، برجسته فاضل  هر انسان  به

  است  جن  سرزمین پندارند از می  عرابا  که  است  جایی«: عبقر»شود.  می  اطالق  عبقری

  آن  باشند، به  آمده  شگفت  به  آن  و نیرومندی  و زیبائی  از حسن  را که  لذا هر چیزی

 دهند. می  نسبت

  نتیجه  این  ، به بهشت  از بوستانهای  دو نوع  درباره  وارده  آیات  ، از مجموع بنابراین

  درجه  بوستانهای  دو، دو گونه  و درجه  یک  درجه  هشتیاناز ب  دو گروه  برای  که  رسیم می

 . است  شده  دو نیز فراهم  و درجه  یک

  قابل  نحو ذیل  آنها به  موجود در میان  ، فرقهای فوق  در آیات  با نگرش  البته

 باشد: ذکرمی

  دو باغ  که ر حالیرا دارند د  میوه  از درختان  گونی و گونه  رنگارنگ  انواع  اول  ـ دو باغ 1

 دارند.  بسیار سبزی  ، فضای دوم

 . زن فواره  دو چشمه  دوم  دارند و دو باغ  جاری  دو چشمه  اول  ـ دو باغ 2

  دوم  در دو باغ  هرچند که  وجود دارد ولی  دو زوج  میوه  از هر گونه  اول  ـ در دو باغ 1

  دوگونه  در آنها از هر میوه  که  نشده  گفته  اما چنین  و خرما و انار موجود است  میوه

 وجود دارد.  مختلف

 و مرجانند و بر شوهرانشان  یاقوت  چون  وجود دارند که  ، زنانی اول  ـ در دو باغ 4

 وجود دارند.  خوبروی  نیکخوی  ، زنان دوم  دارند اما در دو باغ می  فروهشته  چشم 

اند  آرمیده  ستبر است  آستر آنها از دیبای  که  هایی هگا بر تکیه  ، بهشتیان اول  ـ در دو باغ 5

 اند. آرمیده  نفیس  های سبز و فرش  بر بالشهای  ، بهشتیان دوم  در دو باغ  که در حالی
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 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
  که «شمارید می  را دروغ  پروردگارتان  از نعمتهای  یک کدام»  و جن  انس  ای«  پس»

 کنید؟. نمی  آماده  ای جاودانه  های عمتن  چنین  خود را برای

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   
  یعنی: پروردگارت « است  واالکرام  ذوالجالل  که  پروردگارت  نام  است  با برکت»

  بندگان  به  که  باشد؛ بر آنچه می  و کرامت  ، شکوه ، عظمت عزت  ، صاحب ، پاك مقدس

گیرد و  قرار  مورد بزرگداشت  که  است  آن  شایسته او  پس  نموده  انعام  خویش  مخلص

شود   یاد آورده و به  مورد ناسپاسی  قرار گیرد نه  و سپاس  نشود، مورد پرستش  نافرمانی

 گردد.  فراموش  که  این  نه
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 ﴾واقعه   سوره ﴿
 . است  آیه  (39)  و دارای  است  مکی

 

ڑ   ژ تعالی:   حق  با فرموده  شد که  نامیده«  واقعه«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  آغاز شده  ژک  ک  

  جمله  آن ؛ از است  شده  روایت  احادیثی  مبارکه  سوره  این  فضیلت  آن: در باره  فضیلت

  واقعه  سوره» فرمودند: ص  اکرم  رسول  که  است  انس  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث

و   ثعلبی«. دهید  نیز تعلیمش  فرزندانتان  را بخوانید و به  آن  پس  است  توانگری  سوره

  به مسعود بن هللعبدا» اند: کرده  روایت مسعود بن هللعبدا  حال  عساکر در شرح ابن

  عیادتش  به  عفان بن عثمان  کرد پس  رحلت  در آن  شد که  مصاب  ای بیماری  همان

 و از او پرسید:  رفت

 ؟ بری می  رنج  ای بیماری  از چه ! عبداهلل  ای

 . خویش  گناهان  گفت: از بیماری

 ؟ داری  میل  چیزی  چه  پرسید: به

 . پروردگار خویش  رحمت  گفت: به

 بیاورند؟  پزشکی  برایت  که  پرسید: آیا دستور ندهم

 . مرا بیمار ساخت  پزشک  گفت: همان

 ؟ دستور ندهم  بخششی  تو به  پرسید: آیا برای

 . نیست  نیازی  گفت: مرا بدان

 باشد.  دخترانت  ، بعد از تو از آن بخشش  فرمود: این

  که  ام دستور داده  دخترانم  به  از فقر بیمناکید؟ من  آیا بر دخترانم ! امیرالمؤمنین  گفت: ای

  شنیدم صخدا   رسولاز   شریف  را بخوانند زیرا در حدیث  واقعه  سوره  در هر شب

  ای او فقر و فاقه  را بخواند، هرگز به  واقعه  سوره  در هر شب  هر کس»فرمودند:   که

 «.رسد مین
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 ڑ   ک  ک  ک  
و غیر   حاقه ، ، مانند آزفه است  قیامت  از اسمای  واقعه: اسمی« شود  واقع  واقعه  چون»

 باشد. می  و محقق  ثابت  آن  وقوع  شد که  نامیده  رو واقعه  از آن  . قیامت آن

 

 ک  گ  گ        گ  
 دیگر  آن  وقوع  یعنی: در هنگام«  نیست  ای کننده  تکذیب  هیچ  آن  وقوع  در وقت»

  روی  آخر را بدمد دیگر اصال تکذیبی  نفخه  اسرافیل  و چون  در کار نیست  تکذیبی

  واقعه: همان از . مراد است  و معاد دروغ  بگوید: قیامت  که  بینی را نمی  دهد و کسی نمی

 . آخر در صور است  دمیدن

 

 گ  ڳ   ڳ  
و   جاه  اهل  از کافران  هایی گروه  یعنی: قیامت«  فرادارنده  و هم  است  فرودارنده  هم»

دارد و  اند، فرومی در دنیا بلندقدر بوده  را که  و توانگری  منصب  اهل  و فاسقان  مقام

اند، بلندقدر  بوده  و نشان  نام در دنیا بی  را که  ایمان  لاز اه  هایی گرداند و گروه می  پست

 دهد. می  گرداند و رفعت می

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
  آن  بر روی  هر آنچه  تا بدانجا که« شود  لرزانده  سخت  جنبشی  به  زمین  که  گاه  آن»

 شکند. می  ـ در هم  ها و غیر آن از کوه  چیز ـ اعم  شود و همه می  ویران  است

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   
 شود: بس می  . گفته است  شدن  ریزه بس: ریزه« خرد و ریز شود  و کوهها سخت»

 را خرد و ریز کند.  چیزی  کسی  که  گاه  ؛ آن الشی 
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 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
،  آفتاب  سوی به  خانه  روزنه  در شعاع  که چنان« گردند»  و متفرق « پراکنده  غباری  پس»

 شود. می  دیده  نندیغبار ما  ذرات

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  
  تقسیم  گانه سه  های ها و گروه دسته  یعنی: شما به« باشید  ای گانه سه  و شما ازواج»

و نیز بر  شود  یادآوری  دیگری  با دسته  همراه  از آن  که  شوید. زوج: بر هر چیزی می

 شود. می  اطالق  ماده و نر  جفت

 

 ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 پس»فرماید:  و می  پرداخته  گانه سه  های گروه  این  حال  بیان  به  تعالی  حق  اهگ  آن

 یعنی: «؟ میمنه  دارند اصحاب  حال  چه»  راست  دست  یعنی: یاران«  میمنه  اصحاب 

  پس . و وصف  حال  قرار دارند؟ در بهترین  و وصفی  حال  در چه  راست  دست  یاران

  اصحاب . است  آنان  حال  از خوبی  آوردن  شگفت  و به  شأن  شتمفید بزرگدا  استفهام

  های و نامه برند می  بهشت  سوی به  راست  را از سمت  ایشان  اند که سعادت  میمنه: اهل

 دهند. می  شان راست  دست  را به  اعمالشان

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  
  اهل  آنان« ؟ شمال  ند اصحابدار  حال  چه»  چپ  یعنی: یاران « شمال  و اصحاب»

  های نامه برند و می  دوزخ  سوی به  چپ  آنها را از سمت  اند که و ضاللت  شقاوت

  بد و نامیمونی  و وصف  در حال  آنان ! دهند. آری می  شان چپ  دست  را به  اعمالشان

در اینجا نیز مفید  شوند. استفهام  می  افگنده  و دنائت  حقارت  قرار دارند زیرا در پرتگاه

 . است  بد آنان و روز  از حال  واداشتن  شگفت  به
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 ڭ  ۇ  ۇ  
  ، پیشتازان گروه  یعنی: سومین « روندگان خود ایشانند پیش  گیرندگان و سبقت»

  سوی به  آنانند که  اند و هم نیک  و اعمال  و جهاد و توبه  ایمان  سوی به  گیرندگان وسبقت

  روشن  متعال  خدای  ترتیب  این  تازند. به می  پیش  وی  بهشت و  أخداوند  رحمت

  ها که راستی شوند: دست می  تقسیم  گروه  سه  به  انسانها در روز قیامت  کند که می

  پیشگاه  به  گیرنده سبقت  اند و پیشتازان دوزخ  اهل  ها که چپی  اند، دست بهشت  اصحاب

  باشند. در حدیث شهدا می و  ، صدیقان پیامبران  ؛ که وی  بارگاه  و مقربان  عزوجل  خدای

آیا »فرمودند:  ص  اکرم  رسول که  است  عنها آمده هللا رضی  عائشه  روایت  به  شریف

  اند؟ اصحاب کسانی  چه  روز قیامت در  الهی ( عرش)  سایه  سوی به  پیشتازان  دانید که می

  چون  اند که  کسانی  فرمودند: ایشان ص  اکرم  رسول داناترند.  گفتند: خدا و رسولش

را   شود، آن  خواسته  از آنان  حق  پذیرند و چون می را  شود، آن  عرضه  آنان  به  حق

«. کنند می  حکم  بر خویشتن  کنند که می  و داوری  حکم  چنان  بخشند و بر مردم می

« 7/   آیه»باشید(   ای گانه سه  های : )و شما دسته ژ ہ ۀ  ہژ کثیر در تفسیر:  ابن

  در طرف  ای شوند؛ دسته می  تقسیم  دسته  سه  به  در روز قیامت  مردم  یعنی»وید: گ می

  آدم  راست  از پهلوی  اند که کسانی  قرار دارند و آنان  پروردگار سبحان عرش  راست

  چپ  در طرف  دوم  هاند. دست بهشت  جمهور اهل  گوید: آنان می  اند ... و سدی آمده بیرون

اند...  آمده  بیرون  آدم  چپ  از پهلوی  اند که دوزخ  اهل  عامه  قرار دارند و آنان  عرش

اند  عزوجل  خدای  در بارگاه  پیشتازان  سوم  ـ و دسته  از عملکرد آنان أبر خدا  ـ پناه

  زدیکترند و اینن  تعالی  حق تر و به مندتر، مخصوص بهره  یمین  از اصحاب  ایشان  که

 «. کمتر است  یمین  از اصحاب  تعدادشان  باشند که می  و شهیدان  ، صدیقان ؛ پیامبران گروه

 

 ۆ  ۆ  ۈ   
و   کرامت و  الهی  فراوان  پاداش  سوی به  گان کرده  یعنی: نزدیک«  مقربان  آنانند همان»

 . وی  عظیم  گرامیداشت
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 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 اند.«  پر ناز و نعمت  در بهشتهای»ابد  طور  به  مقربان  آن

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
  تحت در  شمار آن  که  است  : گروهی  ثله«  بسیارند از پیشینیان  جمعی»؛  مقربان  آن

  ما حضرت پیامبر  تا بعثت  آدم  از زمان  سابق  های حصر نیاید. مراد از پیشینیان: امت

 باشند. می صمحمد 

 

 ې  ې  ې      ې  
  به  نسبت صمحمد   از امت  یعنی: مقربان«  اند از متأخران اندکی»  مقربان  آن« و»

  پیشین های در امت  پیامبران  بسیاری  سبب  اند، به دیگر اندك  های خود از امت  پیشینیان

  را ترجیح کثیر نیز آن ابن  ـ که  قولی اند. به گفته  را اجابت  دعوتشان  که  کسانی  و بسیاری

و  صمحمد  امت  بسیار از پیشینیان  جمعی  که: مقربان  است  ـ مراد این  است  دهدا

و   مقرب  پیشینیان بسیار از  ، جمعی اند بنابراین امت  همین  از متأخران  اندك  جمعی

اند،  در بهشت  اندکی  مقربان  امت  این  از متأخران  اند ولی در بهشت  محمدی  پیشتاز امت

  دو مجموعه آید ـ از هر می  که چنان زیرا ( راست  دست  )یاران  یمین  باصحا  برخالف

  اصحاب  ندارد که  امتناعی  هیچ  اند پس بهشت در  بسیاری  جمع  و متأخرانشان  پیشینیان

، از  دیگر باشند. بنابراین  های از امت  غیرشان  یمین  بیشتر از اصحاب  امت  این  یمین

  نصف  که  است  امت  این  یمین  اصحاب  بسیار بزرگ  و از جمع  اندك  و مقربان  پیشتازان

 ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان شود می  تشکیل  بهشت  اهل
  امت)شما   که  امیدوارم  : منةالجناهلتكونوانصفنأرجواألنيإ»گفتند:   خویش  یاران  به

 «.اشیدب  بهشت  اهل  نصف (من

  چون فرمود:  که  است  شده  روایت  هریره از ابی« 13ـ  11«  آیات  نزول  سبب  در بیان

  جمع  متأخران بسیار و از  جمعی  از پیشینیان):  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ   آیه

، بر  بیشتر است  قبل  های امت  چرا شمار بهشتیان  امر که  شد، این  اند( نازل اندکی
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از ):  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے  ےژ آیه:   دشوار آمد لذا بعد از آن  مسلمانان

  و محکمی  سند قوی  روایت  شد. هرچند این  بسیارند( نازل  جمعی  و متأخران  پیشینیان

 ندارد.

  اکثریت ها در غیر خود از امت  به  نسبت  در بهشت  امت  این  که: مجموع این  خالصه

باز   ولی ما بیشترند  امت  از سابقان  گذشته  های امت  ازانو پیشت  قرار دارند اما سابقان

  که  ذکر است  باشند. شایان دیگر می  های امت  و متأخران  ما بیشتر از تابعان  امت  تابعان

  انبیایشان  کثرت جز  دیگری  ، دلیل بهشت  سوی به  پیشین  های امت  پیشتازان  بسیار بودن

از ما بیشتر   ایشان  به  انبیایشان  شدن  با ضمیمه  پیشین  های امت  اگر پیشتازان  ندارد پس

 . نیست  باکی  ما هیچ  امت  باشند بر پیشتازان

 

 ى  ى     ائ  ائ  
  تکیه طال  های از رشته  شده بافته  های بر تخت  یعنی: مقربان«  زربافته  های بر تخت»

  های تخت  و زبرجد، یعنی  در و یاقوت  به  مشبک  های ( تخت قولی: )موضونه اند. به داده

 . است  گوهرنشان

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ   
  والفت  انس  در کمال  هم  روبروی  یعنی: مقربان «اند داده  برآنها تکیه  هم  روبروی  که»

سر  پشت همدیگر را از  که  نیست  اند و چنان نشسته  گوهرنشان  زربفت  های بر تخت

 کنند.  دیگر نگاه  بعضی  قفای  به  ببینند و بعضی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 خدمتگزاری  برای  یعنی: بر گرد ایشان« گردند می  جاویدان  نوجوانان  گردشان بر»

  و نه شوند پیر می  نه  نوجوانان  اند و آن یافته  اختصاص  ایشان  به  گردند که می  نوجوانانی 

دیگر :   قولی و به  مسلمین  نوجوانان  نانقولی: آ کند. به آنها تغییر می  و صفای  شادابی
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  خدمت  این  به  پرداختن  برای  نوجوانان  آن  که  امر نیز بعید نیست  اند. این مشرکین  اطفال

 باشند.  شده  آفریده  در خود بهشت

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  
 اکواب:« اه ها و ابریق با کوزه»گردند؛  می  جاویدان  نوجوانان  برگردشان ! آری

 آبریزی . ابریق: سرپوش  دارد و نه  دسته  نه  مدور که  های دهانه  دارای  است  هایی کوزه

  از شراب یعنی:«  جاری  از شراب  و با جامهایی»دارد   و نوله  و سرپوش  دسته  که  است 

 . بهشتی  شراب  های چشمه  روان

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
دنیا   شرابهای  که چنان« سردرد نگیرند»  شراب  آن  : از نوشیدنیعنی«  از آن  بهشتیان  که»

 ك عباس برود. ابن  از بین  تا خردهایشان« شوند  بد مست  و نه»شود  سردرد می  سبب
 أخداوند  ، که و پیشاب ، سردرد، قی ؛ مستی است  چهار خصلت  در شراب»گوید:  می

 «. ستا  داشته  اینها پاك  را از همه  بهشت  شراب

 

 ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  
یعنی: از  «گزینند بر می  از آنچه  هایی میوه»خدمتگزار با   نوجوانان  گردند آن می «و»

  های میوه همه  کنند، هرچند که می  خود انتخاب  میل  به  بهشتیان  که  آنچه  های بهترین

 . هاست بهترین  بهشتی

 

 ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  
گوشتها بهتر  از دیگر  که«  مرغ  گوشت»با   آنان خدمتگزار بر  واناننوج  گردند آن می «و»

در   دارد. حکمت  و رغبت  میل  بدان  و دلهایشان« دارند  خوش  از آنچه»  و لذیذتر است

  سریعتر، در هضم  بردن تر، در فرو لطیف  میوه  که  است  این  بر گوشت  میوه  کردن  مقدم
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  انسان  که  طوری  به  ممدتر است اشتها  تحریک  تر و برای سالم  تر، از نظر بهداشتی آسان

 کند. غذا می  خوردن  را مهیای

 

 ڤ  ڤ  ڤ  
  که  است  آن  دارند. حور در چشم  همسرانی  از حور عین  یعنی: بهشتیان«  و حور عین»

  مهایچش  دارای  بسیار سفید باشد. عین: یعنی  آن  و سفیدی  بسیار سیاه  آن  سیاهی

 . درشت

 

 ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  
  آن  به  که  است  صدف: مرواریدی  در میان  لؤلؤ نهان«  صدف  در میان  لؤلؤ نهان  مثل»

  درخشش صفا و  مرواریدی  چنین  باشد، که  فرونیفتاده  غباری  و بر آن  نرسیده  دستی

در   لؤلؤ نهان  خود به  رنگ  و صفای  ، زیبایی در سفیدی  بهشت  زنان  دارد. پس  بیشتری

 اند. شده  تشبیه  صدف  میان

 

 ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  
  دهی پاداش منظور  ها به نعمت  این  یعنی: همه« کردند می  آنچه  برای  است  پاداشی  این»

 شود. می  ارزانی  ایشان  به  در برابر اعمالشان

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  
  هذیان  کسی  زیرا در بهشت« شنوند آلود نمی گناه  و حرفی  دهبیهو  سخنی  در بهشت»

  خبری  گناه  به  آلوده  و ایذاء و سخنان  از دشنام  گوید و در آن نمی  آلودی گناه  و سخن

 . نیست
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 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
  گفتن  همدیگر را به  یعنی: بهشتیان«  و سالم  است  سالم  شنوند که را می  سخنی  لیکن»

 گویند. می ! ... سالم  و سالم  و درود گفته  ، شادباش سالم

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  

ڭ  ژ  به  معطوف  آیه  این« ؟ یمین  دارند اصحاب  حال  ؛ چه یمین  و اصحاب»

  از حال  واداشتن  شگفت  مفید به  و استفهام  است  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 « رحمن«  در سوره  که ـ چنان  یمین  . اصحاب است  آنان  و نیکبختی  مندانه سعادت

از  بعد  دوم  ، در درجه بهشتیان  کلی  اند. یعنی: در ترکیب دوم  باغ  ـ اصحاب  گذشت

زیرا  دارند؛  تری پایین  از نعمتها درجه  و در برخورداری  قرار داشته  و مقربان  سابقان

  کمتری  ، بهره و عمل  صو از نظر اخال  تر بوده ضعیف  در دنیا از نظر ایمان  ایشان

  پیشتازان  درجه  شود، به می  داده  ایشان  به  که  هایی ها و نعمت ، میوه اند بنابراین داشته

 رسد. نمی

 

 ڈ  ژ       ژ  ڑ  
سدر یا کنار   قراردارند. درخت« خار سدر بی  در جوار درختان»  یمین  اصحاب ! آری

 باشد.  شده  قطع  خار آن  که  است  . مخضود: آن است  معروف  درخت  نوعی

 

 ڑ  ک      ک  
 « است  چیده  هم  روی  خوشه  خوشه  اش میوه  موز که  های  درخت»در جوار « و»

  نظمی  همدیگر به بر فراز  آن  های خوشه  که  است  . منضود : آن موز است  طلح: درخت

  که  است  معروفی  درخت  بلکه  موز نیست  ؛ درخت قولی: طلح باشد. به  شده  زیبا چیده

بر   آن  فضیلت  که  است ذکر  باشد. شایان می  اعراب  در سرزمین  درخت  بزرگترین

 . دنیاست  های نعمت بر  بهشتی  های سایر نعمت  فضیلت  دنیا همچون  درختان
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 یا دره  را که  وج  وادی  است: اعراب  شده  روایت  دو آیه  این  نزول  سبب  در بیان

 را بسیار  موز و کنار آن  ها و درختان بود و سایه  در طائف  خیز و سرسبزی حاصل 

 . ژ  ...ڍ  ڌژ فرمود:   نازل أخداوند  داشتند پس  دوست

 

 ک  ک        گ  
  زوالی  و پایدار قرار دارند که  یعنی: همیشگی«  گسترده  در سایه»  یمین  اصحاب« و»

 برد. نمی  ینرا از ب  ندارد و خورشید آن

 

 گ  گ  گ  
  کجا که هر  روز به شبانه  در طول  قرار دارند که«  ریزان در آبی»  یمین  نیز اصحاب« و»

  آن  عزوجل خدای  که  ریزان  آب  این  ندارد. پس  انقطاعی  شود و هیچ می  خواهند جاری

،  مقرب  زانپیشتا  شراب اما  است  یمین  اصحاب  ریزد، شراب می  اش را در مجاری

 . است  جاری  شراب  از چشمه  جامهایی

   

 ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
و در «  است پذیر  پایان  نه  که»قرار دارند « بسیار  ای در میوه»  یمین  نیز اصحاب« و»

از   و در بعضی  داشته  فصلی  دنیا هر یک  های میوه  که شود چنان می  قطع  اوقات  وقتی

  خواهانش  که  ازکسی  آن  های یعنی: میوه«  شده  بازداشته  و نه»شوند  می  قطع  اوقات

  که  نیست  شود. مثال چنین نمی  بازداشته  از اوصاف  صفتی  و به  از اوقات  باشد، در وقتی

  از قیود و شرایط و موانع  گونه این  شود، یا امثال  خواسته  بهایی  از ایشان  در برابر آن

  پیشتازان«  . اما میوه است  آماده  برایشان  ها همیشه میوه  آن  گردد بلکه  وضع  ایشان  برای

 گزینند. ها بر می میوه  انواع  میان خود از  آنان  که  است  ای میوه«  مقرب
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 ں  ں  ڻ  
ها  آرامکده تختها و  بر باالی « شده  برافراشته  های فرش»از   یمین  نیز اصحاب «و»

و   در کمال  که  است  بهشت  اهل  از زنان  در اینجا کنایه  قولی: فرش برخوردارند. به

 و بلندباالیند.  جاه  قدر و عالی  برافراشته  جمالشان

 

 ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  
  عنوان  به  ابداعی  شیوه  را به  زنان  یعنی: ما آن«  آفریدنی  را آفریدیم  همانا ما آنان»

اند و  آدم بنی  ، زنان قولی: مراد از آنان . به ایم آفریده  توالد و تناسل  بدوننو   آفرینشی

  به  و مرگشان  بزرگسالی آنها را بعد از أخداوند  که  است  معنی  نو آنها بدین  آفرینش

 گرداند. برمی  گی و تازه  جوانی  حال

 

 ۀ   ہ  ہ  
  ایشان با  و جنی  انس  هیچ  شوهرانشان از  قبل  که«  گردانیدیم  را دوشیزه  ایشان  پس»

را بکر   ایشان کنند،  مقاربت  با ایشان  شوهرانشان  که  هم  و هر وقت  است  نکرده  آمیزش

در   که کنند. چنان نمی  نیز احساس  درد و رنجی  نظر هیچ  از این  دوشیزگان  یابند و آن می

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  سعیدخدری ابی  روایت  به  شریف  حدیث

نسائهمإةالجنهلأنإ» جامعوا   خود مجامعت  با زنان  بهشت  اهل  : چونبكاراأعدنذا

 «.گردند یبر م  بکارت  به امجدد  زنان  کنند، آن

 

 ہ  ہ  ھ  
  است  زنی از  عبارت  عروب  اند. عرب: جمع«  و سال  و همسن  همسردوست»؛  زنان  آن

باشد. مبرد  دلپسند  و او نیز در نزد شوهرش  محبوب  سخت  در نزدش  شوهرش  که

«. باشد  سخن و بسیار شیرین  بوده  شوهرش  عاشق  که  است  زنی  عروب»گوید:  می

 دارند.  و سال  سن  تولد و یک  تاریخ  یک  اند که اتراب: زنانی
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 ھ  ھ  ھ  
پدید   یمین  اصحاب  را نیز برای  یاد شده  زنان  أیعنی: خداوند«  یمین  اصحاب  برای»

 . است  آورده

   

 ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
  یمین  یعنی: اصحاب« اند  بسیار از متأخران  و گروهی  بسیار از پیشینیان  گروهی  که»

  پیامبر خاتم  تا بعثت  آدم  از زمان  اند که کسانی  بسیار از پیشینیانند؛ و ایشان  گروهی
 صمحمد   امت از  ؛ یعنی بسیار از متأخران  اند و گروهی و درگذشته  دنیا آمده  به ص

  ؛ و مراد از گروه امت  این  بسیار از پیشینیان: پیشینیان  قولی: مراد از گروهی هستند. به

  پیروی  امت  از پیشینیان  در ایمان  اند که امت  این  از پسینیان  ؛ کسانی بسیار از متأخران

 . است  داده  ترجیح را  قول  کثیر این اند و ابن گردیده  رو ایشان  و دنباله  کرده

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  
  یعنی  در آخرت  مردم  گانه سه  های از گروه  دو گروه  حال  متعال  خدای  که  و بعد از آن

و »پردازد:  می  چپ  یاران  حال  بیان  به  کرد، اینک  را بیان  یمین  و اصحاب  پیشتازان

  گونه را این  خود حالشان  گاه  آن« ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  ، چه شمال  اصحاب

 کند: تفسیر می

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
  که  است  جوشانی  و حمیم: آب  آتش  سموم: گرمای« اند جوش  آتشباد و آب  در میان»

  هوای  بگوئیم: سموم  که  است  این بهتر»گوید:  می  رازی  . امام بسیار باالست  آن  حرارت

  هالکت  و سبب  فاسد کرده را  انسان  قلب  آن  عفونت  که  است  ای و بسیار آلوده  متعفن

 «.شود می  وی
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 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې  ى  ى  
  سایه  به  و سوزان  سخت  از گرمای  زده ، وحشت یعنی: دوزخیان« از دود  ای و در سایه»

و   بسیارسخت  گرمای  یابند که می  از جهنم  را نیز دود سیاهی  سایه  برند پس می  پناه

«  خوش  و نه»  ها سرد نیست یعنی: مانند دیگر سایه«  است  خنک  نه  که»دارد   سوزانی

باشد، دلپسند   بهره بی از خیر  که  ندارد زیرا هر چیزی  نیکو و دلپسند هم  یعنی: منظری

 . نیز نیست

 

 ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  
در  ( در دنیا شمال  )اصحاب  چپ  یعنی: یاران« بودند  نازپرورده  از این  پیش  آنان»

 نبود.  حالل  برایشان  بودند که  فرورفته  و لذتهایی  شهوات

 

 ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
  توبه  ركاز ش  . یعنی است  شرك  مراد از آن  که« کردند می  مداومت  بزرگ  و بر گناه»

 فشردند. می  پای  کردند و بر آن نمی

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  
باز برانگیخته  اآیا واقع  چند شدیم  و استخوانی  و خاك  مردیم  گفتند: آیا چون و می»

  استخوانهای به  که را ـ درحالی  بعد از مرگ  شدن  زنده  شمال  نی: اصحابیع« ؟ شویم می 

 و بعید شمردند.  شوند ـ انکار کرده می  تبدیل  یچند  پوسیده

 

 جئ  حئ  مئ  
ما   نخستین  پدران  شدن  یعنی: برانگیخته« شوند؟ می  ما برانگیخته  نخستین  آیا پدران»

اند و  مرده تر از ما آنها پیش  رو که  ، از آن خود ما است  شدن بعیدتر از برانگیخته

 اند. تر شده پوسیده
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 جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ىئ  يئ          
 است  همانا روز قیامت  که«  معین  میعاد روزی  برای  و آخرین  اولین  گمان بگو: بی»

  بگو که  آنان  به !صمحمد   ای  و رستاخیز. یعنی  بعد از بعث« شوند می  کرده  جمع» 

د، در موعد روزی هستی  آنان  شما نیز از جمله  که  ها و متأخرانشان از امت  پیشینیان

 شوید. می  گردآورده  معلوم 

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   
 ؛ است  آنان  و امثال  مکه  اهل  برای  خطاب« انگار  دروغ  گمراهان  شما ای  سپس»

 از درخت  رستاخیز، در آخرت  یعنی: شما منکران« زقومید  از درخت  خورندگان»

در   آیه  خورید. تفسیر نظیر این روید، می می  در قعر جهنم  که  ای ر بسیار بدمزهبدمنظ 

 . نیز گذشت« 92 صافات/«  سوره

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 پر  زقوم  را از درخت  یعنی: شکمهایتان« ها را پر خواهید کرد شکم  از آن  پس»

 آورد. بر شما فشار می  گرسنگی  که  کنید؛ از بس می

 

 ٿ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
،  آن  خوردن  دنبال  و به  زقوم  یعنی: شما بر روی« نوشید می  جوش  از آب  آن  و روی»

 نوشید. می  جوش  از آب  تشنگی  غلبه  سبب  به

 

 ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  
  اند که ای زده عطش  هیم: شتران « زده عطش  شتران  خواهید نوشید مانند نوشیدن  پس»

آشامند  می  شوند و چندان نمی  اند هرگز سیراب شده  مصاب  آن  به  که  ای بیماری  سبب  به

  مانند نوشیدن  بلکه  نیست  عادی  نوشیدنی ، جوش  شما از آب  تا بمیرند. یعنی: نوشیدن
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  سیراب  آب  اند و از نوشیدن تشنه  همیشه  که  استسقاء است  مرض  مبتال به  شتران

 شوند. نمی

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
شود  می  آماده  مهمان  برای  که  است  نزل: غذایی« در روز جزا  آنان  مهمانی  است  این»

  آب  نوشیدنی و  زقوم  از درخت  خورد. یعنی: آنچه می  مهمان  که  است  چیزی  و اولین

 گیرند. قرارمی  پذیرایی مورد  با آن  که  است  در آخرت  آنان  ذکر شد؛ پذیرایی  جوش

 

 ڄ    ڦ  ڦ  ڦ    ڄ
 حالی یعنی: شما را در« کنید؟ نمی  چرا تصدیق  پس  ایم شما را آفریده  که  ماییم»

 به  که  گونه  چرا آن  دانید پس را می  حقیقت  این  نبودید و خودتان  چیزی  که  آفریدیم 

هر   دانید که کنید؟ مگر نمی نمی  ما معترفید، رستاخیز را تصدیق  خود از سوی  آفرینش 

نیز   بر باز آفرینی  اولی  طریق  قادر باشد، مسلما و به  و اولیه  ابتدایی  بر آفرینش  کس

 ؟. تواناست

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
  آفرینش و در «اید دیده»  منی  آب  ، یعنی از نطفه« ریزید در رحمها می  را که  آیا آنچه»

 اید؟. نگریسته  آن

 

 ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  
  صورت  را به  منی  آب  یعنی: آیا شما این« ؟ ایم ینید یا ما آفرینندهآفر را می  آیا شما آن»

و   سازنده  که  ماییم  کشید، یا این تصویر می  سازید و به می  الخلقه  استوار و کامل  بشری

 ؟ آنیم  تصویرکشنده  به
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 ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
  کرده  را بر شما تقسیم  یعنی: ما مرگ«  ایم را مقدر کرده  شما مرگ  در میان  که  ماییم»

  کسانی از شما  پس  ایم کرده  تعیین  معین  وقتی  به  از افرادتان  هر فردی  را برای  و آن

میرند  می  و خردسالی  در کوچکی  هستند که  میرند و کسانی می  در بزرگی  هستند که

را  و ما « جست نتوانید  و بر ما سبقت»برابرند   مرگ  در چشیدن  همه  زمین  اهل  ولی

شما   را جانشین شما  همانندان  که بر آن»؛  ما توانائیم  نتوانید کرد بلکه  عاجز و مغلوب

  قول . به پدید آوریم همانند شما را  شما خلقی  جای به  که  این بر  یعنی: توانائیم«  گردانیم

  دیگری  و گروه  بمیرانیم را  گروهی  که  بر این  است: ما توانائیم  این  معنی  جریرطبری ابن

بر   نیز توانائیم« و»دیگر   ازنسل  پس  و نسلی  بعد از قرنی  ، قرنی گردانیم  آنان  را جانشین

«  بیافرینیم»ها  ها و عالم و هیأت ها از صورت« دانید نمی  که  شما را در هیأتی»  که این

از   قبل  که چنان  گردانیم  و خوك  بوزینه شما را  که بر این  توانائیم  یعنی»گوید:  می  حسن

شما را در   که بر این  است: توانائیم  این  معنی  قولی به«.  کردیم  چنین  شما با اقوامی

 . اید بیافرینیم داشته در دنیا  که  رستاخیز بر غیر صورتهایی

 

 ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  
،  از نطفه شما  ابتدایی  از آفرینش  عبارت  و آن« اید را دانسته  نخستین  آفرینش  و هرآینه»

نبودید   چیزی از آن  قبل  که درحالی  است  پاره  از گوشت  ، سپس بسته  از خون  سپس

  واپسین  آفرینش را بر  سبحان  خدای  چرا قدرت  یعنی: پس« گیرید؟ چرا پند نمی  پس»

  آیه  این  که  ذکر است  کنید؟ شایان نمی  قیاس  اول  را بر آفرینش  آورید و آن د نمییا  به

 . است  قیاس  بر صحت  دلیل

  

 ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
و بذر  کارید می  در زمین  خبر بدهید از آنچه  من  یعنی: به« کارید؟ می  آیا دیدید آنچه»

  و در آن کنید می  تبدیل  و کشت  زرع  یعنی: به« رویانید میرا   آیا شما آن» افگنید؛ می
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و   رویاننده  که  یعنی: یا ما هستیم« ؟ هستیم  یا ما زارع»رویانید  می  و دانه  خوشه

کردید، دیگر  امر اقرار  این  به  چون  شما؟ پس  نه  هستیم  زراعت  به  آن  کننده تبدیل

  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیثشوید؟ در  منکر رستاخیز می  چگونه

هو   الزارع  نإ، ف : حرثت  ولیقل ، : زرعت  حدکمأ  الیقولن»فرمودند:  صخدا   رسول  که

همانا   زیرا زارع  نمودم  بگوید: کشت باید  بلکه  کردم  زرع  من  از شما نگوید که  اهلل: یکی

. علما  حرمت  نهی  ، نه است  و ادبی  ارشادی  ، نهیی نهی  این  البته«.  خداوند است

بعد از خواندن:   که  است  افگند، مستحب می  بذر را در زمین  که  کسی  گویند: برای می

  را بخواند، آن ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ژ ...( آیه:   عوذ باهللأ)

»بگوید  گاه اللهموالمبلغوالمنبتالزارعاهللبل  ثمرهعليصل، وارزقنا وجنبنامحمد

: العالمينياربلنافيه،وباركالذاكرينمنالئك،وآلالشاكرينمننعمكواجعلناألضرره

بر  . بارخدایا! است  آن  رساننده  گی پخته  و به  ، رویاننده زارع  که  است أخدا  بلکه

برکنار دار و   آن  و از زیان  بخش  وزیر  زمین  این  و ما را از حاصل  فرستمحمد درود ب

 و ای  قرار ده  از یادآورندگان  احسانهایت  و برای  از شکرگزاران  هایت نعمت  مرا برای

از   زراعت آن   دعا امان  : این  که  شده  گفته«.  بده  برکت  ما در آن  برای ! پروردگار عالمیان 

 .  ـ است  و غیره  ، ملخ از کرم  ـ اعم  آفات  تمام

   

 ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے  
  به « گردانیم می» شده   و خرد و ریزه«  شکسته  را درهم  زراعت  آن اقطع  اگر بخواهیم»

  چیزی  نیاید و نه  دست به   ای دانه  هیچ  نشود و از آن  گرفته  ای بهره  هیچ  از آن  که  طوری

و   در افسوس  پس»آید؛   شود، فراهم می  از کشتزار خواسته  که  دیگری  های از بهره

شما در   به  که  شوید و از آنچه می  زده  حسرت  صورت  یعنی: در آن« افتید می  تعجب

  که روید درحالی می فرو  دراز در تعجب  ، مدتی است  فرود آمده  و کشاورزیتان  زراعت

  باد رفته بر  عوضی  بدون  مالش  که  است  کسی مغرم:«  دگانیمکشن  ما غرامت»گوئید:  می

 . کشاورزیمان  شدن ؛ با نابود روزیمان از«  ماندگانیم  ما محروم  بلکه»  است

 



 

8400 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 را خود  تشنگی  آن  وسیله  و به« آشامید می  را که  آبی  اید آن آیا دیده  پس»

 قدرت  را به  آب  آن« اید، یا ما آورده را از ابر فرود  آیا شما آن»نشانید؟  فرومی

رستاخیز  و  ما اقرار نکرده  توحید و یگانگی  به  چگونه  پس« ؟ ایم فرود آورنده»  خویش 

 کنید؟ نمی  را تصدیق

 

 ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
  داشته  صالحیت  نوشیدن  برای  نه  که  ریطو به « گردانیم را شور می  آن  اگر بخواهیم»

  را که  خداوندی  های نعمت« گزارید چرا شکر نمی  پس»  کشاورزی  برای  باشد و نه

برید؟ در  می  آشامید و بهره می  از آن  که  است  آفریده  و گوارایی  شیرین  شما آب  برای

الحمد»گفتند:  می نوشیدند، می  آب ص  اکرم  رسول  چون  که  است  آمده  شریف  حدیث

  خدایی  ستایش و  سپاس بذنوبنا اًأجاجاًملحيجعله،ولمبرحمتهاًفراتاًسقاناعذبالذيهلل

را   آن  گناهانمان  شومی  به و گوارا نوشانید و  شیرین  ما را آب  خویش  رحمت  به  را که

 «.نگردانید  شور و تلخ

  

 ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ    ې  ې     ې    ې  ى  ى  ائ
  تازه تر و  از درخت  زنه را با آتش  یعنی: آن« آورید؟ بر می  را که  آتشی  آیا دیدید آن»

  از آن را  آتش  که  یعنی: درختی« اید؟ را آفریده  آیا شما درختش»آورید؟  می  بیرون

  ، عبارت درخت  ما؟ آنش  نه  خویش  قدرت  را به  آن«  ایم یا ما آفریننده»آورید  می  بیرون

کردند.  می  درست  زنه از آنها آتش  اعراب  ( و عفار که تلخ  )بادام  مرخ  از درخت  است

  آن  از میان  گاه کشیدند آن می  دیگری  را به  و یکی  سبز برگرفته  از آنها دو شاخه  یعنی

 . است  درختان  قولی: مراد همه . به خاست بر می  آتش  دو، شراره
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 ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ         ۈئ  
  یادآورنده  به را  از درخت  برآمده  آتش  یعنی: ما آن«  ایم ساخته  را پندآموزی  ما آن»

  برای  ای توشه را  و آن»پندگیرند   از آن  تا مؤمنان  ایم گردانیده  جهنم  آتش  گرمای

و   و علف  آب بی  های سرزمین در  که  گردانیدیم  و صحرانشینانی  مانند مسافران«  رهروان

از   و غیر ایشان  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  آیند. در حدیث بیابانها فرود می

افروزند،  بر می  آدم بنی  که  آتشی» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره

 امخصوص  از آتش  یگیر در بهره  که این  دلیل ...».  است  جهنم  از هفتاد جزء آتش  جزئی

دارند،   احتیاج  سخت  آتش  آنها به  که  است  اند، این ذکر شده  و رهگذران  مسافران

است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان  گیر استفرا آن   به  مردم  نیاز تمام  هرچند که

النارةثالثشركاءفيالناس» ،  اند: آتش یکشر  چیز با هم  در سه  مردم:  والكالءوالماء،

  و پترول  ، نفت علمی  نظریات  جدیدترین  بر اساس  که  است ذکر  شایان«.  و آب  علف

 درختانند. از  نیز در اصل

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 پاکی  را به  تعالی  یعنی: حق«  گوی تسبیح  است  بزرگ  که  پروردگارت  نام  به  پس»

  این  خویش  قدرت  به  که  بزرگی  خدای  است  پاك(  العظیم  اهلل  و بگو: )سبحان  یادکن 

 و متضاد را آفرید.  اشیاء مختلف

 

 ىئ  ی  ی       ی  ی    جئ  
.  است  ستارگان  های مواقع: غروبگاه«  خورم سوگند می  ستارگان  های منزلگاه  به  پس»

  تأکید آورده  برای  باشد که زائد می« ال»و   است  قسم  معنای به  عرب  ( در کالم )الاقسم

  هر چه  سوگند خورنده  که  است  آن  معنای  به«  اقسم«  بر فعل« ال«  افزودن  شود پس می

. یعنی:  مفید تأکید نیز هست  جهت  کند و از این می  ، نفی است  علیه  غیر از مقسم  را که

  که این  رسد به  چهباشد،   داشته  خوردن  قسم  به  نیازی  که  است  تر از آن روشن  قضیه

 امخصوص أخداوند  که این  شود. دلیل یاد  بزرگی  ، همچو قسم آن  درستی  اثبات  برای
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  ستارگان  غروب  که  این  : یکی  سوگند خورد، دو چیز است  ستارگان  های غروبگاه  به

  کند که یم  داللت  خود بر وجود مؤثر فناناپذیری  و این  اثر آنهاست  زوال  دهنده  نشان

بر وجود   ستارگان  با افول  ابراهیم  جهت  ندارد، بدین  هرگز زوالی  تأثیر آن

و   شریف  های خاصیت  شک  بدون  اواخر شب  که  این  کرد. دوم  استدالل أخداوند

 دارد.  برتری

  زمان فرمود: در  که  است  کرده  روایت ك عباس از ابن  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مسلم

  اینک فرمودند: ص  حضرت  آن  شد پس  فرو فرستاده  باران  مردم  به ص  اکرم  رسول

  رحمتی  شکرگزارند گفتند: این  که اما آنان  ناسپاس  شاکرند و بعضی  از مردم  بعضی

اند، گفتند:  ناسپاس  که  از کسانی  نهاد و اما بعضی  را بر ما منت  آن أخداوند  که  است

  این  بود که  ، همان است  بر ما فرود آمده  غروب  در حال  ستاره  فالن  سبب  به  باران

 شد.  نازل ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ تا  ژی  ی       ی  ی    ژ آیات: 

 

 حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب   
،  عظیم  ستارگانند بر قدرت  که«  به  مقسم»زیرا «  بزرگ  است  قسمی  و اگر بدانید این»

 کنند. می  داللت أخداوند  و فرط رحمت  کامل  حکمت

 

 ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  
  های منزلگاه  . یعنی: به است«  علیه  مقسم«  آیه  این«  کریم  است  قرآنی  کتاب  این  هرآینه»

و   را در عزت  آن  که  من  داشته  گرامی  است  قرآنی  کتاب  این  که  خورم می  قسم  ستارگان

از   که  ام داشته  تر از آن گرامی را بزرگتر و  و آن  ام داده  کتابها برتری  مبر تما  قدر و منزلت

نیز   دلیل  این  به  قرآن  که باشد. چنان و مانند آنها  یا دروغ  بینی ، فال سحر، کهانت  مقوله

و   است  شده  و تبیین  طرح  متعالی  ارزشهای و  کریمانه  اخالق  در آن  که  است  کریم

  شود. مناسبت می  داشته  بزرگ  آن  و قاری  گرامی  حافظ آن  که  است  حقیقت  راینبناب

باشد زیرا  آشکار می  است  قرآن  که  علیه  مقسم  میان و  است  ستارگان  که  به مقسم  میان

و   راه  نیز در دنیا و آخرت  قرآن  کنند، آیات می  روشن ها را تاریکی  ستارگان  که  چنان
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  را از بین  حسی  های تاریکی  ستارگان  که  کنند و چنان می  را روشن  زندگی  روش

  را از بین  و گمراهی  جهل  های تاریکی  یعنی  معنوی  های تاریکی زین  برند، قرآن می

 برد. می

 

 ٻ  پ       پ  پ  
  مقرب  گانجز فرشت  قراردارد که  و مصون  یعنی: پوشیده«  نهفته  در کتابی»  قرآن ! آری

محفوظ   لوح  که کتاب  است: آن  این  معنی  قولی ندارد. به  اطالع  دیگر بر آن  کسی

 . محفوظ است  از باطل باشد، می

 

 پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  
 و محفوظ را جز  مصون  یعنی: کتاب« رسانند نمی  دست  شدگان جز پاك  آن  به»

  آن  به  کنند اما شیاطین نمی  فرشتگانند، مساس  هک  در آسمان  نفسی  های از بهره  پاکیزگان

،  وضویی بی و  و ناپاکی  از جنابت  شدگان نیز جز پاك  در زمین  ندارند همچنین  دسترسی

  کافر، جنب  اشخاص نباید  شود که می  دانسته  آیه  این  رسانند. از فحوای نمی  دست  آن  به

هرچند   یعنی  است  نهی  معنای  ، خبر به ابراینبن  کنند پس  را مساس  وضوء قرآن و بی

جمهور فقها و از   که چنان باشد می  نهی  اما مراد از آن  شده  بیان  نفی  صیغه  ( به )الیمسه

را جز   قرآن»ذیل:   شریف  حدیث  و نیز بر مبنای  آیه  بنابراین  اربعه  مذاهب  ائمه  جمله

  قرآن  کردن  از مساس  شده یاد  اشخاص  بر منع ؛«نکند  ، مساس است  پاك  که  شخصی

  وضوء را برای بی  شخص  از سوی  قرآن  کردن ها مساس اند و فقط مالکی  القول متفق

 اند. جایز شمرده  و تعلم  تعلیم  ضرورت

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
  قرآن  برای  وصف  چهارمین  این«  است  پروردگار عالمیان  از سوی  ای فروفرستاده»

 . است  آیه  در چهارمین  کریم

 



 

8409 

 ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
  سستی» شد؛  وصف  یاد شده  اوصاف  به  که  قرآنی  یعنی: به«  سخن  این  آیا شما به»

  کنید؟ اصل می و مدارا  نرمش  آیا شما با کفار در کفرشان  مدهنون: یعنی« ورزید؟ می

  و نرمی  در روانی او  که این ، گوباشد  باطنش  برخالف  ظاهرش  که  است  کسی  مدهن

  امر معنوی  لفظ در یک  گرفتن کار به  از باب  دارد و این  ( شباهت )روغن  دهن  خود به

  شده  تبدیل  عرفی  حقیقت  خود به  خاطر شهرت  به  که  ، مجازی مجاز است  بر سبیل

 . است

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  سپاس یعنی: آیا شکر و« دهید؟ قرار می  آن  یبرا در تکذ  تنها روزیتان»آیا شما « و»

  أخداوند  نعمت  دهید که قرار می  در این  است  باران  همانا فروفرستادن  را که  روزیتان

  دهید؟ چرا که قرار شکر  جای  و انکار را به  تکذیب  و این  و انکار کرده  را تکذیب

دهید و  می  نسبت  ستارگان را به  ، آن باران  و فروآورنده  بخشنده  شکرگزاری  جای به

  ستاره  و طلوع  خود در مغرب  از منزلگاه  ستاره  فالن  خاطر غروب  گویید: ما به می

، باد، گرما و سرما  باران  اعراب  که  ذکر است  ؟ شایان ایم یافته  ، باران از مشرق  آن  رقیب

 دادند. می  نسبت  کننده طلوع  یها ستاره  ، یا به کرده  غروب  های ستاره  را به

   

 ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
در   نفس ، یا روح  که  گاه  چرا آن  یعنی: پس« رسد  گلوگاه  به  جان  که  گاه  چرا آن  پس»

ضار قرار احت  فرد در حال  پیرامون  که  کسانی  ای« و شما»رسد؛   گلوگاه  به  مرگ  هنگام

و « کنید می  نظاره  هنگام  در آن»؛  است  کندن جان  در حال  بینید که دارید و او را می

  که  این  کنید و نه  را از او دفع  توانید مرگ می  توانید؟ نه نمی  او کرده  برای  کاری هیچ

،  علم  به«  یمنزدیکتر او از شما  و ما به»گردانید؛   آسان  را بر وی  کندن جان  سختی  حتی

دار  و عهده  متولی  ما که  است: فرستادگان  مراد این  قولی . به خویش  و رؤیت  قدرت

  یعنی: شما فرشتگان «بینید نمی  ولی»او نزدیکترند   او هستند، از شما به  روح  قبض
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هستند،   وی  روح  دار قبض عهده شوند و نزد محتضر حاضر می  را که  مرگ  موکل

 ید.بین نمی

  

 ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  
و  ایجاد  و پرورده  یعنی: اگر شما مملوك« نیستید  الهی  اگر شما مقهور حکم  پس»

  برانگیخته  پندار خود بعد از مرگ  نیستید، یا اگر شما به  تعالی  حق  تکوینی  فعل  نتیجه

  به  را که محتضر  شخص  یعنی: چرا روح« ردانیدگ را باز نمی  چرا آن»شوید؛  نمی

  اگر راست» گردانید ، باز نمی بوده  در آن  که  مقر و جایگاهی  ، به است  رسیده  گلوگاه

ندارید و   ای پروردگار نیستید، آفریننده  مملوك  که  پندارتان  در این« گویید می

  بازگردانیده  مقرش  را به  نهرگز آ  بدانید که ا؟ و قطع در کار نیست  رستاخیزی

او نیستید،   یافته پرورش پروردگار و  مملوك  که  پندارتان  این  ، بطالن توانید بنابراین نمی

 . است  قبل  در آیه« فلوال«  جواب  آشکار شد. این

  

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڈ  ژ    ژ  
 را در هنگام  مردم  مختلف  های هگرو  و سرانجام  سرنوشت  خداوند متعال  گاه  آن

 کند: می  تقسیم  ذیل  دسته  سه  را به  و آنان  نموده  بیان  احتضار و بعد از وفاتشان 

  مقرب  از پیشتازان  محتضر، یا متوفی  یعنی: اگر شخص« باشد  و اما اگر او از مقربان»

 و  روح: راحتی«  پر ناز و نعمت  و بهشت  و ریحان  راحت  او راست  پس»باشد 

  روزی و  : رزق  . ریحان است  آن  از احوال  شدن دنیا و آسوده  و زحمت  از رنج  رهایش

  خوشی  بوی  که  است  معروفی  گیاه  همان  ریحان»گوید:  می  . حسن است  در بهشت

و   ن، سن واجبات ، فرایض  اند که کسانی  همان  مقرب  پیشتازان  که  ذکر است  شایان«. دارد

کنند و  می  را ترك  مباحات از  و برخی  ، مکروهات و محرمات  داده  را انجام  مستحبات

  سوره  این  آنها در اوایل ذکر  هستند که  ای گانه سه  های از گروه  گروه  اولین  ایشان

 . گذشت
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 گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
  راست  از یاران  محتضر، یا متوفی  یعنی: اگر شخص« باشد  نیمی  و اما اگر از اصحاب»

  پس»شود؛  می  داده  راستشان  دست  به  اعمالشان  های نامه  اند که کسانی  باشد و ایشان

  و برادران  یاران از جانب  ! یار راست  یعنی: ای«  یمین  بر تو باد از اصحاب  سالم

از تو با   گاه بود و آن  خواهی  همراهشان  زودی  تو به  کهرو   باد از آن  بر تو سالم  راستت

 کنند. می  استقبال  سالم

  

 ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
از  ، یا محتضر متوفی  یعنی: اگر شخص« باشد  گمراه  کنندگان  و اما اگر از تکذیب»

  )یاران  شمال  اصحاب  و آنانباشد؛   هدایت  راه  رستاخیز و از گمراهان  کنندگان تکذیب

  آب از  ای مهمانی  او راست  پس»؛  گذشت  سوره  در اوایل  ذکرشان  ( اند که چپ

،  است  خود رسیده  نهایی  درجه  به  حرارتش  که  جوشانی  او با آب  یعنی: پس«  جوشان

بعد   این  البته د.باش می  آمدنش بعد از فرود  از میهمان  خواهد شد. نزل: پذیرایی  پذیرایی

 . گذشت  که خورد چنان می  از زقوم  که  است  از آن

 

 ھ  ھ    ے  
  آب  نوشیدن و  از زقوم  از خوردن  پس  و استقرار در آن«  جهنم  ورود به»  او راست «و»

 « . النار وصاله  اصاله»گویند:  درافگنند، می  آتش  را به  شخص  که  گاه  . و آن جوش

 

 ڭ  ڭ  ڭ   ے  ۓ  ۓ 
و   درسـت  و کـامال   حقیقـت   خبر عین  این  گمان یعنی: بی«  است  الیقین حق  همانا این»

 . است  شبهه بی
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 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
  شـأنش   الیـق   که  یعنی: او را از آنچه«  بگوی  خود تسبیح  پروردگار بزرگ  نام  به  پس»

  حـدیث  . در ای دانسـته   وی  و قـدرت   علـم از   کـه   آنچه  سبب  ، به یادکن  پاکی  به  نیست

 ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ   آیه  فرمود: چون  که  است  آمده عامر بن عقبه  روایت  به  شریف

خـود    در رکـوع  را  رکـوعکم: آن   اجعلوها فـی »شد، فرمودند:   نازل ص  اکرم  بر رسول

اجعلوهـا  »مودنـد:  شـد، فر   نازل  بر ایشان ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ آیه:   و چون«. قرار دهید

  ایـن «  اعلـی »و «  عظیم«  در میان  فرق«. قرار دهید  خویش  را در سجده  سجودکم: آن  فی

  تعـالی   حـق   کـه   حال  در عین  پس بر بعد  کند و اعلی می  داللت  بر قرب  عظیم  که  است

کننـد    و احاطـه ها بـر ا  ادراك  که  است  اما برتر و باالتر از آن  است  نزدیک  هر ممکنی  به

  روایـت   بـه   شـریف   . در حـدیث  اسـت  چیز  از همه  دوری  نظر او در نهایت  از این  پس

علـيخفيفتـانكلمتان»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  از ابوهریره  محدثان

: دو العظـيماهللسـبحانوبحمـدهاهللالرحمن سـبحانليإحبيبتانالميزانفيثقيلتاناللسان

هسـتند:    داشتنی دوست  رحمان  و نزد خدای  سنگین  میزان ، در سبک  بر زبان  اند که کلمه

 «. العظیم  هللا  سبحان ، و بحمده هللا  سبحان
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 ﴾حدید   سوره ﴿
 . است  آیه  (23)  و دارای  است  یدنم

 

  منافع  به  ( ازآن25)  هدر آی  شد که  نامیده« حدید«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

. و  است  شده  داده  دارد، توجه  و عمران  عنصر در مدنیت  این  که  ( و اهمیتی حدید )آهن

  که  و قولی  است  مدنی  نظر جمهور مفسران از  سوره  ؛ این است  گفته  قرطبی  که چنان

 . است  ، ضعیف است  مکی  سوره  گوید: این می

  اکرم  رسول  که  است  آمده  ساریه بن عرباض  روایت  به  شریف  آن: در حدیث  فضیلت

  گمان بی»خواندند وفرمودند:  را می 1« مسبحات«  های بخوابند، سوره  که از آن  قبل ص

  حق  فرموده  از این  عبارت  و آن«.  است  بهتر از هزار آیه  که  است  ای آیه  در مسبحات

 «.1حدید/« »  ژېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ ژ است:   تعالی

وجود خود  در  ایمان  حقیقت  تثبیت  سوی  به  اسالمی  از جامعه  دعوت  سوره  محور این

 . است  و با ایثار و اخالص  مظاهر آن  با همه

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  
 چیز در  یعنی: همه«  است  در آسمانها و زمین  که  خداوند را هرآنچه  گفت  تسبیح»

 ؛ مانند قال  زبان  ، یا به یاد کرد و تمجید گفت  پاکی  را به  تعالی  حق  آسمانها و زمین

  موجودات دیگر  گفتن  ؛ مانند تسبیح حال  زبان  ، یا به و جن  و انس  فرشتگان  گفتن تسبیح

  به  موجودات  همه قولی: کند. به می  داللت  حکیم  بر وجود آفریننده  زیرا هر موجودی

آنها را   گفتن انسانها تسبیح ما  اند ولی  ناطق  متعال  آفریننده  گفتن تسبیح  به  طور حقیقی

  به  أخداوند  برای  گفتن از تسبیح  کریم  در قرآن  که  ذکر است  . شایان فهمیم نمی

( در  د )سبحامر؛ مانن  است: صیغه  و مصدر تعبیر شده  ، مضارع امر، ماضی  های صیغه

و   سوره  ، این« اعلی«  سوره  ( در اول )سبح ؛ مانند ماضی  (. صیغه )واقعه  قبل  آخر سوره

«  تغابن»و «  جمعه«  های (؛ مانند سوره )یسبح  مضارع  صیغه«.  صف»و « حشر«  های سوره
                                                           

 . است  جمله  نیز از آن  سوره  این  اند، که هلل( آغاز شده  با )سبح  اند که  هایی مسبحات: سوره 1
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و   تنوع  ته. الب است  آمده«  سبحان»لفظ   به  که« اسراء«  سوره  مصدر؛ مانند اول  و صیغه

  شود، بر این زمانها می  همه  شامل  ها که صیغه  همه  به  تعالی  حق  برای  گفتن  تعدد تسبیح

و   است  سزاوار تسبیح  هر چیز و در هر حال  از سوی  تعالی  حق  دارد که  داللت  حقیقت

  بیعنی: قادر، غال« عزیز  و اوست»باشد  و مستمر می  او همیشگی  استحقاق  این

 . استوار است  و صواب  حکمت  اساس بر  همه  افعالش  که«  حکیم»وپیروزمند 

 

 ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   ۆئ   
و امر و  کند می  در آنها تصرف  یگانگی  به  پس«  آسمانها و زمین  فرمانروایی  او راست»

او   برای آنها  گفتن  تسبیح  سبب  است  و این  در آنها نافذ نیست  دیگری  کس  تصرف

را   مردگان میراند و کند و می می  را در دنیا زنده  زندگان« میراند کند و می می  زنده»

را عاجز  چیز او  هیچ  پس«  و او بر هر چیز تواناست»کند  می  رستاخیز زنده  برای

 شود. نخواهد نمی  که  شود و هر چه بخواهد می  که  گرداند و هر چه نمی

 

 ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   
  فنای چیز. یعنی: او بعد از  بعد از همه« آخر  اوست و» از هر چیز  قبل«  اول  اوست»

و   یعنی: غالب «ظاهر  و اوست»شود  نمی  عارض  و بر او فنا و نیستی  است  باقی  خلقش

  وجود مطلق  این بر  بسیاری  های زیرا نشانه  است  نمایان  وجودش  چیز که  برتر بر همه

است:   این  یا معنی . است  پنهان  آنچه  یعنی: دانا به«  باطن  و اوست»کنند  می  داللت

  او احاطه  ها به و حاسه عقلها  پس  است  پنهان  ذاتش  . یا حقیقت از دیدگان  پنهان  اوست

  و او به»  است  پنهان  خویش  اتذ  آشکار و به  خویش  آثار و افعال  کنند لذا او به نمی

  . در حدیث نیست  بیرون  علمش  ها از ساحت از دانستنی  چیزی  پس«  چیز داناست  همه

فرمود:   که  است  آمده  هریره ابی از  و ترمذی  ، مسلم شیبه ابی ابن  روایت  به  شریف

  ود خدمتکاریخ  برای  آمد واز ایشان صخدا   عنها نزد رسول هللا  رضی  فاطمه

اللهم»او فرمودند:   به  طلبید پس می وربقولي  منزلشيكلربنا نجيلواإلةالتورا،
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والنويالحبفالقوالفرقان بكأ، بناصيتهآنتأشيكلمنعوذ خذ فليسولاألنتأ،

الباطننتأ،وءشيفوقكفليسالظاهرنتأوءشيبعدكخرفليساآلنتأوءشيقبلك

اقضءشيدونكفليس منالدينعنا، واغننا   بگو: بارخدایا! ای ! فاطمه  : ایالفقر،

  ! ای و فرقان  و انجیل  تورات  فرودآورنده چیز! ای   پروردگار ما و پروردگار همه

  موی  ندهتو گیر  که  چیزی  تو از شر همه  به  برم می  ها! پناه ها و هسته دانه  شکافنده

  از تو چیزی  قبل  ؛ پس اول  تویی (توست  وتصرف  قبضه  تحت  یعنی)  هستی  آن  پیشانی

  تو چیزی  فوق  ظاهر؛ پس  و تویی  نیست  چیزی بعد از تو  آخر؛ پس  و تویی  نیست

را و ما را از فقر   ، بپرداز از ما وام نیست  چیزی تو  ورای  ؛ پس باطن  و تویی  نیست

 «. یاز کنن بی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  
  مختلف طور از اطوار  یعنی: در شش« روز  را در شش  آسمانها و زمین  که آن  اوست»

کار  عدد را به این  بیافریند ولی  لحظه  یک آنها را در  که  او قادر است  و البته« آفرید»

  به«  استوا یافت  بر عرش  سپس»بیاموزد   بندگانش  در امور را به  و تأمل  تا تأنی  گرفت

و   است  استوا بر عرش  در باب  سلف  رأی  . این اوست  سزاوار جناب  که  استوایی  چنان

بر   و استیالیش  تعالی  حق تدبیر  توا را به، اس اما خلف  است  احتیاط اولی  به  رأی  این

وارد   زمین  به  را که  آنچه» کنند می  چیز تأویل  بر همه  وی  امور و سلطه  کلیدهای

،  از ارواح« آید می  بیرون از آن  را که  داند و آنچه می»  و غیر آن  از باران« شود می

را از   و آنچه»داند  نیز می  و غیره  ، نباتات فضایی  های ها، سفینه ، ماهواره فرشتگان

را   یعنی: آنچه« رود می باال  را در آن  و آنچه»  و غیره  از باران« آید فرود می  آسمان

متصاعد و   ، دعاها، بخارهای بندگان  ، ارواح ، اعمال رود؛ از فرشتگان باال می  آن  سوی به

  آمده  شریف  . در حدیث نیست  پنهان  وی  از علم  ای ذره  داند پس ها را نیز می مانند این

خداوند   سوی به  شب  از عمل  روز قبل  روز و عمل  از عمل  قبل  شب  عمل»است: 

  هر جا که»  خویش  و علم  ، سلطه قدرت  به«  شماست و او با»«. شود می  باال برده  متعال
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و دریا و فضا   از خشکه  اعم  آن  و اندرون  و ماحول  از زمین  یعنی: در هر جایی« باشید

بر   که و این  آن  بر تأویل  اسالم  امت  که  است  ای آیه  این»گوید:  می  بگردید. ابوحیان  که

  تعالی  حق  و همراهی  بر معیت  آیه  یعنی: این«. دارند  شود، اجماع نمی  ظاهر خود حمل

  ، قدرت حضور علم  به  وی«  معیت»شود و  نمی  حمل  خود از نظیر حیز و مکان  با ذات

  آیات را در  تأویل  که  کسانی  علیه  است  حجت  آیه  این  شود. پس می  تأویل  اش اراده و

  آنها مستحیل بر ظاهر  معانی  و در آنها نیز حمل  است  آیه  این  مجرای  جاری  که  دیگری

  از اعمالتان  چیزی  پس«  استکنید بین می  آنچه  و خداوند به»دانند  باشد، جایز نمی می

 ماند. نمی  بر او پنهان

 

 ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ        ڍ  
  سوی به و کارها»  تأکید است  تکرار برای  این«  او راست  آسمانها و زمین  فرمانروایی»

 . غیر وی  سوی به  نه« شود می  خداوند بازگردانیده

 

 ژ  ڑ     ڑ  ک    ک  ک  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ       ڈ  ژ
را در   شب» فرماید: و می  آورده  خود دلیل  بار دیگر بر مالکیت  خداوند متعال  گاه  آن

در   و افزودن  از یکی  با کاستن« آورد در می  آورد و روز را در شب روز در می

روز   انزم در  کاهد و باز برعکس روز می  از زمان  شب  در زمان  با افزودن  پس  دیگری

و   منافع  که  ای گونه ، به و نظام  برنامه  ترین با دقیق  هم  کاهد، آن می  شب  و از زمان  افزوده

نیز « 27/ عمران آل»  در سوره  گردد. تفسیر نظیر آن  تأمین  زمین  کره  ساکنان  مصالح

ها در  سینه  که  ای نهانی یعنی: رازها و اسرار«  ها داناست راز سینه  و او به».  گذشت

 ماند. نمی  پنهان  تعالی  دارند، بر حق می  خود مخفی

  وی  سزاوار شأن  که  از هر آنچه  تعالی  حق  و تنزیه  تسبیح  بیانگر موجبات  آیات  این

  های نعمت  و شکرگزاری أخداوند  در ملکوت  تأمل  به  بندگان  و برانگیزاننده  نیست

 . است  وی
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 ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ    ک  گ  گ  گ  گ   
  رسالت  و صحت  أخداوند  یعنی: یگانگی« بیاورید  ایمان  خداوند و پیامبرش  به»

ورزید   مداومت و باور  تصدیق  کنید و بر این  را تصدیق صمحمد   حضرت  پیامبرش

  که  از آنچه یعنی:« کنید  اقانف  است  ساخته  جانشین  شما را در آن  که  و از آنچه»

  آن  حقیقی  مالک  که  ـ در حالی  است  ساخته  در آن  تصرف  شما را جانشین أخداوند

  ؛ مال کنید زیرا مال  بخشش و  دیگر انفاق  داوطلبانه  و صدقات  فرض  نیستید ـ در زکات

او را در   مال  که  ستا  بر آنان  پس هستند  او در اموالش  ؛ جانشینان و بندگان أخداوند

شما را  أ: خداوند  است  این  معنی  قولی به پسندد. او خود می  کنند که مصرف  اموری

برید  می  میراث  اند و شما از آنان زیسته شما می از  قبل  که  است  کرده  کسانی  جانشین

از شما   شد که خواهد  منتقل  غیر شما از کسانی به  اموال  این  زودی  باز به  که  چنان

 هللعبدا  روایت  به  شریف  نورزید. در حدیث  بخل  اموال  در انفاق  برند پس می  میراث

؛ماليآدمابنالتكاثر،يقولالهاكم»فرمودند:  ص  اکرم  رسول که  است  آمده شخیر بن

  : فزونبقيتأفدقتوتصأ،بليتأفولبستأ،فنيتأفكلتأالماإمالكمنلك،وهلمالي

  ! و مگر تو را از مالت من  مال ! من  گوید: مال می  ؛ فرزند آدم ساخت  شما را غافل  طلبی

،  ای ساخته  اش و کهنه  ای ، یا پوشیده ای کرده  و فنایش  ای خورده  که  است چیزی   جز آن

  از شما که  کسانی  پس»«. ؟ ای گذاشته  خویش( باقی  آخرت  و )برای  ای داده  یا صدقه

در   که  یعنی: کسانی«  بزرگ  مزدی  است  ایشان  اند برای کرده  د و انفاقان آورده ایمان 

  است  پاداشی  اند، برایشان کرده  جمع  وی  در راه  و انفاق  خدا و رسولش  به  ایمان  میان

 . است  برین  همانا بهشت  که  بزرگ

 نازل  آن در  و انفاق  تبوك  غزوه  درباره  آیه  این  که  است  هشد  روایت  نزول  سبب  در بیان

 شد. 

 

 ۓ  ڭ   ے    ۓ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
 عذر و چه  یعنی: کدامین« آورید نمی  خداوند ایمان  به  که  است  شده  و شما را چه»

کند  می  پیامبر شما را دعوت  هک آن  حال»دارد؟  باز می  آوردن  شما را از ایمان  مانعی 
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و بر   کرده  و متوجه  متنبه  حقیقت  این  و شما را به« آورید  ایمان  پروردگارتان  به  که

  و عوامل  علل  تمام  ؟ پس ها گویاست برهانها و حجت  به  خواند که را می  کتابی شما

 از شما  که  میثاقی  به« هستید  و اگر مؤمن»  است  شده  شما برداشته  از سر راه  ایمان  عدم

  که آن  یعنی: حال«  است  را گرفته  از شما میثاقتان  راستی  به»؛  است  شده  گرفته

  آدم  پدرتان  شما را از پشت  که  گاه  آن  گرفت  پیمان  از شما بر ایمان أخداوند

  ای ادله با  تعالی  یا حق.  است  معروف«  الست»عهد   به  عهد و پیمان  این  آورد، که  بیرون

  و وجوب بر توحید  دال  ادله  این  که  است  گرفته  ، از شما پیمان شما برپا کرده  برای  که

کثیر  تفسیر ابن  ـ و این  است  گرفته  پیمان  آوردن  ایمان  از شما به صایمانند. یا پیامبر 

خدا   رسول  که  است  آمده  بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث اخیر است  از جمله

؟  دلپسندتر است تر و داشته  دوست  مؤمنان  کدام  نزد شما ایمان»گفتند:   یارانشان  به ص

  ایمان  که  است  شده  را چه  فرمودند: آنان صخدا   . رسول فرشتگان  گفتند: ایمان

 صخدا   سولر .‡انبیا   ایمان  نزد پروردگارشانند؟ گفتند: پس  که نیاورند درحالی
شود؟ گفتند:  می  نازل  بر ایشان  وحی  که  نیاورند در حالی  ایمان  فرمودند: و چرا آنان

فرمودند: و چرا شما  ص خدا . رسول خود ما هستیم ( االیمان  محبوب  مؤمنان  این)  پس

  ترین و محبوب  ترین شگرف  بدانید که ؟ شما هستم  در میان  من  که نیاورید درحالی  ایمان

را   هایی صحیفه (زیرا آنها)آیند  شما می بعد از  هستند که  ، قومی از نظر ایمان  مؤمنان

 «.آورند می  ایمان  در آنهاست  که  آنچه  یابند و به می

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې  
  عبارت  و آشکار را که  واضح  یعنی: آیات« را  بینات  خود آیات  بر بنده  که آن  اوست»

  قرآن  که  است  ، معجزات قولی: مراد از آیات به« فرستد فرومی»  است  قرآن  از آیات

  تعالی  یعنی: حق «آورد  نور بیرون  سوی ها به تا شما را از تاریکی»  آنهاست  بزرگترین

  سوی به  شرك  های تاریکی از  آیات  فرستد تا شما را با این خود را فرومی  بینات  آیات

خود   دعوت  وسیله ، یا به آیات  شما را با این ص آورد. یا تا پیامبرش  بیرون  نور ایمان

  خداوند بر شما رئوف  گمان و بی»آورد   بیرون  نور ایمان  سوی به  شرك  های از تاریکی
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  کتابهای  ، از آنجا که است  مهربان  و نهایت  شما بسیار با رأفت  یعنی: او به«  است  رحیم

  صرف  و به  برانگیخت  بندگانش  هدایت  برای را  آورد و پیامبرانش را فرود  خویش

و   رأفت  ، اکتفا نکرد پس هست  هر بشری  دسترس و  در امکان  که  ای عقلی  های حجت

 وجود ندارد. تر از این تر و بلیغ کامل  رحمتی

 

وئ  وئ     ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ        ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  

 يت  
 عذر و چه  یعنی: کدام« کنید نمی  خدا انفاق  در راه  که  است  شده  و شما را چه»

  که آن  و حال»دارد؛  باز می  أخدا  دین  برتری  در جهاد برای  شما را از انفاق  مانعی 

  عالم شوید، شما نابود می  که آن  یعنی: حال« دارد؟  تعلق هللا  به  آسمانها و زمین  میراث

  بازگشت  همچون  است  در آسمانها و زمین  که  آنچه  گردد و همه می  سراسر منقرض

  ما باقیش  برای  از آن  گردد و چیزی باز می  سبحان  خدای  سوی به  وارث  سوی به  میراث

  عوض  که  راهی شما در  انفاق  صورت  ، در این است  چنین  قضیه  هرگاه  ماند پس نمی

و »  سزاوارتر است گذارد جا می ـ به  الهی  و پاداش  از خود ـ مانند ثواب  ماندگاری

  که  با کسانی «نیستند  اند یکسان و جهاد کرده  انفاق  از فتح  پیش  از شما که  کسانی

بعد از   اند که کسانی بزرگتر از  درجه  از حیث  آنان»اند  و جهاد کرده  انفاق  از فتح بعد

نیاز   مکه  از فتح  زیرا قبل  است  مکه  مراد از فتح: فتح« اند و جهاد کرده  انفاق  آن

از نظر نیرو  از نظر تعداد کمتر و  ایشان  بیشتر بود چرا که  مال  انفاق  به  مسلمانان

و   بذل  کنند. البته ایثار أخدا   را در راه  آن  یافتند که می  اندکی  تر بودند و مال ضعیف

جود و سخا   پایه  ترین ، نهایی است أخدا  و جهاد در راه  همانا قتال  که  جان  انفاق

فرمود:   که  است  آمده  احمد از انس  امام  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث می

  کردند؛ خالد به  مشاجره  عنهما با هم هللا  رضی  عوف بن و عبدالرحمن ولید  خالدبن

و   بر ما دراز دستی اید جسته  سبقت  بر اسالم  که  خاطر ایامی  گفت: شما به  عبدالرحمن

دعوالي»رسید، فرمودند:  صاکرم  رسول  خبر به  این  چون  کنید؟ پس می  جویی برتری
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فوالذيصحابيأ يدهبنفسي، أمثلنفقتمألو مثلأحد، بلغتماذهبالجبالو ما : أعمالهم،

بردارید( زیرا سوگند   دست  با آنان  و رقابت  واگذارید )و از کشمکش  من  را به  اصحابم

  ها از طال انفاق احد یا مانند کوه  کوه مانند  ، اگر شما به در ید اوست  جانم  که  ذاتی  به

  را وعده»  یاد شده  از دو گروه « خداوند هر یک و»«. رسید نمی  آنان  اعمال  پایه  کنید، به

و »  ـ است  در آن  درجاتشان  ـ با تفاوت  بهشت  به  همانا نیل  که«  است  داده  نیکی

 دهد. جزا می  اعمالتان  اندازه  شما را به  پس « است  کنید آگاه می  آنچه  خداوند به

شد   نازل  صدیق ابوبکر  درباره  آیه  اند : این کرده  روایت  نزول  ببس  در بیان  مفسران

او از   به أخداوند کرد و  انفاق صخدا   بر رسول  مکه  از فتح  را قبل  خویش  مال  که

  این»فرمودند:   وی  به ص  اکرم  رسول  که  است  فرستاد زیرا نقل  سالم  وحی  طریق

تو   به  پروردگارت گوید و می  بر تو سالم  سبحان  خدای  از سوی  که  است  جبرئیل

 ابوبکر  پس« ؟ ناراض یا  هستی  راضی  فقر خویش  در این  فرماید: آیا از من می

،  هستم  راضی  وردگارماز پر  من ؟! شوم می  خشمگین  و گفت: آیا بر پروردگارم  گریست

  را به  اسالم  که  کسانی  اولین»وید: گ می مسعود . ابن هستم  راضی  از پروردگارم  من

  بود که  کسی  و ابوبکر بودند زیرا او اولین صخدا   شمشیر خود پیروز کردند، رسول

در   هم  یاد شده  دو گروه  میان  برابری  عدم  که  ذکر است  شایان«. کرد  انفاق  بر ایشان

  اکرم  رسول»عنها فرمود:  هللا ضیر  عائشه  که چنان  دنیاست  در مراتب  و هم  دین  احکام

  آنان  یعنی«.  فرود آوریم  شان ها و مراتب را در جایگاه  مردم  ما دستور دادند که  به ص

ها  جایگاه  بزرگترین  که  ذکر است  . شایان گذاریم  حرمت  شان منزلت و  قدر فضل  را به

خدا   رسول  که  است  آمده  شریف  زیرا در حدیث  نماز است  ، امامت مرتبت  از روی

 «.کند  نماز اقامه  مردم  باید برای  ابوبکر بگویید که  به»فرمودند:   بیماریشان در ص

 

 جث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس               حس   
  کس  آن  کیست»فرماید :  و می  برانگیخته  مال  انفاق  را به  مؤمنان  عزوجل  خدای  گاه  آن

  انفاق أخدا  را در راه  مالش  که  کس  آن  یعنی: کیست« نیکو دهد  خدا وامی  به  هک

  است  مانند کسی عطا کند لذا او  عوض  آن  در قبال  برایش  تعالی  حق  امید که  کند بدان
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از  أخداوند  رضای  ، کسب انفاق  از آن  هدفش  دهد یعنی نیکو می  وامی  أخدا  به  که

  خاطرش  که  در حالی  است  و آزاری  منت  هیچ  بدون  تمام  قلبی  و با میل  صاخال  روی

  معروف«  الحسنه  قرض«  ، به وام  این  که  ذکر است  . شایان است  خوش  آن  دادن  نیز به

« و ارجمند  بزرگ  است  گرداند و او راپاداشی  دو چندان  را برایش  تا آن»باشد  می

  از ده  حسنه  یک  دادن  همانا پاداش در اینجا  کردن  باشد؟ دو چندان می  همانا بهشت  که

  . در حدیث ـ است  و اوقات  اشخاص ، احوال  ـ بنابر اختالف  برابر تا هفتصد برابر آن

شد،   نازل  آیه  این  چون»فرمود:   که  است  آمده مسعود بن هللعبدا  روایت  شریف به

خواهد؟  می  از ما وام  متعال  خدای اآیا واقع !هللا رسول ت: یاگف  انصاری  ابوالدحداح

را   تان خدا! دست  رسول  ای  ! گفت: پس ابوالدحداح  ای  فرمودند: آری ص  اکرم  رسول

  را به  باغم  من  دادند. گفت: اینک  وی  خود را به  دست صخدا   رسول هید.بد  من  به

  بود که  بزرگی  باغ  ابوالدحداح  باغ  که  ذکر است  شایان«.  دادم  قرض  به پروردگارم

  نیز در اندورن  اش و خانواده  الدحداح ام  و همسرش  خرما داشت  درخت  اصله ششصد

از  ! الدحداح  ام  ای»گفت:   همسرش  آمد و به  باغ  به  درنگ بی  بردند پس سر می به  باغ  آن

 «. دادم  قرض  به  پروردگارم  را برای  آن  زیرا من  آی  بیرون  باغ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    

 ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  
همانا  ، نور ایشان« شتابد می  نور ایشان  که  بینی را می  مؤمن  و زنان  مردان  روز که  آن»

مراد از آن: «  ایشان پیشاپیش »شتابد  می نور  این ! بینند. آری را می  آن  که  است  ای روشنی

  از عرصات  بر صراط قرار دارد و چون  پیشاپیششان  در روز قیامت  که  است  نوری

  در سمت»شتابد  می «و» شتابد جلو می  به  با ایشان  روند همراه می  بهشت  سوی به  قیامت

.  است  شده  داده  ایشان  راست  ستد به  اعمالشان  های نامه  که این  سبب  به«  ایشان  راست

خود بر   اعمال  اندازه  به  مردم»است:   گفته  آیه  در تفسیر این مسعود ابن  که چنان

  گری و جلوه  در بزرگی  از آنان  نور برخی  روند پس جلو می  کنند و به می  صراط حرکت

دیگر در   و نور برخی  خرماست  مانند درخت دیگر  و نور برخی  است  خود مانند کوه
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  که  است  از نظر نور کسی  ترینشان و پایین  است  ایستاده  شخص  یک  حجم و حد

  قتاده«.  خاموش  شود و گاهی می  روشن  گاهی  قرار دارد پس  ابهامش  در انگشت  نورش

  اند که کسانی  از مؤمنان»فرمودند:   شریف  در حدیث ص  اکرم  رسول  کند که می  روایت

 (افراد  مراتب  به  نسبت)نور   کند و این می  را روشن و صنعاء  تا عدن  از مدینه  نورشان

  نورش  که  است  کسی  از مؤمنان  آید تا بدانجا که می  پایین(  مرتبه  به  مرتبه)طور  همین

از   که  باغهایی  باد به  امروز شما را مژده»«. سازد می  روشن را  هر دو پایش  فقط جای

  عنوان  به  سخن  این« هستید  و در آنها جاودان  است  جاری  جویباران  آن  فرودست

نور و «  این»شود  می  گفته  ایشان  به  فرشتگان  از سوی  داشت گرامی و  و بشارت  مژده

  حصر و حیطه  در تحت  آن  حد و اندازه  که«  است  بزرگ  رستگاری  همان»  بشارت

  و ما سوای  نیست  ای رستگاری  دیگر هیچ  غیر از آن  گویی  بدانجا که نگنجد تا مقدار

  بهشت بزرگتر از ورود به  ای رستگاری  چه ! و اعتباری ندارد. آری  قدر و قیمت  هیچ  آن

 أخدا  در راه  کنندگان انفاق  برای  همهها  مژده  این  رساند که می  آیات  سیاق  ؟ البته است
 . است

 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ    ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ

 ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  
گویند:  می» أخدا  در راه  کننده انفاق « مؤمنان  به  منافق  و زنان  منافق  روز مردان  آن»

  گویند که یم  هنگامی را  سخن  یعنی: منتظر ما بمانید. این« کنید  خاطر ما درنگ  به

شوند.  می  برده  بهشت  سوی به  تمام  شتاب  در پرتو نور خود به  بینند که را می  مؤمنان

  زیرا منافقان«  برگیریم  روشنی تا از نورتان »گویند: منتظر ما بمانید  می  بهشتیان  به ! آری

خواهند تا در  می  از مؤمنان  برند پس سر می به  ندارند و در تاریکی  همراه  به  خود نوری

استهزا و تمسخر؛   از باب  آنان  به« شود می  گفته»یابند   رهایی  ظلمات از  پرتو انوارشان

یعنی: « کنید  درخواست  برگردید و نوری  بازپس»یا مؤمنانند:   فرشتگان  و گوینده

با   ـ یعنی  ایم ما دریافته  که  ای وسیله  همان  به نور را  دنیا باز گردید و در آن  سوی به

محشر باز گردید،   و عرصه  موقف  سوی یا به ـ جویا شوید،  شایسته  و اعمال  ایمان
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  و منافقان  مؤمنان  یعنی: در میان «آنها  میان  گاه آن» ما دادند  نور را به  این  همانجا که

  قولی: این  به . است  حائل  و دوزخ  بهشت  دیوار در میان  این  که« شود می  زده  دیواری»

شوند  می  داخل  از آن  و مؤمنان«  است  ای را دروازه  آن  که»  است « اعراف»دیوار   همان

  است  جهتی  ، همان دروازه  دیوار یا آن  آن  یعنی: باطن«  است  رحمت دیوار  آن  اندرون»

  و بیرون»دارد  قرار  بهشت  های نعمت  یعنی  رحمت  و در آن  است  پیوسته  بهشت  به  که

 جهنم«  عذاب  به  روی»لذا   است  پیوسته  دوزخ  به  که  است  جهتی  همان« دیوار  آن

 «.دارد» 

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
  وبه  را ندا داده  مؤمنان  یعنی: منافقان« ؟ مگر ما با شما نبودیم  را ندا دهند که  آنان»

نماز  ، در مساجد شما نبودیم  و موافق  گویند: آیا ما در دنیا با شما همراه می  ایشان

 ! یعنی: آری «گویند چرا می»؟  کردیم نمی  عمل  اسالم  اعمال  و مانند شما به  گزاردیم نمی

کردید؛ با   وهالك« شما خود را در بال افگندید  ولی»شما در ظاهر امر با ما بودید 

بد روزگار   حوادث « راه  به  و چشم»  و شهوات  کفر، یا با لذات  داشتن  و پنهان  نفاق

  : شما توبهاست  این  معنی قولی  . به ایشان  مؤمن  و همراهان صمحمد   در باره« بودید»

  پس  در امر دین «تردید آوردید و»کردید   موکول  آینده  را به  و آن  افگنده  را واپس

نیاوردید   آشکار ایمان  معجزات  نکردیدو به  تصدیق  است  شده  نازل  از قرآن  را که  آنچه

شما »شما بود؛   جای بی  انتظار کشیدنهای  آنها همان  از جمله  که  باطلی  ی« و آرزوها»

  فرمان  که تا آن»کرد   دنیا شما را فریفته  آرزوهای  و درازی  امل  یعنی: طول« کرد  را غره

  در آتش  ، افگندنشان الهی  گوید: مراد از فرمان می  قتاده «در رسید»  یعنی: مرگ«  الهی

داد   شما را فریب  یعنی: شیطان « خدا بفریفت  شما را در باره و فریبکار»  است  دوزخ

 جا نیاوردید، او را به  و حرمت  باید قدر نگذاشتید، حق  که را چنان أ، خدا و در نتیجه
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  شما انجام  را که  از آنچه  او بسیاری  نبردید و پنداشتید که  پی  برخویش  وی  قدرت  به

 داند. نمی دهید، می

 

 ھ          ھ      ھ    ھ ہ    ہ   ہہ     ۀ ۀ   ڻ     ڻ   ڻ      ڻ  ں       ں   ڱ ڱ       ڱ
  بدل و  را بالگردان  آن  که« شود نمی  گرفته  ای فدیه»  منافقان« امروز از شما  پس»

کافر   که  از کسانی»شود  می  گرفته  فدیه«  و نه»گردانید   در دوزخ  از افتادن  خویش

  مأوای» نداشتند  و همانند شما کفر را پنهان  در آشکار و نهان  أخداوند  به« شدند

  دوزخ  آتش گیرید، می  جای  آن  سوی به  شما که  و مأوای  یعنی: منزل«  است  شما آتش

شما   برای  دیگری  از هر منزل  آتش  یعنی: همان«  شماست  موالی  آتش  همان»  است

  آن  به  سرانجام  که  دوزخ  آتش«  است  بد بازگشتگاهی  و چه»  است  سزاوارتر و اولی

  وام  وی  به  أخدا  در راه  با انفاق ! مؤمنان  گوید: ای می  قرآنی  سیاق  پیوستید. گویی

  شود، نور خویش نمی  پذیرفته  و عوضی  فدیه  و منافقان  از کافران  که  دهید تا در روزی

 دارید.  دریافت را  دهید و پاداشهایتان  و خود را نجات  را برگرفته

 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

   ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ 
 یاد خدا  به  دلهایشان  که  نرسیده  آن  اند، هنگام آورده  ایمان  که  کسانی  آیا برای»

 راستی  ؟ به است  فرانرسیده  دلهایشان  و نیایش  خشوع  یعنی: آیا وقت« گردد  خاشع

مانند   گذارد و آنان  بر جای  و رقتی  خشوع  در مؤمنان  أیاد خداوند  که  سزاوار است 

  حسن شود. نمی  و خاشع  نرم  و ذکر حق  أیاد خدا  به  دلهایشان  نباشند که  کسانی

  سوی به  خلق  محبوبترین  که را ـ درحالی  صدر اسالم  مؤمنان  عزوجل  خدای»گوید:  می

  آن  آیا وقت« و» «.خواهد بود؟  ما چگونه  حال  یابد پس می  اند ـ کند و کاهل وی

  شده  نازل»  یعنی: از قرآن«  از حق  که  آنچه»  شود برای  نرم  اندلهایش  که  است  نرسیده

  أیاد خدا  به  مؤمنان  دلهای  که است  رسیده  آن  چرا؛ وقت  که  است  این  پاسخ« ؟ است
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  مؤمنان  که  است  نرسیده  آن  وقت آیا« و»شود   و نرم  خاشع  قرآن  یادآوردن  و با به

یعنی: مانند « ؟ است  شده  داده  کتاب  آنان  به  از این  پیش  هنباشند ک  مانند کسانی»

  پس»شد   داده  آنان  به  و انجیل  ، تورات قرآن  از نزول  قبل  نباشند که  یهود و نصاری

درازا   به  پیامبرانشان  و میان  آنان  در میان  فترت  یعنی: زمان«  دراز گشت  آنان بر  مدت

  شهوات  به  و پایبندشدنشان  زمانی  فاصله  این  سبب  به«  یشاندلها  گاه  آن»کشید 

و   کرد و جان نمی  در آنان  تأثیری  هیچ  الهی  کالم  خواندن  تا بدانجا که« شد  سخت»

  را نهی صمحمد   امت  سبحان  خدای ، ؟ بنابراین داشت وا نمی  تکان  را به  روانشان

  یعنی: از حدود دین« اند فاسق  از آنان  و بسیاری»اشند ب  مانند آنان  که کند از این می

چرا؛   که  است  این  باشند؟ پاسخ می  تعالی  حق  اوامر و نواهی  و مخالف  خارج  خویش

 شود.  خاشع  أیاد خداوند  به  مؤمنان  دلهای  که  است  رسیده  آن  وقت  گمان بی

 صخدا   رسول  اصحاب  است: در میان  ردهک  روایت  نزول  سبب  در بیان  شیبه  ابی ابن
از   نقل  به  مبارك ابن شد.  نازل  آیه  این  بود پس  گشته  شایع  گویی و بذله  و شوخی  مزاح

و   آمدند و بعد از سختی  مدینه  به ص  اکرم  رسول  اصحاب  چون»گوید:  می  اعمش

  سست  قدری  که رسیدند، گو این  و عشرتی  عیش  قرار داشتند به  در آن  که  ای تنگدستی

در »گوید:  می ك عباس ابن«. شد  نازل  آیه  این  بود که  تأثر شدند، همان  و کم  و کاهل

 «. گرفتیم قرار  سرزنش مورد  قرآن  از نزول  سال  سیزده  رأس

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  
  زنده  آن  از مرگ  را پس  خداوند زمین  که»  قبل  آیه در  یاد شده  مؤمنان  ای« بدانید»

دلها را  گرداند،  آنها زنده  از مرگ  را نیز پس  اجسام  که  همو قادر است  پس« کند می

آورد و   راه  آنها به  از سردرگمی  را پس  زدگان گرداند، حیرت  آنها نرم  از سختی  پس

  خشک  مرده او زمین  که چنان  بپیونداند پس  گشایش  ها به از شدت  ها را پس سختی

  را با براهین  سخت  دلهای  گونه گرداند، همین می  زنده  فروریزان  را با باران  حاصل بی

  بیان  روشنی  شما به  را برای  آیات  که  راستی  به»دارد  وا می  و خشوع  نرمی  به  قرآن

  هایی تا اندرزها و موعظه یعنی:« کنید  تعقل  که باشد»را   آیات  این  و از جمله«  ایم کرده
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  عمل  آن  موجب  به  در نتیجه کنید و  ، دریابید و تعقل است  آن  متضمن  آیات  این  را که

آور   روی  أخدا  سوی ، ناامید نشو، به داری سختی  اگر تو دل ! انسان  ، ای کنید. بنابراین

 گرداند. می  هتو را زند  مرده  او دل  که  و بدان

 

 مب             ىب      خب        جب  حب      حئ  مئ  ىئ  يئ       جئ     ی     ی  ی
  است  متصدقین  مصدقین: در اصل«  دهنده صدقه  و زنان  دهنده صدقه  مردان  گمان بی»

  و کسانی»  است  متصدقات  در اصل  که  طور مصدقات ، همین شده  و تا در صاد ادغام

در   و انفاق  از صدقه  است  الحسنه: عبارت قرض«  نیک  قرض هللا  اند به داده  قرض  که

و آزار   منت  بدون ، الهی  مزد و پاداش  داشت و چشم  نیت  با خلوص  همراه  أخدا  راه

« را  شود ایشان  مضاعف» اینان  ! . آری گیرنده نیازمند صدقه  از شخص  و انتظار پاداش

همانا   که « ارجمند است پاداشی   آنان  و برای»بسیار   مراتب  به  و پاداششان  ثواب

  از ده  حسنه  که: یک  است معنی  این  در اینجا به  پاداش  کردن مضاعف باشد. می  بهشت

 شود. می  مضاعف  برابر تا هفتصد برابر و بیشتر از آن

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  

 ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺ       ٿ 
 مجاهد«  ایشانند صدیقان  گروه  اند آن آورده  ایمان  خدا و پیامبرانش  به  که  و کسانی»

  صدیقان قولی: به«.  است  ، صدیق آورده  ایمان  خدا و رسولش  به  که  هر کسی»گوید:  می

  خود را به  رسالت رخب  که  گاه  اند، آن نکرده  شک ‡پیامبران  در رسالت  اند که کسانی

نزد   وشهیدان»اند  کرده  تصدیق  طور کامل  را به  ایشان  اند بلکه آنها داده

  نایل  درجه  علو و برتری  به  نزد وی  أخدا  راه  یعنی: شهیدان« پروردگارشانند

  یارانشان  به  خطاب صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  گردند. در حدیث می

  گان گفتند: کشته شمارید؟ اصحاب را شهید می  کسی  خود چه  در میان شما»فرمودند: 

  کشته  بلکه ! اند، نه اندك  من  امت  شهدای  صورت  در این  را. فرمودند: پس  أخدا  راه

  بیماری  به  که  و کسی  میرد نیز شهید است می  شکم  آفت  به  که  ، کسی شهید است  شده
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  اند که آخرت  شهدای  گروه  این  . البته حدیث  تا پایان...»   د استمیرد نیز شهی می  طاعون

یعنی: هر «  و نور ایشان  مزد ایشان  است ایشان   برای»  مخصوص  است  پاداشی  برایشان

  داده  وعده  برایشان  برخودارند که  و نوری از اجر  و شهیدان  صدیقان  از دو گروه  یک

  کافر شدند و آیات  که  و کسانی»شتابد  می  آنان  پیشاپیش  که  نوری  ، همان است  شده

  گروه  آن»کردند؛   ما جمع  آیات  کفر و تکذیب  یعنی: در میان« شمردند  ما را دروغ

  بلکه  نوری  و نه  است  اجری  برایشان  شوند، نه می  عذاب  آن  وسیله  و به« اند دوزخ  اهل

  آیه  این»گوید:  می  . بیضاوی و ماندگار است  همیشگی  متیپایدار و ظل  عذابی  برایشان

  از این  آیه  باشد و ترکیب کفار می  مخصوص  در دوزخ  جاودانگی  که  است  آن بر  دلیل

و   ( بر مالزمت الجحیم  در )اصحاب  و مصاحبت  دهد زیرا صحبت می خبر  اختصاص

 «.کند می  داللت  دوزخ  آنها به  دائمی  گی پیوسته

 

ڃ    ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
 کاری و بیهوده  لعب: بازی«  و لهو است  دنیا لعب  زندگانی  در حقیقت  بدانید که»

  سرگرمی  آن  وسیله  به  که  است  باشد. لهو: هر چیزی می  بودن  جدی  خالف  که  است 

  زنان  به  سرگرمی و لهو:  اموال  ؛ برگرفتن قولی: لعب برود. به  از بین  شود و سپس  حاصل

  زینت»نگیرد   انجام  آخرت  برای  عملی  هیچ  در آن  دنیا که  همانا زندگانی« و»  است

  ، وسایل بلندپایه  مناصب دنیا مانند  های بهره  هب  خویش  کردن  زینت: آراسته«  است

همانا « و»  فاخر است  لباسهای و  و عالی  برافراشته  ، منازل قیمت  و گران  باشکوه  سواری

فخر   دیگر بدان  از شما بر برخی  برخی  که« شما  در میان  تفاخر است»دنیا   زندگانی

استوار   است: شما با خلقت  این  معنی ید. یاکن می  و خودستایی  فروشید و خودآرایی می

  اید، فخرفروشی آورده  دست  دنیا به  های از بهره  که  و آنچه  خویش  بدنی  و نیروی

و   نسب  به  اعراب  که چنان  ها است ها وحسب نسب  به  قولی: مراد فخر کردن کنید. به می

«  و اوالد است  در اموال  طلبی افزون»دنیا   همانا زندگانی« و»کردند  فخر می  حسب
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  ؛ مانند بازی لعب»گوید:  می  . نسفی اوالد است و  اموال  کثرت  به  کردن  یعنی: مباهات

، تفاخر؛ مانند  زنان  ؛ مانند آرایش ، زینت جوانان  سرگرمی و لهو؛ مانند  است  کودکان

  حاصل  یعنی»گوید:  کثیر می ابن«.  دهقان  طلبی تکاثر؛ مانند افزون و  اقران  فخرفروشی

 «. ها است همین  دنیاگرایان کار دنیا نزد

آیند  خوش یعنی: دنیا در« آورد  شگفت  به  آن  را رستنی  کشاورزان  که  همانند بارانی»

  را خوش  کشاورزان  که  است  خود مانند بارانی  سریع  نابودی  شما و سپس  برای  بودن

و «  زارعان»در اینجا  «کفار»کنند. مراد از  رشد می  گیاهان  آن  سبب  آید زیرا به می

  و آن  کرده  بذر را پنهان نیز  و کشاورزان  است  پوشانیدن  معنی  کشاورزانند زیرا کفر به

  خویش  و خرمی  از سبزی و بعد  گیاه  آن« شود  خشک  سپس»پوشانند  می  را با خاك

 یعنی: بعد از خشک «گردد  شکسته ، باز درهم ینیب  را زرد شده  آن  پس»شود   پژمرده

  دنیا و سرعت  حقارت  است  همچنین  گردد. پس  و پریشان  ، خردوریز و پاشان شدن 

  سرعت  ، به است  داشته  که  ای وسرسبزی  بعد از خرمی  ها چه بر افراد و جامعه  آن  زوال

  است  عذابی  و در آخرت»  اوست  بهجت  را چند روزی  گذارد و هر کس فنا می  رو به

  ای خداوند و خشنودی  از جانب  است  آمرزشی و نیز»  أخدا  دشمنان  برای«  سخت

و »  و یا آن  است  یا این  آخرت  و مال  حال  پس ؛ طاعتش  و اهل  دوستان  برای«  است

  فریفته  آن  به  که  کسانی  دنیا برای  یعنی: زندگی « غرور نیست  دنیا جز متاع  زندگانی

دنیا بر   با طلب  که  اما کسانی  است  فریب  نکنند، بهره  عمل  خویش  آخرت  و برای  شده

  که  ای وسیله  و هم  است  ای بهره  هم  دنیا برایشان  جویند پس می  یاری  خویش  آخرت

  دنیا متاع»ید: گو جبیر می . سعیدبن بهتر از دنیاست  رساند که می  خیری  سوی را به  ایشان

  طلب  تو را به  کند اما چنانچه  غافل  آخرت  تو را از طلب  که  گاه  آن ؛ غرور است

  ای نیکو وسیله  و چه  نیکو متاع  چه  فراخواند پس  و دیدار وی  متعال  خدای  خشنودی

والنار،نعلهشراكمنحدكمأليإقربأةللجن: «  است  آمده  شریف  در حدیث «. است

نیز   و دوزخ  نزدیکتر است  کفشش از شما از بند  یکی  به  بهشت  راستی  به : ذلكمثل

 . است  نزدیک  بس  انسان  خیر و شر به  یعنی«.  است  این مانند

 



 

8489 

ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ        ے  
  ثابت بر شما  پایدار آخرت  نعمتهای  به  دنیا نسبت  فانی  های بهره  بودن ناچیز  چون  پس

بشتابید  یعنی:«  پروردگارتان  از جانب  آمرزشی  سوی جویید به  سبقت»:  شد، اینک

شود و بشتابید  می  پروردگارتان  از سوی  آمرزشتان  موجب  که  ای شایسته  اعمال  سوی به

  . خاطرنشان دهندگان مسابقه  اید مانند شتاب شده  مرتکب  که  از گناهانی  هتوب  سوی به

  مسابقه  این  نماز از جمله  اول  صف  و دریافت  با امام  تکبیر اول  دریافت  شود که می

و «  است  و زمین  آسمان  پهنای مانند  آن  پهنای  که  بهشتی  سوی به»بشتابید « و»  است

  مؤمنان  برای»خواهد بود؟   اندازه  چه آن  درازای  باشد پس  اندازه  این  به  آن  پهنای  هرگاه

  به  شود که می  مستحق  را فقط کسی و آن«  شده  کرده  آماده  خداوند و پیامبرانش  به

  فضل  است  این»باشد   ورزیده  اجتناب وی  و از نواهی  کرده  عمل  عزوجل اوامر خدای

و   ، فضل و مغفرت  جنت  وعده  این یعنی:« خواهد  هر که  به  هدشد می  که  الهی

  که آن دارد بی می  خواهد، ارزانی  که  خویش  از بندگان  هر کس  به  که  است  الهی  بخشش

  جز به  کس  هیچ  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این»گوید:  می  باشد. نسفی  ملزم  آن  دادن  به

  این  پس«  است  بزرگ  فضل  و خداوند دارای»«. شود نمی وارد  تبهش  به  الهی  فضل

کند، از  ایجاد می  را در آنان  و بهشت  آمرزش  گی و شایسته استعداد  تعالی  حق  امر که

 . است  ایشان او بر  و احسان  فضل

 برای  ییتنها  به  و ایمان  شده  آفریده  اکنون هم  بهشت  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 . است  کافی  آن  شدن  مستحق 

 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ې  ې      ې  
ها.  میوه  و نقص  گیاهان  ، ضعف مانند قحط باران «رسد نمی  در زمین  مصیبتی  هیچ»

  به  عرف د اما دررس از خیر یا شر می  انسان  به  که  است  در لغت: هر چیزی  مصیبت
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  در جانهای  نه»رسد  نمی  مصیبتی  شما هیچ  به «و»  است  یافته  شر اختصاص  رسیدن

«  است  ثبت  کتابی در  که مگر آن»و فقر   تنگی ها، بیماریها، رنجها و دست با آفت« شما

  که از آن  یشیعنی: پ « بیافرینیم را  آن  که از آن  پیش»باشد  محفوظ می  ، لوح کتاب  آن  که

  چیز در لوح  ؛ همه را بیافرینیم  مردم را یا  مصیبت  آن  که از آن  ، یا پیش را بیافرینیم  زمین

  این  کردن  یعنی: ثبت « است  خداوند آسان کار بر  این  گمان بی»بود   شده  محفوظ ثبت

زیرا او   است  آسان أآنها، بر خداوند  محفوظ با وجود بسیاری  در لوح  مصایب

  هر کس»است:   آمده  . در روایتی داناست  خویش  آفریدگان  به  و آفریننده  است  آفریننده

آیه:   بنابراین«. شود می  آسان  بر وی  بشناسد، مصایب  وی را در قدر  عزوجل  سر خدای

  د نهشو می  داده  نسبت  آفریننده  خدای  امر به  در حقیقت  همه  مصایب اشیاء، رخدادها و

  عرف  حسب  ، به و منزل  سواری  ، وسیله زن  به  بد زدن  بشر. اما شگون از  احدی  به

 روایت  به  باره در این  که  امر و حدیثی  در واقعیت  ، نه است  پندارها و سخنانشان ، مردم

  د نهباش می  در جاهلیت  مردم  گر پندارهای ، حکایت است  شده  عنها نقل هللا رضی  عائشه 

  روی  تأثیری  سبب به  و... همه  ، قتل زخم جادو، چشم  پندارها. همچنین  آن  تأییدکننده

امور   در همه  ومؤثر حقیقی  ، فعال گذارد و در واقع در آنها می أخداوند  دهد که می

 . از آن  بیش  اند نه مطرح  ظاهری  دیگر فقط در حد سبب  و عوامل  است  أخداوند

 

 ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ    ې   ى  ى
 تقدیر  یعنی: شما را از حقیقت« نخورید  ، اندوه شما رفت  از دست  تا بر آنچه»

  آنچه  و تا به»نخورید   اید، اندوه داده  از دنیا از دست  که  تا بر آنچه  خبر دادیم  خویش

  از دست  زودی دنیا به  زیرا این« نشوید  شادمان»ا از دنی  متعال  خدای« شما عطا کرد  به

  آن  آوردن دست به بر  که  نیست  آن  برود، شایسته  از دست  زودی  به  هر چه  رود پس می

  که  حقیقت  این  نظرداشت در بخورید، با  اندوه  آن  رفتن  شوید، یا بر از دست  شادمان

  تواند از سرنوشتی هرگز نمی  انسان  پس  است  ابستهو  تعالی  قضا و قدر حق  اینها به  همه

  روی اباشد و الزام  شدنی  ناخواه خواه  که  تجاوز کند لذا آنچه  شده  او نوشته  برای  که

و   سزاوار پریشانی  آن  دادن  از دست  است و نه  سزاوار شادمانی  آن  فرا آوردن  دهد، نه
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  تالش  ، حاصل است  داشته  شما ارزانی  به أخداوند  که  نعمتهایی  بدانید که  . پس اندوه

لذا   است  شما بخشیده  به  تعالی  حق  که  است  رزقی  بلکه  شما نیست  رنج و دست

و خداوند »قرار ندهید   بر دیگران  جویی و برتری  فخرفروشی  او را وسیله  های نعمت

  به  است: هر کس  این  معنی  گویی  پس« ندارد  دوست را  متکبر خودستایی  هیچ

  گمان شود، بی  داشته  و گرامی  بزرگ  ها نزد وی بهره  و این  شده  شادمان  دنیوی  های بهره

 . است  فخر کرده آنها  و به  تکبر ورزیده

  در آن  صاحبش  که  است  ای شادمانی  ناظر بر آن  و نکوهش  مذمت  این  که  باید دانست

مورد   اندوه  شود که می  روشن  آیه  با این  کند. همچنین  و بد مستی  تکبر، فخرفروشی

  به  و در آن  نکرده  صبر و شکیبایی  بر آن  صاحبش  که  است  ، همانا اندوهی نکوهش

  صاحب  که  است  ای شادمانی  هم  ممنوع  نباشد. و شادمانی  راضی  قضا و قدر الهی

  غافل  تعالی  حق و او را از شکر  وا داشته  طغیان غرور و ناز و تکبر و  را به  خویش

شود  می  یا شادمان  اندوهگین  که مگر این  نیست  کسی  هیچ»گوید:  می  گرداند. عکرمه

  و سرکوب  مراد نفی  پس «.صبر  را به  کنید و اندوه  شکر تبدیل  را به  باید شادمانی  ولی

و   از شادی  نهی  بلکه  نیست  وخشم  شادیو   غم  بشر ـ از قبیل  ها و طبائع خصلت

  که  آنهاست  و پیامدهای  بر توابع آنها، یا  امور و اسباب  این  ، ناظر بر مقدمات اندوه

 باشد. می  از قدر الهی  بودن  یا ناراض  نعمت  همانا کفران

 

 ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   یی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
  بر ذمه  زیرا او حقی  نیز هست  بخیل اغالب  ستا و فخر فروشخود  انسان  و از آنجا که

و   پرداخته  در آنان  بخل  ذکر وصف  به أخداوند  پس  نیست  قایل  دیگران  برای  خویش

و »  صدقه  دادن و در  أخداوند  حق  در ادای« ورزند می  بخل  که  همانان»فرماید:  می

  با عمل  و هم  سخن با  را ـ هم  ورزی بخل  یعنی: این «فرمایند می  بخل  را نیز به  مردمان

فخر   خویش  اموال  به  آنان  وقتی  که  جهت  آرایند بدان نیز می  مردم  خود ـ برای

همانند   شوند که مند می عالقه بینند را می  و رفتارشان  شیوه  این  نیز که  ورزند، دیگران می

  و امساك  خیر بخل  های راه در  و از انفاق  اقتدا نموده  آنان  ، به باشند بنابراین  آنان
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یعنی: هر «  نیاز ستوده بی  هموست هللا  گمان برگرداند، بی  روی  و هر کس»ورزند  می

  خویش  نیاز و در افعال از او بی أخداوند  برگرداند، بداند که  روی  مال  از انفاق  کس

  رساند. این نمی  زیانی  نیاز هیچ بی  خدای  ، به وی  نکردن  انفاق  این  پس  است  ستوده

،  حق  در راه  مال  انفاق  که  است  حقیقت  و مشعر بر این  تهدید بخیالن  متضمن  جمله

 باشد. می  کننده خود انفاق  خیر و صالح  همانا به

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  

 ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ
آشکار   های روشنگر و شریعت  یعنی: با معجزات«  را با بینات  خویش  پیامبران  هرآینه»

  کتاب  مراد از کتاب: جنس«  آوردیم فرود  را همراهشان  و میزان  و کتاب  فرستادیم»

زید  ابن . است  عدالت  و مراد از میزان: ترازوی  است  آسمانی  کتابهای  تمام  یعنی

  گیرند و به کارمی  اشیا به  را در سنجش  آن  مردم  که  است  ترازویی  مراد همان»گوید:  می

قسط   به  تا مردم»اینها را   فرود آوردیم ! آری«. کنند می  و معامله  وزن  آن  وسیله

  دگینند و تا زنک  اند، پیروی مأمور شده  بدان  که  و عدل  از حق  یعنی: تا مردم« برخیزند

کنند.   و داد معامله  انصاف  خود به  استوار گردد و در میان  و عدل  بر بنیاد حق  آنان

و   پدیدآوردیم  را در معادن  آن یعنی:«  را فرودآوردیم  و آهن»  است  و حق  قسط: عدل

زیرا «  ستا  سخت  قوتی  در آن  که»  دادیم  تعلیم  مردم  را برای  آن  و صنعت  آفریدیم

و   سنگین  صنایع  شود همچنین می  ساخته  از آن  نظامی  کوبنده  و وسایل  جنگی  ابزارهای

  دارای  که  ، هواپیما و غیره ؛ مانند ماشین وسایل ها از پیکر و مانند این غول  ساختمانهای

. در  تاس  و نیرومندی  شوند. بأس: قوت می  ساخته  آهن اند، از و صالبت  و شدت  قوت

 ص  اکرم  رسول  که  است  عنهما آمده هللا عمر رضی ابن  روایت  به  شریف  حدیث
وجعللهالشريكوحدهاهلليعبدحتيةالساعيديبينبالسيفبعثت»فرمودند:  رزقي،

در  :فهومنهمبقومتشبهومنمريأخالفمنوالصغارعليةالذل،وجعلترمحيظلتحت

  که این  برای  شدم  مبعوث (از سالح  و استفاده)شمشیر   به ( توسل به)  قیامت  پیشاپیش

  قرار داده  ام نیزه  در زیر سایه  ام قرار گیرد و روزی  مورد پرستش  الشریک  یگانه  خدای
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  شده  محکوم  و حقارت  و کوچکی  ذلت  کند، به  سرپیچی  از فرمانم  که  و هرکس  شده

 «. است  او از آنان  کند پس  تشبیه  قومی  خود را به  وهر کس  ستا

از   بسیاری  آن  وسیله  به  که«  است  مردمان  برای  دیگری  های منفعت»  در آهن« و»

  وسایل ، و نجاری  کشاورزی  ، ابزارهای نیاز خود مانند کارد، تبر، سوزن مورد  وسایل

و کارآمد  مفید  مردم  برای  را که  بسیاری  و ثقیله  خفیفه  و غیر اینها از صنایع  ساختمانی

  چه  که»  واقع  و ظهور و در عالم  مشاهده  علم  به« و تا خداوند بداند»سازند  ، می است

در جهاد   آهن از  درست  گیری با بهره« دهد می  یاری  را غائبانه  او و پیامبرانش  کسی

  در علم  تعالی  حق داد،  را یاری  و پیامبرانش  أخدا  دین  هر کس  . پس اهلل سبیل فی

را   تعالی  حق  که  شناسد و هر کس می  خود و پیامبرانش  دهنده  را یاری  ظهور وی

  عباس شناسد. ابن می  این  ظهور برخالف  را در علم  کرد، او وی  و نافرمانی  عصیان

  دهند که می  یاری  حالی در را  زوجلع  خدای»گوید:  ( می غائبانه):  ژٹژ   در معنی

را   نابودیشان  اراده  که  کسانی  بر نابود کردن«  است  قوی هللا  هرآینه»«. بینند او را نمی

  رو به  را از آن  آنان  ندارد بلکه  بندگانش از  گرفتن  یاری  به  و نیازی«  است  غالب»دارد 

، با  بر آن  و افزون  خود آنهاست  منافع  بخش تحقق جهاد  که  است  جهاد دستور داده

 یابند. را نیز در می أامر خدا  امتثال  جهاد ثواب

  اسالم در  حکومت  و نظام  اسالمی  جامعه  برای  اساسی  بیانگر دستور و قاعده  آیه  این

  کمح  آسمانی  شریعت  به  که  است  ای ، جامعه اسالمی  جامعه  دهد که می  زیرا نشان  است

و   است  و مساوات  و عدل  حق  داشتن برپا  آن  شود و روش می  اداره  کند، بر بنیاد آن می

  و اساسات  مبادی حمایتگر  که  و آهنین  نیرومند، با صالبت  در زیر چتری  نظام  این

رد در اختیار دا  ویرانگری و  کوبنده  و نیروی  قرار داشته  است  آن  ارزشی  و نظام  قانونی

قرار گیرد و   آن  دهد تا رویاروی  خود جرأت  به  را که  گری متجاوز و فتنه  هر قدرت  که

  را بر دعوت  نماید، یا راه  عمل  آن  براندازی  کند، یا در جهت  را پایمال  آن  مقدسات

  سرجای  و صالبت  ببندد؛ با توانمندی  مسلمانان  های سرزمین  و خارج  در داخل  اسالمی

 دارد. بر می  و خیر و فضیلت  و عدل  حق  را از سر راه  نشاند و آن می  آن
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  که  است برخوردار  روشنگری  های و برنامه  آشکار و قوانین  ؛ از معجزات شریعت  این

  قانون  این ، عظیم  همانا قرآن  که  کتب  این  و آخرین  آنهاست  متضمن  آسمانی  کتب

  انسانی  جامعه  به  ساختار آن  را در آخرین  الهی  و برنامه  ، نظام بشر است  زندگی  اساسی

و   حق  به  پایبندی ،أخداوند  در شریعت  حکومت  و برنامه  . روش است  کرده  معرفی

بر   با عدالت  و زمین زیرا آسمانها  انسانها است  و تعامالت  در روابط، مناسبات  عدالت

خود   آن  کننده و اقامه  عدل  پرچم  بر افرازنده  اسالمی  ر نظامد  ولی  است  شده  پا ساخته

 صخدا   رسول  که  است  آمده  خطاب عمربن  روایت  به  شریف  اند. در حدیث مردم
والملحاألليإالسماءمنبركاتربعأنزلأاهللنإ»فرمودند:  والماء والنار الحديد : رض 

  و نمک  ، آب ، آتش است: آهن  فرود آورده  زمین به  مانرا از آس  چهار برکت أخداوند

آشکار   مبارکه  در آیه  و آهن  ، میزان کتاب  میان  مناسبت  وجه ، گفتیم  پس با آنچه« . را

،  یا معامالت  است  یا اعتقادات  دین»گوید:  می  مناسبت  این  در توجیه نیز  رازی  شد. امام

،  آسمانی  رسند مگر با کتاب نمی  اتمام  به  و اصول  اعتقاداتو   یا فروع  است  یا اصول

  و سامان  نظم  یا فروع  باشد و معامالت  اعجازگر هم  کتاب  این  که  گاه  آن  بویژه

و   قوه  به  ، نوبت یافت  سامان  . اینها که است  همانا نماد عدل  که  مگر با میزان یابند نمی

  های نظامنامه  یعنی  عملیات  و فروع  اعتقادات  تگر اصولحمای  رسد که می  نیرویی

 حقیقت  این  به :رازی  امام  سخن«.  است  مؤید و حمایتگر نیز آهن  باشد، این  تشریعی

و   قضایی  سلطه  ممثل  ، عدل گزاری و قانون  تشریعی  سلطه  ممثل  کتاب  دارد که  اشاره 

 . است  اجرایی  سلطه  ممثل  آهن

 

ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ    ڦ

 ڇ  ڇ  
 و کتاب  پیامبری  آنان  و در ذریه  فرستادیم»  رسالت  به« را  و ابراهیم  نوح  و هرآینه»

  این  از نسل  پیامبران  همه  پس  قرار دادیم  را در آنان  یعنی: نبوت«  دادیم را قرار 

  پیامبران جز  را بر احدی  آسمانی  کتابهای  متعال  خدای هستند و  الهی  العزم دوپیامبر اولی

یعنی:  «اند یابنده راه  از آنان  بعضی  پس»  است  فرو نفرستاده  ایشان  از نسل  برآمده
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  سوی به ‡پیامبران  که  از کسانی  ، یا بعضی‡پیامبران  این  و نسل  از ذریه  بعضی

  از آنان  و بسیاری»اند  راهیافته  حق  سوی  به  یشاناز ا  اند، با پیروی شده  آنها فرستاده

 اند. شده  خارج  مستقیم  یعنی: از راه« اند فاسق

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   

 ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
خود را   پیامبران» ‡پیشین  و پیامبران  ، ابراهیم نوح  یعنی: از پی « ایشان  باز از پی»

مادر از   از جهت  عیسی«  آوردیم  را از پی  پسر مریم  و عیسی  فرستادیم

  ندارد، در غیر آن  پدری  چرا که  نیست  زیرا او را با پدر نسبتی  است  ابراهیم نسل

 کتابی  و آن«  را دادیم  او انجیل  و به»گیرند  می  خویش  را از پدران  خویش  نسب  مردم

  از او پیروی  که  کسانی  و در دل»فرمود   نازل  بر عیسی أخداوند  که  است 

و   و نرمی  با لطف  بدی  نمودن  رأفت: دفع«  قرار دادیم  و رحمتی  رأفت کردند،

  . شایان است  خوب  های شیوه  کارگرفتن  و به  با نیکوکاری  خیر و مودت  رحمت: جلب

  و پیروانشان  حواریون  عیسی  و رحمت  برخوردار از رأفت  پیروان  این  که  ذکر است

  یهود که  قرار داد، بر خالف  رحمتی  مردم  برای  در دلهایشان أخداوند  که بودند

  آنها خود آن  را که  و رهبانیتی»باشند  می  رحم و بی  سنگدل  نیستند و سخت  اینچنین

  را برایشان  رهبانیت  آن  یعنی: ما نه«  بودیم  نساخته  فرض  اند ما برآنان نهاده  را بدعت

 غلو و  انگیزه  به  خودشان  بلکه  بودیم  امر کرده  را بدان  آنان  و نه  بودیم  گردانیده  مشروع

و   نوشیدنی غذا و  به  گی قهعال ، بی و با پرهیز از نکاح  را برگزیده  ، آن افراط در عبادت

 کردند.  را تحمیل  هایی ها، بر خود سختی غارها و صومعه  در کنج  گیری گوشه

 و  شاهان  شد که  از آنجا ناشی  رهبانیت  ظهور این  اصل  که  ذکر است  شایان

  ویاناز عیس  رفته  را تغییر دادند و رفته  و آن  شده  منحرف  حق  از راه  فرمانروایانشان

  از مردم  و انقطاع  گیری گوشه  به  هم  آنان  نماند پس  باقی  جز تعداد اندکی  راستین

  گیری گوشه ، منظور عبادت  به  از مردم  از بریدن  است  یافتند. رهبانیت: عبارت  گرایش
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  های از غذاها ونوشیدنی  کشیدن  ، دست ها و غیر آن در کوه  شده  ساخته  در کلیساهای

  را در پیش آن  الهی  خشنودی  در طلب  که مگر آن».  از ازدواج  گرفتن ذیذ و کنارهل

از   الهی  خشنودی  منظور طلب  را به  رهبانیت  این  خودشان  یعنی: لیکن« بودند  گرفته

  رهبانیت  نصاری  بر امت ما»گوید:  می  آن  کثیر در معنی بودند. ابن  کرده  نزد خود اختراع

  پس»«.  کردیم  مشروع  را بر آنان  خویش  رضای  ما طلب  بلکه  نکردیم  وعرا مشر

از نزد   را که  رهبانیت  این  یعنی: آنان« نکردند  بود، رعایتش  رعایت  شایسته  که چنان

  بود رعایت  آن  شایسته  که بود نیز چنان  شان بودند و خودساخته  کرده  خود اختراع

یا   فسادافگنی  برای  ای وسیله  عنوان  را به  از آنها رهبانیت  بسیاری  نکردند بلکه

  پس»نماندند.   باقی  عیسی  راستین  بر دین  از آنان  و جز اندکی  کار برده به  فسادگری

  به  را که  یعنی: مزدی « کردیم را عطا  آوردند مزدشان  ایمان  که  از آنان  کسانی  به

  از همین  یعنی: بسیاری «فاسقانند  از آنان  و بسیاری»ودند ب  سزاوار آن  ایمان  سبب

خورند  ناروا می  را به  مردم  وبدکارند، اموال  و نافرمان  زاهدنما، فاسق  پیشه  راهب  گروه

  ، از دو جهت است  کثیر گفته ابن  که چنان  آیه  گیرند. این می  در پیش  انحراف  و روش

دستور   آن  او به  که أخداوند  در دین  شان آفرینی اول: بدعت؛  است  آنان  بیانگر مذمت

  تعالی  حق  را به  پنداشتند آنان می  که  بدعتی  همین  به  پایبندیشان  . دوم: عدم است  نداده

ورهبانيةرهبانيةمألكلنإ: «  است  آمده  شریف  در حدیث گرداند. می  نزدیک هذهة،

جهاد   من  امت  و رهبانیت  است  رهبانیتی  هر امتی  : همانا برایاهللبيلسالجهادفيةماأل

 در  گیری گوشه  . پس است أخدا  برای  جان  زیرا جهاد، بذل«.  خداست  در راه

  آمده  شریف  در حدیث  . همچنین نیست  اسالم  ها از دین ها و خانقاه ها، صومعه عبادتگاه

،،فشددعليهأنفسهمشددواعلياقومنإف،فيشددعليكمكمنفسأالتشددواعلي »  است

برخود   : ژگ    گ  گ  ڳ ڳ ژ  والدياراتالصوامعفيهمبقايافتلك

  خویشتن بر  شود زیرا قومی می  گرفته  بر شما سخت  صورت  در آن  نگیرید، که  سخت

ها و  صومعه در  آنهاست  ایبقای  شد و این  گرفته  سخت  آنان بر  گرفتند پس  سخت

  خود بدعتش  آنان  که  کردند: رهبانیتی  را تالوت  آیه  این صخدا  رسول  دیرها. سپس

 «. بودیم  نساخته  فرض  آنان را بر  بودند، ما آن  نهاده
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

 ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۉ  
 با« از خداوند پروا کنید» ‡پیشین  پیامبران  به« اید آورده  ایمان  که  انیکس  ای»

دو   آورید تا بهره  ایمان» صمحمد   حضرت« پیامبر او  و به»  وی  منهیات  فروگذاشتن

بعد   پیامبر خاتمش  به  ایمانتان  سبب  به« دارد  شما ارزانی  به  خویش  از رحمت  چندان

  مؤمنان  ـ از آن  اعلم هللـ وا  دو چندان  پاداش  . این از وی  پیش  یامبرانپ  به  از ایمانتان

  رسول  که است  آمده  اشعری ابوموسی  روایت  به  شریف  . در حدیث است  کتاب  اهل

  دریافت(  مضاعف  یعنی)را دوبار   پاداششان  اند که کس  سه»فرمودند:  ص  اکرم

؛  است  آورده  ایمان  من  به  و هم  پیامبرش  به  هم  که  کتاب  از اهل  کنند: شخصی می

  نموده را ادا  اش موالی  و حق  أخدا  حق  که  مملوکی  و برده  دو مزد است  برایش

،  است  داده  و نیکو ادبش  آموخته  را ادب  کنیزش  که  و مردی  دو مزد است  ؛ برایش است

  ای« و»«.  است او نیز دو مزد  ؛ برای است  کرده  واجازد  و با وی  او را آزاد نموده  سپس

ذکر شد   که  بر آنچه  افزون« شما  برای»فرمود   تعالی  حق  کنید که  اگر چنان ! کتاب  اهل

روید و   نور بر صراط راه  آن وسیله   یعنی: به« روید  راه  با آن  دهد که قرار می  نوری»

  همان  و این  بر صراط است  انسان  نجات  نور اساس  ینا  مقصد برسید پس  به  درستی  هب

کثیر  . اما ابن گذشت ژٻ  پ  پ  پژ(: 12)  در آیه  آن  وصف  که  است  نوری

پیدا   نجات  و گمراهی  از جهالت  آن  وسیله به  که  است  مراد نور هدایتی»گوید:  می

  از گناهان  است  گذشته  را که  هآنچ« آمرزد شما می  برای»  صورت  در آن« و»«. کنند می

  و بسیار با رحمت  یعنی: بسیار با مغفرت « است  و خداوند آمرزگار مهربان»شما 

  است  یافته  دیگر برتری  های ما با آنها بر امت  امت  که  است  هایی فضیلت  این  . پس است

 شود. وردار میها برخ فضیلت  پیوندد، از این می  امت  این  به  که  هم  و کسی

ڄ  ڄ  ڄ  ژ   آیه  که: چون  است  کرده  روایت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

 صخدا   رسول  بر اصحاب  کتاب  اهل  شد، مؤمنان  نازل« 54قصص/» ژڄ  ڃ  ڃ
  شما فقط یک  که  در حالی  برخوردار هستیم  و گفتند: ما از دو پاداش  فروخته فخر
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  بود که  همان دشوار آمد، أ بر اصحاب  کتاب  اهل  سخن  این  سپ دارید!  پاداش

  اهل  مؤمنان  نیز همانند پاداشهای  اصحاب  کرد و برای  را نازل  آیه  این أخداوند

  از سبب  پس افزود.  ایشان  نور را نیز بر پاداش  عالوه  قرار داد و به  ، دو پاداش کتاب

 . است صمحمد   امت  به  مخصوص  کریمه  آیه  این  آید که بر می  چنین  نزول

 

ۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
آورید تا   کنید و ایمان  تقوا پیشه !صمحمد   امت  یعنی: ای« بدانند  کتاب  تا اهل»

و   نکرده  تقوا پیشه  که  کتاب  از اهل  دهد و کسانیب  مزد شما را دو چندان  متعال  خدای

و   فضل  همان« قادر نیستند هللا  از فضل  بر چیزی  که»اند، بدانند:  نیاورده  ایمان

نیز بدانند  و  است  نموده  تفضل صمحمد   به  بر مؤمنان  با آن  تعالی  حق  که  بخشایشی

  نموده  وبخشایش  تفضل  آن  تحقانبر مس  بدان أخداوند  که  فضلی  این  بر بازداشتن  که

  دست  به»  و تقوی  وعلم  ، نبوت جمله  و از آن«  فضل  و بدانند که»، قادر نیستند  است

  واالی  نعمت  بخشیدن با  که چنان« دهد خواهد می  که  هر کس  را به  آن  است هللا

  وافرتر از دیگران  بیونصی  بهره  و امتشان  و اصحاب صبر محمد   فضل  ، از این اسالم

( و  یعلم  (، )لکی )لیعلم  های قرائت  ، که تأکید است  ( زائد و برای در )لئال یعلم« ال»داد. 

 .«م بسیار استرَداراى کَ و اهلل» باشد می  ( مؤید آن یعلم  ن)أل

ڭ   ڭ  ڭژ   آیه  کند: چون می  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  جریر در بیان ابن

  پس حسد ورزیدند  بر مسلمانان  آن  از نزول  کتاب  شد، اهل  نازل ژ ...ڭ

 . ژ ...ۉ   ې       ې  ېژ فرمود:   نازل أخداوند
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 ﴾مجادله  سوره﴿
 . است  ( آیه22)  و دارای  است  مدنی

 

ٱ  ژ تعالی:   حق  با فرموده  که  است  این«  مجادله«  به  آن  نامگذاری  سبب تسمیه:  وجه

  ، مدنی صحیح  بنا بر قول  سوره  . این است  آغاز شده ژ  ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

  شد، بجز این  نازل  در مدینه  سوره  این  گفت: تمام  که  است  شده  نقل  . از کلبی است

شد.   نازل  در مکه  که ژ...ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ژ تعالی:   حق  فرموده

 «. است  مکی  آن  و بقیه  مدنی  از آن  اول  آیه  ده»د: گوی اما عطا می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 «کرد، شنید می  با تو مجادله  همسرش  درباره  را که  زنی  آن  خداوند سخن  هرآینه»

  لمن هللا  سمع»گوئیم:  می  از رکوع  در برخاستن  که چنان  کرد و پذیرفت  یعنی: اجابت

 . کرد و پذیرفت  ، اجابت را گفت  حمد وی  که  کسی  برای یعنی: خداوند«  حمده

 «خداوند  کرد به می  و شکایت»کرد  وگو می گفت  همسرش  با تو درباره  تجادلک: یعنی

  حق  هامید ک  بدان پراکند، می خداوند  سوی خود را به  و شکایت  و نگرانی  یعنی: غم

  سازد و راه  را برطرف  بر وی  وارده  و سختی  ، اندوه است  وی  شکایت  شنوای  که  تعالی

 پدید آورد.  رویش  به  گشایشی

  است  و با برکت  گوید: بسیار بزرگ می  آیه  این  نزول  سبب  عنها در بیان هللا رضی  عائشه

  آن  شنیدم را  دختر ثعلبه  خوله  سخن  ؛ من است  چیز را فراگرفته  او همه  شنوایی  که  ذاتی

را از   از آن  برخی  که کرد و درحالی می  شکایت ص  اکرم  نزد رسول  از شوهرش  که گاه

را خورد،   ام جوانی  صامت بن اوس  ! شوهرمهللا رسول یا»گفت:  ، می داشت می  مخفی  من

  چون  که تا آن (دنیا آوردم  او به  برای  یبسیار  فرزندان  یعنی)  او پراکندم  را برای  شکمم

  . بارخدایا! من است  ظهار کرده  از من  ، اینک ماندم  آوردن  و از بچه  باال رفت  سنم

  بارگاه  به  او پیوسته  افزاید: پس عنها می هللا رضی  عائشه «. کنم می  تو شکایت  سوی به

  حدیث  را فرود آورد. در کتب  آیات  این  لجبرئی  که آن کرد تا می  و زاری  ناله  الهی
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  خوله  به  لفظی  جنگ  یک  ـ از انصار ـ در خالل  صامت بن اوس  که  است  آمده

 سخن  این  از گفتن  اما در دم .1« هستی  مادرم  همانند پشت  تو بر من»گفت:   همسرش

سوگند  سرباز زد و گفت:  خوله  فراخواند. ولی  خویش  سوی را به  شد و خوله  پشیمان 

ـ   گفتی  که را  آنچه  گفتی  که ـ درحالی  رسی نمی  من  ، به در ید اوست  جانم  که  ذاتی  به

 صخدا   رسول نزد  کنند. پس  حکم  باره  در این ص  و رسولش  خدا  که  گاه  تا آن
  به  در بازگشت  ایم! اگر برهللا کرد؛ یا رسول  و اضافه  گفت  ایشان  آمد و ماجرا را به

  گردانید و ما را از این  را آرام  شوهرم  دل  و هم  من  دل  یابید، هم می  رخصتی  شوهرم

  دستور داده  چیزی  تو به  درباره  تا کنون»فرمودند:  ص  اکرم  برهانید. اما رسول  پریشانی

تو بر   نظرم  به: »فرمودند صخدا   رسول  که  است  آمده  دیگری  در روایت«.  ام نشده

مکررا با   باره  در این  نبرد. پس  از طالق  نامی گفت: اما او  خوله«.  ای گردیده  حرام  وی

بار   به  دلخواه  جوابی  مکرر وی  سخنان  این  چون وگو کرد اما گفت ص  اکرم  رسول

  نزد تو از حاجتمندی  نالید: بارخدایا! من  چنین  متعال  خدای  پیشگاه  به  زاری  نیاورد، به

  را به  اگر آنان  که  خردسال  دارم  . بارخدایا! کودکانی برم می  خود شکایت  حال  و سختی

مانند... لذا  می  ، گرسنه خود بپینوندانم  را به  شوند و اگر آنان می  ضایع  بپیواندانم  اوس

أنيإمالله»گفت:  کرد و می باال می  آسمان  سوی به را  سرش  هم  پی اللهمليكإشكو ،

  مشکلم  حل). بارخدایا!  برم می  تو شکایت  سوی به  : بار خدایا! مننبيكلسانعلينزلأف

  رسول  گاه شد. آن  نازل  قرآن  وی  در باره  تا سرانجام«.  کن  خود نازل  نبی  زبان بر (را

 . ژ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ خواندند:   بر وی صخدا 

  رسول با  خوله  را که  یعنی: سخنانی «شنود را می  شما دو تن  وگوی و خداوند گفت»

هر  پس «بیناست  شنوای هللا  هرآینه»کردند  می  مورد رد و بدل  در این ص  اکرم

و   پیامبرش  میان  را که  آنچه  بیند و از جمله را می  ای شنود و هر دیدنی را می  ای شنیدنی

  از غم  خداوند  سوی به  کردن  شکوه  شود که می  دانسته  آیات  داد. از این  یرو  زن  آن

  خداوند متعال  که چنان  است  درمان  راه  و مؤثرترین  ، مفیدترین و دلتنگی  و اندوه

                                                           
  بودو چون  در جاهلیت  رایج  طالقهای  از انواع  یکی  که  است« ظهار«  ، صیغه جمله  این  که  ذکر است  شایان 1

 شد. می  حرام  ، او تا ابد بر وی گفت می  همسرش  را به  سخن  مرد این
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کرد زیرا   را برآورده  آمد و انتظار و امیدش  وی  دادخواهی  را شنید و به  خوله  شکوای

 . داشت  واثق  یقینی  پروردگارش  و احسان  فضل  به  خوله

 

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  
از   که  آنان» کرد:  بیان  ظهار را چنین  ، حکم خوله  دعای  در اجابت  تعالی  حق  گاه  آن

بگوید: تو   زنش  مرد به  که  است  ظهار این «کنند خود ظهار می  با زنان»  مؤمنان «شما

خود   نیز در حکم  . و سائر محارم در حرمت  . یعنی هستی  مادرم  همانند پشت  بر من

  از محارم  یکی  به  ازوی  یا عضوی  زن  قصد مرد از ظهار، تشبیه  مادرند. پس  همچون

از   جاهلیت  در دوران  این  که  است  قصد تحریم  به  خویش  ، یا رضاعی ، یا سببی نسبی

  بگوید، به  سخنی  چنین  زنش  به  که  ، کسی بود. بنابراین  طالق  های صیغه  ترین سخت

خود   با زنان  که  ! کسانی آری . نیست  در این  و خالفی  است  کرده علما ظهار  اجماع

  بردن کار با به  شوهران  که  سخنی  پس «نیستند  ایشان  مادران  زنان  آن»کنند:  ظهار می

،  تعبیر قرآنی  و منکر. این  ، حرام دروغ  است  گویند، سخنی می  زنانشان  ظهار به  صیغه

اند،  را زاده  آنان  که  جز کسانی  مادرانشان» . است  ظهارکنندگان  و سرزنش  مفید توبیخ

  ظهارکنندگان  گمان بی یعنی: «گویند می  ناپسند و دروغ  سخنی  آنان  گمان نیستند و بی

را   آن  شرع  گویند که و ناپسند می  زشت  سخنی ، خویش  همسران  به  سخن  این  با گفتن

را انکار کند و ناپسند   آن  و طبع  ، عقل شرع  که است  کند. منکر: هر چیزی انکار می

و »مادر ندارد.   به  شباهتی  خود هیچ  در حرمت  زیرا زن  است  و بهتان  بدارد. زور: دروغ

و بسیار   بسیار بخشاینده  تعالی  حق  عفو: یعنی «است آمرزگار  عفوکننده هللا  هرآینه

منکر گردانید. یا   از این  برایشان  نجاتی  را راه  کفاره  پرداخت  که  گاه  ؛ آن است  آمرزنده

  بود. شایان  زده سر مورد  در این  از آنان  جاهلیت  در دوران  را که  آنچه  آمرزگار است

ظهار   که  است  این  ظهارکننده  در شخص ها ها و مالکی نزد حنفی  ضابطه  که  ذکر است

  هم  ندارد و حکمی  صحت  شود اما ظهار ذمی می  واقع  و بالغی  عاقل  مسلمان هر شوهر

 هر کس : که  است  ها این ها و حنبلی نزد شافعی  ضابطه  شود. ولی نمی  مترتب  بر آن



 

8405 

،  است  و بالغی  عاقل  هر شخص  ؛ و آن است  نیز صحیح  بود، ظهارش  صحیح  طالقش 

 دارد.  نیز صحت  ذمی  ، ظهار شخص باشد یا کافر بنابراین  مسلمان  که از این  اعم

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 از آنچه  کنند، سپس خود ظهار می  با زنان  که  و کسانی»است:   این  ظهارکننده  حکم

 آن قبال بر  خود که  با زن  و مقاربت  قصد جماع  یعنی: به «گردند اند بر می گفته  که 

  داشتن  نگاه با  نزد شافعی  برگشت  کنند. این می  عدول  و از قصد تحریم  اند، برگشته بوده 

  شوهر در آن  برای  مفارقت  امکان  که  است  زمانی  مدت  به  زدواجدر قید ا  ظهارکننده  زن

. نزد ابوحنیفه:  ظهار است از  پس  ندادنش  با طالق  وی  برگشت  وجود دارد، یعنی  مدت

.  آمیز است شهوت  ولو با نگاه بر خود  از وی  برداری بهره  کردن  شوهر، با مباح  برگشت

  و امام  بصری  . و نزد حسن است  برجماع  وی  نمودن  عزم شوهر، با  نزد مالک: برگشت

  یعنی: بر مردان «است  ای برده  آزاد کردن  پس» . است  شوهر، با جماع  احمد: برگشت

کنیز یا   ـ یعنی  ای برده  اند؛ آزاد کردن ظهار گفته  صیغه از  که  آنچه  سبب  به  ظهارکننده

  برده  که  است  ـ واجب  یز ـ نزد جمهور بجز احنافو ن  است  ـ واجب  مملوکی  غالم

  یعنی: پیش «گیرند  و مرد با همدیگر تماس  زن  که از آن  پیش»باشد؛   مؤمن  آزاد کرده

 در اینجا ـ نزد  نمایند. مراد از تماس  جنسی  برداری بهره  آنها از دیگری از  یکی  که از آن

  ای جنسی  برداری بهره  هرگونه  را به  آن  اما احناف  است  ـ جماع  بصری  حسن

 خود جماع  ظهارکرده  با زن  جواز ندارد که  ظهارکننده  ، برای اند. بنابراین تفسیرکرده

مذکور   حکم «این»دهد  نمی  کفاره  که  گاه  نماید تا آن  جنسی  برداری )مقاربت( یا بهره 

ظهار   ارتکاب از  آن  وسیله  شوید، یا به مر میا  آن  یعنی: به «شوید می  اندرز داده  آن  به»

بر او   از اعمالتان  چیزی  پس «است  کنید آگاه می  آنچه  و خداوند به»شوید  می  بازداشته

 دهد. جزا می  آن  شما را در قبال  ماند و بدانید که نمی  پنهان
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ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  

 ھ  ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ھ
  به و  نیافت  ای برده  خویش  در ملک  یعنی: هر کس «نیافت را  آن  که  هر کس  پس»

  زمان کند، مانند  را خریداری  آن  که  نیافت  ای نیز قادر نشد، یا برده  آن  قیمت  پرداخت

دو با   آن  که از آن  شپی  است  درپی پی  دو ماه  داشتن  روزه  بر وی  پس»حاضر؛ 

  بدارد و درخالل  روزه  متوالی  دو ماه  که  یعنی: بر شوهر است «گیرند  دیگر تماس یک

را از   روزه را خورد، باید  عذر روزی  اگر بدون  را نخورد پس  روزی  هیچ  دو ماه  آن

  د، باید روزهکر عمد جماع  یا روز به  خود در شب  ظهارشده  اگر با زن  سربگیرد همچنان

را از سر نگیرد زیرا   کرد، روزه  جماع  گوید: اگر در شب می :را از سر بگیرد. شافعی

  پس».  است  این  خالف هللرحمهماا  و مالک  ابوحنیفه  اما رأی  نیست  روزه  محل  شب

، یا  پیری  سبب بگیرد؛ به  روزه  درپی پی  دو ماه  یعنی: نتوانست «نتوانست  که  کسی

  ، باید به صورت  در آن  پس»  جنسی  مقاربت  مفرط به  ، یا اشتهای مزمن  ای بیماری

از   صاع  ، یا یک از گندم 1 صاع  نصف  هر مسکین  برای «بپردازد  مسکین  شصت  اطعام

از خرما یا جو در نزد   صاع  نصف ، یا از گندم 2مد  و یک  خرما یا جو در نزد احناف

. ظاهر  است  جنسی  گیری یا بهره  تماس از  قبل  کفاره  پرداخت  ها. البته ها و حنبلی شافعی

ناگزیر باید عدد   که  است  برآن  دلیل  ژ ہ  ہ   ہژ تعالی:   حق  فرموده

کرد ـ در نزد   روز اطعام  شصت  مدت  به را  مسکین  ، اگر یک باشد بنابراین  کامل  شصت

روز نیز جایز   نفر در شصت  یک  اطعام  احناف در نزد اما  نیست  جمهور ـ از او پذیرفته

کند تا سیر   اطعام  یکباره  را به  مسکین  شصت  که  جایز است  و هم  است  و پذیرفته

 گرداند.  سیرشان  بدهد که  چیزی  آنان  شوند، یا به

  مرتبه نی: درنظر دارند. یع  دارد، اتفاق  ظهار ترتیب  کفاره  پرداخت  امر که  علما بر این

  ناتوانی  صورت و در  گرفتن  ، روزه برده  نیافتن  و در صورت  است  برده  آزادسازی  اول

                                                           
 . است  ( گرم2751صاع: ) 1
 . است  ( گرم975مد: ) 2
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نظر   فقها اتفاق  همچنین . است  مسکین  شصت  دادن  طعام  آن  ، کفاره روزه  از گرفتن

  افرمانیرا ن  پروردگارش کرد،  جماع  کفاره  از پرداخت  قبل  اگر کسی  که دارند بر این

و استغفار نماید و   باید توبه و  نیست  خاصی  بر او کفاره  ولی  است  کار شده و گنه  کرده

  باقی  نیز بر وی  همسرش  حرمت ماند و برقرار می  وی  ظهار بر ذمه  کفاره  حال  در عین

  فقه  های ظهار در کتاب  احکام  تفصیل  شود که می  بدهد. خاطرنشان  ماند تا کفاره می

 . است  آمده

 حکم  احکام  این  یعنی: به «منقاد شوید  و پیامبرش هللا  به  که  است  آن  برای  این»

حدود  کنید لذا در برابر  باور و تصدیق خداوند  اوامر و مشروعات  این  تا به  کردیم 

  و بهتانی  منکر، دروغ  سخن  ظهار که  ارتکاب  تجاوز نکنید و به  بایستید و از آن  شرع

از حدود و   پس «حدود خداوند است»  یاد شده  احکام «و این»، برنگردید  نیست  بیش

شما   برای  تعالی  حق تجاوز نکنید لذا  است  کرده  شما مقرر و معین  او برای  که  مرزهایی

  جبمو  آن  کفاره  شدید، ادای  آن  و اگر مرتکب  است  ظهار معصیتی  که  است  کرده  بیان

در برابر حدود   که  کسانی  یعنی: برای «کافران  و برای»شود  می  عفو و مغفرت

 . در آخرت  در دنیا و هم  هم «است  دردناك  عذابی»کنند؛  نمی  توقف خداوند

 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            ۋ   ۋ          ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېى  ى     ائ  

 ائ  ەئ  
  مانند ذلت «شدند  کنند ذلیل می  محاده  با خداوند و پیامبرش  که  کسانی  گمان بی»

  با قتل  عزوجل  خدای  که داد، چرا  دست  مشرکان  در روز بدر به  که  ای ونگونساری

 از  پیش  که  شدند کسانی  ذلیل  که چنان»گردانید   ، خوار و ذلیلشان و سرکوب  واسارت

  مخالفت  سبب  به  که  گذشته  های کفار امت  و خفت  مانند خواری  یعنی: به «بودند  آنان

و در   ومخالفت  مقدار شدند. محاده: ستیز، دشمنی و حقیر و بی  خود، ذلیل  با پیامبران

  شود. مکبوت: کسی می  حداد گفته  دربان  به  جهت  ، از این است  ممانعت  معنای  به  اصل

  درباره «را فرود آوردیم  بینات  آیاتی  راستی  به و».  است  درافتاده  خواری  به  که  است

  قولی: مراد از آیات ستیز گرفتند. به سر  با خدا و رسولش  که  پیشین  های از امت  کسانی
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  که  است  مهین: عذابی «است  مهین  را عذابی  و کافران»  است  ؛ معجزات بینات

 برد. می  را از بین  و اعتبار وی  زتع گرداند و می  مقدار و ذلیل را خوار، بی  صاحبش

 

 یی    ی ىئ  ىئ  ەئوئوئ  ۇئۇئۆئۆئۈئ ۈئېئېئېئىئ
 استثنا،  و بدون  زمان  در یک «را یکجا برانگیزد  آنان  خداوند همگی  که  روزی»

را   آنان  سپس»باشد   نشده  از گور برانگیخته  نماند که  باقی  از آنان  کسی  که  ای گونه به

  اختالف و  با وجود کثرت «خبر دهد»؛  زشت  در دنیا از اعمال «بودند  کرده  از آنچه

برمال شود  آنها  و شرمساری  گردد و خجالت  بر آنها تمام  ؛ تا حجت اعمال  آن  انواع

  فوت  از نزد وی  از اعمالشان  یعنی: چیزی «است  را در شمار آورده  خداوند آن»

یعنی: « را  و اما آنها آن»  است  و مشخص  معلوم  نزد وی  همه  بلکه  است  نگردیده

  اعمال  بسیاری  سبب  آورند؛ یا به یاد نمی  را به  و آن «اند کرده  فراموش»خود را   اعمال

را   اعمال  این  همه  بناگاه  پس  آن  به  ندادنشان  و اهمیت  اعتنایی بی  جهت  ، یا به زشتشان

  چیز گواه  بر همه و خداوند»یابند  خود می  اعمال  های در نامه  شده  حاضر و نوشته

 ماند. نمی  و پنهان  غایب  بر وی  چیزی  پس  و ناظر است  یعنی: آگاه «است

 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  

ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     

 ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 را در  را در آسمانها و آنچه  خداوند آنچه  که»خود   و عقل  قلب  به «آیا ندیدی»

آسمانها و  در  که  آنچه  به  خداوند  علم  که  یعنی: آیا ندانستی «داند؟ می  است  زمین

  هیچ»ماند  نمی  مخفی  ا بر ویچیز از آنه  هیچ  که  نحوی  باشد به ، محیط می است  زمین

  در اطالع  و باآنان «آنهاست  او چهارمین  که مگر این  نیست  تن  سه  میان  ای رازگویی

بلند   است  نجوه: زمینی و  است  از نجوه  دارد. نجوی: برگرفته  مشارکت  رازگویی  بر این

دیگر  با یک  تنهایی  لند بهب  در جایی  رازگویان  که  است  این  مناسبت  . وجه و مرتفع
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  که مگر این  تن  پنج  میان  و نه» فراندهد  گوش  شان رازگویی  به  کنند تا کسی می  خلوت

  کم  ، چه است  همراه  تعدادی و هر  با هر کس  تعالی  زیرا حق «آنهاست  او ششمین

  پنهان  بر وی  ای فیامر مخ  هیچ داند و را می  و آشکار همه  بسیار، او نهان  باشند و چه

و دو   تن یک  از عدد مذکور، چون یعنی: کمتر «بیشتر  و نه  کمتر از این  و نه»ماند  نمی

  پس «او با آنهاست  که مگر این»  نیست  تن  و هفت  تن  ؛ مانند شش و بیشتر از آن  تن

  بر او مخفی  شاناز رازهای  داند و چیزی می کنند، می  خود رازگویی  در میان  را که  آنچه

  آنان  سپس»باشند   داشته قرار  از مکانها که  مکانی و در هر «باشند  هر جا که»ماند؛  نمی

در   پس «اند کرده  از آنچه  در روز قیامت»دهد  می را خبر  یعنی: آنان «کند می  را آگاه

  بر او مخفی  انو نجوایش  رازگویی  باید بدانند که دهد لذا آنها می  جزایشان  آن  قبال

  هم  در میان  که  کسانی  های از رازگویی  تعالی  حق  دادن و خبر  اعالم  . البته است  نبوده

و   برایشان  و سرکوبی  ، توبیخ آن  اعالم  که  نیز هست  آن خاطر کردند به می  نجوی  بدی  به

؛  طور یکسان  به «اناستهر چیز د  خداوند به  گمان بی»باشد   آنان  علیه  آور حجت الزام

 . امور نهان از امور آشکار و  اعم

عمرو   پسران  و حبیب  ربیعه  گوید: روزی می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان عباس ابن

دو   به  آنان از  یکی  کردند پس می  صحبت  طور خصوصی دیگر به با یک  امیه بن و صفوان

،  گوییم دیگر می یک ما با  اکنون هم  را که  د آنچهنظر شما آیا خداون دیگر گفت: به  تن

  داند. سومی دیگر را نمی  داند و بعضی را می  از آن  گفت: او بعضی  داند؟ دیگری می

 شد.  نازل  آیه  این  بود که  همان داند. را می  آن  یقینا همه  را بداند پس  گفت: اگر بعضی

 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  

 ہہ  ھ  ھ  ھ  
 صخدا   رسول  کند: در میان می  روایت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاتم  ابی ابن

  اباصح از  مردی  برنداشتند و هرگاه  از شیطنت  بود اما یهود دست  ای ویهود متارکه

با   پرداخته  رازگویی و  سرگوشی  به  هم  نشستند و در میان ، می گذشت می  از نزدشان
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  آنها درباره  کند که  گمان  مؤمن  کردند تا آن می  رد و بدل  و کنایاتی  ابرو اشارات و  چشم

دیگر:   یروایت  کنند. بنا به می  نجوی  با هم  است  ناخوشایند وی  که  ، یا در امری وی  قتل

کردند اما   نهی  آنها را از نجوی ص  اکرم  رسول  کردند پس کار را می  نیز همین  منافقان

  کسانی  سوی آیا به»شد:   نازل بود که  برنداشتند، همان  دست  آنها از نجوی  باز هم

و گردند  اند باز می شده  نهی از آن  که  آنچه  به  شدند، سپس نهی  از نجوی  که  ندیدی

  از گناهان  و مانند این  مؤمنان  دادن و آزار  غیبت  یعنی: به «کنند می  نجوی  گناه  به  با هم

 «عدوان»  گویند به راز می  با هم «و»  مسلمانان  علیه  و توطئه  ، ظلم دروغ  دیگر؛ چون

از   افرمانین»  گویند به راز می  با هم «و»  است  مؤمنان  علیه  تعدی  که  سخنانی  یعنی: به

گویند  درود می  نحوی  آیند بر تو به  نزدت  به و چون»  با وی  مخالفت  یعنی: به «پیامبر

 صخدا   نزد رسول  چون  یهودیان «است  درود نگفته  آن  خداوند تو را به  که
  به  کردند که وانمود می  گونه و ظاهرا این« برتو  علیک: مرگ  السام»گفتند:  آمدند، می می

در  ص  اکرم  داشتند. و رسول  را اراده  باطنا مرگ  که  اند در حالی گفته  سالم صپیامبر 

 «.وعلیکم: بر خود شما باد»گفتند:  می  آنان  پاسخ

  شده  عنها روایت هللا رضی  از عائشه  کریمه  از آیه  بخش  این  نزول  سبب  در بیان  که چنان

عليكالسام» آمدند و گفتند: صخدا   نزد رسول  از یهودیان  فرمود: گروهی  که  است

بر خود شما   بکم: مرگ هللا  و فعل  علیکم  السام»آنها گفتم:   در پاسخ  من «.القاسمباأيا

!  عائشه  ای  باش  فرمودند: ساکت ص  اکرم  رسول«. و خدا شما را بمیراند و نابود کند

! آیا هللا  ندارد. گفتم: یا رسول  را دوست  و بد زبانی  بدگویی  زیرا خداوند متعال

بر   خودشان  را به  سخنشان  که  بینی نمی گویند؟ فرمودند: آیا می  آنها چه  دانید که نمی

  این  گاه  آن«. و علیکم: بر خود شما باد!» گویم: می (روی زیاده  و بدون)؟  گردانم می

 شد.  نازل  از آیه  بخش

  گوییم می  خاطر آنچه  گویند: چرا به می»  خویش  : در میانیعنی «خویش  و در دلهای»

 خداوند پیامبر بود، باید  راستی  به صیعنی: اگر محمد «کند؟ نمی  خداوند عذابمان

  را عذاب در بر دارد، ما  وی  به  ما نسبت  سخن  این  که  و استخفافی  خاطر اهانت به

  کسی  تعذیب  به  پس  است  حلیم  خداوند متعال  بودند که  از این  کرد. اما آنها غافل می
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  داده  را دشنام  پیامبرش  که  کسی  رسد به  کند چه نمی  دهد تعجیل  را دشنام  خود وی  که

  در مورد ما که  سخنش  این بود، باید است: اگر او پیامبر می  این  معنی  قولی !! به است

را   سخن  او این  که شد و همین می  اجابت« د!بر خود شما با  و علیکم: مرگ»گوید:  می

،  عذاب  از روی «است  را بس  آنان  جهنم» آمد؛ بر ما فرود می  مرگ  درنگ ، بی گفت می

درآیند پس   آن  به»  گر است کفایت  دم و در  عاجل  از مرگ  برایشان  جهنم  عذاب  یعنی

 . است  گاهیبد بازگشت  چه  جهنم یعنی: «است  بد سرانجامی  چه

 

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  

 ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ  
  و نافرمانی  و تعدی  گناه  به  گویید باید که دیگر راز می با یک  ، چون مؤمنان  ای»

 و  نیکوکاری  و در باب»کنند  می  چنین  یهود و منافقان  که چنان «راز نگویید پیامبر

  سوی به  که  راز گویید و از خداوندی»  معصیت  و ترك  یعنی: در طاعت «زگاریپرهی

  اعمالتان او شما را در برابر  و بدانید که «پروا کنید»  حساب  برای «شوید محشور می او

 دهد. جزا می

 

ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ۈئ  ۈئ  
از » صپیامبر   و تجاوز و نافرمانی  گناه  به  یعنی: راز گفتن «نجوی  که  نیست  جز این»

را   تا مؤمنان»  است  شیطان  افگنی و وسوسه  دهی یعنی: از آرایش «است  شیطان

پیامبر  از  ، تجاوز و نافرمانی قصد گناه  به  محرمانه  وگوی یعنی: او گفت «کند  اندوهگین

  چنین درافگند زیرا  و غم  اندوه  را به  مؤمناندهد تا  می  آرایش  خاطر آن  را به ص

  آنان  علیه  ای بسا توطئه  چه  شود که می  در آنان  واهمه  ایجاد این  سبب  هایی رازگویی

موارد   گونه  این ها در شود و رازگویی می  سنجیده  آنان  علیه  و نیرنگی  شده  داده  سازمان

  آن  شیطان  که  ای رازگویی یا  یعنی: شیطان «نیست  یشانا  به  رساننده  زیان  و هیچ»  است
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و   مشیت  یعنی: جز به «هللا  اذن  مگر به»رساند  نمی  زیانی  هیچ  مؤمنان  آراید، به را می

او   یعنی: باید کار خود را به «کنند  باید فقط بر خداوند توکل  و مؤمنان»  وی  علم

ببرند و از   او پناه  به  و از شر شیطان  او سپرده  ا بهر  خویش  شئون  ، تمام کرده  موکول

  روایت  به  شریف  باشند. در حدیث  نداشته  آراید، پروایی می  برایشان  شیطان  که  مخاوفی

ذاإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده مسعود از ابن  و غیر آنان  ، مسلم بخاری

  بودید پس  تن  شما سه  : هرگاهيحزنهذلكنإف،الثالثونداثنانيتناجيفالةثالثكنتم

از   و این«. سازد می  کار او را اندوهگین  زیرا این گویند راز  جدا از نفر سوم  نباید دو تن

  با هم  از آنان  بودند، نباید دو تن  در جایی  تن  سه  هرگاه  . پس است  اسالم  آداب

بگوید   سخن  نفر سوم  با آن  پیدا شود که  چهارمی نفر  که  گاه  کنند تا آن  رازگویی

  ؛ یعنی است  یکسان  حکم  اعداد در این  همه  کرد. البته می  چنین عمر ابن  که چنان

  تن  ، یا صد نفر و بیشتر مثال در حضور یک پنجمی  شخص در حضور  چهار نفر با هم

کند  پیدا می  تحقق  تن  یک  در مورد آن  و نگرانی  اندوه  این  چرا که نکنند  رازگویی  با هم

اند و فقط او  رازگویی  مشغول  با هم  که  بسیاری  او در حضور جمع  اندوه و  حزن  بلکه

فقط از  ص  اکرم  رسول  که این  . دلیل گذارند، بسیار بیشتر است تنها می  جمع  را از این

  در آن  معنی  این  که  است  عددی  نخستین  عدد سه  که  است  یاد نمودند این تن  سه

  گیرد و رأی زمانها را در بر می  و تمام  احوال  تمام  باشد اما ظاهر حدیث می متصور

باشد، یا   در امر واجبی  رازگویی  که  است  یکسان  . همچنین است  علما نیز همین جمهور

 کند. آنها وجود پیدا می  همهدر   معنی  زیرا این  یا در امر مباحی  امر مستحب در

کردند و  می  رازگویی  هم  در میان  گوید: منافقان می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده

  خدای  پس شد می  تمام  سنگین  آورد و برایشان می  را بر سر خشم  امر مؤمنان  این

 نمود.  را نازل  آیه  این  عزوجل
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ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   
  به  گرفتن  در جای  گویند: اصحاب می  کریمه  آیه  نزول  سبب  و مجاهد در بیان  قتاده

تا   شتافت می  از آنان  کردند و هر یکی می  با همدیگر رقابت ص  اکرم رسول  مجلس

دیگر  یک  شدند تا برای  نزدیکتر باشد لذا دستور داده صخدا   رسول  به  جایگاهش

بدر   از اهل  گروهی شد زیرا  نازل  در روز جمعه  آیه  دیگر: این  روایتی  باز کنند. به  جای

نکرد بناچار بر پا  باز  جای  برایشان  کسی  بود پس  تنگ  مسجد آمدند و جای  به

  را به  و بدریان بر پا ساختند  شمار آنان  را به  تعدادی ص  اکرم  رسول  ایستادند پس

  ای»شد:   نازل  بود که  آمد، همان  ناخوش  گروه  کار بر آن  نشاندند اما این  جایشان

و  «کنید  را گشاده  جای  بنشینید پس  گشاده  شود که  شما گفته  به  ! چون مؤمنان

 تنگ  و عدم در مجلس  کردن باز  جای  طریق کنید؛ از  دیگر رعایت را با یک  ادب  حسن

کنید   را گشاده  یعنی: جای «کند  شما گشاده  تا خداوند برای»بر همدیگر   جای  گرفتن 

 پدید آورد.  گشایش  شما در بهشت  برای تا خداوند

  در آن  الهی  پاداش  خیر و دریافت  برای  مسلمانان  که  هر مجلسی  درباره  آیه  این  حکم

  باشد، یا مجلس  و جنگی  جهادی  ، مجلس مجلس  آن  ؛ خواه است  کنند، عام می  اجتماع

  مکان  آن  ، به گرفت  سبقت  در مکانی  جلوتر از دیگران  و هر کس  ذکر، یا در نماز جمعه

  باز کند. در حدیث  جای نیز  خویش  برادر مسلمان  باید برای  ولی  تر است حق ذی

  یجلس  ثم  مجلسه  من  الرجل  ال یقم»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف

برنخیزاند   وی  نشستن  از محل را  دیگری  ، شخص تفسحوا وتوسعوا: شخص  ، ولکن فیه

 «.دارید  باز کنید و گشاده  جای  بنشیند ولی  تا خود در آن

را   رحمت خیر و  درهای  خدا  بر بندگان  هر کس  که کند بر این می  داللت  کریمه  آیه

  که  سزاوار نیست  گشاید. پس را می  خیر دنیا و آخرت  بر او درهای بگشاید، خداوند

مراد از   بلکه  گردانیم مقید و محدود  در مجالس  جای  کردن  گشاده  را فقط به  کریمه  آیه

، از  است  وی  ر قلبد  سرور و شادی  نمودن  و داخل  مسلمان  خیر برای  آن: رساندن

عليومن»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  جهت  این اهللمعسريسر الدنيافيعليهيسر
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واهللةخرواآل كانعونفي، ما فيالعبد   آسان  تنگدستی بر  هر کس:  خيهأعونالعبد

  بنده  یاریخداوند در  گیرد و می  آسان  بر او در دنیا و آخرت  عزوجل  بگیرد، خدای

  این  رعایت  البته«. باشد خود  برادر مسلمان  در یاری  بنده  که  گاه  تا آن  است  خویش

  شگرفی  دیگر اثر بس یک  به  نسبت در دلها  احترام  و حس  محبت  ، در غرس خاص  ادب

  از مجلس  همانجایی  به صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  دارد. در حدیث

آغاز   از همانجایی  صدر مجلس  شد ولی می  منتهی  آن  به  نشستن  جای  ند کهنشست می

  آن  داشتند، در مجلس  که  بنابر مراتبی  اصحاب نشستند و می  در آن  ایشان  شد که می

از  ، عمر نشست می  ایشان  راست  از جانب  صدیق  نشستند پس می ص  حضرت

عنهما  هللا رضی  و علی  غالبا عثمان  هم  شانای  روی  و پیش  ایشان  چپ  جانب

مأمور   آنها را بدان ص  اکرم  بودند و رسول  وحی  دو از کاتبان  نشستند؛ زیرا آن می

  رسول  که  است  آمده مسعود  ابن  روایت  به  شریف  حدیث در  بودند. همچنین  کرده

: باید يلونهمالذين،ثميلونهمالذينمثوالنهيحالمولواألأمنكمليلني»فرمودند:  صخدا 

  به  نزدیک  که  کسانی  شوند، سپس  نزدیک  من  و خرد از شما به  اندیشه  صاحبان  که

  خاطر آن  به  توصیه  این«. ایشانند  به  نزدیک  که کسانی  سپس (مرتبت در خرد و)ایشانند 

کردند  می  فرمودند درك ارشاد می ص  ماکر  رسول  را که  آنچه  خرد و رأی  بود که: اهل

  امر کردند تا بدریان  برخاستن  از افراد را به  تعدادی  جهت  همین  فهمیدند به می و

  بدریان  آنها در حق  امر کردند که  برخاستن  به  جهت  را بدان  آنها بنشینند. یا آنان  جای به

  آن  که چنان برگیرند  را از علم  خویش  یز بهرهن  بدریان  که آن  بودند. یا برای  کرده  کوتاهی

  ، از این داشت  را باید مقدم  فضل  اهل  که  ادب  این  تعلیم  اند. یا برای برگرفته  گروه

یعنی: اگر  «برخیزید  شود برخیزید پس  گفته  و چون»فرماید:  می  خداوند متعال  جهت

در   فضل  برخیزند تا اهل خود  از جاهای  شد که  خواسته  در مجلس  گان نشسته  از برخی

 برخیزند.  باید که  بنشینند پس  در آن  و دینش  خداوند  به  علم  و اهل  دین

 در مجلس  که  کسانی  برای  مجلس  اگر صاحب  شود که نیز می  این  دستور شامل  این

 کنند.  اجابت  که  است  اند گفت: برخیزید، الزم شده  دعوت  وی 
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یا  بگیرد،  او جایی  و برای  مسجد رفته  به  را مأمور کرد تا زود هنگام  دیگری  ر کسیاگ

 . نیست  کار مکروه  منظور فرستاد، این  این  را به  ای سجاده

 آن  و مجددا به  از آنجا برخاست  خاطر حاجتی  به  سپس  نشست  جایی  به  که  کسی

 . ستسزاوارتر ا  خویش  جای  ، او به برگشت 

یا خیر؟  وارد جواز دارد  تازه  شخص  در جلوی  آیا ایستادن  که  مسئله  این  اما فقها درباره

  لیإقوموا » : شریف  حدیث  اند با استناد به داده  را اجازه  آن  نظر دارند، بعضی  اختالف

او از   خواستن  هنگام ـ به معاذ  سعدبن  در شأن  که« برخیزید  سرورتان  سیدکم: برای

و   است  ـ وارد شده  قریظه بنی  در مورد یهودیان  داوری  برای ص  اکرم رسول  سوی

  الرجال  له  یتمثل  نأ  حبأ  من» اند: کرده  منع  شریف  حدیث  این  را با استناد به  آن  بعضی

برپا   احترام  او به  برای  مردم  دارد که  دوست  النار: هر کس  من  مقعده أقیاما فلیتبو

  تفضیل  به  از فقها هم  برخی«. گیرد  جای  خود از آتش  نشستن  جای  به  ایستند، باید که

  آید و در جلو روی از سفر می  که  کسی  در جلو روی  اند: ایستادن و گفته  شده  قایل

  تو سن  را رسم  در برابر اشخاص  ایستادن  که این جواز دارد. اما  والیتش  در محل  حاکم

باشد زیرا در نظر  می  کار از شعار عجم  و این  نیست  ؛ درست بگردانیم  خویش  دائمی

  آن  تر نبود اما چون محبوب  نزد اصحابشان صخدا   رسول از  کسی  که  باید داشت

دانستند  خاستند زیرا می بپا نمی  برایشان  شدند، اصحاب وارد می  مجلس به ص  حضرت

 . است  کرده  کثیر نقل ابن  که دارند چنان  کار کراهت  ز اینا ص اکرم  رسول  که

 اند به شده  داده  علم  را که  اند و کسانی آورده  ایمان  از شما را که  خداوند کسانی»

  داده  و علم  ایمان  از شما را که  کسانی  یعنی: خداوند «دهد می  رفعت  درجاتی 

  فراهم دهد؛ با می  رفعت  آخرت  در دنیا و پاداش  متاز کرا  ای عالی  درجات  اند به شده

در   وی  نشاندن ، باال و مراتب  درجات  این  دو سرا و از جمله  در این  ایشان  بهره  کردن

 عمر  والی  که  عبدالحارث بن نافع  اند که کرده  روایت  احمد و مسلم  . امام است  مجالس

را بر   کسی  گفت: چه  وی  به کرد. عمر  القاتم  در عسفان بود، با عمر  در مکه

  آزاده  از بزرگان  مردی  را که  ابزی  داد: ابن  پاسخ ؟ او ای کرده  خویش  جانشین  وادی  اهل

  ؟ نافع ای کرده  جانشین  را بر ایشان  ای آزاد شده  آیا برده فرمود: . عمر ما است  شده
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،  است  فرایض  به  ، عالم است خدا  کتاب  او قاری! آخر  امیرالمؤمنین  داد: ای  پاسخ

 در این  بود که صپیامبر شما   ! این گفتی  ! راست فرمود: آری ! عمر است  قاضی

  گمان آخرین: بی  به  قوما ویضع  بهذا الکتاب  لیرفع  اهلل  نإ»فرمود:   شریف  حدیث 

«. گرداند می  را پست  دهد و دیگرانی می  رفعت  کتاب  این  وسیله  را به  قومی  خداوند

 صخدا   رسول  که  است  آمده  عثمان  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
  سه  الشهداء: در روز قیامت  العلماء، ثم  : االنبیاء، ثمةثالثةالقياميوميشفع»فرمودند: 

  شده  روایت ك باسع از ابن«. شهداء  علما، سپس  کنند: انبیا، سپس می  شفاعت  گروه

را   علم  شد؛ پس  مخیر ساخته  و ملک  ومال  علم  در میان  سلیمان»فرمود:   که  است

 «.شد  داده  وی  به  هم  و ملک  ؛ مال علم  سبب  اختیار کرد و به

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
 ای صدقه  از نجوایتان  پیش  نخست  گویید پس با پیامبر راز می  اه! هرگ مؤمنان  ای»

  محرمانه طور  به  از امورتان  در امری صخواستید با پیامبر   یعنی: چون «دارید  تقدیم 

در »گوید:  می  بدهید. بیضاوی  ای ، صدقه با وی  تان از رازگویی  بگویید، باید قبل  سخن

از افراط   فقرا، نهی  برای  و منفعتی  ، بهرهص  اکرم  رسول  تو بزرگداش  امر تعظیم  این

دار  و دوست  منافق و  مخلص  ، ایجاد تمایز میانصخدا   از رسول  نمودن  در سؤال

 صبا پیامبر   رازگویی از  پیش  صدقه  تقدیم «این»«.  دار دنیاست از دوست  آخرت
شما زیرا   نفسهای  برای  تر است نندهک یعنی: پاك «تر است شما بهتر و پاکیزه  برای»

خداوند آمرزگار   گمان بی اگر نیافتید،  پس»باشد  می  در آن  عزوجل  خدای  طاعت

با   گفتنش در راز  پس  نیافت را  ای صدقه  از شما چنین  یعنی: هر کس «است  مهربان

  این  شود که می  . خاطرنشان نیست  مترتب  بر وی  ، گناهی صدقه  تقدیم  بدون صپیامبر 

و   کند زیرا بخشایش می  داللت  رازگویی از  قبل  صدقه  تقدیم  بودن  بر واجب  معنی

 . واجب  ترك  سبب  شود مگر به نمی  مطرح  آمرزش
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
پیامبر  خود با  از نجوای  باطل  کرد، اهل  را نازل  قبل  آیه وندخدا  چون  که  است  نقل

و در  کردند نمی  تقدیم  ای خود صدقه  از نجوای  پیش  برداشتند زیرا آنان  دست ص

  ضعف خاطر  به  از ایشان  نیز دشوار آمد زیرا بسیاری  ایمان  کار بر اهل  این  حال  عین

خداوند   که بود  کشیدند، همان  دست صخدا   با رسول  یداشتند، از رازگوی  که  ای مالی

آیا »داد:   تخفیف  و برایشان  برداشت  را از مؤمنان  قبلی  حکم  آیه  این  با نزول  متعال

  تقدیم  آیا در صورت یعنی: «دارید؟  را تقدیم  صدقاتی  از نجوایتان  پیش  ترسیدید که

  کراهت  مال  از بخشیدن  چراکه ترسیدید،  مال  انفاق ترسیدید، یا از  از فقر و فاقه  صدقه

  فقط به صبا پیامبر   از نجوی  قبل  صدقه  نمودن  تقدیم  حکم»گوید:  می  دارید؟ مقاتل

  امر به  که  یعنی: حال «نکردید  که  حال»«. شد  منسوخ  بود، سپس  جاری  شب  ده  مدت

کار بر   این  که آن  سبب  را اجرا نکردید، به صپیامبر  با  از نجوی  پیش  صدقه  تقدیم

کار  این  شما در ترك  زیرا به «از شما در گذشت  و خداوند هم»بود؛   شما سنگین

را   را بپردازید و خدا و رسولش  دارید و زکات نماز را بر پا  پس»داد؛   رخصت

با پیامبر   از نجوی  پیش  صدقه  شما در تقدیم  از سوی  که  یعنی: اکنون «کنید  اطاعت

خدا و   و طاعت  زکات  نماز و دادن  اقامه بر  داد پس  روی  و کندی  سنگینی ص

  باید مراقب  پس «است  کنید آگاه می  آنچه  و خداوند به»ورزید   پایداری  رسولش

 . است تهدید  و هم  وعده  هم  باشید. این  احوالتان

  که  است  کرده  روایت ك عباس ( از ابن11ـ  12)  دو آیه  نزول  سبب  جریر در بیان ابن

  بر آن  بدانجا که کردند تا  روی زیاده ص  اکرم  از رسول  کردن در سؤال  فرمود: مسلمانان

  خویش  رسول بار را از  تا این  خواست  عزوجل  خدای  فشار آمد پس ص  حضرت

شد،   نازل  آیه  این  کرد و چون  زلرا نا  صدقه  فرستادن  پیش  گرداند لذا آیه  سبک  قدری

شد.   نازل ژ ...ڤ ژ آیه:  گاه  کشیدند، آن  دست  کردن  از سؤال  از مردم  بسیاری

با   در رازگویی  زیرا آنان شد  نازل  توانگران  درباره  آیه  گوید: این می  حیان  بن مقاتل

را   و عرصه  نموده  هغلب  کردند و بر فقرا در مجالس می  روی زیاده صخدا   رسول
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 صخدا   بر رسول  ایشان  طوالنی  نجواهای  این  بودند تا بدانجا که  ساخته  تنگ  برایشان
  رازگویی  در هنگام  صدقه  دادن  فرمود و به  را نازل  آیه  این خداوند  آمد پس  ناخوش

ورزیدند   نیز بخل  و تمکن  گشایش  نیافتند و اهل را  چیزی  تنگدستان  چون  امر کرد پس

شد.   نازل  رخصت  آیه  بود که  دشوارآمد، همان  بر اصحاب  حکم  و این

  کسی  از من  قبل  که  است  ای آیه  خداوند متعال  درکتاب»گوید:  می  طالب ابی بن علی

ٱ  ٻ  ژ :  آیه  کند؛ و آن نمی  عمل  آن  به  کسی  هم  و بعد از من  نکرده  عمل  بدان

و   را فروختم  آن  پس  دینار داشتم  فقط یک  زیرا من  است  ژ  ...ٻ  پ ٻ  ٻ 

دینار   تا آن  دادم می  را صدقه  از آن  ، درهمی گفتم راز می ص  اکرم  رسول با  که  هرگاه

 «.گردید  منسوخ ژ ...ڤ ژ  بعدی  با آیه  آیه  این  شد، سپس  تمام

 

ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ    ڌ  ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ

 ڳ  
  بیانی  اسلوبی  ! و این خبر بده  من  است: به  این  ؟ یا معنی نکردی  و نگاه «آیا ندیدی»

  سوی به»  ! آیا ندیدی باشد. آری می  مخاطب  افگندن  تعجب  به  مراد از آن  که  است

ورزیدند   دوستی  بودند و با قومی  فقانمنا  آنان «ورزیدند  دوستی  با قومی  که  کسانی

از شما   نه» یهودند  ، قوم شدگان  غضب  این  که «است  آورده  خشم  خداوند برآنان  که»

  در آیه  که چنان  از یهودیان  از شما هستند و نه  نه  منافقان  یعنی: این «از آنان  هستند و نه

و   این  در میان»:   ژ گ   گ   گ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     کژ است:   فرموده  دیگری

مراد   نیز وجود دارد که  احتمال  این«. 141نساء / « » با آنان  با اینانند و نه  مترددند، نه  آن

چرا   پس  از منافقان  هستند و نه از شما  یهودیان  ! نه مؤمنان  ای  یهود باشند؛ یعنی  از آنان

  دروغ  به  یعنی: منافقان «خورند می سوگند  بر دروغ و»ورزند  می  دوستی  با آنان  منافقان

  اخبار و رازهای  خورند که سوگند می  دروغ  مسلمانند، یا به  خورند که سوگند می

خود   آنان  که آن  یعنی: حال «دانند می  وآنان»اند  نداده  انتقال  یهودیان  را به  مسلمانان
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  سوگند دروغ  این  دانند که دانند و می اند می خورده سوگند  آن بر  را که  امری  بطالن

 ندارد.  و حقیقت  است

  منافق  نبتل  بنهلل عبدا  درباره  آیه  است: این  کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  حاتم ابی ابن

  یهودیان  را به  ایشان  سخنان  گاه  کرد، آن می  همنشینی صخدا   با رسول  شد که  نازل

  بودند که  همسرانشان  های از حجره  ای در حجره ص  اکرم  رسول  روزی  برد پس می

طغیانگر )جبار   قلب  وی  قلب  شود که بر شما وارد می  مردی  همینک»فرمودند:   بناگاه

  که  نبتل بن هللعبدا اثنا  در این«. نگرد می  شیطان  و با دو چشم  است (متکبر ستمگر

  چرا تو و یارانت» او گفتند:  به صخدا   رسول  شد پسوارد   داشت  کبودی  چشمان

  اکرم  رسول  . ولی است  نکرده کار را  این  اما او سوگند یاد کرد که«. دهید؟ می  مرا دشنام

را آورد،   خویش  و یاران  رفت  بیرون  از حجره  پس«.  ای کرده  تو چنین»گفتند:  ص

  هنگام  اند. در این نداده  را دشنامصخدا   رسول  خدا سوگند یاد کردند که  نیز به  آنان

 شد.  نازل  کریمه  آیه  این

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ             ۀ  ۀ  
  شان دوستی و  مواالت  سبب  به «است  کرده  آماده  سهمگین  عذابی  آنان  خداوند برای»

  از اعمال «کردند می  آنچه  د استب  هرآینه»  دروغ  به  خوردنشان با یهود و سوگند

 اند. خو کرده  بر آن  که  و ننگینی  زشت

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
بر   را که  دروغینی  سوگندهای  منافقان  یعنی: این «اند را سپر گرفته  سوگندهایشان»

  اتهام  اند تا به دهقرار دا  خونهایشان  برای  و سپری  خورند، وقایه خود می  بودن  مسلمان

  که  درحالی  است  آورده  ایمان  شدن  کشته  از بیم  ، زبانهایشان نشوند بنابراین  کفر کشته

  از اسالم را  یعنی: مردم «باز داشتند  هللا  را از راه  مردم  پس»  نیست  مؤمن  دلهایشان

،  اسالم  به  آوردن  ویاز ر  دیگران  نمودن  و سست  ساختن دلسرد  سبب  بازداشتند؛ به
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  آنان  برای  پس»  ایشان  و شوکت  شأن  و تضعیف  کاروبار مسلمانان  دادن  حقیر نشان

 گرداند. می  مقدارشان خوار و بی  خفتبار که  یعنی: عذابی «مهین  عذابی  است

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 کند. نمی  دفع  خدا را از آنان  از عذاب»  ولو اندك «یزیچ  و اوالدشان  هرگز اموال»

 و  جدایی  و از آن «اند دوزخ  اصحاب»ذکر شد   که  آنچه  به  موصوف «گروه  این

 در آن  شوند و نه می  آورده  بیرون  از آن  نه «جاویدانند  در آن  آنان»ندارند   مفارقت

 میرند. می 

 

 وئوئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ې  ې       ې  ې  ى  ىائائ  ەئەئ  
 بتواند از  از آنان  احدی  که آن بی «یکجا برانگیزد  را همه  خداوند ایشان  که  روزی»

شما   برای  که خورند چنان حضور او سوگند می  به  گاه  آن»بگریزد   و کتاب  حساب

وگند س  خداوند  نیز برای  در روز قیامت  منافقان  یعنی: این «خورند می سوگند

  گویند: سوگند به می  خورند پس شما در دنیا سوگند می  برای  که خورند چنان می  دروغ

و   شقاوت  از شدت  . این ایم نکرده  ما در دنیا چنین  پروردگار ما! که  خداوند! ای  ای تو

برمال   در روز قیامت  حقایق  خورند که سوگند می  زیرا در حالی  است  آنان  بدبختی

  سوی به  راهی  و هیچ  است  شده  و نمایان  ، بدیهی مشاهده  امور از روی  و همه  گشته

پندارند  می  یعنی: در آخرت «هستند  بر چیزی  آنان  پندارند که و می»  نیست  بازی دغل

را از   ضرری یا  نموده  خود جلب  سوی را به  نفعی  دروغین  سوگندهای  با این  که

  گمان بی  باشید که  آگاه»پنداشتند  می  در دنیا نیز چنین  که نند چنانک می  دفع  خویشتن

«  هم»و «  ان»، «اال»چون:  متعدد تأکید؛  ادوات  که  متنوع  تأکیدات  این «دروغگویند  آنان

از   اند که رسیده  حد و مرزی  به  دروغ در  آنان  که  است  کند، بیانگر آن می  داللت  بر آن

 اند. را ربوده  سبقت  یگو  دیگران

در   که  است  نموده  را نقل  نظیر روایتی  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

 . ( گذشت14)  آیه  نزول  سبب  بیان
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 ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب   ىب  
  احاطه و  و مسلط شده  چیره  آنان بر  یعنی: شیطان «است  یافته  دست  بر آنان  شیطان»

اوامر  ، در نتیجه «است  ساخته  یاد خدا را فراموش  از خاطرشان  پس»  است  نموده

  این  انسان بر  تسلط شیطان  اند. و اوج کرده  را ترك  وی  طاعات  به  و عمل  خداوند

  در قریه  تن  سه» : ستا  آمده  شریف  برگرداند. در حدیث  او را از نماز جماعت  که  است

  که شود مگر این نمی  اقامه  آنان  در میان  نماز جماعت  برند که سر نمی  به  یا صحرایی

گوسفند   زیرا گرگ  جماعت  به  پایبندی  بر توست  . پس است  مسلط شده  آنان بر  شیطان

و   ، پیروان شکریانیعنی: ل «شیطانند  حزب  گروه  این»«. خورد را می  از رمه  جدا افتاده

را   بهشت  زیرا آنان «زیانکارانند  شیطان  حزب  گمان بی  باشید که  آگاه»اند  وی  گروه

  دروغ  و پیامبرش  سبحان  اند، بر خدای فروخته  گمراهی  را به  و هدایت  دوزخ  به

زیانکار   تدر دنیا و آخر  زودی  به  اند پس خورده  دروغین ناروا و  اند و سوگندهای بسته

 خواهند شد.  و بازنده

 

 يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   
 و ستیزه  یعنی: مخالفت «کنند می  محاده  با خدا و پیامبرش  که  کسانی  گمان بی»

 در حد و  و هدایت  دارند و شریعت قرار  در حد و مرزی  آنان  که  طوری  کنند به می 

  این» . نیز گذشت  سوره  همین  در اول  وی  ولبا خدا و رس  محاده  دیگر. معنای  مرزی

  کسانی  ، از جمله با خدا و رسول  گران یعنی: ستیزه «اند مردم  خوارترین  در زمره  گروه

  خواری و  دنیا و خفت  را با ذلت  آنان خداوند  اند که و پسین  پیشین  های از امت

 . است  گردانیده  ، خوار و فرومایه آخرت

 

 حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس  حس   ىث  يث  
و در   داشته و مقرر  کرده  خود حکم  و ازلی  سابق  یعنی: در علم« است  خداوند نوشته»

و شمشیر   حجت با «شویم می  غالب  و پیامبرانم  من  البته  که»  است  محفوظ نوشته  لوح

  است  ، قدری است  انمؤمن  از آن  در دنیا و آخرت  امر، پیروزی  عاقبت  که  حکم  و این
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  به  است  بشارتی  ! این . آری است  کثیر گفته ابن  که ـ چنان  مبرم  است  و امری  محکم

خداوند   که چنان  است  شده  بارها و بارها محقق  که  بر کافران  مؤمنان  پیروز ساختن

را بر  ‡از انبیا  و غیر ایشان ، لوط ، هود، صالح مانند نوح  ای گرامی  پیامبران  متعال

را   همراهشان  و مؤمنان صمحمد  ما حضرت  گرامی  پیروز گردانید و رسول  اقوامشان

  گمان بی»پیروز گردانید   و فارس  روم بزرگ  و بر دو دولت  العرب  جزیره  بر مشرکان

بر   است  و غالب  دوستانش  ساختن بر پیروز  است  قوی «عزیز است  خداوند قوی

 تواند کرد. نمی  بر او غلبه  کسی  پس  دشمنانش

، خیبر  طایف ، مکه خداوند  که  گاه  گوید: آن می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

ما را بر  خداوند  که  گفتند: امیدواریم  گشود، ایشان  مؤمنان  را برای  آن  و ماحول

  و فارس  روم  پندارید که می گفت: آیا  ابی بن هللعبدا  نیز پیروز گرداند. پس  و روم  فارس

بیشتر و نیرومندتر   آنان  خدا که  اید؟ به کرده  بر آنها غلبه  که  است  ای چند قریه  مانند این

  شد و خداوند متعال  نازل  آیه  این  پس را بپرورانید!  گمانی  چنین  شما در آنان  از آنند که

 خبر داد.  دین  معاندان  و همه  کانکفار و مشر  بر همه  مؤمنان  از غلبه

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  

 ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
 با کسانی  که  یابی باشند نمی  داشته  ایمان  خداوند و روز بازپسین  به  را که  قومی»

 با خداوند و پیامبرش  که»کنند   همیاری  و با آنان  پشتیبانی  و از آنان «کنند  دوستی 

یا   یا برادرانشان  یا فرزندانشان  پدرانشان  که ورزند ولو آن می  مخالفت 

و   ؛ پدران و رسولشخدا   و معاندان  مخالفان  یعنی: هرچند آن «باشند  خویشاوندانشان

و   دوستی  چنین  کردن ، او را از برقرار انسان  باشند زیرا ایمان  هم  مؤمنان  ... این

شرایط و   رعایت  کند پس می  نهی  شدت  و به  بازداشته  خدا  با دشمنان  ای مراوده

 . در است  و خاندانی  ، برادری ، فرزندی پیوند پدری  نیرومندتر از رعایت  ایمان  ارکان
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 الینال  فرماید: وعزتی می  و تعالی  تبارك  خدای»است:   آمده  قدسی  شریف  حدیث

  رحمت  به  که  من  عزت  عدائی: سوگند بهأ، ویعاد  ولیائیأ  یوال  لم  من  رحمتی 

 و  دشمنی  من  نکند و با دشمنان  و والیت  من دوستی  با دوستان  که  رسد کسی نمی من

  رسول  که  است  آمده معاذ  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. ورزدن  عداوت

ـ   فاسقی  برای  دیگر ـ و نه  ـ و در روایتی  فاجری  بارخدایا! برای»فرمودند:  ص  اکرم

  بدارد زیرا در آنچه  او را دوست  قلبم  صورت  در آن  که  نده قرار  و نعمتی  احسان  بر من

پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻژ :  ام را یافته  آیه  ، این ای نموده  وحی  من  به  که

با   که  یابی باشند نمی  داشته  ایمان  خداوند و روز بازپسین  به  را که  : قومی ژ...پ

یا   پدرانشان  که ورزند ولو آن می  مخالفت  با خداوند و پیامبرش  کنند که  دوستی  کسانی

 «.باشند  یشاوندانشانیا خو  یا برادرانشان  فرزندانشان

ورزند  نمی  دوستی  خدا و رسولش  و معاندان  با مخالفان  که  یعنی: کسانی «گروه  این»

پایدار و   را در دلهایشان  یعنی: ایمان «است  را نوشته  ایمان  ایشان  در دلهای هللا»

  داده قرار را  نایما  ایشان  است: در دلهای  این  معنی  قولی  . به است  استوار گردانیده

  یکجا ساخته و  آورده گرد  را در دلهایشان  است: ایمان  این  دیگر معنی  قولی . به است

  را به  ایشان یعنی: «است  مؤید نموده  خویش  از جانب  روحی  را به  و ایشان»  است

  تعالی  قح  که این . دلیل است  در دنیا مؤید کرده  بر دشمنانشان  خویش  از جانب  نصرتی

  همین  وسیله  به  که است  نامید این«  روح»را   مؤمنان  برای  خویش  و پیروزی  نصرت

  را به  و ایشان» شود می  گیرد و زنده می  یابد، جان می  رونق  کار ایشان  نصرت

  و ابدی «جاودانه ، است  آنها جاری  از فرودست  جویباران  در آورد که  بوستانهایی

  و طاعت  توحید خالص بر  مبتنی  یعنی: اعمال «خشنود شد  خداوند از ایشان در آنند»

و »خود را سرازیر کرد   و بلندمدت  شتابان  آثار رحمت  و برایشان  را پذیرفت  ایشان

  ایشان  به  و آینده  در حال خداوند که  آنچه  یعنی: به «خشنود شدند هللاز ا  هم  ایشان

  را به  اوامرش  اویند که  یعنی: لشکریان «اند اهلل  حزب  گروه  این» شدند  بخشید، شادمان
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همانا   باشید که  آگاه»دهند  می  را یاری  دوستانش جنگند و می  ، با دشمنانش جا آورده

 . دنیا و آخرت  سعادت  به  یافتگان یعنی: دست «خدا، ایشانند رستگاران  حزب

  دین  با دشمنان  مؤمنان  دوستی  را بر ترك  چهار نعمت که: خداوند این  خالصه

 از:  است  عبارت  که  است  گردانیده  مترتب

 . در دلهایشان  مؤمنان  ایمان  ـ پایدار ساختن 1

 . خویش  از جانب  با نصرتی  ـ تأیید مؤمنان 2

 . بهشتی  بوستانهای  به  کردنشان  ـ داخل 1

  به  ایشان  کردن  خود و شادمان  خشنودی  ایعظم  از نعمت  ایشان  کردن ـ برخوردار 4

 . خویش  های موهبت

پدر  اند: کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  و حاکم  ، طبرانی حاتم  ابی  ابن

هر بار  رساند اما  قتل  را به  پسرش  بود که  آن  دنبال  در روز بدر به  جراح  بن  ابوعبیده

کارزار   به کشید و با او کنار می  خود را از برابرش  کرد، ابوعبیده صد میق  سویش به  که

  هجوم  سویش به  هم بردار نبود و پی دست  از قصد خویش  شد. اما پدرش رویارو نمی

  قتل  را به  و پدرش کرد  دید، ناگزیر قصد وی  کار را چنین  که  آورد. ابوعبیده می

  بلتعه ابی بن حاطب  درباره  آیه  دیگر: این  روایتی  شد. به  نازل  یمهکر  آیه  این  گاه رساند. آن

  دهد که خبر  مکه  مردم  را فرستاد تا به  قاصدی (مکه  از فتح  قبل)شد زیرا او   نازل

ابوبکر   در شأن  آیه  دیگر: این  روایتی  را دارند. به  آنان  به  قصد حمله صخدا   رسول

دهد،  می  را دشنام ص  اکرم  رسول  شنید پدرش  که  یرا هنگامیشد؛ ز  نازل  صدیق

کار   از این صاکرم  رسول  به  و چون افتاد  او بر زمین  که  طوری  زد به  را محکم  پدرش

؟  کار را کردی  این  راستی  پرسیدند: آیا به  از وی صحضرت  خبر دادند، آن  وی

شمشیر   بود، او را به  من  نزدیک اگر شمشیر  که سوگند  عزوجل  خدای  ابوبکر گفت: به

 . زدم می
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 ﴾ حشر  سوره ﴿
 . است  ( آیه24)  و دارای  است  مدنی

 

  فرموده  آن در  خداوند متعال  شد که  نامیده« حشر«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

مراد از حشر:  ژ...ں  ڻ    ڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں ڳ  ڳ ژاست: 

،  سوره  شدند. این  اخراج  شام  سوی به  از مدینه  یهود در آن  که  است  ای اولی  گردآوری

نضیر از  یهود بنی  دادن  کوچ  داستان  شود زیرا دربرگیرنده می  نیز نامیده« نضیر بنی  سوره»

 . است  مدینه

  روایت  ، مجاهد و غیر ایشانك عباس نضیرند. ابن بنی  نیز طایفه  سوره  این  نزول  سبب

  عقد صلح نضیر بنی  کردند، با طایفه  هجرت  مدینه  به صخدا   رسول  اند که: چون کرده

با   سپردند که نیز تعهد  نجنگند، آنان  با آنان  دادند که  و عهد و پیمان  بسته  و متارکه

  عذاب خداوند عهد خود را شکستند پس  آنان  نجنگند ولی ص  اکرم  رسول

  استوارشان  از دژهای آنها را صخدا   فرود آورد و رسول  ود را بر آنانخ  برگشت بی

  شام«  اذرعات«  منطقه  سوی به  از آنان  گروهی  راندند پس  بیرون  و از مدینه  کشیده  بیرون

  آخر این  خیبر رفتند... تا به  سوی به  کوچیدند و گروهی  است« محشر«  سرزمین  که

 آید. می  مبارکه  سوره  در این  آن  تفاصیل  که  داستان

  اکرم  رسول  کند که می  نقل ك عباس از ابن  سوره  این  فضیلت  درباره  ثعالبی آن:  فضیلت

والنارةالجنمنءشييبقالحشرلمةقرأسورمن»فرمودند:   شریف  حدیث  در این ص

والشجروالدوابوالطيروالسحابوالريحوالهوامرضواألوالسمواتوالكرسيوالعرش

والمالئكوالشمسوالجبال عليهإةوالقمر صلوا فال ليلتهوأيومهمنماتنإواستغفروا

  و کرسی  و عرش  دوزخ و  از بهشت  حشر را بخواند، چیزی  سوره  : هر کسًشهيدامات

ها و  و کوه  و درختان  زندگانخ و  و باد و ابر و پرندگان  و حشرات  و آسمانها و زمین

  گویند و برایش بر او درود می  که این مانند مگر نمی  ، باقی و فرشتگان  خورشید و ماه

  همچنین«.  است  بمیرد، شهید مرده  شبش روز یا  اگر در همان  خواهند پس می  آمرزش

  هر کس: »فرمودند صخدا   رسول  که  است آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث
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  بخواند و در همان  را تا آخر آن    ژ  ...ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کژ حشر:   آخر سوره

  صبح  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین «. است  بمیرد، شهید مرده  شب

آخر   آیه  سه  گاه ، آن الرجیم  الشیطان  من  العلیم  السمیع  بار بگوید: اعوذ باهلل  سه  هنگام

کند تا بر او تا  می  را موکل  او هفتاد هزار فرشته  برای خداوند حشر را بخواند،  ورهس

  بمیرد، شهید مرده  روز خویش  کند، درود بگویند و اگر در همان می  شام  که  گاه  آن

 «. است  بخواند، نیز همچنین  را در شامگاه  آن  کس و هر  است

 

 گ        ڳ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   
را   تعالی  یعنی: حق «گفت  خداوند را تسبیح  است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه»

در « ما»  با ذکر حرف  تعالی  حق  که  کنیم می  نمود. مالحظه  یاد کرد و تقدیس  پاکی  به

  اند، توجه ثریتاک عقالء در  به  نسبت  غیر عقالء که  تغلیب  ، به گویندگان  تعبیر از تسبیح

  در صنعش  است «حکیم» ؛ در ملکش  و غالب  یعنی: قوی «عزیز  و اوست»  است  داده

  این  دهنده  نشان  آن  و امثال  آیه  دهد. این می آنها قرار  مناسب  اشیاء را در موضع  که

  ، یا به زبان  هرا ب  و تعالی  تبارك  خدای اند،  در آسمانها و زمین  آنچه  تمام  اند که حقیقت

کنند،  می  او را تمجید و تقدیس  کرده  تنزیه  از هر نقصی  و قال  حال  زبان  ، یا به قلب

و   نموده  اذعان  وی  عظمت  خوانند تا به می  یگانگی  فرستند و او را به او درود می  برای

 باشند.  انقیاد نموده  و جبروتش  در برابر جالل

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  

 ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 «کرد  حشر اخراج  در نخستین  هایشان را از خانه  کتاب  از اهل  کافران  که آن  اوست»

  های فتنه در  ـ بودند که  هارون  نسل  از یهودیان  گروهی  نضیر ـ یعنی بنی  طایفه  آنان

  آنجا اقامت فرود آمدند و در  مدینه  ، به شده  خود آواره  اصلی  از سرزمین  اسرائیل بنی

  مدینه  یهودیان  بزرگ  قبیله  از سه  ، یکی قینقاع  و بنی  قریظه در کنار بنی  گزیدند و آنان
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با   که از آن  پس و  کرده  غدر و خیانت ص  اکرم  رسول  به  بودند که  بودند و همینان

خدا   رسول  نتیجه شدند، در  همداستان  با مشرکان  ایشان  بودند، علیه  عهد بسته  ایشان

  که  ذکر است  شایان دادند.  رضایت  از مدینه  کوچیدن  نمود تا به  را محاصره  آنان ص

  هجری  چهارم  سال  االول ربیع  هنضیر، در ما یهود بنی  سوی به ص  اکرم  رسول  حرکت

  العرب از جزیره  بودند که  کتاب  از اهل  طایفه  نضیر نخستین  گوید: بنی می  بود. کلبی

مراد از   شدند پس  اخراج  از آن  خطاب عمربن  آنها در زمان  شدند و آخرین  کوچانده

و مراد   است  شام  به  شانو تبعید  از مدینه  کوچاندنشان و  ، اخراج حشر اول: گردآوری

  خالفتش  در دوران عمر  از سوی  شام  سوی خیبر به  یهودیان  از حشر آخر: کوچاندن

محشر   سرزمین  سوی به  مردم  تمام  دیگر: مراد از حشر آخر، گردآوردن  قولی باشد. به می

 . است  قیامت در روز

 کردید که نمی  گمان  مسلمانان یعنی: شما «آیند  بیرون  کردید که نمی  شما گمان»

داشتند زیرا   که  ای و عده  ، عده ، قدرت عزت  سبب  آیند، به  نضیر از دیار خود بیرون بنی 

  وسیعی  نخلستانهای ها و و زمین  بوده  مستحکمی  و باروهای  دژها و برج  آنها دارای

  الهی  از عقوبت  آنان  ندهبازدار  دژهایشان  کردند که می  گمان  هم  و خودشان»داشتند 

  خداوند  را از عذاب  آنان  دژهایشان  پنداشتند که نضیر خود نیز می یعنی: بنی «است

  الهی  یعنی: فرمان «بردند نمی را  گمانش  آمد که  بر آنان  از جایی هللا  پس»دارد  باز می

  به  وی  فرمان  این  و آن  گذشت نمی  خاطرشان  هرگز به  آمد که  آنان بر  از جهتی

  گمان  آنان  که  بکوچاند در حالی را  و آنان  رفته  جنگشان  به  بود که ص پیامبرش

  تر از آن تر و با شوکت قوی خود را  کشد بلکه اینجاها می  کار به  بردند که نمی

 «افگند  رعب  در دلهایشان و»دچار گردند   ننگینی  چنین عاقبت  به  پنداشتند که می

پر   وهراس را از هول  آن گرداند و می  را آشفته  دل  که  است  و هراسی  رعب: ترس

  وسیله  :  بهشهرةمسيربالرعبنصرت»است:   آمده  شریف  در حدیث  که کند. چنان می

 «. شدم  داده  نصرت  راه  ماه  یک  مسافت  اندازه  به  رعب

  شکست در روز احد  مسلمانان  گویند: چون می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

با   اشرف  بن  کعب را شکستند و صخدا   خود با رسول  نضیر پیمان  خوردند، بنی
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 ص  اکرم  رسول  شد. پس  پیمان هم  و با ابوسفیان  رفت  مکه  سوار به  چهل
  و به)  تغفلتا کش را  را دستور دادند و او کعب  کعب  برادر رضاعی  مسلمه محمدبن

لشکر   بر سر آنان صخدا   رسول  صبحگاهان  سپس (امروز او را ترور کرد  اصطالح

  که  کعب  با قتل  آنان  درآوردند پس  خویش  محاصره  را در حلقه  و آنان  کشیده

 شدند.  تسلیم  و سرانجام  شده  بود مرعوب  شان رئیس

 زیرا «کردند می  ویران  مؤمنان  یدستها  خود و به  دستهای  خود را به  های خانه»

  آنان بعد از  که کردند، حسد ورزیدند از این  حاصل  خود یقین  کوچاندن  به  که  هنگامی

  تخریب  دژها به  خود از داخل  آنان  گردند پس  هایشان و خانه  منازل  ساکن  مسلمانان

  گاه آن»گوید:  می زبیر بن عروه.  آن  از خارج  هم  کردند و مسلمانان  اقدام  خویش  منازل

بتواند با خود   داده  نقل را شتر  هر چه  که این کردند بر  صلح  با آنان ص  اکرم  رسول  که

بودند نیز   کار برده به خود  های خانه در اعمار  را که  هایی ببرند؛ آنها چوبها و تخته

نمایند   آنها را بار شتران ند تازد  خویش  های خانه  تخریب  به  شمردند لذا دست  غنیمت

 «گیرید  ها! عبرت دیده  صاحبان  ای  پس»«. کردند  را ویران  آن  بقیه  هم  و مسلمانان

با   خداوند  بگیرید و بدانید که  عبرت  درس  آنان  و مال  خود آیید و از حال  یعنی: به

 کند. می  عمل  گونه  نمایند، این  کنند و با او ستیزه  خیانت  که  کسانی

  میان اند زیرا کرده  استدالل  قیاس  بودن  بر حجت  آیه  علما با این  که  ذکر است  شایان

  حکم دو در  آن  تساوی  مقتضی  وجود دارد که  مشترکی  علت  علیه  و مقیس  مقیس

  سوی هچیز ب  از یک  عبور و انتقال  یعنی« اعتبار»گویند:  می  فقه  اصول  باشد. علمای می

باشد .  می  آن  فرع  سوی به  از اصل  حکم  نقل  زیرا قیاس  است  متحقق  ، در قیاس غیر آن

  ، قطع دیار کفار دشمن  کردن  بر جواز ویران ژ...ۈ  ٴۇژ   آیه  علما به  همچنین

  جنگی  ضرورت  روی به  جنگ  در اثنای  و حاصالتشان  کشت  و سوختن  درختان

  که  است  آمده عمر ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که د چنانان کرده  استدالل

 را سوزاندند.  آنان و کشتزار  کرده  نضیر را قطع بنی  نخلستان صخدالرسو
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 ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ     ې  ې  ې
را در   آنان  گمان بود، بی  را نوشته  وطن  جالی  آنان خداوند بر  بود که  آن  و اگر نه»

  شیوه  را بر این  از دیارشان  آنان  شدن  بیرون یعنی: اگر خداوند «کرد می  عذاب دنیا

 ، را در دنیا با کشتن  آنان  گمان بود، بی  نکرده  کار حکم  این  به  آنان بود و بر  ننوشته

  پنجم  سالدر   خندق  بعد از غزوه  که کرد چنان می  و مجازات  عذاب  و بردگی  اسارت

در   بامشرکان  هجری  دوم  در سال  از آن  قبل  که کرد و چنان  چنین  قریظه با بنی  هجری

  تر از آن سخت  که« است  آتش  عذاب  در آخرت  آنان  و برای»کرد   بدر چنین  غزوه

 . نیست  عذابی

  تن  با دهص خدولبود که: رس  این  تبعید آنان  ، سبب است  آمده  در تاریخ  که  اما چنان

رفتند تا از  نضیر ـ نزد بنی  عنهم هللا رضی  ابوبکر، عمر و علی  خود ـ از جمله  از یاران

بود   خطا کشته  آنها را به  از مسلمانان  یکی  که  کشتگانی  دو تن  دیه  پرداخت در کار  آنان

نضیر عهد و  بنی و  آنان  میان  عامر بودند که بنی  از قبیله  دو کشته  بخواهند و آن  کمک

ترور   اما در نهان  داده  نیک  وعده ص  اکرم  رسول  نضیر در ظاهر به بنی  بود. پس  پیمانی

  دست  به صخدا   رسول  بر کشتن  آنان  که  است  بودند. نقل  داده  را سازمان  ایشان

  ند تا با افگندنگذاشت  و قرار براین  شده  همداستان  یهودی  کعب بن  جحاش  عمروبن

  ذکر است  دهند. شایان  پایان  ایشان  حیات  ، به بام  از باالی ص  حضرت  بر آن  ای صخره

  بودند پس  نشسته  آنان  منازل  از دیوارهای  در کنار دیواری ص  اکرم  رسول  که

  ، در نتیجه ساخت  آنها آگاه  از توطئه  وحی  وسیله  را به ص  حضرت  آن خداوند

بود   دادند همان  باش  آماده  فرمان  اصحاب  باز گشتند و به  مدینه  به  برخاسته  دردم  ایشان

  نضیر از رسول بنی  بازگشتند. پس  آنان  سوی به  هجری  چهارم  سال  االول  ربیع  در ماه  که

ر درگذرند ب  از خونشان  و در عوض  کوچانده  آنها را از مدینه  خواستند که صخدا 

و با خود ببرند.   بار نموده  خویش  توانند بر شتران می  هر چه  جز سالح  شرط که  این

از   جمعی  دسته  کوچیدند. جالء: خروج  نضیر از مدینه بنی پذیرفتند و ص  اکرم  رسول

  تن یک  کردن  در مورد بیرون  اما اخراج: گاهی  است  فرزندان و  با خانواده  همراه  وطن

 . نیست  و فرزندان  با خانواده  رود و لزوما همراه کار می به  جمع  در مورد یک  و گاهی
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
با   آنان  که  است  آن  سبب  به»نضیر شد   بنی  گریبانگیر یهودیان  که  مجازاتی «این»

  گویی  کردند تا بدانجا که  هو ستیز  شاقوا: مخالفت «کردند  مخالفت  خداوند و پیامبرش

از   اطاعتشان  با عدم  ستیزه  دیگر؛ و این  در شقی  هستند و خدا و رسولش  آنها در شقی

  خداوند مخالفت با  و هر کس»کفار بود   سوی به  و گرایش  شکنی ، پیمان خدا و رسول

  سخت  رترا در دنیا وآخ  جویان و ستیزه «کیفر است  خداوند سخت  گمان کند، بی

 دهد. کیفر می

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
نضیر  بنی در نبرد با  از مسلمانان  اند: بعضی کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  مفسران

نضیر  بنی  پس کردند تا آنها را بر سر غیظ آورند.  خرمایشان  درختان  کردن قطع  به  شروع

پندار خود   به تو  که  است  این  محمد! مگر نه  اند گفتند: ای کتاب  هلا  که این  از باب

  آنها از اصالح  سوختن خرما و  درختان  ؟ آیا بریدن را داری  و قصد اصالح  پیامبر هستی

؟  ای را یافته  در زمین  فسادافگنی  بودن ، روا است  شده  بر تو نازل  که  ؟ آیا در آنچه است

فرو رفتند   اندیشه  نیز در این  مسلمانان دشوار آمد و صخدا  بر رسول  سخن  این  پس

خرما   از درختان  آنچه»شد:   نازل  بود که  باشد. همان  فسادافگنی  کارشان مبادا این  که

  اذن  به  پس»نکردید؛   و قطع «گذاشتید  باقی  هایش بر ریشه  را ایستاده  بریدید، یا آن

را   تا مؤمنان  است  داده  کار اذن  این  به  تعالی  حق بود و  وی  فرمان  یعنی: به «بود هللا

هستند   یهودیان  را که  از طاعت  گان رفته  یعنی: بیرون «را  و تا فاسقان»عزتمند گرداند 

ببینند   که  بر سر غیظ آورد زیرا هنگامی  درختان  نمودن  قطع را با  و آنان «خوار گرداند»

افزاید. لینه:  می  و غیظشان  بر خشم  کنند، این می  با اموالشان بخواهند  چه هر  مؤمنان

 . ـ است  عجوه  خرمای  درخت جز خرما  درختان  انواع

  نمودن  دیار کفار و قطع  بر جواز ویرانسازی  آیه  علما با این  که  ذکر است  شایان

 اند. کرده  استدالل  بر خشمشان  افزودن  برای  درختانشان
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ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 از اموال  تعالی  حق  یعنی: آنچه «عاید گردانید  خداوند از آنان  ء که از فی  و آنچه»

 ندر آ  شما نه  پس»برگردانید   ء بر پیامبرش فی  صورت نضیر به بنی  کفار، یا از اموال 

  سوار اسب  راندن  شتاب  : به ایجاف «را  شتران  درآوردید و نه  تاخت  را به  اسبان 

 پیامبرش  نضیر به بنی  از اموال  عزوجل  خدای  که  . یعنی: آنچه را است  خویش

  شتری بر  اید و نه سوار شده  بر اسبی  نه  آن  آوردن  بدست  برای  برگردانید، شما مؤمنان 

سوار  بر شتر ص  اکرم  بودند و فقط رسول  رفته  پیاده  غزوه  در آن  همه  انزیرا مؤمن

روبرو   کارزاری و  با جنگ  در آن  اید و نه برده  و مشقتی  رنج  آن  برای  بودند. یعنی: نه

رفتید   راحت  خیلی قرار داشتند و شما  مدینه  دو مایلی  نضیر در فاصله بنی  اید بلکه شده

  نضیر را مخصوص بنی  اموال  سبحان  خدای  جهت  آمد. از این  بدست  یجهنت  و این

کردند و   فتح  صلح  را به  آنان  سرزمین ص  حضرت  گردانید زیرا آن صپیامبر خویش

از   نکردند بلکه  لشکر تقسیم  را میان  اموال  آن  روی  گرفتند، از این  صلح  را به  اموالشان

یا   و تجهیز اسبان  خریداری امر  را به  و بقیه  خود را تأمین  نوادهخا  ساالنه  نفقه  آن

  عمربن  در روایت  که دادند چنان  جهاد اختصاص  برای  سالح  و خریداری  چهارپایان

 جنگ  از کفار بدون  که  است  اموالی  شریعت  : در اصطالحء. فی  است  آمده  خطاب

شود  می  گرفته  صلح  و یا به  بر شتران  شدن سوار و  سبانا  تازاندن  ، یا بدون ریزی وخون 

شود.  می  و نبرد گرفته  جنگ  به  که  است  غنیمت: اموالی نضیر ـ اما بنی  ـ مانند اموال

خداوند   ولیکن».  منقول  و غنیمت: اموال  است  منقول غیر  امالك ء: فی  برآنند که  بعضی

گرداند و خداوند بر  مسلط می»خود   از دشمنان «هدخوا  که  را بر هرکس  پیامبرانش

 . جنگ  یا بدون  ، با جنگ واسطه  واسطه یا بدون با «هر چیز تواناست
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ڳ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  

 ے  ے  ۓ   
 آبادیها عاید گردانید،  اهل  ء بر پیامبر خود از اموال فی  صورت  به خداوند  آنچه»

و از » کند می  خواهد، حکم  که  و در آنها هر گونه «خداوند است  از آن»  اموال  آن «پس

باشد  می  ایشان  ملک  در حیاتشان صپیامبر   سهم  که  ذکر است  شایان «پیامبر است  آن

 «است  خویشاوندان به  و متعلق»شود  می  مسلمانان  صالحم  صرف  و بعد از رحلتشان

  اند زیرا از گرفتن مطلب بنی و  هاشم دارد؛ و آنها بنی  تعلق صپیامبر   نزدیکان  یعنی: یه

  به  و متعلق»شد   قرار داده  حقی ء فی  در اموال  برایشان  در عوض  شدند پس  منع  زکات

  را از دست  ، پدرانشان بلوغ  مرحله  به  از رسیدن  قبل  کهاند  کودکانی  آنان «است  یتیمان

  یعنی: به «است  السبیل ابن  به  و متعلق»  و فقراء است «مساکین  به  و متعلق»اند  داده

 . است  شده  تمام  راهشان  اند و توشه مانده  در راه  که  مسافرانی

 ء فی  اموال  که  امر است  این  بیان ء بعد از فی  اموال  مصارف  بیانگر وجوه  آیه  این

 بر هر  عام  است  حکمی  این  شود که می  . خاطرنشان است صخدا   رسول  مخصوص

  از راه  را نه  آن  تا روز قیامت  مسلمانان  و بعد از ایشان ص  اکرم  رسول  که  ای آبادی

آورند؛  نمی  تاخت  به  آن  فتح  یرا برا  و چهارپایان  و اسبان  کرده  فتح  صلح  به  بلکه  جنگ

قولی:  . به آن  و ما حول  و خیبر در مدینه  نضیر، فدك  ، بنی قریظه  بنی  اموال  همچون

و سایر   کعبه  آبادانی  صرف  خداوند  شود و سهم می  تقسیم  حصه  از شش  غنایم

و ذکر   است (نجمیک پ)  خمس  در غنایم  تقسیم  دیگر: اساس  قولی گردد. به مساجد می

  تقسیم  قسمت  پنج ء به فی  ، اموال باشد بنابراین می  و تبرك  تعظیم  فقط برای خداوند

  اختصاص  خودشان به  در حیاتشان  که ص  پیامبرش  و سهم  خداوند  شود: سهم می

 صخدا   رسول  سهم شود. بعد از می  مسلمانان  مصالح  صرف  دارد و بعد از وفاتشان
  ماندگان و در راه  مساکین ، یتیمان  ؛ سهم ترتیب  به  و بعد از آن  است  نزدیکانشان  سهم

شود. اما نزد  می  مسلمانان  عمومی  مصالح  صرف  مانده  باقی  ( و چهار قسمت السبیل )ابن

 . است  ساقط شده  بعد ازوفاتشان صخدا  رسول  سهم  ابوحنیفه  امام
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 است:  نحو ذیل  ء اجماال به فی  والام  نظر فقها درباره  پس

...(  در آیه: )اعلموا انما غنمتم  که منقول( چنان  )اموال  گویند: غنایم می  ـ احناف 1

  غیرمنقول( این  و اراضی  ء )امالك فی  شود اما حکم می  تقسیم  است  آمده« انفال41»/

  جاری  خمس  بر اساس  تقسیم  نو در آ  است  مسلمانان  عامه  از آن  اموال  این  که  است

 شود. می  مسلمانان  مصالح  صرف  آن  تمام  شود بلکه نمی

  اموال  این کار  غیر منقول( یا )عقارات( برآنند که  )امالك  ء یعنی فی  ها درباره ـ مالکی 2

ماید، ن  تقسیم  را مانند غنایم  تواند آن او می  شود پس می  واگذشته  زمامدار مسلمانان  به

در سواد   خطاب عمربن  که نماید. چنان  مسلمانان  عمومی  مصالح  را صرف  آن  یا همه

 کرد.  چنین  و مصر و غیر آن  عراق

  غنیمت  به  در قیاس  ء هم و فی  است  یکی  ء و غنیمت فی  حکم  ها برآنند که ـ شافعی 1

 شود. می  جاری  خمس  اساسبر   تقسیم  شود، یعنی: در آن می  تقسیم  سهم  پنج  به

  توانگران  تا در میان»دارد:  می  بیان  گونه را این  تقسیم  این  علت  خداوند متعال  سپس

،  اموال  شدن  دست  به  تا دست  نمودیم  حکم  تقسیم  این  یعنی: به «نباشد  شما دستگردان

امر بر فقرا   در این  که  طوری شما محدود و محصور نباشد به  و ثروتمندان  توانگران  به

  این  که  ذکر است  نمایند. شایان  و مبادله  خود معامله  را فقط در میان  کنند و اموال  غلبه

  مردم  تمام  ساختن توانگر  برای  فرصت  کردن  و آماده  ثروت  توزیع  گذار قاعده بنیان  آیه

  آن  در مجاری  سرمایه  انداختن  نجریا  به و  ساختن  سیال  برای  عرصه  کردن  و فراهم

  اندك  گروهی  در دست  ثروت  از تجمع  اسالم ، و بنابراین  است  جامعه  ابنای  کافه  برای

  تعلیل  این  . پس است  نموده  جلوگیری  اموال  به  از دسترسی  اکثریت  کردن  و محروم

  اغنیا از اهداف  در دست  رکز مالو تم  از تجمع  جلوگیری  دارد که  بر آن  داللت  قرآنی

و   ربا و احتکار را حرام  تعالی  حق  که  است  جهت  و از این  است  اسالم  اقتصادی  نظام

  از این»گوید:  می«  القرآن  ظالل  فی»تفسیر   . صاحب است  کرده  مشروع را  ارث  نظام

  به  نظام  گرداند اما این می  باحرا م  فردی  ملکیت  اسالمی  نظام  که  حال  عین ، در جهت

ربا و احتکار   مطلقا بدون  داری سرمایه  زیرا نظام  نیست  داری سرمایه  نظام  وجه  هیچ

 «.کند پیدا نمی وجود
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، از  کند پس  منع  شما را از آن  را بگیرید و هر چه  شما بدهد، آن  پیامبر به  و هر چه»

  که  را بگیرید و آنچه  ء داد، آن فی  شما از مال  به صر پیامب  یعنی: آنچه «باز ایستید  آن

  دیگر معنی  قولی را نگیرید. به  بدارید و آن  دست  ، از آن بازداشت  آن  شما را از گرفتن

را   داد؛ آن  من  طاعت  شما از امور مربوط به  به صپیامبر   که  است: آنچه  چنین  آیه

  بپرهیزید. چنان  ، از آن بازداشت  من  را در مورد معصیت شما  که  دهید و از آنچه  انجام

از  ص  اکرم  رسول  نهی  به  در عمل  مسعود و غیر ویمانند ابن  اصحابی  که

و   چهره  موی  ستردن  تحریم  اند، همچون کرده  آنها استدالل  ، بر تحریم چیزهایی

  حدیث  این  اساس بر  همچنین . است  شده  ثابت  در سنت  که  زنان  برای  خالکوبی

ابوبکر و عمر اقتدا  به  هستند؛ یعنی  بعد از من  که کسانی  به: »صخدا   رسول  شریف

  چنین عمر  چرا که اند نظر داده  احرام  زنبور در حال  بر جواز کشتن  اصحاب« کنید

از   هر کس»:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ است:   نیز آمده« 81نساء/«  کرد. در آیه

  شریف  در حدیث  همچنین «. است  کرده  از خدا اطاعت  گمان کند، بی  پیامبر اطاعت

عليحدكمألفينأال: » است  آمده يأتيهريكتهأمتكئا مريأ، ،عنهنهيتوأبهمرتأمما

ال ماوجدنافيدريأفيقول    بر تخت  که  از شما را نیابم  ! یکی : هاناتبعناهاهللكتاب،

  نهی  یا از آن  داده  فرمان  بدان  که  ـ از آنچه  امر من  و چون  است  داده  تکیه  خویش

 (شود نمی  ها حالی حرف  این  به  سرم و)!  دانم نمی  گوید: من رسد، می او می  ـ به  ام کرده

با « داوند پروا کنیدو از خ»!«  کنیم می  پیروی  ، از آن ایم خدا یافته  در کتاب  را که  آنچه

  بر کسانی «کیفر است  خداوند سخت  گمان بی» ؛ وی  نواهی  اوامر و ترك  آوردن جا  به

 کنند.  او را نافرمانی  که

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
  اموال  این  مستحق  را که  فقرایی  حال  ، خداوند متعال ءفی  مصارف  اجمالی  بعد از بیان

ء  فی  یعنی: اموال «است  مهاجرین  فقیران  برای»فرماید:  می  داشته  بیان  تفصیل  هستند به

  ـ است  السبیل  و ابن  مساکین ، ، یتیمان القربی  ـ ذوی  ، یعنی یاد شده  چهار گروه  از آن
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 «اند شده  رانده  خود بیرون  از دیار و اموال  که  کسانی»اند  مهاجرین  فقرای  ایشان  که

  غارت  نیز به  اند و اموالشان شده  ناچار ساخته  از مکه  آمدن  بیرون  به  که  یعنی: کسانی

  یافتن  با روزی «طلبند را می  خویش پروردگار  و خشنودی  فضل»  است  رفته  مشرکان

 «دهند می  ا نصرتر  خدا و پیامبرش و»  در آخرت  تعالی  حق  رضای  در دنیا و کسب

و   و جهاد خویش  و تقوی  در ایمان «، ایشانند صادقان گروه  این»کفار   با جهاد علیه

  را با عمل  خویش  سخن  زیرا اینان پایدارند  و راستگویی  در راستی  اند که گروه  این

 اند. کرده  جمع  را با هم  و عمل  و ایمان  گردانیده  راست

 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ     ې  ې  ى  ى  ائ  ائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 جب  حب   
 گونه را این  و شرفشان  و فضل  انصار پرداخته  و ستایش  مدح  به  تعالی  حق  سپس

  جای  و در ایمان  گرفته  دار جای  به  از مهاجران  پیش  که  و کسانی»سازد:  می  روشن 

را   کسانی»اند؛  شده  و پایبند ایمان  بوده  مدینه  ساکن  که  یعنی: انصاری «اند کرده یداپ

  احسان  مهاجران  به  روی  از این «دارند می  اند دوست کرده  هجرت  ایشان  سوی به  که

  ایشان از  بسیاری  ساختند و حتی  شریک  خویش  و مسکنهای  را در اموال  و ایشان  کرده

  را طالق خود  حاضرند زنان  پیشنهاد دادند که  مهاجران  داشتند، به  زن  از یک  بیش  که

دار؛ دار  نمایند . مراد از  با آنها ازدواج  شان عده  شدن  بعد از سپری  دهند تا ایشان

  خدا و رسولش  به  بودند و در آن  ساکن  در آن  از مهاجران  انصار قبل  که  است  هجرت

  که  آنچه  به  یعنی: نسبت «است  شده  داده  ایشان  به  که  آنچه  به  و نسبت»آوردند   ایمان

  خود حاجتی  های سینه در»؛  ایشان  به  نه  است  شده  ء داده فی  از اموال  مهاجران  به

 خود حسد، یا  های در سینه  مهاجران  ء به فی  اموال  از دادن  یعنی: انصار مدینه «یابند نمی

  دلهایشان  یابند بلکه شود، نمی  قلب  ناراحتی  موجب  که  ای و درد و کینه  غیظ، یا اندوه

در   مهاجران  که  ذکر است  . شایان خشنود است  بدان  گوارا و خاطرهایشان  بدان

  غنیمت  نضیر را به بنی  اموالص   اکرم  رسول  چون  بردند پس سر می  انصار به  های خانه
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  مهاجران  به  نسبت  که  ایثاری و  احسان  در قبال  انصار را فراخواند و از ایشان گرفتند،

در   ایشان  کردن  و شریک  خویش  در منازل  ایشان  و پذیرفتن  اند ـ از فرود آوردن کرده

  دارید، آنچه  اگر دوست»فرمودند:   سپس کردند،  ـ تشکر و سپاسگزاری  خویش  اموال

  شما و مهاجران  در میان  است  نضیر سرازیر کرده بنی  از اموال  بر من خداوند  را که

  با شما مشارکت  و در اموالتان  ساکن  در منازلتان  همچنان  و مهاجران  کنم می  تقسیم

  در قبال  و ایشان  بدهم  مهاجران  ء رابه فی  اموال  دارید این  دوست  باشند و اگر هم  داشته

  مهاجران  در میان  اموال  آن  کردن  تقسیم  انصار به  پس«. آیند  بیرون  هایتان از خانه  این

را بر خود بر   و دیگران»گوارا و خشنود شد.   بدان  دلهایشان شدند و  راضی

گردانند. یؤثرون:  می  دنیا بر خود مقدم  های را در بهره  انصار مهاجران یعنی: «گزینند می

 در  خویش  بر مصلحت  دیگران  مصلحت  داشتن  از مقدم  عبارت  ؛ و آن است از ایثار

  دنیا بر خود مقدم  های را در بهره  ! انصار مهاجران . آری از دنیا است  گردانی روی

وهر »  و فقر است  خصاصه: نیازمندی «باشند  داشته  ولو خود نیازمندی»گردانند؛  می

یعنی:  «ایشانند رستگاران  گروه  آن  پسشد   نگاهداشته  خویش  نفس  از آزمندی  کس

را   آنچه ، او و در نتیجه  داشت  در امان  نفسش  و بخل  را از حرص  هر کس خداوند

یقینا   کرد پس ادا  است  گردانیده  دیگر واجب  و حقوق  بر او از زکات  شریف  شرع  که

  اموال  به  که  کسانی اما  است  شده  نایل  آینده  و پاداش  و ثواب  عاجل  ثنا و ستایش  به  که

نیستند. شح:   رستگاران ، از است  آزمند شده  بدان  ورزند و نفسهایشان می  بخل  خویش

خود   نه  که  است  آن  اند: بخیل . علما گفته است  و آزمندی  با حرص  همراه  بخل

خود   هم  که  تاس  ، سخی: کسی خوراند و در مقابل می  دیگران  به  خورد و نه می

  به  خورد ولی خود نمی  که  است  خوراند. اما جواد: کسی می  دیگران  به  خورد و هم می

 بودند.  از ایشان  انصار مدینه  خوراند، که می  دیگران

  را به و انصار  از مهاجرین  هر یک  دو آیه  در این  عزوجل  خدای  که  کنیم می  مالحظه

 از:  است  عبارت  مهاجرین  اوصاف  ، که ساخت  موصوف  وصف  شش

 فقیرند.  ـ ایشان 1

 مهاجراند.  ـ ایشان 2
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 اند. شده  رانده  خود بیرون  از دیار و اموال  ـ ایشان 1

 اند. الهی  و خشنودی  فضل  طالب  ـ ایشان 4

 دهند. می  را یاری  خدا و رسولش  ـ ایشان 5

  تحمل را  سختی  گونه  همه  آن  در راه  رو که  اند، از آن خود صادق  در دین  ـ ایشان 9

 کنند. می

 از:  است  انصار عبارت  اما اوصاف

 دارند.  و راسخ  افتاده  جای  و اخالصی  ایمان  ـ ایشان 1

 ورزند. می  خالصانه  محبتی  با مهاجران  ـ ایشان 2

 حسد و درد و  ، هیچ است  شده  داده  مهاجران  به  ء که فی  اموال  سبب  به  ـ ایشان 1

 کنند. نمی  را در نهاد خود احساس  ای کینه

 گزینند، هرچند خود نیازمند باشند. را بر خود بر می  دیگران  ـ ایشان 4

 . است  حفظ کرده  آزمندی  را از بیماری  ایشان  ـ خداوند متعال 5

 شوند. و رستگار می  اند نایل خواسته  که  آنچه  به  ـ ایشان 9

  وگفته  کرده  ها استدالل از سرزمین  بر غیر آن  مدینه  تفضیل  به  آیه  با همین :مالک  امام

شهرها با  از  غیر آن  که  در حالی  رفت  و هجرت  ایمان  استقبال  خود به  است: مدینه

 شد.  شمشیر فتح

  مردی فرمود:  که  است  کرده  روایت  از ابوهریره  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  بخاری

  . آن است  و فقر رسیده  گرسنگی  من  ! بههللا آمد و گفت: یا رسول صخدا   نزد رسول

  گاه  نیافتند،آن  چیزی  نزد ایشان  فرستادند ولی  خویش  نزد همسران ص  حضرت

  نماید! در این  رحم  کند، خدا بر وی  او را مهمان  امشب  که  نیست  فرمودند: آیا مردی

  او را به  . پس کنم می  او را مهمان  ! من اهلل از انصار بپا ایستاد و گفت: یا رسول  مردیاثنا 

از   لذا چیزی  است ص  اکرم  رسول  مهمان  شخص  گفت: این  زنش  برد و به  اش خانه

  جز قوت  نزد من  خدا که  گفت: به آور. زنش  پیش  داری  و هر چه  نکن  ذخیره  وی

خود   غذای  کودکان  ! چون گفت: بسیار خوب . مرد نیست  چیز دیگری  ن)غذای( کودکا

را   و بعدا بیا و چراغ  بریم می  غذا را نزد مهمان  گاه آن  کن  خواب  را به  را خواستند، آنان

  آزارمان  تا گرسنگی  بندیم می  چیزی  بر شکمهایمان  امشب و خود ما نیز  کن  خاموش
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آمد و  صخدا   مرد نزد رسول  شد آن  صبح  کرد. چون نینچ  زن  آن  ندهد. پس

 آمد، یا خداوند  را خوش اورا دیدند، فرمودند: خداوند ص  اکرم  رسول  که همین

 ىئی ىئ ىئ ېئېئژشد:   نازل  خندید. پس  زن  مرد وفالن  از کار فالن

  آمده  معنی  نهمی  نیز به  دیگری  روایات  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  . البته ژی

 . است

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 اند، ء مستحق فی  از مال  فقرایشان  را که  از کسانی  سوم  قسم  خداوند متعال  سپس

« اند آمده  ناز ایشا  پس  که  و کسانی»احسانند:   به  تابعین  نماید و ایشان می  توصیف

تا روز   که هستند  تابعینی  اند و ایشان و انصار آمده  از مهاجران  پس  که  یعنی: کسانی

  گوید: مردم می  لیلی ابی کنند. ابن و می  کرده  پیروی  نیکویی  و انصار به  از مهاجران  قیامت

  و در ایمان  گرفته  ایج  دار هجرت  به  که  ـ کسانی2.  ـ مهاجران1قراردارند:   پایه  بر سه

از   که  بکوش  اند. پس آمده  بعد از ایشان  که  ـ کسانی1انصار.   پیدا کردند، یعنی  جای

آیند؛  می  تا روز قیامت  در نسل  نسل  که  تابعان  ! این . آری نباشی  خارج  منزلت  سه  این

  سبقت  آوردن  ایمان  بر ما به  ما را که  گویند: پروردگارا! ما را و برادران می»

و   خود و مهاجران  برای داد تا  فرمان  ایشان  به خداوند  ترتیب  بدین «اند، بیامرز کرده

کند بر  می  داللت  آیه  این بخواهند.  اند، آمرزش درگذشته  از ایشان  پیش  که  انصاری

  نخست  پیشینیان  رایب  هستند که  این  مأمور به  متأخر در هر عصر و نسلی  مؤمنان  که این

 بخواهند.  و انصار آمرزش  از مهاجران

 ایمان  که  کسانی  به  ما نسبت  و در دلهای»گویند:  می  پاکروش  تابعان  آن  همچنین

  پس . قرار نده  و حسدی  و بغض  و غش  کینه  یعنی: هیچ «قرار نده  یلّغِ  اند، هیچ آورده 

زیرا  شوند می  داخل  معنی  در این  اول  در قدم  اجمعین  علیهم هللا رضوان  کرام  صحابه

هر   . پس است  ایشان  درباره  آیه  سیاق  که  جهت  هستند و نیز از آن  مؤمنان  اشرف  ایشان

  ای و زخمه  وسوسه  گمان یابد، بی می  و غشی  غل  ایشان  به  نسبت  خویش  در قلب  کس
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  امت  های و بهترین  خدا  دوستان  ـ با دشمنی  شک  و بدون  او رسیده  به  از شیطان

  چنین  پس  است  افگنده  او پنجه بر  خداوند متعال  وافر از عصیان  ای ـ بهره ص پیامبرش

  علیهم هللا  رضوان  اصحاب  که  کسی  است  ندارد. همچنین  ء حقی فی  در اموال  کسی

  از قدر و منزلت  برساند، یا بخواهد که  زاریآ  ایشان  کند، یا به  و لعن  را سب  اجمعین

  گوید، فاسق می  و دشنام  را لعن صخدا   رسول  صحابه  هر کس  بکاهد. پس  ایشان

مهجور   آن  و صفای  دین  دور، از روح  به  آن  اخالق و  اسالم  از ادب  کسی  و چنین  است

و از   امر کرده  اصحاب  برای  خواهیشآمرز  به  کریم قرآن باشد زیرا می  و گمراه  و مبتدع

 . است  نموده  نهی  مؤمن  و زنان  مردان بر  و حسدورزی  کینه

ڻ    ژآیه:   خطاب عمربن»گفت:   که  است  کرده  روایت  اوس بن جریر از مالک ابن

 «91توبه/» ژۇ    ۆژ  را خواند تا به ژ...ڻ   ڻ  ۀ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ :  است  گروه  این  برای  صدقات  فرمود: این  گاه  رسید، آن

  این  برای  هم  غنایم  فرمود: این  سپس«. 41انفال/» ژ ...پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 ...ۓ  ژ   رسید به تا ژ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ است:   گروه

ء  فی  فرمود: لذا این  گاه  . آنژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ...  ې  ې  ى  ى  

  از مسلمانان  یک  هیچ و  است  را در بر گرفته  ایشان  و همه  است  مسلمین  عموم  شامل

در   آیات  این  که بدان»گوید:  می  رازی  امام«.  است  حقی  او در آن  برای  که مگر این  نیست

نیستند؛ یا مهاجرند،   خارج  گروه  سه  از این  زیرا مسلمانان  است  مسلمین  تمام  بر گیرنده

  که  کند: هر کس می  اضافه  اند. سپس آمده  بعد از ایشان  اند که  کسانی  انصار، یا هم یا

یاد   بدی  به  از ایشان  یاد نکند بلکه  دعا و رحمت  و انصار را به  مهاجران  ، یعنی سابقان

 «. است  خارج  مؤمنان  اقسام از  آیه  نص  نماید، او بر اساس
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ٹ  ڤ  ڤ      ڤ      

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  
  نموده تظاهر  اسالم  یعنی: در ظاهر به «ورزیدند  نفاق  که  ندیدی  کسانی  سوی آیا به»

 و  ابی بن هللعبدا مراد  که  است  آمده  نزول  سبب  کفر ورزیدند. در بیان  در باطن  ولی

ورزید و   فرستادند: پایداری  پیغام  مضمون  نضیر بدین بنی  یهودیان  به  بودند که  یارانش

با شما جنگیدند،   مسلمانان ، اگر کنیم نمی  کنید زیرا ما شما را رها و تسلیم  از خود دفاع

بعید ت  به  و تن  رفته  شما بیرون راندند، با  و اگر شما را بیرون  جنگیم می  دوشادوشتان

خود وفا   وعده  به  بودند؛ اما منافقان  وعده  این  انتظار تحقق  یهود چشم  ! پس دهیم می

و   رعب  یهودیان  در دلهای دیگر خداوند  ندادند، از سوی  یاری  و آنها را هیچ  نکرده

  بکوچاند و از ریختن  را از مدینه  آنان  خواستند که ص  اکرم  افگند و از رسول  وحشت

  بود که  امر این  کردند. سرانجام  نیز چنین صخدا   رسول بردارد. و  دست  خونهایشان

افتادند و   راه  به  نهاده  شترانشان  را بر پشت  ، آن کرده  ویران خود را  های آنها خانه

  آن  به»  منافقان  ! این رفتند. آری  شام  سوی به  هم  و جمعی خیبر کوچیدند  سوی به

شوید،   رانده  گویند: اگر شما بیرون کفر ورزیدند می  که  کتاب  خود از اهل  نبرادرا

و   در کفر، یا دوستی  ، برادری برادری  مراد از این «آییم می  شما بیرون  ما نیز همراه  البته

  . یعنی: سوگند به است  قسم  برای  آیه  در هر چهار جا از این«  لئن»  . الم است  رفاقت

 «و در شما»  رویم می  با شما بیرون  شوید، ما هم  رانده  بیرون  از مدینه اگر شما  هخدا ک

 بیرون خواهند تا ما را از می  که  از آنان «را  کس  هیچ»  زیانتان  شما و به  درباره یعنی:

یعنی: از  درازا کشد.  به  هرچند زمان «کنیم نمی  هرگز اطاعت»با شما باز دارند   آمدن 

را   کس  هیچ  و فرمان  کنیم نمی  با شما اطاعت  جنگیدن در  از مؤمنان  پیامبر و کسی امر

  شما را یاری و اگر با شما کارزار شود، حتما»  شنویم نمی  و حقارتتان  در خوارسازی

فرماید:  و می  نموده  را تکذیب  آنان  سبحان  خدای  . سپس مسلمانان  علیه «کرد  خواهیم

از   یهودیان  به  که  در آنچه «دروغگو هستند  آنان  البته  دهد که می  گواهیو خداوند »

 اند. داده  وعده  دادنشان  و یاری  با آنان  شدن  بیرون
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ     

 ڳ  ڳ   
 کارزار  با آنان روند و اگر نمی  بیرون  شوند، آنها همراهشان  رانده  بیرون  اگر آنان»

  یهودیان  خود، به  چنانی  آن  های در وعده  منافقان  پس «دهند نمی  را یاری  شود، آنان

شد زیرا   ثابت نضیر بنی  در قضیه  قرآن  پیشگویی  این  که  ذکر است  اند. شایان گفته  دروغ

  وطن  جالی  رفتند، نه  شدند، بیرون  رانده  بیرون  از مدینه  نضیر که با بنی  نه  منافقان

و   قریظه بنی  یعنی) مورد کارزار قرار گرفتند  را که  از یهودیان  کسانی  اختیار کردند و نه

  و اگر به»  است  اعجاز قرآن و  نبوت  صحت  خود دلیل  دادند؛ و این  یاری (خیبر را  اهل

بعد از  «سپس»  هزیمت  به  منافقان «کنند  پشت  دهند، البته  را یاری  کتاب  اهل  فرض

  به  هیچ  گرداند و نفاقشان می  شان ذلیل خوار و  عزوجل  خدای  بلکه «نیابند  یاری»  آن

 یاری  ، سپس هزیمت  به  کنند یهودیان  پشت  است: البته  این  خورد. یا معنی نمی  دردشان

 آید. نمی  کارشان  به  هیچ  منافقان  دادن 

 

 ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں 
  جماعت  یعنی: ای «انگیزترید  خداوند هراس  به  نسبت  شما در دلهایشان  بیشک»

 خداوند  به  ، نسبت یهودیان  یا در دلهای  منافقان  شما در دلهای  ! بیشک مسلمانان

  هستندکه  قومی  آنان  که  است  آن  سبب  به  این»انگیزتر و خوفناکترید   هراس

بترسند  باید  که  چنان  شناسند تا از وی را نمی  وی  و عظمت  و خداوند «فهمند نمی

شما   که  است  سبحان  خدای  این  دانستند که بودند، باید می می  فهم  دارای  اگر آنان  پس

پروا شود،   از وی  که  است  او سزاوار آن  در حقیقت  پس  است  مسلط نموده  را بر آنان

 شما.  نه
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      ۇ  

 ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   
جز  کنند نمی  جنگ»کارزار   در صف «جمعی دسته  صورت  با شما به  همگی»  یهودیان

ها، شهرکهاو  یعنی: در دژها، خانه «است  استحکامات  دارای  که  هایی قریه  در میان

  جبن  سبب  به  که «دیوارها  یا از پشت»  بزرگ  دروازهای  محصور به  ایه کوچه

  را درجنگهای  یهودیان  روش  نیز ما این  دهند. امروزه ، آنها را سپر خود قرار می وهراس

  که  بینیم می و  کنیم می  لمس«  األقصی«  انتفاضه  و رخدادهای  فلسطین  داخل  خیابانی

  شهرکهای  دیوارها واستحکامات  ، یا از پشت از زره  سپر مستحکمی  هیا در پنا  یهودیان

  سنگ  فقط با پرتاب  که  فاقد سالح  ، بر مسلمانان اشغالی  اراضی  داخل  نشین  یهودی

یهود در عصر حاضر   جنگی  های برنامه  هر کس  گشایند. پس می  کنند، آتش می  مقاومت

  این  یابد که بشناسد، در می  است  شده  طراحی نیرومند  تایجاد استحکاما  بر پایه  را که

 . است  کرده  چیز احاطه  بر همه  وی  علم  که  است  پروردگار بزرگی  از بارگاه  قرآن

  برخی بر  برخی  یعنی: یهودیان «است  سخت  خودشان  در میان  ستیز و صالبتشان»

و   است  برهم و  همدیگر درهم  لیهع  اند، دلهایشان و درشتخوی  سنگدل  دیگر سخت

  که درحالی  پنداری می  شده  یکجا مجتمع  را همه  آنان»  متضاد و متعارض  هایشان نیت

باطنا   ولی  است فقط در ظاهر امر  و اتحاد آنان  یعنی: اجتماع «است  پراکنده  دلهایشان

،  مختلف  هایشان گواهی ، تلفمخ  قرار دارد، آرایشان  در ستیز و مخالفت  با هم  دلهایشان

  به»  و تفرق  پراکندگی «این»  است  متعارض  و با هم  مختلف  ها و مرامهایشان خواسته

نابخردند زیرا اگر خرد  و «یابند در نمی  هستند که  آنها قومی  که  است  آن  سبب

  پیروی  حق از  اختالفی  هیچ بی  یافتند، باید متحدانه را در می  داشتند و حقیقت می

 کردند. می

 

 ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
 مانند داستان  یعنی: داستانشان «بودند  از آنان  پیش  که  کسانی  مانند همان  درست»

 امر  وبال  نزدیکی  آنها در همین»بردند  سر می به  از آنان  پیش  که  است  کفار مشرکی 
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 بد کفر خود را در دنیا با  فرجام  قبل  چند وقت  همین یعنی: آنها «را چشیدند  خویش

 از  قبل  ماه  بدر شش  غزوه  شود که می  در روز بدر چشیدند. خاطرنشان  شدن  کشته

خود  از  قینقاع  بنی  ، کوچاندن نزدیک  واقعه  افتاد. یا مراد از این  نضیر اتفاق بنی  غزوه

راندند   بیرون  را از دیارشان  نضیر آنان بنی  قعهاز وا  قبل صخدا   رسول  که  یهود است

 دنیا.  عذاب  بجز این  در آخرت« دردناك  است  عذابی  و برایشان»

 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ

 جئ   
  داستان یعنی: «گفت: کافر شو  انسان  به  ، چون است  شیطان  مانند حکایت  آنان  مثل»

، مانند  کتاب از اهل  با شرکا و همپیمانانشان  پایمردی  و عدم  یاریگری  در عدم  افقانمن

  و به  کفر واداشت و او را به  آراست  وی  کفر را در نگاه  که  است  با انسان  شیطان  داستان

  شد، گفت: همانا من کافر  چون  پس»آمر مأمور را   همانند برانگیختن  کفر برانگیخت

از   و فرمانبرداری  پیروی را خورد و به  شیطان  فریب  انسان  یعنی: چون «تو بیزارماز 

  شیطان  برخورد از سوی  . این برکنارم از تو بیزار و  او گفت: من  به  کافر شد، شیطان  وی

  یعنی «ترسم می  پروردگار عالمیان هللاز ا  همانا من»دهد  می  روی  در روز قیامت

  ! از تو تبری گمراه  انسان  و ای  ترسم می  پروردگار عالمیان هللاز ا  فزاید: منا می  شیطان

 . جویم می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  
کار   یعنی: عاقبت «اند جهنم  هر دو در آتش  شد که  دو چنین  ، کار آن سرانجام  پس»

  چنین  پیوندند. از سیاق می  دوزخ  به هر دو  شود که می  کافر این  انسان  و آن  شیطان

  و این درآنند  جاودان»گیرد  را در بر می  همه  ، کفار و منافقان کریمه  آیه  آید که برمی

  دوزخ  در آتش  گی جاودانه  مشرك  ستمکاران  یعنی: جزای «ستمکاران  جزای  است

 . است
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ڦ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 ڦ  
و  اوامر  دادن  بترسید؛ با انجام  وی  یعنی: از عذاب «! از خداوند بترسید مؤمنان  ای»

 «است  فرستاده  فردا پیش  چیز برای  چه  بنگرد که  و باید هر شخص»  وی  نواهی  ترك

.  است  فرستاده  پیش  روز قیامت  را برای  اعمالی  چه  کند که  تأمل  یعنی: باید هر شخص

  برای« غد»تنکیر  . آن  وقوع  و تحقق  نزدیکی  سبب  را روز فردا نامید، به  روز قیامت

از   فرستید که  پیش  نیک  عمل  فردایی  فرمود: برای  ، گویی است  کار قیامت  نمودن  بزرگ

تکرار  «بترسید هللو از ا»شود  نمی  شناخته  آن  و حقیقت  ، کنه است  و هولناك  بزرگ  بس

چیز از   و هیچ «است  کنید آگاه می  آنچه  خداوند به  گمان بی»  تأکید است  برای  آن

  شما در برابر اعمالتان  جزا دهنده قطعا او  ماند پس نمی  بر او پنهان  و احوالتان  اعمال

 باشد. می

 

 ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  
کردند،   او را ترك  یعنی: فرمانهای «کردند  اموشخدا را فر  نباشید که  و مانند کسانی»

 «گردانید  فراموش  را از خاطرشان  خداوند تدبیر حالشان  پس»یا از او نترسیدند 

را   کردند، او نیز آنان فراموش  و نعمت  حالی  را در آسوده  خدا  که این  سبب  یعنی: به

خود   و به  خود پرداخته تیمار  به نتوانند  گردانید که  ها دچار خودفراموشی در سختی

یعنی:  «آنانند فاسقان ، گروه  این»  است  عمل  برسانند زیرا جزا از جنس  خیری

 . خداوند  طاعت  از دایره  گان رفته بیرون

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 ایشانند  بهشت  اهل»خود؛   در مرتبه «برابر نیستند  بهشت  و اهل  دوزخ  اهل»

 از هر شر و هر امر  یافتگان  و نجات  هر مطلوبی  به  یافتگان  یعنی: دست «رستگاران

 . آیندی ناخوش
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ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
 و از  خدا فروتن  را از بیم  کوه  ، یقینا آن آوردیم فرود می  را بر کوهی  قرآن  اگر این»

 بر پندها و  قرآن  و احاطه  و بالغت  و اعجاز عظیم  یعنی: شأن «دیدی می  پاشیده هم

ها  کوه از  بر کوهی  اگر قرآن  که  شود تا بدانجاست می  نرم  آن  دلها برای  که  اندرزهایی

  ـ از ترس  آن  جرم  و ضخامت  ، صالبت محکمی  رغم  را ـ به  کوه  شد، یقینا آن می  نازل

  و ترسان  هراسان  وی  و بیم خدا  و از عذاب  پاشیده  ، از هم شکافته  درهم  اخد

تدبر   و امکان  قرآن  فهم با وجود  که  است  شده  ! تو را چه غافل  انسان  ای  پس  دیدی می

  و این»  گذری می  تفاوت بی  قرآن  از برابر پیامهای  که  هستی  سنگدل  ای اندازه  ، به در آن

  واجب  آنان بر  اندیشیدن  که  آنچه در «بیندیشند  تا آنان  زنیم می  مردم  مثلها را برای

هشدارها به خود آیند.   و از این  پذیرفته اثر ها و اندرزها موعظه  از این  ، باشد که است

 چ ڃ  چ  چ ڃژ است:   فرموده« رعد«  سوره ( از11)  در آیه خداوند  همچنین

  به  آن  کوهها از هیبت  بود که  و اگر قرآنی»:  ژڌ  ڌ ڍ ڇ    ڍ ڇ  ڇ   ڇ  چ

  شک  بدون)آمدند  در می  سخن  به  با آن  یا مردگان  شکافت می آمد و زمین در می  حرکت

 «. (بود قرآن  همین  آن

  ساخته منبر ص  اکرم  رسول  برای  که از آن  است: قبل  متواتر آمده  شریف  در حدیث

مسجد   از ستونهای  ای چوبی  در کنار ستون  ایراد خطبه  در هنگام  شانشود، ای

  برفراز آن  آمدند که صخدا   شد و رسول  بار منبر نهاده  اولین  چون  ایستادند پس می

  زار برخاست  ای ناله  ستون  اثنا از آن  گذشتند در این  ستون  ایراد کنند، از برابر آن  خطبه

  بخواهند او را آرام  که  گاه کند آن می  و ناله  فغان  کودك  کرد که می  مویهو   فغان  و چنان

و  صخدا   رسول بود که او قبال مهماندار  سبب  بدین  ستون  آن  و ناله  کنند. فغان

 شد. می  محروم  فیض  از این  بود و اکنون  الهی  شنیدار ذکر و وحی

و   طبایعشان  از کفار و درشتی  گروه  این  دلهای  از قساوت  دادن ، خبر کریمه  مراد آیه

  ، گویی است  قرآن  تالوت  در هنگام  و نیایش  خشوع  بر عدم  انسان  و سرزنش  توبیخ

  ها امکان اگر کوه خود آیید زیرا  انسانها! به  کند: ای می  خطاب  چنین  آنان  به  تعالی  حق
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  شما را چه  پاشند پس می  در هم  وی  د، از خشیترا پیدا کنن  الهی  کالم  و فهم  شنیدن

  که آیید در حالی خود نمی  به  قرآن  از آیات  و گرانجانید که  قدر سنگدل و چه  است  شده

 فهمید؟! می  شنوید و هم می  هم

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
  دانای یعنی: «و آشکار است  نهان  ، دانای نیست  غیر از او معبودی  که  خدایی  اوست»

و   غایب  انسان  از احساس  باشد که می  و نامحسوس  غیر مرئی  از عوالم  چیزهایی

.  است  شده  و مشاهده  محسوس  آشکار و پیدا از عوالم  چیزهای  و نیز دانای  ناپیداست

متأخر   و شهادت  قدمدر وجود خود مت  گردانید زیرا غیب  مقدم  را بر شهادت  غیب

باشد،  برخوردار  اوصافی  از چنین  هر کس  پس «مهربان  بخشاینده  اوست»  است

 شود.  پروا داشته  از وی  که  است  آن  شایسته

 

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  

 ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
  معنی  تأکید و تثبیت  را برای  جمله  این «نیست  غیر از او معبودی  که  خدایی  اوست»

  از هر عیبی ، اشیاء بوده  تمام  و متصرف  . یعنی: مالک است «قدوس  ملک»تکرار نمود 

و   نقص  هرگونه از  که  است  . یعنی: ذاتی است «سالم»  است  منزه  و از هر نقصی  پاك

.  است «مؤمن»اند   سالمت به  وی  ستم و  از ظلم  خلق  که  است  . یا ذاتی است  سالم  عیبی

.  است  و آرامش  امن  و بخشاینده  ساخته  ایمن  را از ظلم  بندگانش  که  است  یعنی: ذاتی

و   ایشان  به  معجزات  با بخشیدن  هست  پیامبرانش  کننده  است: او تصدیق  این  یا معنی

. یعنی:  است «مهیمن»  است  داده  وعده  نایشا  به  که  با پاداشی  است  مؤمنان  کننده تصدیق

  . یعنی: قاهر غالب است «عزیز»  ناظر است  و برآنان  گواه  خود و بر اعمالشان  بر بندگان

  قولی . به است  ، عظمت وی خداوند  . جبروت است «جبار»  ناپذیر است شکست

 «متکبر است»تواند  ینم  آورده  تاب  او را کسی  و غلبه  سطوت  که  است  جبار: کسی

  وی  سزاوار شأن  که  و از هر آنچه  تکبر ورزیده  نقصی  از هرگونه  که  است  یعنی: ذاتی
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 خداوند  کبر در صفات  شود که می  . خاطرنشان است  جسته  و برتری  بزرگی ، نیست

 است:  آمده  قدسی  شریف  در حدیث  که چنان  است  ذم  مخلوقات  و در صفات  مدح

و   است  ازار من  : عظمتواحدامنهماعذبتهنازعني،فمن،والكبرياءردائيزاريإةالعظم»

«.  کنم می  عذاب کند، او را  از آنها کشمکش  در یکی  با من  هر کس  پس  من  کبریا ردای

و فرزند و   از زن «انگارند می  او شریک  برای»  مشرکان «خداوند از آنچه  است  پاك»

  مشارکت  با وی  و ربوبیت  الوهیت  از صفات  در چیزی  از خلقش  احدی  پس  هغیر

 ندارد.

 

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       

 ېئ   ېئ   
  مقتضای  به آنها  و مقدار متناسب  اندازه  به  اشیاء است  یعنی: آفریننده «خالق هللا  اوست»

و ایجادگر اشیاء   ، مخترع . یعنی: نوپدید آورنده است «باری»  خویش  یتو مش  اراده

او »  است  مختلفه  های هیأت و  اشکال  . یعنی: ایجادگر صورتها به است «مصور»  است

و در   گذشت« 181 اعراف/«  سوره در  الهی  اسماء حسنای  بیان «اسماء حسنی  راست

در آسمانها و   آنچه»  پردازیم آنها می  در باب  روایاتی  لنق  نیز مجددا به  آیه  این  پایان

  زبان  ، به است  در آسمانها و زمین  یعنی: هرچه «گوید می  او تسبیح  برای  است  زمین

  که  یعنی: ذاتی «عزیز  و اوست»کند  می نطق خداوند   و تنزیه  پاکی  به  یا قال  حال

  حکم  آن  به  که  اموری  در همه  است «حکیم» شود مین  بر او غالب  ای کننده غلبه  هیچ

  اکرم  رسول  که  است  آمده  از ابوهریره  ترمذی  روایت  به  شریف  کند. در حدیث می

  ـ پس  بجز یکی  ـ صد اسم  است  اسم  نودونه  خداوند متعال  همانا برای»فرمودند:  ص

و عدد فرد را   فرد است  تعالی  شود و حق می  داخل  بهشت  آنها را برشمارد، به  هر کس

و   و قدوس  و ملک  و رحیم  ، رحمن جز او نیست  معبودی  که هللا  اوست دارد،  دوست

و بارء و مصور و غفار و   و عزیز و جبار و متکبر و خالق  و مهیمن  مؤمن و  سالم

  در حدیث  دند. همچنینآخر برشمر  را تا به  تعالی  حق  اسم  نه و و نود«  قهار... است

 صخدا   رسول  ابوالقاسم  گفت: از محبوبم  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به شریف
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  خواندن  ، بر توست اباهریره  ای»، فرمودند:  کردم  سؤال خداوند  اعظم  اسم  به  راجع

را تکرار   سؤال  گوید: بار دیگر این می  ابوهریره«.  را بسیار بخوان  حشر. آن  آخر سوره

را تکرار   آن  باز هم تکرار فرمودند.  را بر من  جواب  این  عین ص  حضرت  و آن  کردم

  روایت  به  شریف  درحدیث  تکرار فرمودند. همچنین  را بر من  و بار دیگر آن  کردم

حشر را   سوره  هر کس» فرمودند: ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  انس بن مالک

  شریف  در حدیث  همچنین«. آمرزد رامی  و متأخر وی  متقدم  ، خداوند گناهانبخواند

بدلهأووحزنههمهاهللذهبأالإبهذاالدعاءفدعاحزنوالعبداهمصابأما»است:   آمده

  به  یعنی)دعا   این  به  گاه آن  رسد که نمی  ای بنده  به  و اندوهی  نگرانی  هیچ :فرجامكانه

  و به  برده  را از بین  وی  اندوه و  خداوند غم  که این دعا کند مگر (الهی  حسنی  اسمای

کند  می  روایت  از علی براء  همچنین«. دهد می  را عوض  گشایشی  وی  به  آن  جای

  ده  پس  بخوانی  اعظمش  را با اسم  متعال  خدای  که  خواستی  براء! چون  ای»فرمود:   که

تو   که آن  بگو: ای  ، سپس )حشر( را بخوان  و نیز آخر سوره )حدید(  سوره  اول  آیه

  که  خواهم ، از تو می نیست  اسما و اوصاف  غیر از تو بر این  وکسی  هستی  چنین این

  متعال  خدای  براء! به  . ای(کن  خود را مطرح  حاجت  یعنی)  کنی  چنان و  چنین  من  برای

  خواهم  فروبرده  زمین  ، به دعا کنی  هم  من  اگر علیه  صورت  در آن  که  مخور می سوگند

  تعالی  حق  فرموده  کند که می  عنهما روایت هللا مسعود رضی  و ابن  از علی  دیلمی«. شد

 . درد سر است  ، دعای تا آخر سوره ژڈ  ژ  ژ 
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 ﴾ متحنهم  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  مدنی

 

  مجازی  اضافت  سبب  کسر حاء، به  به«  ممتحنه«  به  سوره  این  نامگذاری تسمیه:  وجه

خواهد آمد. یا  (11)  در آیه  وی  حال  بیان  که  است  مهاجری  زن  سوی به  امتحان  فعل

  یعنی«  فاضحه»،  برائه سوره  در وصف  که چنان  است  سوره  کسرحاء وصف  به«  ممتحنه»

  بنابراین  که  است  شده  خوانده حاء نیز  فتح  به«  ممتحنه». و  است  آمده« رسواگر»  سوره

  نازل  وی  ( درباره11)  آیه  که  یافته  حقیقی  اضافت  زنی  آن  سوی به  امتحان  ، فعل قرائت

 بود.  عوف بن عبدالرحمن  زن معیط ابی بن دختر عقبه  کلثوم  و او ام  است  شده

و   ایمانی  تربیت  در سلسله  ای حلقه  سوره  این»گوید:  می«  القرآن  ظالل فی«  صاحب

 «. است  مدنی  جامعه  اجتماعی  تنظیم

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ   ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ 
 کسی  خدا  دشمن «نگیرید  خود را دوست  و دشمنان  من  ! دشمنان مؤمنان  ای»

 ، ایمان است  او آمده  در کتابهای  که  آنچه  و به  ورزیده  او کفر یا شرك  به  که  است 

  ا ایشان، یا ب کرده  خیانت  ایشان  به  که  است  کسی  مؤمنان  باشد و دشمن  نیاورده 

  گذشته در  ، مانند کفار مکه است  داده  یاری  ایشان  علیه  را در جنگ  ، یا دیگران جنگیده

 شود. می  هر دو اطالق  در عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع  و کفار ملحد مادی

  روایت  از علی  آیات  این  نزول  سبب  در بیان  حدیث  ائمه  و بقیه  ، مسلم بخاری

  داده  اسود را مأموریت ، زبیر و مقدادبن من صخدا   فرمود: رسول  که اند کرده

  هودج سوار  یابید که را می  زنی  باغ  در آن  برسید پس 1 خاخ  باغ  بروید تا به»وفرمودند: 

تا   افتادیم  راه  ما به«. آورید  و نزد من  گرفته  را از وی  نامه  ، آن است  ای و با او نامه  است
                                                           

 . مدینه  مایلی  دوازده  در فاصله  و مدینه  مکه  میان  است  جایی 1
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  را بیرون  اوگفتیم: نامه  به  پس  در آنجاست  زن  همان  که  دیدیم  ، بناگاه رسیدیم  باغ  آن  به

  را از تنت  ، یا لباست آوری می  را بیرون  . گفتیم: یا نامه نیست  ای نامه  آور. گفت: با من

آورد.   بیرون  خویش  موی  بافته  میان را از  نامه  . پس کنیم می  ات و بازرسی  کرده  بیرون

از   نامه  آن  که  دیدیم  . بناگاه آوردیم ص  اکرم  و نزد رسول  را گرفتیم  نامه  پس

را از   تا آنان  فرستاده  مکه  از مشرکان  گروهی  سوی به  که  است  بلتعه ابی بن حاطب

  و به  را احضار کرده  حاطب ص  اکرم  رسول کند.  آگاه صخدا   اسرار رسول  برخی

  من  علیه  ! در داوریهللا گفت: یا رسول  حاطب«. ؟ چیست  ! این حاطب  ای»او فرمودند: 

  شده  پیوست  بلکه  از خود قریش  نه  بودم  مردی  من  که  است  این  نکنید؛ حقیقت  شتاب

  دارند که  هایی قرابت  با شما هستند، در مکه  که  از مهاجران  کسانی  ؛ ولی آن  به

  اندیشه  نیز در این  کنند لذا من می  آنها حمایت  وسیله  را به  خویش  ها و اموال هخانواد

  و خدمتی  رسانده  آنها خیری  برای  ، حداقل ندارم  ای نسبی  قرابت  قریش اگر با  که  افتادم

کفر و   سبب  کار را به  این  من  کنند پس  حمایت  از نزدیکانم  آن  وسیله  تا به  باشم  کرده

  رسول ! باشم  کفر راضی  به  امر که  این  از روی  و نه  ام نداده  انجام  خویش  دین ارتداد از

شد.   نازل  وی  درباره  آیه  این  گاه  آن«.  گفت  راست  حاطب»فرمودند:  صخدا 

  مکه  فتح  برای  هجری  هشتم  در سال ص  اکرم  رسول  چون  شود که می  خاطرنشان

فرود   جبرئیل  برساند پس  قریش  خبر را به  تا این  خواست  گرفتند، حاطب  آمادگی

 کرد.  ماجرا آگاه  را از این صخدا   آمد و رسول

  سبب  و به  کرده  کفار خیرخواهی  یعنی: به «افگنید را می  دوستی  پیغام  آنان  سوی به»

  رسانید و به می  آنان  را به ص  ماکر ، اخبار رسول هست  شما و آنان  میان  که  ای دوستی

، کفر  است  شما آمده  برای  که  حقی  به  آنان  که آن  و حال»نویسید؛  می  نامه  آنان

  الهی  هدایت و  شما از قرآن  به  که  و آنچه  خدا و رسولش  یعنی: آنها به «اند ورزیده

و شما را نیز  پیامبر»که:   است  این  اند و از مظاهر کفرشان ، کفر ورزیده است  آمده

کفر و   سبب اند، به کرده  آواره  و شما را از مکه صیعنی: پیامبر  «کنند می  بیرون

کنید؟  می  مهربانی و  دوستی  با آنان  چگونه  پس  است  آمده  برایتان  که  از حقی  انکارشان

،  خاطر ایمانتان  به رایعنی: شما  «پروردگار خویش هللا  آوردید به  ایمان  که آن  برای»
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  جهاد در راه  اگر برای» اند رانده  ، بیرون آوردنتان  از ایمان  و کراهت  خاطر نفرت  یا به

هستید   شما چنین یعنی: اگر «اید آمده  خود بیرون  از وطن  من  خشنودی  و طلب  من

  آنان  سوی به  پنهانی» گیرید؟ می  دوستی  را به  خودتان  و دشمن  من  چرا دشمن  پس

  دوستی  سبب  فرستید، به می کفار  به  را پنهانی  یعنی: اخبار مسلمانان «ورزید می  دوستی

از هر   یعنی: من «کنید داناترم می آشکار  کنید و آنچه می  پنهان  آنچه  به  و من»  با آنان

کار را   این  هاز شما ک  و هر کس»  و آشکار شما داناترم  پنهان  کارهای  دیگر به  کس

  به  و صواب  حق  یعنی: او از راه «است  کرده  را گم  راست  راه  که  راستی  به  بکند پس

 . است  کرده  و هموار را گم  میانه  و راه  رفته  راهه بی

 کند. می  با کفار داللت  و دوستی  از مواالت  جانبه و همه  قطعی  بر نهی  کریمه  آیه

 

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  
را   آنچه یعنی: اگر کفار با شما روبرو گردند، «باشند  دشمن  اگر شما را بیابند، برایتان»

و دستها و » کنند دارند، آشکار می می  شما نهان  به  نسبت  خود از دشمنی  در دلهای  که

و با   درازی دست و  ، قتل وکوب لت با «شما بگشایند  سوی به  بدی  خود را به  زبانهای

مرتد   برند که سر می به آرزو  در این «کافر شوید  دارند که  و دوست»  و مانند آن  دشنام

  آنان  با امثال  ، قطعا دوستی است  کار چنین  که  مادام  کفر باز گردید. پس  سوی شوید و به

 . بزرگ  است  اشتباهی

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   
  فرزندان  گمان یعنی: بی «رسانند شما سود نمی  شما به  و فرزندان  هرگز خویشاوندان»

با کفار   آنان خاطر  رسانند تا شما به نمی  شما سودی  به  شما در روز قیامت  و نزدیکان

  به  که  آنچه  بلکه کرد  چنین  بلتعه  ابی  بن  حاطب  که ورزید ـ چنان  و مهربانی  دوستی

با کفار و   دشمنی است  جمله  از آن  ؛ که است  اوامر الهی  الثرساند، امت شما سود می

 «کند می  شما فیصله  خدا در میان  روز قیامت»  با آنان  و مواالت  دوستی  فروگذاشتن



 

8429 

  معصیت  اهلو   بهشت خود را به  طاعت  اهل  افگند پس می  شما جدایی  یعنی: در میان

، شما را  بنابراین «بیناست کنید می  آنچه  و خداوند به»کند  می  داخل  دوزخ  خود را به

  مردی»است:   آمده  انس  روایت  به  شریف  دهد. در حدیث جزا می  در برابر اعمالتان

  . پس ؟ فرمودند: در دوزخ کجاست در  ! پدرمهللا  پرسید: یا رسول ص  اکرم  از رسول

باكأوبيأنإفراخواندند و فرمودند:  او را ص  حضرت  گردانید، آن  پشت  چون

 «.اند دوزخ و پدر تو هر دو در  : پدر منالنارفي

 اند: کفار پرداخته  برای  جاسوسی  حکم  بیان  ، به حاطب  داستان  مناسبت  علما به

  کشته او  هور فقها برآنند کهشود اما جم می  کشته  مسلمان  جاسوس  ها بر آنند که مالکی

  ، به زدن  بداند، تعزیر کند؛ از قبیل  مصلحت  که  آنچه  او را بر حسب  امام  شود بلکه نمی

اند زیرا  کرده  استدالل  حاطب  داستان  به  . و هر دو گروه و مانند این  افگندن  زندان

  دوم  . گروه کشت می او را صبدر نبود، پیامبر   از اهل  اند: اگر حاطب ها گفته مالکی

  بود. همچنین  مسلمان او  نکشتند که  دلیل  این  را به  حاطب صخدا   گویند: رسول می

  حیان بن فرات  نام به  شخصی فرمود:  که  است  آمده  علی  روایت  به  شریف  در حدیث

دستور   یشانآوردند ا ص  اکرم  رسول بود، نزد  کرده  جاسوسی  مشرکان  برای  را که

  شوم می  کشته  انصار! آیا من  گروه  فریاد کشید: ای  شود. پس  او کشته  دادند که

محمد   که و این  نیست  معبود یگانه جز  خدایی  که این  به  دهم می  گواهی  که درحالی

  من  منکم  نإ»فرمودند:   کنند، سپس  آزادش  دستور دادند که  گاه  ؟ آن خداست  رسول

  را به  آنان  من  هستند که  حیان: همانا از شما کسانی بن  فرات  ، منهم یمانهإ  لیإ  کلهأو

 «. حیان  بن  فرات  است  جمله  آن از  ، که گذارم وامی  ایمانشان

  شده ذکر  سبب  با کفار پنج  مواالت  تحریم  برای  کریمه  در آیه  که  کنیم می  مالحظه

 است:

 . وی  و رسول  سبحان  دایخ  به  ـ کفرشان 1

 . در مکه  از دیار و اموالشان  و مؤمنان ص اکرم  رسول  راندن  ـ بیرون 2

 . و ستیز آنها با مؤمنان  ـ دشمنی 1

 آنها.  دادن  و دشنام  و زدن  مؤمنان  ـ کشتن 4
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 .ص محمد  بر کفر به  آنان  ـ حرص 5

 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې   ۇ  ۇ

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  
 «است  ای حسنه  او بودند، اسوه  همراه  که  و کسانی  شما در ابراهیم  برای  هرآینه»

 اقتدا کنید. گویی  ایشان  به  پس  است  یینیکو  و سرمشق  ستوده  یعنی: خصلتی

 ات و خانواده  تا از فامیل  نکردی  اقتدا و تأسی  ابراهیم  ! آیا به حاطب  فرماید: ای می 

  آن» جستند؛  برائت  و قومشان  از پدران  و پیروانش  ابراهیم  که چنان  بجویی  بیزاری 

  و نه  ما از شماییم  نه «و برکناریم  ما بریما از ش  گفتند: هرآینه  قومشان  به  که  گاه

خداوند  بجز  که  از آنچه»  نیز بیزاریم «و»  خداوند متعال  به  کفرتان  سبب  شما از ما؛ به

  آنها ایمان  شما به  که  بتانی  یعنی: ما به «شما کافر شدیم  به»بتانند   که «پرستید می

  شما به  میان ما و  و میان»  کافر و منکر شدیم  التانافع  شما، یا به  دین  اید، یا به آورده

تا »؛  است ما با شما  و روش  شیوه  یعنی: این «پدید آمد  و کینه  دشمنی  طور همیشه

کردید،   چنین  وقتی  کنید پس  را ترك  و شرك «آورید  خداوند ایمان  فقط به  که  وقتی

  ابراهیم  سخن  این مگر در»شود  می  تبدیل  حبتم  به  کینه  و این  دوستی  به  دشمنی  این

  شما در همه  یعنی: برای «خواست  خواهم  تو آمرزش  حتما برای  که  پدرش  به

لذا   پدرش  به  وی  سخن  مگر در این  است  نیکویی  الگو و سرمشق  ابراهیم  سخنان

بخواهید زیرا   رزشآم  مشرکان  برای  نکنید که  اقتدا و تأسی  وی  سخن  این  به

بود؛   داده  پدرش  او به  بود که  ای ، بنا بر وعده پدرش  برای  ابراهیم  خواهی آمرزش

  بیزاری  ، از وی است خداوند  دشمن  پدرش  شد که  روشن  ابراهیم  برای  )اما چون

 «.114/   توبه»جست( 

فرماید:  می و  رسانده  اتمام  را به  پدرش  برای  ابراهیم  سخن  عزوجل  خدای  گاه  آن

  به  ابراهیم یعنی: «نیستم  اختیار چیزی  تو در برابر خداوند صاحب  و برای»
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  را از تو دفع  خداوند  از عذاب  چیزی  ولی  خواهم می  تو آمرزش  گفت: برای  پدرش

  سوی و به  ایم آورده  تو روی  و به  ایم کرده  پروردگارا! بر تو توکل»کرد   توانم نمی

  در آن  که  است  و از چیزهایی  و یارانش  ابراهیم  از دعای  این «بازگشت  توست

 وی:  ادعای  این  همچنان اقتدا شود،  ابراهیم  به  باید در آن  که  نیکو است  سرمشقی

 

 جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  مب    ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی  
  را به گوید: ما می  آن  مجاهد در معنی «نگردان  کافران  برای  یا پروردگارا! ما را فتنه»

  بر حق  تا آنها بگویند که: اگر اینان  نکن  عذاب  از نزد خویش  عذابی  یا به  آنان  دست

 بیامرز هر ما  پروردگار ما! برای  و ای»رسید  نمی  آنان  به  و خواری  ذلت  بودند، این می

 «حکیم»  و تویی  شوی نمی  هرگز مغلوب  که  هستی  نی: تو غالبییع «عزیز  تویی  آینه

 .  هستی  بالغه  حکمت  یعنی: تو صاحب

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ ٺ ڀڀ ڀ پ  ڀ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٱ  ٻ
فرماید:  می و  برانگیخته  ابراهیم  را تکرارا بر اقتدا به  مؤمنان  عزوجل  خدای  گاه  آن

  سرمشقی»بودند؛  با او  که  و کسانی  یعنی: در ابراهیم «ر ایشانشما د  برای  هرآینه»

  گرفتن الگو  این یعنی: «امید دارد  خداوند و روز آخرت  به  که  کسی  برای  نیکو است

  خیر و رحمت  به  در دنیا و آخرت  که  است  کسانی  فقط برای  ابراهیم  و اقتدا به

  به  اقتدا و تأسی از  یعنی: هر کس «برتابد  روی  و هر کس»بندند  می  طمع  خداوند

برقرار   دوستانه  رابطه بگیرد و با کفار  را نادیده  نصیحت  و این  برتافته  روی  ابراهیم

خود؛ در نزد   بر افعال  است «ستوده»  از خلقش «نیاز است بی هللا  هرآینه  پس»نماید 

 . طاعتش  و اهل  دوستان
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 ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
 داشتید، دوستی  با آنها دشمنی  که  کسانی  شما و در میان  بسا خداوند در میان  چه»

 دینتان  شوند و از اهل می  مسلمان  آنان  خواهد بود که  جهت  بدان  این «پدید آورد 

نیکو  نیز  شدند و اسالمشان  مسلمان  مکه  فتحبعد از   از آنان  گروهی  که گردند چنان می 

و   داشتند مودت  تقدم  در اسالم  از ایشان  که  آنها و کسانی  و میان  و استوار گشت

  انجام شود می  الهی  قرب  سبب  را که  پدید آمد و آنها نیز جهاد کردند و کارهایی  محبت

 ص  اکرم رسول شود،  او مسلمان  که  از آن  بود و قبل  جمله  از آن  ابوسفیان  دادند، که
از   جحش  بن هللعبدا  و شوهرش  حبیبه  ام  کردند. البته  ازدواج  دخترش  حبیبه  با ام

بودند اما   کرده  هجرت  حبشه  سرزمین  به  بودند که  و از کسانی  اولین  مسلمانان

ماند و   باقی  خویش  دین براو   مرد ولی  شد و بر نصرانیت  نصرانی  در حبشه  شوهرش

کردند و   خواستگاری خود  و او را برای  فرستاده  پیغام  نجاشی  به صخدا   رسول

با   داد ولی  خود مهریه  مال از  چهارصد درهم  وی  به ص  اکرم  رسول  از جای  نجاشی

پدید نیامد   د آنو ما بع  مکه  فتح در روز  وی  جز با اسالم  با ابوسفیان  اینها دوستی  همه

  کرد. در حدیث  را ترك صخدا   رسول با  دشمنی  ابوسفیان  بود که  مکه  و بعد از فتح

  بغضأیوما ما، و  بغیضک  یکون  نأ  عسی هونا ما،  حبیبک  حببأ: » است  آمده  شریف

  دوست  متعادل  را در حدی  یوما ما:  دوستت  حبیبک  یکون  نأ  هونا ما، عسی  بغیضک

و منفور تو گردد و با   بدخواه  او روزی  که بسا  ، چه افراط نکن  وی  بدار و در دوستی

و »«. گردد  دوستت  او روزی  بسا که  زیرا چه  نکن  روی زیاده  نیز در دشمنی  دشمنت

  دلهای  امر که  او بر این  پس  است  بالغه  قدرت  یعنی: دارای «خداوند قدیر است

  داخل  خویش  و رحمت  را در مغفرت  ایشان برگرداند تا  حق  سوی را به  معاندان

با کفار سر   از شما در مواالت  که  بر آنچه «است و خداوند آمرزگار»  گرداند، تواناست

  شتاب  شما را به  شما چرا که  به  است «مهربان»  غیر آن اخبار و  دادن  ؛ از نقل است  زده

 کند. نمی  مجازات
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فرمود:   که  است  کرده  روایت  از ابوهریره  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  ویهمرد ابن

 بن  ابوسفیان جنگید، خدا  دین  و بر پاداشت  اقامه  در راه  با مرتدان  که  کسی  اولین

 شد.  نازل  وی  درباره  آیه  بود و این  حرب 

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ

 ک     ک  
  بیرون  و شما را از دیارتان  نجنگیده  با شما در دین  که  خداوند شما را از کسانی»

 امر  شما را از این  یعنی: خداوند «کنید  نیکی  با آنان  دارد که  اند، باز نمی نکرده

شما  کفار دیگر علیه  نکردن  و یاری  جنگ  بر ترك  که  پیمانی  با کفار هم  کند که نمی  نهی

با   رحم صله  رفتار کنید؛ مانند رعایت  و نیکی  احسان  مقتضای  اند، به بسته  با شما پیمان

و با »  آنان  کردن  و مهمان  مشرك  همسایه  به  رساندن  ، نفع غیر مسلمان  خویشاوندان

گیرد، با  می  صورت  شما و آنان  میان  که  یعنی: در تعامالتی «رفتار کنید  انصاف  به  آنان

،  وعده  ، مانند وفا به حقشان  کنید؛ با پرداختن  رفتار و معامله  عدالت  و به  دادگرانه  آنان

کنید.  می  خریداری  از آنان  که  آنچه  بهای  وکاست کم بی  و پرداخت  امانت  پرداخت

  در حق ص  حضرت  بستند و آن  عهدی  چنین ص  اکرم  با رسول  خزاعه  قبیله  که چنان

  پس «دارد  را دوست  دادگران خداوند  گمان بی»و وفا دستور دادند   نیکی  به  آنان

 و داد باشید.  عدل  رهرو راه

ھ  ھ  ے  ژ آیه:   بود، سپس  اسالم  در اول  حکم  این  که  است  بر آن  قتاده

  منسوخ  آیه  این  برآنند که  تأویل  اهل کرد. اما اکثر  را منسوخ  آن« 5/ توبه» ژے  

ابوبکر  از اسماء دختر  آن  نزول  سبب  در بیان  و مسلم  بخاری  روایت  دلیل  ، به نیست

  )صلح  قریش  پیمان  بود، در دوران  مشرك  که درحالی  مادرم»فرمود:   عنهما که هللا رضی

  ! مادرمهللا یا رسول و گفتم:  رفتم ص خدا  محضر رسول  به  آمد پس  دیدارم  حدیبیه( به

؟  آورم  جای  را به  رحم  صله  ، آیا با وی است  آمده  نزد من  است  راغب  من  به  که درحالی

را   آیه  این  خداوند متعال  سپس«. آور  جای  را به  رحم  صله  ! با مادرت فرمودند: آری

 فرمود.  نازل
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ      ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   

 ڻ   ۀ  ۀ     ہ  
 با  کند که می  نهی  کسانی»با   رفتاری  نیک «خداوند شما را از  که  نیست  جز این»

  آنان  که «اند کرده  آواره  تان و کاشانه  اند و شما را از خانه جنگیده  شما در دین

 مسلمانان  علیه  اند که  از کسانی  مثالشانو ا  قریش  کفر از قبیله  و رهبران  سردمداران

  حق یعنی: «کردند  همدستی  با دیگران  و بر راندنتان»جو بودند  و ستیزه  سرسخت 

و   شما یاری  را علیه  دشمن  کند که می  نیز نهی  با کسانی  شما را از نیکرفتاری  تعالی

و شما  اند با شما جنگیده  اند که کرده  و پشتیبانی  را یاری  اند. یعنی: کسانی کرده  پشتیبانی

  و کسان  مکه  سایر اهل  اند و آنان رانده  بیرون  تان و کاشانه  از خانه  خاطر دینتان  را به

با   که از این» کند شما را می  ! نهی بودند. آری  شده  با آنها همپیمان  هستند که  دیگری

بدارد   دوستشان  و هر کس»بگیرید   و یاری  تیدوس  را به  یعنی: آنان« کنید  تولی  آنان

  و کسانی  نهاده  جایگاهش را در غیر  دوستی  زیرا آنان «آنانند ستمگران  گروه  آن  پس

و پیامبر و   خدا  دشمن  چراکه باشند، می  سزاوار دشمنی  اند که گرفته  دوستی  را به

با   و نیکوکاری  دادگری  جایز بودن از  متعال  خدای  که  این  باشند. دلیل می  وی  کتاب

  است  ، این با آنان  و دوستی  جواز والیت از  ، نه گفت  آزار سخن از کفار بی  اول  گروه

  حرام  جز با مؤمنان  و والیت  جایز نیست  حال  هیچ  با کفار به  و دوستی  که: والیت

  با مسلمانان  باشند که  جود داشتهو  مسلمانانی غیر کشور  اگر در یک  باشد پس می  قطعی

هرگز   با آنان  اما والیت  جایز است  با آنان  و عدالت  نشوند، نیکوکاری  وارد کشمکش

با کفار در عصر ما،   مظاهر والیت  از بزرگترین  شود که می  جواز ندارد. خاطرنشان

 . است  آنان  در احزاب  شدن  داخل
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ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ

ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         

ۇئ  ۇئۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  جئحئ  مئ    ىئيئ  

 جب  حب  خب  مب  
  قریش با  هدر حدیبی ص  اکرم  رسول  است: چون  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

  مکه  به  واپس آمد، او را  نزدشان  مکه  از مسلمانان  هر کس  نمودند که  شرط صلح  بر این

  خدای  کردند. پس  هجرت  ایشان  سوی به  از مکه  مسلمانی  اثنا زنان  برگردانند، در این

!  مؤمنان  ای»فرمود:   شوند و نازل  برگردانده  مشرکان  سوی آنها به  که  نپذیرفت  متعال

 «کنید  را امتحان  آنان  نزد شما بیایند پس»کفار   از میان «مهاجر  مؤمن  زنان  چون

 ك عباس  را دریابید. ابن  اسالم  به  آنان  و گرایش  رغبت  را بیازمایید تا میزان  یعنی: آنان
و   ناسازگاری  سبب  به  نه  که خدا سوگند خورند  به  بود که  این  امتحانشان»گوید:  می

  به  از سرزمینی  رفتن  به  تمایل  انگیزه  به  اند، نه شده  بیرون  از مکه  از شوهرانشان  نفرت

  انگیزه  فقط به  بلکه  مسلمانان از  مردی  عشق  به  دنیا و نه  طلب  به  دیگر، نه  سرزمینی

  بر این  چون  ساند پ کرده  هجرت  در دینش  و رغبت  و پیامبرش  خداوند  دوستی

بودند   داده  آنان  به  شوهرانشان  را که  مهری صخدا   خوردند، رسول می  قسم  مضمون

مهاجر را بر   مؤمن  زنان  خود آن  پرداختند ولی می بودند،  کرده  بر آنان  را که  و خرجی

  امر است  این  بیان  قید برای  این «داناتر است  ایشان  ایمان  خداوند به»«. گرداندند نمی

  او شما را به  داند پس را نمی  حالشان  دیگر حقیقت  کس هیچ  سبحان  جز خدای  که

تا   آنهاست  و آزمایش  شما امتحان  مأموریت  بلکه  است  نکرده مأمور  حقیقت  کشف

را   اگر آنان  پس»شود   بر شما روشن  اسالم  به  و گرایش  رغبت در  ادعایشان  صدق

را   آنان»اید  مأمور شده  آن  به  که  امتحانی  ظاهر، بعد از گرفتن  حسب به «دانستید  مؤمن

  بر آنان  زنان  آن  نه»  کافرشان  شوهران  سوی یعنی: به «باز نگردانید کفار  سوی به

  حالل  مرد کافری  بر هیچ  مؤمن  زیرا زن «حالل  زنان  بر این  مردان  آن  اند و نه حالل

  صرف  گردد نه می  از شوهر کافرش  وی  جدایی  موجب  شدنش  و مسلمان  نیست

گردانید   حرام  مشرك  را بر مردان  مسلمان  زنان  آیه  این  شود که می  .خاطرنشان هجرتش
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 چون  جهت  کند، از این  ازدواج  مؤمن  با زن  مرد مشرك  جایز بود که  آغاز اسالم و در

بود، در روز بدر   مشرك  که ص  اکرم  دختر رسول  زینب شوهر  ربیع بن ابوالعاص 

 هللا  رضی  خدیجه  از مادرش  را که  گردنبندی  زینب  اسیر شد، زنش  مسلمانان  دست به

خدا   رسول  چون  فرستاد پس  از مکه  )فدیه( وی  آزادی  بود، برای  رسیده  وی  عنها به

  و به  سوختانده  بر او دل  ند، سختفکر کرد  دخترشان  و وضع  حال  این  به ص

«. کنید  چنین  کنید پس رها  را برایش  اسیر وی  دیدید که می  اگر صالح»گفتند:   مسلمانان

  این  بفرستد و او به  نزدشان را  دخترشان  شرط آزاد کردند که  را بر این  ابوالعاص  گاه  آن

بعد   فرستاد و زینب  مدینه  به  حارثه نعنها را با زیدب هللا  رضی  زینب  شرط وفا کرده

  شوهرش  هجری  هشتم  در سال  که این گزید تا  اقامت  در مدینه  بدر دو سال  از غزوه

  برگردانده  وی  به  اول  نکاح  را با همان  زینب ص  اکرم  شد و رسول  مسلمان  ابوالعاص

 . است  کرده  ر نقلکثی ابن  که چنان نکردند  را بر او وضع  و مهر جدیدی

  به  آن مفاد  که  است  حدیبیه  صلح  از پیمان  بخشی  ناسخ  حکم  این  اکثر علما برآنند که

تماما ـ   حکم  این  برآنند که  گیرد اما احناف ارتباط می  مشرکان  به  مسلمانان  برگرداندن

  در سرزمین  مسلمانان  متزیرا اقا  است  ـ منسوخ  مردان  درباره  و هم  زنان  درباره  هم

كلمنءنابريأ»اند:  کرده  نیز استدالل  شریف  حدیث  این  به  جواز ندارد. احناف  شرك

در   با مشرکی  که  از هر مسلمانی  : منناراهماالتراءيدارالحربفيمشركمعقامأمسلم

  آنچه  آنان  و به»«.  شود، بیزارم  دیده دو  آن  آتش  که  طوری  گزیند به  اقامت  دار حرب

اند،  آورده  و اسالم  کرده  هجرت  که  گروهی این  شوهران  یعنی: به «اند بدهید کرده  خرج

با   که  نیست  و بر شما گناهی»اند بدهید  کرده  از مهر خرج  آنان بر  را که  آنچه  قیمت

  به  چون»اند  دین شما شده  اهل مهاجر، از  مؤمن  زنان  زیرا آن «کنید  ازدواج  ایشان

  معنی  شرط بدین  . این ایشان  عده  شدن  سپری بعد از «را بدهید  ایشان  مهرهای  ایشان

را   مهر ایشان  اید، جای پرداخته  سابقشان  شوهران به  را از تعویض  آنچه  که  است

منظور   ، به هر مردیبا   وی  ازدواج  در هنگام  زن  مهر برای  پرداخت  گیرد پس نمی

 «ندارید  کافر را نگاه  زنان  های و عصمت»  است  واجب  وی  و گرامیداشت  تکریم

  زیرا با اختالف  نیست  زنی  برایش  او در واقع  بداند که ، داشت  کافری  زن  یعنی: هر کس
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  . نقل است  عقد نکاح«  عصمت». مراد از  است  شده  قطع  با وی  زن  آن  ، عصمت دین

  داد، که  را طالق  روز دو زن  در آن  خطاب شد، عمربن  نازل  آیه  این  چون  که  است

گرفتند. از   نکاح  به  امیه بن را صفوان  و دیگری  سفیان ابی بن معاویه را  از آنان  یکی

  عقد نکاح  قطع  سبب  دارین  اختالف»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس ابن

شد و   مسلمان  ای حربی  ، اگر زن بنابراین  است  نیز همین : ابوحنیفه  ومذهب«. دشو می

 واقع  دو جدایی  آن  ، در میان داشت  شوهر کافری  آمد و در دار حرب  بیرون  از دارحرب

محمد و   اما امام  نیست  زن  بر آن  هم  ای عده  ابوحنیفه  امام  و در رأی  است  شده 

  حکم  که  ذکر است  . شایان است  الزم  بر وی  عده  کردن  گویند: سپری می  ابویوسف امام

کافر   زنان  به  نه  است  کافر مشرك  زنان  به  ، مخصوص دین  با اختالف  نکاح  انقطاع

  شود؛ پس می  عرضه  بر شوهرش  شد، اسالم  مسلمان  زن  گویند: چون می  . احناف کتابی

، در صدر  گفتیم  که شود. و چنان می  آنها تفریق  و اال در میان  شد خوب  اگر مسلمان

  این  گرفتند که می  نکاح  کافر را به  زنان  مسلمان  و مردان  مسلمان  کافر زنان  مردان  اسالم

 شد.  منسوخ  آیه  کار با این

 و به  دهمرتد ش  را که  زنانتان  یعنی: مهرهای «کنید  اید طلب کرده  را خرج  و آنچه»

 از «اند کرده  خرج  را که  باید آنچه  هم  و مشرکان»کنید   طلب  اند، از آنان کفار پیوسته 

 «.کنند طلب»اند  کرده  ازدواج  با مسلمانان  بعد از هجرت  مهاجر خود که  زنان  مهرهای

کفار   داد بهارت  سبب  به  از مسلمانان  ، اگر زنی آیه  این  گویند: بعد از نزول می  مفسران

  از کفار مسلمان  زنی را بیاورید و اگر  شد: مهر وی می  کفار گفته  ، به پیوست معاهد می

  این»گردانیدند  باز می  کافرش شوهر  را به  ، نیز مهرش پیوست می  مسلمانان  شد و به می

مهرها از   از بازگرداندن  آنچه یعنی: «کند می  شما حکم  در میان  که  است  الهی  حکم

در   ، نه است  حدیبیه  بعد از صلح  در مورد مشرکان  الهی  ذکر شد، حکم  هر دو جهت

  شده  منسوخ  حکم  قولی: این  ندارند. به  با مسلمانان  عهد و پیمانی  که  مورد مشرکانی

و در   زمان  همان  به  مخصوص  امت  اجماع  به  حکم  این»گوید:  می  عربی . ابن است

از هر   تعالی  یعنی: حق «است  با حکمت  دانای هللو ا»«. بود  حدیبیه  صلح  صخصو

ماند و او  نمی  پنهان  بر وی  ای امر نهانی  لذا هیچ  است خود دانا  بندگان  مصالح  به  جهت
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  حکم»گوید:  می  . قرطبی است  بالغه  حکمت  دارای خود  و کارهای  در سخنان

  اما حکم«. بود  واقعه  و در مورد همان  حدیبیه  صلح  زمان به  صمهرها مخصو  برگرداندن

بر   شد و دیگری  مشرف  اسالم  از آنها به  یکی  که  در صورتی و شوهر  زن  میان  تفریق

 . است  خود باقی  حال  به  همچنان ماند،  کفر باقی

 

ىب  يب     جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج  جحمح  جخ  حخ  

 جس  حس  خس  مس    مخ  
  مسلمانان از  یعنی: اگر زنی «کفار رفت  سوی شما به  از زنان  کسی  که  و در صورتی»

شما را   مطالبه و آنها مهر مورد  ـ پیوست  کتاب  اهل  دار کفر ـ هرچند به  مرتد شد و به

بعد   آنان و از  کرده با کفار پیکار  یعنی: سپس «رساندید  را عقوبت  کافران  پس»ندادند؛ 

  خرج  آنچه  معادل اند، رفته  زنانشان  که  کسانی  به  پس»گرفتید؛   غنیمت  از پیروزی

  به  را که  آنچه  معادل اند، کفار پیوسته  به  زنانشان  که  مسلمانانی  یعنی: به «اند بدهید کرده

  را به  مهر زنانشان  مشرکان  بدهید چنانچه  ء و غنیمت فی  اند، از اموال از مهر داده  آنان

،  کفار پیوست  به  از مهاجران  زنی اگر  یعنی»گوید:  می  عباس باز نگردانیدند. ابن  ایشان

  او از اموال  به  است  کرده  بر وی  شوهرش  را که  خرجی  معادل  مأمورند که  مسلمانان

  معنی  این  به ژيت   ژتعالی:   حق  فرموده لذا«. آنها بپردازند  از تقسیم  قبل  غنیمت

  به  زنانشان  که  مسلمانانی  کفار پیروز شدید، به گرفتید، یا بر  اگر غنیمت  است: سپس

نیز   حکم  قولی: این اند، بدهید. به از مهر داده  آنان  به  را که  آنچه  اند، معادل کفار پیوسته

  آلودن  یعنی: از دست «کنیددارید، پروا   او ایمان  به  که  و از خداوندی»  است  منسوخ

  دارید؛ با به پروا ، حذر کنید و از خداوند شماست  مجازات  موجب  که  چیزی  به

  کرده  خرج  اموال  پرداخت  که  ، کسی . بنابراین وی  شریعت و  حکم  گذاشتن اجرا

  است  انان)حاکم( مسلم  شود، امام می  مطالبه  از وی  مرتدشان  بر زنان  مسلمان  شوهران

 بپردازد.  المال بیت را از  باید آن  که

  مکه  بعد از فتح  احکام  این  همه  که  سخن  این»گوید:  می  دهلوی هللا ولی شاه  عالمه

  حدبییه  در صلح  که  اگر مانند حالتی  پس  است  نشده  فقیر ثابت  شد، نزد این  منسوخ
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«.  اعلم هللو ا شود  عمل  احکام  باید بر همین  که  قیقتح  دهد، به  روی  هم افتاد، باز  اتفاق

  در مانند چنین  ایشان و غیر  مسلمانان  میان  چنانچه»گوید:  نیز می« تفسیر المنیر«  صاحب

  این  به  از عمل  شود مانعی امضا  اند، معاهداتی بوده  آن بر  در گذشته  مسلمانان  که  حالی

  زنانشان  را خرج  آنچه  که  بستیم  پیمان  اگر مثال با آنان  وجود ندارد. پس  معاهدات

  این  باید به  بپردازیم  آنان  ما، به  به  زنان  آن  و پیوستن  شدن  مسلمان  اند، در صورت کرده

  بازگردانیدن  به  مخصوص  یاد شده  حکم  امر که  این  داشت ، با در نظر کنیم  تعهد عمل

 «.شد ذکر  که ـ چنان  عهد است  اهل  زنان  مهرهای

دختر   حکیمام  درباره  آیه  گویند: این می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  و مقاتل  حسن

  کرد. شایان  را ترك  قریشی  تمیم بن عباس  و شوهرش  مرتد گشت  شد که  نازل  ابوسفیان

نیز   مرتده  زن  آن  پسمرتد نشد، س  از قریش  دیگری  زن  بجز او هیچ  که  ذکر است

 . بازگشت  اسالم  مجددا به

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  

 ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  
  بیعت: عقد و پیمان «کنند  با تو بیعت  آیند که نزد تو  به  مؤمن  زنان  پیامبر! چون  ای»

  برای  که بر این»نزد تو آیند؛   کردن  قصد بیعت  به  . یعنی: چون است  طاعت  به  پایبندی

  کردن  بیعت قصد  به  یعنی: چون «مقرر نکنند  شریک»باشد   هر چه «را  خداوند چیزی

آمدند  صخدا  رسول نزد  زنان  بود که  مکه  در روز فتح  واقعه  نزد تو آیند. این  بر اسالم

شروط   بر این  از ایشان  که دستور داد  پیامبرش  به خداوند  کنند پس  بیعت  تا با ایشان

 «نکنند  دزدی»شرط که:   بر این بگیر  بیعت  از آنان «و»نیاورند   بگیرد که: شریک  بیعت

گرفتند،  می  بیعت  مکه  از زنان ص  اکرم  رسول  وقتی  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  مرد بخیلی  گفت: ابوسفیان  ابوسفیان  رسیدند، هند زن  که  بند از شروط بیعت  این  به

  ؟ رسول است  کار درست  ، آیا این دارم را بر می  خرجمان غذا و  وی  از مال  و من  است

ط که: شر  بگیر بر این  بیعت  از آنان «و»«.  است  حالل  ! برایت آری» فرمودند: صخدا 
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  شریف  در حدیث  که چنان  نیست  فرج  زنای  زنا محدود به  بودن  و حرام «نکنند زنا»

 خود را  بهره  او این  که  است  شده  از زنا نوشته  وی  بهره  بر فرزند آدم»است:   آمده

  زنای و  گوشها شنیدن  و زنای  است  چشمها نگریستن  زنای  یابد پس درمی  ناخواه خواه

کنند و  می و دو پا زنا  است  آنها گرفتن  کنند و زنای زنا می  و دو دست  گفتن  سخن  انزب

  فرج  کند، سپس می و تمنا  خواهش  و قلب (فحشاء  سوی  به)  است  رفتن  آنها راه  زنای

 «. کند یا تکذیب می  را تصدیق  خواهش  یا این

  کردن گور به  زنده  رسم «د خود را نکشنداوال»شرط که:   بگیر بر این  بیعت  از آنان «و»

  عمل  بدان  در جاهلیت  بود که  نامیمونی  ، رسم جاهلی  فقر، یا ننگ  از ترس  دختران

  انگیزه  به  باشد،چه  که  ای هر انگیزه  به  فرزندان  در قتل  است  عام  معنی  این  شد ولی می

. اما  غیر آن و  جنین  در قتل  است  نا و نیز عامز  اتهام  رفع  انگیزه  به  از فقر، چه  ترس

  را تشخیص  آن  خبره  کارشناس  که  عذری  سبب  به  جنین  ساقط کردن  آنند که بر  احناف

تا   عادتا از چهل  ـ که  خلقت  مرحله  هنوز به  جنین  که درصورتی  است  دهد، مباح

در   که  اسقاط جنینی باشد اما  یدهـ نرس  است  بعد از حمل  وی  گی روزه  وپنج چهل

  است  عذر مکروه  بدون قرار دارد،  چهارم  ماه  در پایان  یعنی  روح  از دمیدن  قبل  مرحله

باید   دشواری  همچو مسایل در  . البته است  قطعی  ، حرام مرحله  بعد از این  و اسقاط آن

 . نگرفت  تصمیم  کرد و خودسرانه  رجوع  و علم  تقوی  اهل  به

در  را  آن  نیاورند که  را پیش  دروغی  سخن»شرط که:   بگیر بر این  بیعت  از آنان «و»

از   را که  فرزندانی  شوهرانشان  یعنی: به «باشند  بر بسته  خویش  دستها و پاهای  میان

د سر نوزا  زن  بود که  چنین  رسم  در جاهلیت»گوید:  نکنند. فراء می  منسوب  نیست  آنان

«.  توست  نطفه از  من  بچه  گفت: این می  شوهرش  به  گاه  کرد و آن را پیدا می  ای راهی

را قرار   پسری  آن  جای زایید اما به می  دختری  زن  بود که  چنان»گوید:  می  عباس ابن

 «دنکنن  نافرمانی  در معروفی تو را»شرط که:   بگیر بر این  بیعت  از آنان «و»«. داد می

از   منع  ، چون است خدا از  و فرمانبرداری  طاعت  مشمول  که  یعنی: در هر امری

،  زدن  ، بر سر و روی کردن  چاك  ، گریبان کردن  پریشان  ، موی دریدن  ، جامه کردن نوحه

ها.  دیگر در عزاداری  خود یا کسانی  نابودی به  و دعا کردن  کردن  را فگار و خراش  چهره
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  جز به ص  اکرم  رسول  که ـ با وجود آن«  معروف در صپیامبر   نافرمانی  عدم»قید: 

در   مخلوقی  از هیچ  بردن  فرمان  که  امر است  بر این  تنبیه  کردند ـ برای امر نمی  معروف

  کن  بیعت  با ایشان  پس»شروط را پذیرفتند؛   ! اگر این جواز ندارد.آری  خالق  نافرمانی

با تو کردند، از   که  بیعتی  یعنی: بعد از این «بخواه  آمرزش از خداوند  و برایشان

با  «همانا خداوند آمرزگار است»  بخواه  آمرزش  شان گذشته  گناهان  برای خداوند

  به  بخشیدن  طاعت  ؛ با توفیق است «مهربان»  گذشته  از گناهان خود  بندگان  کردن  پاك

 . ایشان

نیز   مردان با  نبود بلکه  ایشان  فقط محدود به  با زنان  بیعت  بندهای  که  ذکر است  شایان

 روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان  گرفت  صورت  شرطها بیعت  بر این

  عقبه  در بیعت  که  بودم  کسانی  در جمله  من»فرمود:   که  است  آمده  صامت بن عباده 

  مفاد همان خدا بر  با رسول  پس  مرد بودیم  ادهحاضر بودند و ما مجموعا دوز  نخست

! با  شود. آری  فرض  جهاد مسلحانه  بود که  از آن  قبل  و این  کردیم  بیعت  زنان  بیعت

،  نکنیم  ، دزدی نیاوریم  شریک  عزوجل  خدای  را به  چیزی  که بر این  کردیم  بیعت  ایشان

  دستها و پاهای  در میان را  آن  که  برنبندیم  تانی، به را نکشیم  ، فرزندانمان زنا نکنیم

  . رسول نکنیم  نافرمانی  معروفی امر  را در هیچ ص  اکرم  و رسول  باشیم  بر بسته  خویش

 «. است  شما بهشت  کردید، برای فرمودند: اگر وفا  بیعت  این  بعد از پایان صخدا 

  تصریح  است  رکن  شش  که  در دین  نهی  رکانا  به  کریمه  در آیه  شود که می  خاطرنشان 

  کلمه  است: ادای  ذیل  رکن  آنها نیز شش  که  است  امر ذکر نشده  اما ارکان  است  شده

  ذکر اوامر این  عدم  . دلیل از جنابت  نمودن  غسل و  ، حج ، روزه ، نماز، زکات شهادت

  که  بر امری  لذا تنبیه  است  و همیشگی  ئمدا  احوال  زمانها و همه  در همه  نهی  که  است

 . است ، مؤکدتر و مهمتر است  دائمی

  نازل  آن بعد از  مکه  در روز فتح  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

گوید:  می عنها هللا رضی  شدند. عائشه  فارغ  با مردان  از بیعت ص  اکرم  رسول  شد که

  سوگند که  عزوجل  خدای  بود و به  گفتن فقط با سخن  با زنان صخدا   رسول  عتبی»

 صخدا   رسول  نکرد. و چون  را لمس  زنی  هیچ  هرگز دست ص  اکرم  رسول  دست
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در   همچنین«.  کردم  بیعت  گفتن  سخن  فرمودند: با شما به کردند، می می  بیعت  با زنان

»... فرمود:   که  است  آمده عنها هللا رضی  تمیمی  رقیه  بنت  یمهام  روایت  به  شریف  حدیث

! آیا با ما هللا گفتیم: یا رسول شروط را گرفتند،  از ما این ص  اکرم  رسول  که بعد از آن

،  زن  با یک  گفتنم سخن  بلکه  کنم نمی  مصاحفه  با زنان  کنید؟ فرمودند: من نمی  مصافحه

 «. است  با صد زن  گفتنم  سخن

 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  

 ڑ        ڑ   
مراد  «نگیرید  دوستی  ، به است  گرفته  خشم  خداوند بر آنان  را که  ! قومی مؤمنان  ای»

ند زیرا باش می  مخصوصا یهودیان  قولی: مراد از آنان کفرند. به  طوایف  از آنان: تمام

از   برخی  درباره  آیه  گوید: این می  که  است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  روایتی

  هایشان کردند تا از میوه می برقرار  پیوند دوستی  با یهودیان  شد که  نازل  مسلمانان  فقرای

و سایر   هود، نصاریی  درباره  است  عام  کریمه  آیه»گوید:  کثیر می گیرند. اما ابن  بهره

او سزاوار   و از سوی  نموده  شان لعنت ، گرفته  خشم  بر آنان خداوند  که  کفاری

  کفر خود به  سبب  به  آنان  یعنی: البته «اند ناامید شده  از آخرت  گروه  آن»«. طردند

  کافران  که چنان»اند  ناامید شده  آن  های نعمت و  آخرت  ندارند و از ثواب  یقین  آخرت

  ، همانند مأیوس از آخرت  بودنشان  مأیوس یعنی: «اند گورها ناامید شده  از اهل

بعد از   بعث  به  چرا که  است  سویشان  آنها به  بازگشت و  از رستاخیز مردگان  بودنشان

 ندارند.  اعتقادی  نیز هیچ  مرگ
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 ﴾ صف  سوره ﴿
 . است  ( آیه14)  و دارای  است  مدنی

 

  آن  مطلع در  خداوند متعال  شد که  نامیده«  صف«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇۆژ است:   فرموده

 باشد. می«  عیسی»و «  حواریین«  سوره  این  . از دیگر نامهای(4)

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ      ڳ     ڳ        ڱ  
 تعبیر، بر  این «گفت  خدا را تسبیح  است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه»

کند.  می ارشاد  و آینده  ، حال از گذشته  ؛ اعم اوقات  در همه  گفتن  تسبیح  مشروعیت

و »غیرعقالیند   گویندگان  زیرا اکثر تسبیح«  من«  حرف  شد نه  کار برده به« ما«  حرف

و   افعال  تمام و در  است «حکیم»شود  نمی  مغلوب  که  یعنی: غالبی «عزیز  اوست

 باشد. می  و فرزانه  با حکمت  خویش  سخنان

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
 «دهید نمی  انجام  گویید که می  اید! چرا چیزی آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

 که از آن  قبل  از مؤمنان  هیگوید: گرو می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

در   اعمال  ترین داشته  دوست  ما را به خداوند  کاش  گفتند: ای شود می  جهاد فرض 

خبر  صپیامبرش  به  خداوند متعال  . پس کردیم می  عمل  آن  کرد تا به می  نزد خود آگاه

  و بعد از آن  شبهه و  شک بی و  راستین  ، ایمان نزد وی  اعمال  ترین داشته  دوست  داد که

  مؤمنان  ستیزند. و چون می  حق  و با عقیده  نیاورده  ایمان  که  است  معصیتی  جهاد با اهل

  این  از آنان  ، گروهی جهاد است  تعالی  حق نزد  اعمال  ترین داشته دوست  شدند که  آگاه

 ںژ فرمود:  داوندخ  دشوار آمد پس  داشتند و کار جهاد برایشان  را ناخوش  فریضه
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  را بر این  دهید( لذا آنان نمی  انجام  گویید که می  چرا چیزی):  ژ ڻ  ڻ ڻ ں

 نمود و افزود:  کار نکوهش

 

 ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
  آیه  قولی: این به «دهید نمی  انجام  بگویید که  چیزی  که  منفور است  نزد خداوند بس»

گفت: در  می  از آنان  آمدند و یکی می صخدا   نزد رسول  شد که  نازل  گروهی  درباره

...   کوبیدم  و چنان  را چنین  و دشمن  پرداخته  جوالن  به  پیکار با شمشیرم  صحنه

 بود.  گزاف  سخنی  این  که درحالی

را   آن  گیرد، وفا به می  گردن  را به  طاعتی  که  بر هر کس  آیه  این  که  ذکر است  شایان

 است:  گیرد بر دو قسم می  گردن به  انسان  گرداند و آنچه می  واجب

  رضای  انسان: برای  سخن  مانند این  است: أ ـ نذر تقرب  خود بر دو نوع  ـ نذر: که 1

  انجام  و به  گیرم می  گردن  را به  نیک  از اعمال  و مانند آن  ، نماز، صدقه روزه خداوند

  که  ـ نذر مباحی  ب . است  نذر اجماعا الزم  این  وفا به  . پس شوم میمتعهد   آن  دادن

، یا اگر  است  ای صدقه  من آمد، بر  بگوید: اگر مسافرم  که این  ، مثل است  شرط متعلق به

از نظر اکثر   . که است  ای صدقه  بر من  کرد پس  دفع  را از سرم  کس  شر فالن خداوند

 . است  نذر نیز الزم  این  علما، وفا به

  اگر به  . وعده است  وعده  هم  گیرد، یکی می  گردن  به  انسان  که  ـ وعده: از چیزهایی 2

  ، یک کردم  ازدواج بگوید: اگر  که این  ، مثل است  اجماعا الزم  آن  بود، وفا به  متعلق  سببی

  آن  به  عمل  نبود، لزوم  همراه شرطو   با تعلیق  ... اما اگر وعده  کنم می  تو کمک  دینار به

وفا   که  است  در نزد ما این  صحیح» گویند: می  و قرطبی  عربی . ابن است  مورد اختالف

 «. وجود عذری  علت  مگر به  است  واجب  در هر حال  وعده  به

 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
خداوند   کاش  گفتند: ای  مؤمنان  اند که کرده  نقل  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

، هرچند  کردیم می  عمل  داد تا بدان ما خبر می  نزد خود را به  اعمال  محبوبترین  متعال
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  فرمود که  بیان  آنان  به در اینجا خداوند  . پس رفت می  بر سر آن  جانها و مالهایمان

 . است  وی  در راه  جنگیدن  در نزد وی  بندگان عمل  ترین محبوب

 هم  و به  در صف  یعنی: صف «زده  او صف  در راه  را که  خدا کسانی  در حقیقت»

رأس»:  است  آمده  شریف  در حدیث  که  چنان «دارد  کنند دوست جهاد می»  فشرده 

وذروةالصالوعمودهسالممراإلاأل اهللسبيلالجهادفيسنامهة، ،  است  کار اسالم  رأس 

 خداوند ! آری«.  است خدا  جهاد در راه  آن  کوهان  و قله  نماز است  آن  ستون

  عمارتی  گویی که»کشند  می  صف «چنان»  در راهش  دارد که  را دوست  مجاهدانی

  دیگر چنان  برخی جهاد به  از آنها در صف  یعنی: برخی «هستند  چسبیده  هم  به  محکم

  ریخته  از سرب  که  ساختمانی  هستند همچون  پیکر واحدی  گویی  اند که چسبیده  درهم

 خدا  در راه  و نیرومندیشان  صالبت  سبب  به  گی فشرده  درهم  این  باشد. البته  شده

  به  و دشمن  وجود نداشته  وشکافی  سستی  گونه  هیچ  در کارشان  که  طوری  به  است

  خروج  شود که می  نفوذ کند. خاطرنشان  و سنگرهایشان  تواند در صفوف ینم  وجه  هیچ

شود، یا  می  عارض  وی  به  که  ضرورتی  سبب ؛ مگر به جهاد جایز نیست  مجاهد از صف

  هدف  شود، یا برای می  محول  وی  به  فرمانده  از سوی  که  مأموریتی  انجام  برای

بدر و   در جنگهای  که چنان  با دشمن  و مبارزه  کمین  ایبر  شدن  مانند بیرون  ای جنگی

 بود.  خیبر چنین

 

ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 

 ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
را   راهش در  او جنگجویان  که  پرداخت  حقیقت  ذکر این  به  سبحان  خدای  که بعد از آن

  کسانی نیز از جمله علیهماالسالم  و عیسی  موسی  دارد که می  ا بیاندارد، در اینج  دوست

  مخالفت  به  که  جهاد کردند و بر کسانی  وی  و در راه  داده  فرمان  یکتاپرستی  به  بودند که

امر   را از این صمحمد  امت  حقایق  این  شد تا با بیان  نازل  برخاستند عذاب  با ایشان

و   موسی  قوم  دهند که  را انجام  کاری  همان صمبادا با پیامبرشان  بر حذر دارد که

 دادند.  با آنها انجام علیهماالسالم  عیسی



 

0003 

 با «آزارید ! چرا مرا می من  قوم  گفت: ای  قومش  به  موسی  را که  هنگامی  و یاد کن»

 و من  نموده  ضبر شما فر  خداوند متعال  که  و فرمانهایی  ، احکام از قوانین  سرپیچی

.  من  جویی و عیب  زدن  ، طعنه دادن  آزارید؛ با دشنام . یا مرا می کنم آنها امر می  شما را به 

  وحال»  گذشت «93 احزاب/«  در سوره  آزارهایشان  گونه  این  بیان  که  ذکر است  شایان

آزارید  می مرا  نهیعنی: چگو «شما هستم  سوی پیامبر خداوند به  من  دانید که می  که آن

او مورد   فرستاده دانایید و  هستم خداوند  فرستاده  من  که  حقیقت  این  به  که درحالی

  شما در صحت  دیگر برای  . از سوی مورد آزار و اذیت  گیرد، نه قرار می  و احترام  تعظیم

اید،  کرده  شاهدهم  از من  که معجزاتی  سبب  به  است  نمانده  باقی  هم  شکی  من  رسالت

  برای  آن  به  و نسبت  گردانیده ناپذیر  را بر شما اجتناب  رسالتم  به  اعتراف  که  معجزاتی

را   کردند، خدا دلهایشان  کجروی  چون  پس»؟  است  کرده  افاده  یقینی  شما علمی

  به درا فرو گذاشتند، خداون  حق  پیامبرشان  دادن با آزار  یعنی: چون «برگردانید

  و متمایل  کج  و هدایت  را از حق  دلهایشان بودند،  شده  مرتکب  که  آنچه  جزای  عنوان

  بودنشان  بر فاسق  وی  علم  را که  یعنی: کسانی «را  فاسقان  و خداوند قوم»گردانید 

 آنانند.  نیز از جمله  گروه  این  که «کند نمی  هدایت»  است  گرفته  سبقت

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
  قوم  و نگفت: ای «اسرائیل بنی  گفت: ای  پسر مریم  عیسی  را که  هنگامی  و یاد کن»

  دهفرستا  من  هرآینه»  نداشت  ای نسبی  نزدیکی  اسرائیل با بنی  ! زیرا عیسی من

 «از تورات  است  من  روی  پیش  آنچه  کننده ، تصدیق شما هستم  سوی خداوند به

  ام شما نیاورده  را به  و چیزی  شما با انجیل  سوی به  هستم  خداوند  فرستاده  من یعنی:

  پس  است  من  بعثت  به  بشارت  متضمن  هم  تورات  باشد بلکه  مخالف  با تورات  که

بعد  که  ام دهنده بشارت  پیامبری  و به»کنید؟  می  مخالفت  رمید و با من می  ناز م  چگونه

و   دلیل  هیچ  پس  است  این  من  و مرام  پیام  و هرگاه «احمد است  آید و نامش می  از من

  است: کسی  معنی  و بدین صپیامبر ما  وجود ندارد. احمد نام  من  تکذیب  برای  موجبی



 

0008 

قرار   ستایش مورد  ، بیشتر از دیگران در وی  خوب  های وجود خصلت  سبب  به  که

  به  شریف  حدیث . در پروردگارش  برای  مردم  ستایشگرترین  گیرد. یا احمد؛ یعنی می

  دارم: من  نامهایی  من» فرمودند: ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  مطعم جیبربن  روایت

  کند، من او کفر را محو می  وسیله خداوند به  که  هستم  ای ماحی  ، من احمدم  ، من محمدم

  عاقب  شوند و من می  ـ گردآورده  من بعد از  ـ یعنی  من  قدم  به  مردم  که  هستم  حاشری

از   پانزدهم  آید. در فصل می ‡از انبیا بعد  که  هستم  پیامبری  یعنی: آخرین«  هستم

او   من  خدای  که  است  حقی  گفت: فارقلیط روح  یحمس  یسوع»است:   یوحنا آمده  انجیل

بر حمد   که  است  فارقلیط: لفظی«. دهد می  شما تعلیم  چیز را به  فرستد، او همه را می

  که  ذکر است  دارد. شایان  اشاره صپیامبر ما  محمد دو نام احمد و  کند و به می  داللت

با   چون  پس».  است  آمده  باب  همین نیز در  دیگری  تصریحات و انجیل  در تورات

، یا  عیسی  یعنی: چون «آشکار است  سحری  آمد، گفتند: این  آنان  ها پیش معجزه

و   واضح  ، جادویی ما آورده  او برای  آمد، گفتند: آنچه  ها نزد آنان معجزه با صمحمد

 . است آشکار

 

 ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  ڇ  ڇ 
  سوی او به  که آن  و حال  بربست  بر خدا دروغ  که  کس  ستمکارتر از آن  و کیست»

 ؟ یعنی: آنهاست  و شریفترین  ادیان  بهترین  که اسالمی «شود می  فراخوانده  اسالم

  میاسال  سوی به  پیامبرش  آنها را بر زبان  پروردگارشان  اند که کسانی  مردم  ستمکارترین

  بر خدای  دعوت  اجابت  جای به  خواند اما آنان فرامی  است  هر دو سرا در آن  سعادت  که

  چنین  به خداوند ، یا سحر است  گویند: قرآن بندند و مثال می برمی  دروغ  عزوجل

و »از افتراها.   این  امثال ... و خدا نیست  رسول ص، یا محمد است  نداده  فرمان  امری

  را که  کسانی  که  است  بر آن  وی  زیرا سنت «کند نمی  ستمکار را هدایت  د قومخداون

 اند. جمله  نیز از آن  نکند و اینان  نیستند هدایت  سزاوار هدایت

 

 



 

0000 

 ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  
 در  آنان  : حالیعنی «کنند  خاموش  خویش  را با دهانهای  هللنور ا  خواهند که می»

دلها  در  آن  از نفوذ هدایت  و جلوگیری  اسالم  سرکوب  برای  باطلشان  و تکاپوی  تالش

  با پف را  خواهد نور عظیمی می  که  است  کسی  حال  همچون  دروغین  سخنان  وسیله به

ا ب «است  نور خویش  کننده خداوند تمام  که آن  و حال»گرداند   خاموش  خویش  دهان

در   آن  گستراندن و روشها و  از راه  بر غیر آن  آن  ساختن ، برتر اسالم  دین  ساختن پیروز

را.   اسالمی  دعوت انتشار فراگیر  این «باشند  نداشته  خوش  هرچند کافران»قلمروها 

  کسی  حال  را به  اسالم  براندازی  برای  در تالش  آنان  حال  عزوجل  خدای  سان بدین

گرداند!   را خاموش  تواند آن می  که آن  خیال  کند، به می  پف  در نور آفتاب  کرد که  یهتشب

 باشد. می  مستحیل کار نیز  ، آن است  کار مستحیل  این  که چنان  پس

 صخدا  روز بررسول  چهل  گوید: مدت می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن
خداوند نور   باد که  تان یهود! مژده  جماعت  ای»گفت:   اشرف بن کعب  نیامد پس  وحی

  باشید که  مطمئن  پس گردانید  فرستاد، خاموش فرومی  بر وی  که  محمد را در آنچه

  اندوهگین  دین  دشمن  آن  از سخن ص  اکرم  رسول«. رسد نمی  سرانجام  به  کارش

  بالانقطاع  بر ایشان  وحی  آن از  و پسفرمود   را نازل  آیه  این خداوند  گاه  شدند، آن

 آمد. فرود می

 

 ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ   ں  
 پیروز  ادیان  را بر همه  فرستاد تا آن  حق  و دین  را با هدایت  پیامبرش  که آن  اوست»

  هرچند کافران»گرداند   ر و غالببرت  آن  مخالف  ادیان  را بر همه  یعنی: آن «گرداند

  تحقق  ناخواه خواه  پیروزی  این  را، لیکن  و برتری  پیروزی  این «باشند  نداشته  خوش

  فتنه جنگید و  خدا  دین  ساختن برتر  ناگزیر باید برای  جهت  . از این است  یافتنی

  برای  بلکه  اسالم  بر پذیرش  ردماجبار م  معنی به  نه  و این  برداشت  را ازمیان  کفر و باطل

 . است  اسالمی  دعوت  از سر راه  موانع  برداشتن

  



 

0009 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

 ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   
 دردناك  شما را از عذاب  که  ومش  رهنمون  تجارتی  ! آیا شما را به مؤمنان  ای»

 خداوند و پیامبر او  به»شوم:  می  رهنمون  تجارت  این  شما را به  اینک «رهاند؟ می 

 خدا  خود در راه  و جانهای  و با اموال»ورزید   پایداری  یعنی: بر ایمان «آورید  ایمان

  نمودن  از جمع  عبارت  کهرا ـ   تجارت  نوع  که  است  ای مستأنفه  جمله  این «جهاد کنید

و ما   چیست  تجارت  گفتند: این  مؤمنان  کند گویی می  ـ بیان  و جهاد است  ایمان  میان

آورید و جهاد کنید.   فرمود: ایمان  ؟ پس یابیم  دست  سود کالن  این  به  که  کار کنیم چه

در   مؤمنان  قرار داد که  ارتتج  منزله  و جهاد را به  رو ایمان  از آن  ! خداوند متعال آری

سود   این  آوردن  دست برند و به سود می  در دادوستد و تجارت  که برند چنان سود می  آن

  سود این  متعال  خدای  . همچنین است  دوزخ آنها از  و نجات  بهشت  با ورود آنها به

که:   است  این  بعدی  دو آیه  زیرا معنای  است  نموده  بیان  بعدی  را در دو آیه  تجارت

از  «شما  برای  بهتر است»و جهاد   ایمان «این».  است  و جهاد بهشت  ایمان  بهای

یعنی:  «اگر بدانید»؛  آن  برای  حاصل بی  های رنجها و زحمت  قبول دنیا و  محض  تجارت

  نوع  این  دنبو بهتر  به  جاهالن  باشید چراکه  و دریافت  و درك  علم  از اهل که  در صورتی

 برند. نمی  پی  از تجارت

ژ   آیه  فرمود: چون  که  است  شده  روایت  آیه  این  نزول  سبب  در بیان جبیر از سعیدبن

  این  که  دانستیم می گفتند: اگر ما  شد، مسلمانان  نازل  ژ     ...ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ

  نازل  آیه  این  ! پس کردیم می را نثار  نهایمانمالها و جا  آن  ، قطعا در راه چیست  تجارت

 شد.

 

 ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ     وئ  
در اینجا   کنند ذکر کرد اینک  تجارت  باید با آن  را که  کاالیی  متعال  خدای  که بعد از آن

  شما را برای  تا گناهان»کند:  ، ذکر می است  داده  وعده  برایشان  آن  در قبال  را که  بهایی



 

0002 

آمرزد  شما را می  گناهان جهاد کنید،  ایمان  آورید و در راه  یعنی: اگر ایمان «شما بیامرزد

  هایی و در خانه  است  آنها جاری  از فرودست  جویباران  که  و شما را در باغهایی»

  های بهشت  یعنی عدن:  های بهشت «ددرآور  عدن  های در بهشت  و پسندیده  پاك

او از   هم  گیرد و نه می  بهشتی  آنها را از شخص  مرگ  نه  و ماندگار که  همیشگی  اقامت

  به  و وارد کردنتان  از آمرزش  یعنی: آنچه «فوز عظیم  است  این»  است  آمدنی  آنها بیرون

  آن  ورای  که  است  بزرگی  بس  ماندگار ذکر شد، همانا رستگاری  های بهشت  این

  همانند آن  دیگری  کامیابی  هیچ  که  است  ای شود و کامیابی نمی  سراغ  بیشتری  رستگاری

 . نیست

 

 ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ  
  نعمتی شما  ذکر شد، برای  یعنی: بجز آنچه «دارید می  را دوست  آن  دیگر که  و نعمتی»

و  هللا  جانب از  نصرتی»وادارد؛   و خوشحالی  اعجاب  شما را به  کند که می  دیگر عنایت

  برای  خداوند متعال  از جانب  و نصرتی  ، یاری نعمت  یعنی: این «نزدیک  است  فتحی

دارد.  می  شما ارزانی  را به  آن  زودی  به  که  است  مکه  و فتح  بر قریش  شما با پیروزی

  یعنی: ای «بده  را مژده  مؤمنان و»«.  است  و روم  فارس  فتح  از آن مراد»گوید:  عطاء می

 . بده  مژده  در آخرت  بهشت در دنیا و  و پیروزی  فتح  را به  ! مؤمنانصمحمد

 

ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  

 حخ  مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص  جضيت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخ
  آن بر  اکنون  هم  که  خدا  دین  دادن  یعنی: بر یاری «باشید هلل! انصارا مؤمنان  ای»

  گفت: چه  حواریون  به  پسر مریم  عیسی  که چنان»اید، استمرار ورزید  کمر بسته

 دهید  نصرترا  خدا  یعنی: دین «اند من  دهندگان خدا نصرت  دین  در راه  کسانی

 ژ جت     مب  ىب  يب ژ گفت:   ایشان  به  عیسی  که  گاه  ؛ آن حواریون  دادن  مانند نصرت

  نزدیک خدا را به  انسان  هستند که  امری  در جهت  من  دادن  دار یاری عهده  کسانی  چه



 

0009 

  یونحوار»؟   اهلل  دادن  یاری  اند در جهت من  دهندگان یاری  کسانی  کند؟ یا چه می

  دهندگان و نصرت  خالص و  خاص  یاران  حواریون «هللا  دهندگان نصرت  گفتند: ماییم

مرد   آوردند و جمعا دوازده  او ایمان  به  بودند که  کسانی  و اولین  عیسی  راستین

  ادای  برای  نزدیک و از دور  مردم  که  مناسک  در ایام صخدا   طور رسول  بودند. همین

قرار   مورد خطاب  را چنین  آنان  رفته  مردم  های گروه  میان  آمدند، به می  مکه  به  حج

: ربيةرسالبلغأنأقريشاقدمنعونينإفربيةرسالبلغأحتييؤوينيرجلمن»دادند:  می

  را به  پروردگارم  تا رسالت (کند  پشتیبانی  واز من)دهد   مرا جای  که  مرد هست  کدام

  که تا این«. اند؟ بازداشته  پروردگارم  رسالت  مرا از ابالغ  زیرا قریش  برسانم  مردم

با   کرد و ایشان  آماده  مهم  این  را برای  مدینه  از اهل  و خزرج  اوس  خداوند

 کردند.  خود بیعت  در سرزمین  بر نشر دینش ص  پیامبرش

 کفر»او   به «و گروهی»  عیسی  به «آوردند  ایمان  اسرائیل از بنی  گروهی  پس»

را   مؤمنان  پس»ساختند؛   فحشا متهم  را به  و مادرش  را انکار کرده  و نبوتش «ورزیدند

  پس»  دادیم  و نصرت  یاری  باطل  را بر اهل  حق  یعنی: اهل «دادیم  یاری  بر دشمنانشان

  خوارق و  کرامات  انواع  وسیله  به  تأیید و نصرت  ؛ و این باطل  بر اهل «شدند  غالب

ی  ژ در تفسیرآیه:   اند که کرده  روایت  حمید از قتاده و عبدبن  بود. عبدالرزاق  عادات

زیرا هفتاد   یافت  تحقق  نصرت  این  که هللحمد ا  به»گفت:  ژ ...جئ    حئ  ی  ی  ی   

  کردند و سپس  بیعت  هعقب  در محل  آمدند و با ایشان ص  اکرم  مرد از انصار نزد رسول

را پیروز   خویش  دین  خداوند  که کردند تا آن  و یاری  داده  را جای صخدا   رسول

  اکرم  رسول  که  است  سعد آمده  ابن و  اسحاق  ابن  روایت  به  شریف  در حدیث«. گردانید

خود   از میان  تن  دوازده»نمودند، فرمودند:   مالقات  در عقبه  با ایشان  که  جمعی  به ص

باشند   خویش  قوم  و نماینده  تا کفیل (کنید و انتخاب)آورید   بیرون  من  سوی را به

  را از میان  تن  آنها دوازده«. دار گردیدند را عهده  مریم بن عیسی  کفالت  حواریون  که چنان

شما بر »دند: فرمو  برگزیده  نمایندگان  آن  به صخدا   رسول  کردند، سپس  خود انتخاب

  قوم  نیز کفیل  و من  مریم بن عیسی  برای  حواریون  کفالت  هستید چون  کفیل  خویش  قوم

 «. ؛ پذیرفتیم انصار گفتند: بسیار خوب . خود هستم



 

0005 

 ﴾ جمعه  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  مدنی

 

  جمعه نماز  ندا برای  اجابت  فرمان  دربرگیرنده  که  سبب  بدین  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  جمعه»،  است

که:  اند کرده  روایت  سوره  این  فضیلت  عنهما در بیان هللا رضی  و ابوهریره  عباس ابن

 خواندند. را می«  منافقین»و «  جمعه«  دو سوره  در نماز جمعه صخدا   رسول

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  
 یا  از ناطق  اعم «گوید می  خداوند را تسبیح  است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه»

« حدید»  سوره  آنها در اول  گفتن  . تفسیر تسبیح قال  زبان  یا به  حال  زبان  جامد آنها، به

  که  ذاتی  یعنی فرمانروا. قدوس:  ملک: یعنی «است  عزیز حکیم  قدوس  ملک»  گذشت

و   غالب  عزیز: یعنی . است  موصوف  کمال  صفات  و به  و منزه  پاك  نقصی  گونهاز هر 

 . و با حکمت  فرزانه  حکیم: یعنی

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
و   عزت ، ت، قدوسی مالکیت  صفات  به  موصوف  بزرگ  خدای  یعنی: این «اوست»

  پیامبری  امیین  میان در  که»  است  ارجمند فرزانه  پاك  پادشاه  خدای  این  ؛ یعنی حکمت

  که  از کسانی  اعم اند، عرب  )ناخوانان(: قوم  مراد از امیین «برانگیخت  از خودشان

دند. امی: در نبو  آسمانی  کتاب  دارای  بلد نبودند زیرا آنان  که  بلد بودند یا کسانی  نوشتن

  چنین این  اعراب  غالب  که ندارد؛  آشنایی  و خواندن  نوشتن  به  که  است  کسی  اصل

  خود یک  پیامبر از میان  فرستادن  . البته و از جنسشان  از خود آنان  یعنی«:  منهم»بودند. 

یند و با او در گو  او را اجابت  که  است  آن  نزدیکتر و سزاوارتر به  آنان  و از جنس  قوم

تر  خود نزدیکتر و متمایل  جنس  ، به جنس نمایند زیرا  و همراهی  موافقت  دعوتش



 

0002 

  ماعدایشان  نفی  معنی  به  یادآوری  به  امیین  ساختن  مخصوص»گوید:  کثیر می . ابن است

تر  بلیغبیشتر و   بر ایشان  الهی  و احسان  ، منت از امیین ص اکرم نبی  با بعثت  ولی  نیست

 «. است

  و نه  است  خود نیز امی صپیامبر   که  یعنی: با آن «خواند می  آنان او را بر  آیات»

وجود   ، با این است  فراگرفته  را از کسی  و نوشتن  خواندن  نویسد و نه می  خواند، نه می

  از پلیدی «گرداند می  را پاك  و آنان»خواند  می  اعجاز قرآن  به  ، بر آنان الهی  بر اثر وحی

  وسیله  را به  است: آنان  این  معنی  قولی  ناپسند. به  و اخالق  و از گناهان  کفر و شرك

و   مراد از کتاب: قرآن «آموزد می  و حکمت  کتاب  آنان  و به»گرداند  می  پاکدل  ایمان

و   قلم  به  ن، نوشت مراد از کتاب»گوید:  می  انس بن . مالک است  مراد از حکمت: سنت

  در گمراهی  از این  پیش  آنان  و هرآینه»«.  است  در دین  و فهم  ، دانش مراد از حکمت

و   و جهالت  در شرك  امیین ص اکرم نبی  از بعثت  یعنی: پیش «بودند  آشکاری

 وجود ندارد.  ای گمراهی  بزرگتر از آن  قرار داشتند که  بزرگی  سب  ای گمراهی

 

 ڃڃ   چ   چ         چ     چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
  این  یعنی: همچنین «اند آنها نپیوسته  هنوز به  که  از ایشان  دیگری  و نیز بر جماعتهای»

 مسلمانان  به  بعثتش  در وقت  را که  آدم  از فرزندان  دیگری  های ، گروهصپیامبر 

و  کند می  و پاکسازی  ، تزکیه خواهند پیوست  ایشان  به  در آینده  زودی  اند و به نپیوسته 

وجود   عرصه  به  تا روز قیامت  بعد از صحابه  اند که عرب  از مسلمانان  کسانی  ایشان

  زیرا ایشان شوند می  مسلمان  اند که از غیر اعراب  کسانی  قولی: مراد از ایشان آیند. به می

واحد   امت  ویک  هویت  یک  هب  نیستند اما آنها با اسالم  خود از اعراب  هرچند در قوم

  احادیثی  معنی  تأیید این باشد. به  مختلف  و نژادهایشان  اقوام  اند هرچند که شده  تبدیل

  از ابوهریره  بخاری  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  . از آن است  شده  نیز روایت

  شد، ما نزد ایشان  نازل ص اکرم  رسول بر  جمعه  سوره  که  گاه  فرمود: آن  که  است

 ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ آیه:   به  کردند وچون  را تالوت  آن  پس  بودیم  نشسته

اند،  ما نپیوسته  هنوز به  که  دیگرانی  ! اینهللا  پرسید: یارسول  از ایشان  رسیدند، مردی



 

0004 

: نهادند و فرمودند  فارسی  سلمان  خود را بر شانه  دست صخدا   کیستند؟ رسول

  جانم  که  ذاتی  :  سوگند بههؤالءمنرجالبالثريالنالهيماناإللوكانبيدهنفسيوالذي»

را در   آن  گروه  از این  ثریا باشد، قطعا مردانی  در ستاره  ایمان ، اگر اوست  در قبضه

  بعثت  بودن  مبر عا  ، دلیل و آیات  از احادیث  و غیر آن  شریف  حدیث  این  پس«. یابند می

  تعالی  حق  فرموده ص  اکرم  رسول  که چنان  است  مردم  تمام  سوی به ص  حضرت  آن

  ، رومیان فارسیان  به  جهت  تفسیر نمودند و از این  فارس  قوم  را به ژڄ  ڄ  ژ 

 در  کردند. همچنین  دعوت  حق  دین  سوی و آنها را به  نوشته  ها نامه از ملت  وغیر آنان

 صخدا   رسول  که  است  آمده  سعدساعدی بن سهل  روایت  به  شریف  حدیث
  کسانی من  از امت  و زنانی  مردان  های صلب  های صلب  های در صلب  گمان بی»فرمودند: 

 نمودند:  را تالوت  آیه  این  سپس«. شوند وارد می  بهشت  به  حساب بی  هستند که

  دارای  تعالی  یعنی: حق «عزیز حکیم  وستو ا».  ژ... ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

و   برانگیخت  کار عظیم  این  را به  امی  مردی  امر که  در این  است  بالغه  و حکمت  عزت

 برگزید.  خویش  رسالت  افراد بشر به  همه  او را از میان

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
  ارزانی بخواهد  هر کس  را به  آن  که  است  هیال  فضل»  و نبوت  و وحی  اسالم «این»

  چنان «است عظیم  فضل  و خداوند دارای»کرد   ارزانی صمحمد  به  که چنان «دارد می

و   نزدیک  حتی  و نه  برابر است  با آن  نه  و بخشایشی  فضل  هیچ  که  و بخشایشی  فضل

 . مقایسه  قابل

 

گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک        

 ڱ               ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   
و   زده  اند مثلی کرده  را ترك  تورات  به  عمل  که  یهودیانی  برای  متعال  خدای  گاه  آن

  ، به حملوا: از حماله «بار شد  آنان بر  تورات  که  کسانی  مثل»فرماید:  می



 

0030 

  و عمل  تورات  داشتن برپا  به  که  کسانی  . یعنی: مثل است  و کفالت  داری هدهع معنی

  موجب  به  یعنی: سپس «را بر نداشتند  آن  سپس»شدند   ، مکلف است  در آن  که  آنچه به

!  نکردند؛ آری بودند اطاعت  مأمور شده  آن  به  در تورات  که  نکردند و از آنچه  عمل  آن

سفر   اسفار: جمع «کشد می  را بر پشت  اسفاری  که  است  االغی  همانند مثل»  آنان  مثل

  کند از این خود را آشکار می  معنای شود  خوانده  چون  که  است  بزرگی  از کتاب  عبارت

چند را   کتابی  که  است  خری  مانند داستان  ! داستانشان نامیدند. بلی« سفر»را   آن  جهت

  بد است  چه»  یا زباله  است  کتاب  وی  بر پشت  داند که د زیرا خر نمیبر او بار کنن

ـ و حقا   خر است  که  به  مشبه  یعنی: این «شمردند  را دروغ هللا  آیات  که  قومی  داستان

  کنندگان تکذیب  برای  که  است  مثلی  ترین دارند ـ زشت  شباهت  آن  به  یهودیان  که  هم

 نباشید.  ! شما مانند آنان مسلمانان  ای  شود پس می  زده

  بیان  کسانی  به  منظور هشدار دادن  را به  مثل  این  متعال  خدای  شود که می  خاطرنشان

 و خود  گذاشته  باقی  سخنرانی  بر منبر در حال  را ایستاده ص  اکرم  رسول  کرد که

  آن از  و سخنرانی  خطبه  شنیدن  الدرح  که  شتافتند. و هر کسی  تجارتی  کاروان  سوی به

من» است:  آمده  شریف  در حدیث  که دارد چنان  بر او مصداق  مثل  برگرداند، این  روی

والذيالحماريحملكمثلفمثلهيخطباممواإلةالجمعيومتكلم ،نصتألهيقولاسفارا،

بگوید،   سخن خواند می  خطبه  امام  که ـ درحالی  در روز جمعه  : هر کسةجمعلهليس

او   به  که  او کسی  دارد و برای چند را برمی  کتابی  که  است  خری  او مانند داستان  داستان

 «ستمگر را  و خداوند قوم»«.  نیست  ای ! نیز جمعه باش  و ساکت  فراده  گوید: گوش می

  اول  اند. و در قدم اختیار کردهرا   ستم  رو که  از آن «کند نمی  هدایت»  طور عام به

 دارند. قرار  آنان  در زمره  یهودیان

 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ                 ڭ  

 ڭ  
  ایشانند که فقط  پنداشتند که داشتند و می  و برتری  فضیلت  ادعای  بر سایر مردم  یهودیان

  خدای  پس باشند می  وی  و عزیزان  و فرزندان  خدا  ستاندو  مردم  همه  از میان



 

0033 

بگو: »آنان:   کردندبه  را مطرح  باطل  ادعای  این  چون  دستور داد که  پیامبرش  به  سبحان

  مردم  خدایید نه  شما دوستان  پندارید که اید، اگر می شده  یهودی  که  کسانی  ای

  دست  و برتر خویش  گرامی  جایگاه  خود به  زعم  تا به «کنید  مرگ  آرزوی  دیگر پس

  به  که  کسی باشید زیرا می  خدا  دوستان  پندار که  در این «اگر راستگو هستید»یابید 

  رهایی  پرمحنت  سرای  دارد تا از این  باشد، قطعا دوست  داشته  خود یقین  بودن  بهشتی

؛  گفت  لعین  ابوجهل فرمود:  که  آمد است  عباس ابن  روایت  به  شریف  یابد. در حدیث

  را بر گردنش  پایم و  کرده  لگدمال  ، او را زیر پایم ببینم  را در کعبه صاگر محمد 

اگر »و فرمودند:  رسید صخدا   رسول  خبر به  . پس(کنم می  اش و خفه)  فشارم می

  کنند، همگی  مرگ  رزویآ  گیرند و اگر یهودیان آشکارا او را می  کند، فرشتگان  چنین

 ص  اکرم  با رسول  که  اگر کسانی بینند و می  خود را در دوزخ  های میرند و جایگاه می
خود   برای  باز گردند، نه 1«مالعنه»  از مباهله (نصاری  یعنی)را دارند   قصد مباهله

 «. مالی  یابند و نه می  ای خانواده

  به  نسبت  انسان  دوستی  و معیار شناخت  میزان  که این کند بر می  داللت  آیه  این

 . با اوست  مالقات  برای  وی  ، آمادگی خداوند

 

 ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 خویش  دستهای  به  از پیش  که  آنچه  سبب  کنند به را آرزو نمی  و هرگز آن»

  و تبدیل  و تحریف  کفر، معاصیاز   که  آنچه  سبب  هرگز به  یعنی: یهودیان «اند کرده 

خود   اعمال  شوم  از فرجام  که کنند چرا را آرزو نمی  اند، مرگ کرده خداوند  کتاب

  زیرا از امری  است  قرآن  از معجزات  ای معجزه  آیه  این  شود که می  بیمناکند. خاطرنشان

دارد   ، بستگی است ربوطم  آینده  به  که  در امری  ملت  یک  موضع  به  دهد که خبر می

  و خداوند به»کند   ثابت خبر را  این  آید تا خالف نمی  هم  ملت  از افراد آن  یکی  سپس

 کند. می  مجازات  را در برابر اعمالشان  آنان  پس «داناست  ستمگران
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ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۉ  ۉ

 ۆئ             ۈئ  ۈئ   
 «آید می شما  سر وقت  گریزید، قطعا به می  از آن  که  مرگی  آن» صپیامبر   ای «بگو»

با   زودی به رسد و شما می  گریزانید، به  آن  سوی به  که  جهتی  از همان  مرگ  یعنی: آن

خواهید   و آشکار بازگردانیده  پنهان  دانای  سوی به  گاه آن»شما رو دررو خواهد شد 

و  «کرد خواهد  آگاهتان»  زشت  از اعمال «کردید می  آنچه  به و»  در روز قیامت «شد

 خواهد نمود.  مجازات  شما را در برابر آن

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
؛  است  دوم  ن: اذانمراد از آ «شد  ندا در داده  نماز روز جمعه  برای  ! چون مؤمنان  ای»

در   دیگری  ، اذان جز این ص  اکرم  رسول  نشیند زیرا در زمان بر منبر می  امام  که  گاه  آن

در   عثمان ، حضرت یافت  شد و توسعه  فراخ  مدینه  که  گاه  آن  نبود ولی  روز جمعه

  بام  تا بر پشت کرد افزود و امر  را در نماز جمعه  اول  اذان  صحابه  حضور و موافقت

را در دهند تا   اول  اذان بود،« زوراء«  آن  نام  مسجد که  در نزدیک  مدینه  منزل  بلندترین

  بانگ  نماز روز جمعه  برای  ! چون را بشنوند. آری  آن  مدینه  در دور دستهای  مردم  همه

ذکر و یاد   یسو یعنی: به «کنید  ذکر خداوند سعی  سوی به  پس»شد   در داده  اذان

ـ   است  در مساجد جامع  خطبه  استماع  نزد جمهور فقها مراد از آن  ـ که  خداوند

  سوی به  آوردن  ، وضوء و روی مانند غسل ؛ نماز جمعه  اسباب  کردن  آماده  بشتابید و به

«  سعی«  به  نماز جمعه  سوی به  بروید. از رفتن یعنی ﴾ڀ﴿شوید.   مسجد مشغول

و نشاط و   با همت  مسلمان  انسان  که  است  مطلوب تعبیر شد زیرا«  شتافتن«  یعنی

.  است  و عزم  مفید جدیت  برخیزد زیرا لفظ سعی  جمعه نماز  ادای  برای  و عزم  جدیت

مراد   برود بلکه  نماز جمعه  سوی به  تند و سریع  انسان  که  نیست  این«  سعی»مراد از   البته

  آمده  عمل  به  نماز نهی  سوی به  از تند رفتن  چرا که  است  نماز جمعه به  و عنایت  توجه



 

0030 

  نماز به  سوی را شنیدید، به  اقامت  چون»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است

را دریافتید بخوانید   آنچه  نکنید پس  بروید و شتاب  راه  باید با وقار و آرامش افتید و  راه

  به  شریف  در حدیث  همچنین«. رسانید  اتمام را به  شد، آن  از شما فوت  که  وآنچه

 نماز صخدا   ما با رسول  که  فرمود: در اثنایی  که  است  آمده  ابوقتاده  روایت

نماز  ص  اکرم  رسول  چون  شد. پس  شنیده  مردانی  همهمه  صدای  ، بناگاه خواندیم می

! فقط  گفتند: هیچ ؟ است  شده  شما را چه»فرمودند:   مردان  آن  به  کردند، خطاب  را تمام

  به  که  نکنید و هنگامی  . فرمودند: دیگر چنین کردیم می  نماز حرکت  سوی به  با شتاب

  آنچه  باشد پس  شما حاکم بر  وقار و آرامش  بروید که  راه  ای گونه روید، باید به نماز می

 «.رسانید  اتمام  به را  شد، آن  از شما فوت  که  را دریافتید بخوانید و آنچه

نامیدند «  جمعه» نماز،  برای  در آن  مردم  اجتماع  سبب  روز را به  این  که  ذکر است  شایان

  اولین  که  است  نقل نامیدند. می  رحمت  یعنی«  عروبه»روز را   این  اعراب  از آن  و قبل

روز نزد او   در آن  مردم  رو که  بود، از آن  لؤی  بن بنامید، کع  را جمعه  آن  که  کسی

برگزار  صخدا   رسول  که  ای جمعه  ؛ اولین که  ذکر است  بودند. شایان  کرده  اجتماع

  بنی  را در سرای  جمعه و نماز  کرده  هجرت  مدینه  به  که  گاه  کردند در قباء بود آن

،  مدینه  به صخدا   رسول  از هجرت  قبل  که  سیک  نمودند و اولین  اقامه  عوف بن سالم

  مایلی  در یک  واقع  ای را در قریه  آن  بود که  زراره کرد اسعدبن  اقامه  را در آن  نماز جمعه

  شد اما در آن  فرض  در مکه  نماز جمعه» گوید: می  حجر عسقالنی  کرد. ابن  اقامه  مدینه

شعار نماز   که  علت  بود. یا بدان  اندك  مکه در  مانانتعداد مسل  که نگردید، چرا  اقامه

  را پیش  کار دعوت  طور پنهانی  به  مکه در ص  اکرم  و رسول  است  اعالن  جمعه

 «. نداشت ظهور  شعار در آنجا زمینه  بردند و این می

و  دخری  ، معامله جمعه  اذان  شنیدن  یعنی: در هنگام «را رها کنید  و خرید و فروش»

شود  می  ملحق  خرید و فروش  معامله  نیز به  سایر معامالت  کنید. البته  را ترك  فروش

  اعمال  مهمترین از  معامله  این  که  است  آن  برای«  خرید و فروش«  ذکر اختصاصی  پس

  شود لذا این می  مشغول  آن  در روز به  شخص  که  است  معیشت  کسب  اسباب  مربوط به

در روز   ، چون باشد. بنابراین می دیگر نیز  و معامالت  تجارت  انواع  تمام  مفید ترك  معنی
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. با  روا نیست  ای و معامله  خریدو فروش  نوع  ، هیچ گفت  نماز اذان  برای  مؤذن  جمعه

  است  شرعا حرام  وقت  در این  معامله هرچند  ها برآنند که و شافعی  وجود، احناف  این

و   شود زیرا نهی و منعقد می  است  صحیح  معامله  ، آن گرفت  انجام  ای معامله  انچهاما چن

باشد. اما  می  الهی  از فرض  خاطر غفلت  به  نهی  بلکه  نیست  معامله  نفس  متوجه  حرمت

  شتافتن «این».  است  و فسخ  نیست  صحیح  معامله  ها آن ها و مالکی در نزد حنبلی

یعنی: بهتر از  «بهتر است  برایتان»  خرید و فروش  وفروگذاشتن خداذکر   سوی به

  خدا  فرمان  زیرا بر امتثال  نماز است  سوی به  سعی  فروگذاشتن و  معامله  دادن  انجام

  و دانایی  علم  یعنی: اگر از اهل «دانید اگر می»باشد؛  می  مترتب  بزرگی  اجر و جزای

شما   نماز برای  سوی به  شتافتن  ماند که نمی  بر شما پنهان  حقیقت  مسلما این هستید،

 . و داد و ستد است  معامله بهتر از

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

 ڃ  
شدید   فارغ  آن  کردید و از ادای  نماز را تمام  یعنی: چون «شد  نماز گزارده  و چون»

  گذران در امر  بدان  که  و کاروباری  و معامله  تجارت  برای «ویدش  پراکنده  در زمین»

  وجوب  نه  است  امر در اینجا مفید اباحت  شود که می  نیاز دارید. خاطرنشان  تان زندگی

و از »دانند.  می  اباحت  برای  را بعد از نهی  هر امری  که  کسانی  برای  است  و حجتی

  است  کرده  و انعام تفضل  بر بندگانش  بدان  که  وی  : از رزقیعنی «کنید  طلب هللا  فضل

 «را بسیار یاد کنید و خداوند»کنید   و کار طلب  و کسب  معامالت  و از فواید و منافع

  او را با شکرگزاری و  نکرده  را فراموش  خدا  پس  و معامله  فروش و خرید  در اثنای

، بسیار یاد  است  کرده  هدایتتان  آن  سوی به  که  ای رویو اخ  خیر دنیوی  در قبال  و سپاس

  گفتن  کند؛ چون می  نزدیک  وی  شمارا به  که  اذکاری  وسیله  کنید و نیز او را یاد کنید، به

. در  خیر دنیا و آخرت  به «تا رستگار شوید» ، تکبیر، استغفار و مانند اینها حمد، تسبیح

الشريكوحدهالاهللإلهإفقال السواقاألمنسوقاًدخلمن»است:   آمده  شریف  حدیث

لفأومحاعنهحسنةلفألفألهاهللقدير،كتبشيكلالحمدوهوعليولهالملكلهله



 

0032 

  له  له  الشریک  وحده  االاهلل بازارها درآید و بگوید: الاله از  بازاری  به  : هر کسةسيئلفأ

نویسد  می  او هزارهزار حسنه  قدیر، خداوند برای  شی  کل  الحمد، وهو علی  وله  الملک

 «.کند می را محو  و از او هزار هزار گناه

 را در  جمعه  و امور مربوط به  از احکام  بعضی  نماز جمعه  اهمیت  مناسبت  و به

 کنیم: می  اینجا نقل

  رأی  و این  است  عین  فرض  هر مسلمانیبر   نماز جمعه  ادای  آیه  این  دلیل  ـ به 1

عنقوامألينتهين»شریف:   حدیث  این  دلیل  باشد و نیز به می  و جمهور ائمه  جمهور امت

ثمقلوبهمعلياهللليختمنوأالجمعاتودعهم از   هایی گروه : بایدالغافلينمنليكونن،

نهد،  مهر می  دلهایشان بر  عزوجل  خدای  یر آنبردارند، در غ  دست  جمعه  نمازهای  ترك

من»است:   آمده  شریف  حدیث در  همچنین«. شوند می  از غافالن  طور قطع  به  سپس

طبعمراتثالثةالجمعترك بها،   سبک  را از روی  جمعه  : هر کسقلبهعلياهللتهاونا

ذکر   شایان«. گذارد مهر می  بر دلش خداوند کند،  بار ترك  سه  انگاری و سهل  گرفتن

  بنابراین  است  مکلفین  به  اجماعا مخصوص ژڭ ڭ  ڭژ خطاب:   که  است

که جز با   و پیرمردانی  ، نابینایان ، زنان ، بردگان مسافران گیر، زمین  ، اشخاص بیماران

 نیستند.  آن  انجام  به  ـ مکلف  توانند ـ در نزد ابوحنیفه نمی  رفته  راه  راهنما به

  حدیث زیرا در  است  مستحب  طور زودهنگام به  وقت  در اول  نماز جمعه  به  ـ رفتن 2

رفتند  می  نماز جمعه  به  وقت  در اول  و مسلمانان صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف

  در حدیث  . همچنین آن  کردند مگر بعد از ادای نمی  )نهار( را تناول  چاشت  و غذای

  به  اول  ساعت در  کند سپس  جمعه  غسل  در روز جمعه  هر کس»است:   آمده  شریف

  نماز جمعه  به  دوم  در ساعت  و هر کس  است  کرده  را قربانی  شتری  نماز برود، گویی

برود،   نماز جمعه  به  سوم  در ساعت  و هر کس  است  کرده  را قربانی  گاوی  برود، گویی

  نماز جمعه  به  چهارم  ساعت در  و هر کس  است  کرده  را قربانی  داری اخش  قوچ  گویی

  نماز جمعه  به  پنجم  در ساعت  و هرکس  است  کرده  را قربانی  ماکیانی  مرغ  برود، گویی

آید   بیرون  خطبه  برای  امام  چون  پس  است  نموده  را صدقه  مرغی تخم  برود، گویی

 «.دهند فرامی  ذکر گوش  وند و بهش حاضر می  فرشتگان
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حق» : است  آمده  شریف  . در حدیث فرض  نه  است  یا مستحب  سنت  جمعه  ـ غسل 1

بر   خداوند است : حقوجسدهرأسه،يغسليامأةسبعكلفييغتسلنأمسلمكلعليهلل

«. را بشوید  خویش  دنکند و سر و ب  روز یکبار غسل  در هر هفت  که  هر مسلمانی  ذمه

  وضو کند و وضوی  در روز جمعه  هر کس: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  فرادهد و خاموش  و گوش  رفته  نماز جمعه  سوی به  را نیکو گرداند، سپس  خویش

روز   سه  اضافه  را به دیگر  تا جمعه  جمعه  این  میان  او گناهان  برای باشد، خداوند

  ها مشغول سنگریزه  خود رابه  یعنی)کند   را لمس  سنگریزه  آمرزد و هر کس می دیگر

در   که  است  نمازگزار مستحب  برای  همچنین«.  است  داده  انجام  ای قطعا کار بیهوده (کند

کند،   استعمال  مواد خشبوکننده را بپوشد، عطر و  خویش  جامه  بهترین  جمعه  مراسم

 بدارد.  ود را پاکیزهبزند و خ  مسواك

گوید:  می حنبل بن احمد  امام  شود. ولی شود، ساقط نمی  در روز عید واقع  ـ اگر جمعه 4

 «.شود ساقط می  جمعه  یکجا شد، فرض  عید و جمعه  چون»

  است  واجب (: ذکر خداونداهلل)ذکر  سوی )سعی( به  شتافتن  که  است  آن  ـ صحیح 5

 شود. ـ می  ـ هر سه  و موعظه  از، خطبهنم  ( شاملهللو )ذکر ا

  جمعه اند زیرا کرده  اجماع  نماز جمعه  شرط وجود عدد در برگزاری  ـ علما بر تحقق 9

  وجود دارد. ازنظر امام  در آن  که  اجتماعی  سبب  مگر به  است  نشده  نامیده  نام  این  به

حاضر باشند،   در نماز جمعه  بجز امام باید  که  تعدادی  محمد، حد اقل  و امام  ابوحنیفه

بعدا   که  روایتی استناد  ها به مالکی  باشند. ولی  هرچند مسافر یا مریض  است  تن  سه

تعداد   ها اقل و حنبلی ها اند. و شافعی شرط کرده  تن را دوازده  تعداد آن  آید، حداقل می

  آن  و از اهل  نبوده  هم مسافر  که نشرط ای  اند به ذکر کرده  تن  را چهل  در آن  حاضران

 باشند.  منطقه

  صحیح اسالمی(  دولت  )رئیس  و حضور امام  اذن  بدون  نماز جمعه  ـ برگزار نمودن 7

 . است  را شرط کرده  وی  ، یا اذن ، یا جانشین وجود امام  اما ابوحنیفه  است

 خواهد شد.  بعد اشاره  در آیه  خطبه  احکام  و به
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ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ     ڃ 

 ک  ک
  گرفته قرار  در فقر و فاقه  مدینه  اند: مردم  کرده  نقل  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  جمعه  ایراد خطبه  مشغول ص  اکرم  رسول  که بود و درحالی  ای بودند، روز جمعه

و از   شتافته  آن  سوی به  سراسیمه  مردم  سر رسید پس  از شام  ای تجارتی  کاروانبودند، 

مرد و   دوازده ـ در مسجد جز  روایتی  ـ بنا به  شدند تا بدانجا که  متفرق  محضر ایشان

  آن  سوی به ببینند،  لهوی یا  تجارت  و چون»شد:   نازل  نماند پس  باقی  زن  هفت

از   شود ولهو: عبارت می  ها و دادوستدها را شامل کسب  انواع  تمام تجارت: «بشتابند

  متفرق  درحالی یعنی: ژ چ  ڇژ .  و ساز و آواز است  مانند طبل  سرگرمی  اسباب

بر منبر  «رها کنند  ایستاده و تو را»اند  آورده  روی  تجارتی  کاروان  سوی به  شوند که می

از »باشد؛  می  برین  بهشت همانا  که  بزرگ  ز پاداشا «نزد خداوند است  بگو: آنچه»

  و به  شتافته  آن  سوی به  که دو کاری  یعنی: از آن «بهتر است  و از تجارت  سرگرمی

گذاشتید، بهتر  را فرو ص  اکرم رسول  خطبه  در مسجد و شنیدن  ماندن  باقی  خاطر آن

شوید، بر او   روزی  از او طالب  پس «است  دهندگان  روزی  و خداوند بهترین»  است

  تحصیل  کار از اسباب  شوید زیرا این  متوسل او  سوی به  طاعت  کنید و با انجام  توکل

 باشد. شما می  سوی به  آن  کننده جلب  عوامل  و از بزرگترین  رزق

  بیان  جمعه  خطبه  را پیرامون  ، احکامی کریمه  آیه  در این  ذکر خطبه  مناسبت  علما به

 پردازیم: می  از آن  موارد مهمی  به  اند که کرده

  علیه  متفق  است  حکمی  بایستد و این  ایراد خطبه  در اثنای  خطیب  که  است  ـ مشروع 1

  جز در حالت  بعد از ایشان  خلفای  و همچنین ص  اکرم  رسول  که  رسیده  اثبات  زیرا به

اگر   پس  است  سنت  نزد ابوحنیفه  در خطبه  اما ایستادناند.  ایراد نکرده  خطبه  ایستادن

  شود ولی می  مقصود حاصل باشد زیرا ایراد کرد، جایز می  خطبه  نشسته  حالت  به  امام

ها  ها و حنبلی اما در نزد شافعی  است  واجب  ها ایستادن . در نزد مالکی با کراهیت  همراه

 کند. پیدا نمی  صحت  آن  به جز  خطبه ، بنابراین  شرط است  خطیب  ایستادن



 

0032 

 جز با  و نماز جمعه  است  شرط انعقاد جمعه  ایراد خطبه  ـ جمهور علما برآنند که 2

 شود. نمی  صحیح  ابراد خطبه

  حدیث دهد زیرا در  تکیه  یا عصایی  بر کمان  ایراد خطبه  باید در حال  ـ خطیب 1

خدا   رسول فرمود:  که  است  آمده  وقاص ابی از سعدبن  ماجه ابن  روایت  به  شریف

  در جمعه  چون دادند و می  تکیه  خواندند، بر کمانی می  خطبه  در غزوات  چون ص

 دادند. می  تکیه  خواندند، بر عصایی می  خطبه

زیرا  بگوید  سالم  بر منبر باال شد، باید بر مردم  خطیب  وقتی  ـ جمهور علما برآنند که 4

بر  ص  اکرم  رسول  چون  که  است  آمده كهللعبدا  جابربن  روایت  به  شریف  ثدر حدی

  ، سنت خطیب  گفتن سالم  گفتند. اما در نزد مالک می  سالم  رفتند، بر مردم منبر باال می

 . نیست

ایراد   اکبر و اصغر( در حین  )حدث  و جنابت  وضویی از بی  ، پاکی ـ در نزد شافعی 5

اگر   پس  است  الزم  ولی  امر شرط نیست  اما در نزد جمهور فقها این  استشرط   خطبه

 دارد.  ایراد کرد، صحت  خطبه  آن  بدون  خطیب

  خدای  حمد و ستایش  خطیب  که  است  این  حد خطبه  کمترین  ـ اکثر فقها برآنند که 9

  ای و آیه کند  سفارش  الهی  تقوای  درود بفرستد، به ص و بر پیامبرش  را گفته  عزوجل

  آیه  خواندن  جای به  دوم  کند مگر در خطبه  نیز چنین  دوم  را بخواند. و در خطبه  از قرآن

  بر آن  ابوحنیفه  ولی شود. می  محقق  ، خطبه کمتر از این  . و به است  واجب  کردن دعا

  درست  وی  کرد، خطبه  ، یا تکبیر بسنده بر حمد، یا تسبیح  در خطبه  اگر امام  که  است

  به  ، سپس« الحمد هلل»بر منبر باال شد وگفت:   عثمان  که  است  شده  زیرا روایت  است

  کردند و شما به می  را آماده  مقالی  مقام  این  ابوبکر و عمر برای»درافتاد و گفت:   لرزه

«. ها خواهد آمد ا خطبهشم  به  زودی هستید و به  قوال  نیازمندتر از امامی  فعال  امامی

  بود و کسی  در محضر صحابه  وی  عمل  از منبر فرود آمد و نمازگزارد و این  سپس

 انکار نکرد.  بر وی  هم  از ایشان

 که  است  این  و سنت  است  واجب  امام  ایراد خطبه  در هنگام  حاضران  ـ سکوت 7

و  شنوند نمی  که  کسانی  نوند و چهش را می  خطبه  که  کسانی  کنند، چه  سکوت  همگی 



 

0034 

بگوید، کار   سخن  خطبه  در اثنای  ـ در اجر برابرند و هر کس هللشاءا  ـ ان  هر دو گروه

 شود. نمی فاسد  گفتن سخن  با این  نمازش  ولی  است  داده  را انجام  ای لغو و بیهوده

  مردم  سوی ـ رو به ص  اکرم ولرس  از فعل  پیروی  باید ـ به  بر منبر رفت  چون  ـ امام 8

 نماید.

  خطبه  امام  مسجد وارد شد که  به  در حالی  هر کس  ـ جمهور فقها برآنند که 3

  به  شریف  نماز بگزارد و بعدا بنشیند زیرا در حدیث  خواند، باید دو رکعت می

از   یکی  در روز جمعه  چون»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده جابر روایت

 بگزارد و باید در آنها به  باید دو رکعت  خواند پس می  خطبه  امام  آمد که  در حالی شما

  حال در  که  است  این  زهری  شهاب و ابن  مالک  اما رأی«. نماید  عمل  اختصار و سبکی 

  یراد خطبها  برای  امام  شدن  نباید نماز گزارد زیرا بیرون  ایراد خطبه  به  امام  بودن  مشغول

 کند. می  را قطع  ، کالم وی  نماز را و کالم

  شریف  زیرا در حدیث  است  مکروه  امام  ایراد خطبه  در حال  شدن  ـ خواب 11

 از  یکی  چون»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  جندب بن سمره  روایت به

  رفیقش  نشستن  جای  باید به)چرت( در رسید،   پینکی  خواب  خطبه  شما را در اثنای

از   خواب خود جابجا شود تا  یعنی: از جای«. خود بنشاند  جای  را به  و رفیقش  نشسته

 برود.  سرش

  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  ؛ از آن  است  آمده  احادیثی  جمعه  ـ در فضیلت 11

و »فرمودند:   گاه  آن  کرده  یادآوری  از روز جمعه صخدا   رسول  که  است  ابوهریره

  همراهی  ساعت  نماز با آن  ادای  درحال  مسلمانی  بنده  هیچ  که  است  ساعتی  در آن

را   آن  تعالی  حق  که طلبد مگراین نمی  چیزی  عزوجل  از خدای  حال  کند و در همان نمی

  از ابوموسی  مسلم  صحیح  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. دهد می  وی  به

در روز  (دعا  اجابت  ساعت یعنی)  ساعت  این»فرموند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده

 «.شود می  نماز تمام  که  گاه آن نشیند تا بر منبر می  امام  که  است  آن  از میان  جمعه

 الحمد» بود:  چنین صخدا   رسول  صدر خطبه  که  است  آمده  زهری  ـ در روایت 12

ومنلهفالمضليهداهللمننفسنا. أشرور   من  ، ونعوذ به ونستغفره  ونستعینه  نحمده  هلل



 

0080 

بشيراًبالحقرسلهأ،ورسولهعبدهمحمداًنأوالاهللإلهإالنأ.ونشهدلهفالهادييضلل

ربنااهللنسأل.مافقدغوييعصهفقدرشدومنورسولهاهلليطع.منةالساعيديبينونذيراً

 «.ولهبهنمانحنإ،فسخطهويجتنبرضوانهويتبعرسولهويطيعيطيعهيجعلناممننأ
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 ﴾ منافقون  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  مدنی

 

  واقفم و  منافقان  ها و اوصاف رسوایی  با بیان  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

  متضمن  سوره  شد. این  نامیده«  منافقون»،  و مؤمنان ص  اکرم  رسول  علیه  آنان  دشمنانه

 . است  آنان  های و دسیسه  منافقان  اخالق  علیه  سختی  هجوم

 

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

 ڻ  ڻ   
  پنهان و کفر را  را آشکار کرده  اسالم  که  است  کسی  منافق «نزد تو آیند  منافقان  چون»

حاضرشوند؛   مجلست  تو رسند و به  به  منافقان  ! چونصپیامبر   ای  دارد. یعنی می

  که  دهیم می  گواهی» است:  در دلهایشان  را که  آنچه  خود خالف  زبانهای  به «گویند می»

  کنند، برای مؤکد می« تأکید  الم»را با   شان گواهی  منافقان «تو پیامبر خدا هستی  گمان بی

صادر   و عقیده  نیت  با خلوص  وهمراه  دل  ، از صمیم گواهی  این  که این  اشعار و اعالم

  که  خوریم و سوگند می  دانیم یعنی: می  است  و نحلف  )نشهد(، نعلم  . معنای است  شده

از   است  تصدیقی  این «تو پیامبر اویی  هداند ک و خداوند می»  خدا هستی  تو رسول

  متضمن  منافقان  سخن  کهصمحمد   رسالت  حقانیت  بر گواهی  عزوجل  خدای  جانب

  این  ، متوجه بعدی  در جمله  منافقان  تکذیب  شود که نمی  فهمیده  تا چنین  است  آن

  ادعا که  در این «نددروغگوی  منافقان  دهد که می  و خداوند گواهی»باشد  می  حقیقت

، هرچند  است  عقیده  و خلوص  قلب  از صمیم ص  اکرم  رسول  بر رسالت  شان گواهی

  ، دروغ است  رسالت  بر صحت  زبان  به  دادنشان  صرفا گواهی  که  محض  لفظ و بیان

 . است  حق  سخنشان  زیرا لفظ این  نیست

 

 

 



 

0088 

 ے  ۓ            ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے       
خود   ایمان  شما درباره  به  را که  یعنی: سوگندهایی «اند خود را سپر گرفته  سوگندهای»

خود را   سر آن  دارد و در پشت  را از گزند شما نگه  اند تا آنان داه خورند، سپر قرار می

  گواهی أشهد:» فظ:ل  که  است  بر آن  تعبیر دلیل  و اسیر نشوند. این  دارند تا کشته  پنهان

و جهاد   را از ایمان  مردم یعنی:« اند خدا باز داشته  از راه  پس».  سوگند است«  دهم می

از   که  در نبوت  زدن و طعنه  جویی عیب ، پراکنی  شک  سبب  اند، به باز داشته  و طاعات

 . خدا  از راه  تنو بازداش  از نفاق «کنند می  آنان  آنچه  بد است  چه»  است  سرزده  آنان

 

 ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  
  آنان  که  است  آن  سبب  به»  زشت  و اعمال  خدا  از راه  ، بازداشتن گفتن  دروغ «این»

  کریمه  قولی: آیه به امر.  در باطن «کافر شدند  سپس»  نفاق  از روی «آوردند  ایمان

خود برگشتند   از ایمان و  مرتد شده  آوردند، سپس  ایمان  شد که  ازلن  گروهی  درباره

  به  ایمانی  دیگر بعد از این لذا  کفرشان  سبب  به «شد  مهر نهاده  بر دلهایشان  پس»

و رشد   صالح  را که  فهمند آنچه نمی و «یابند در نمی  آنان  پس»یابد  نمی  راه  دلهایشان

 . ستا  در آن  شان و هدایت

 

وئ   ائ  ائەئ  ەئ  وئ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى

 ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ         ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ     ىئ   
منظر  و  و هیأت  یعنی: شکل «آورد  شگفت  تو را به  ، بدنهایشان را ببینی  آنان  و چون»

دارند   و بارونق  تروتازه  و شمایلی  شکل  آنان  چرا که  آور است شگفت  بیننده  برای  آنان

  و راست  حق سخنشان  که  و پنداری «دهی  گوش  سخنشان  گویند، به  سخن  و چون»

  ابی بن هللعبدا  که  ذکر است  دارند. شایان  و بلیغ  فصیح  و بیانی  زبان  که  ، از بس است

  ل، رسو گفت می  سخن  منظر بود و چون  ، تنومند و خوش فصیح  شخصی  منافقان  رئیس

 «بر دیوار  داده  اند تکیه الوارهایی  آنان  گویی»دادند  فرامی  گوش  سخنش  به صخدا 



 

0080 

چوبها و   ، به داده  تکیه  حال  بهص  اکرم  رسول  خود در مجالس  در نشستن  منافقان

  یچیز  نه  که  ، چوبهایی است  داده  دیوار تکیه  به  اند که شده  تشبیه  ای تهی  میان  الوارهای

مند گردد  بهره  از آن  صاحبش  که و علمی  نافع  دانند زیرا از فهم می  فهمند و نه می

را بر ضد خود   هر بانگی»باشند  می  فهم و  فاقد درك  الوارها اشباحی  که اند چنان خالی

اند  تهی  چنان  و معنویت  خود، از باطن  اجسام  با وجود تنومندی  یعنی: آنان «پندارند می

کنند  پندارند و تصور می خود می  علیه  هالکی  بانگ را  شنوند، آن می  را که  هر بانگی  هک

جبونند و   که  ، از بس است  فرود آمده  و برآنان  قرار داده  را هدف  آنان  بانگ  آن  که

  بدون  و صورتهایی  ارواح  بدون  اشباحی  آنان  پس  است  بیمناك و  مرعوب  دلهایشان

نگرد  نمی  صورتها و اموالتان  به خداوند»است:   آمده  شریف  حدیث هستند. در  یمعن

 آنان  درباره  داشتند که  بیم  از آن  قولی: منافقان  به«. نگرد می  دلها و اعمالتان فقط به  بلکه

  نآنا»گرداند   را مباح  را بدرد و خونها و مالهایشان  هایشان پرده  شود که  نازل  آیاتی 

 یابند، یا  تو دست  علیه  فرصتی  به  که از این «برحذر باش  از آنان  اند پس خود دشمن

 هستند  کافرت  دشمنان  برای  جاسوسانی  گردند زیرا آنان  آگاه  از اسرارت  بر چیزی

  یا این خود طرد نماید.  کند و از رحمت  را لعنت  آنان  یعنی: خدا «خدا بکشدشان»

یعنی:  «روند؟ می  بیراهه  چگونه»را بگویند   سخن  این  که  مؤمنان  به  است  تعلیمی

  انحراف  گرایند و تا کجا از حقیقت کفر می  سوی به  و از آن  برگشته  از حق  چگونه

  رسول  که است  آمده  احمد از ابوهریره  امام  روایت  به  شریف  اند؟ در حدیث یافته

تحيتهميعرفونعالماتافقينللمننإ»فرمودند:  صخدا  وطعامهمةلعنبها  ،ةنهب،

والغلولوغنيمتهم واليأتونإالمساجديقربون، المستكبرينالدبرا،إةالصالالهجرا،

خشبواليؤلفونيألفون صخببالليل، با   هستند که  هایی نشانه  دارای  : منافقانبالنهار،

  بی)  غارت  و غذایشان  است  آنها لعنت  گفتن  د: درود و شادباششون می  آنها شناخته

  مساجد نزدیک  به  و گرانباری  سستی ، جز با و خیانت  غلول  و غنیمتشان (خیر و برکت

  الفت  اند، نه آیند، مستکبر و گردنکش نمی نماز  به  شوند و جز در آخر وقت نمی

  داری زنده  شب)  اند در شب خواب  ند، سنگینگیر می قرار  مورد الفت  گیرند و نه می

 «.اند در روز کشنده و داد  و جیغ (کنند نمی



 

0089 

 

 ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
کند،   آمرزش  شما طلب  شود، بیایید تا پیامبر خدا برای  گفته  آنان  به  و چون»

در   میلی بی  نشانه  و به  سخن  این  تمسخر به  یعنی: از روی «خود را برگردانند  سرهای

پیچانند  دهند و می می  را تکان  خویش  خود، سرهای  برای صپیامبر   خواهی آمرزش

 و درخواست ص  اکرم  از رسول «تابند برمی  روی  تکبرکنان  که  بینی را می  وآنان»

را   خواهی بینند وآمرزش می  خود زیرا خود را بزرگتر از آن  برای  ایشان  خواهی آمرزش 

 کنند. تصور می  ارزش حقیر و بی

  رسول نزد  شد؛ کاش  گفته  ابی بن هللعبدا  گوید: به می  کریمه آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده

تکبر و   نشانه  خواستند. اما او به می  تو آمرزش  تا برای  رفتی می صخدا 

 شد.  نازل  آیه  این  اهگ  را برگرداند. آن  سرش  بینی خودبزرگ

 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  
 «نخواهی  آمرزش  ، یا برایشان بخواهی  آمرزش  برایشان  ، چه است  یکسان  آنان  برای»

و بر   شردهف  خود پای  بر نفاق  رو که  رساند، از آن نمی  سودی  آنان  کار به  هرگز این

  که  یعنی: مادامی «را نخواهد آمرزید  هرگز خداوند آنان»ورزند  کفر خود استمرار می

 «کند نمی  هدایت را  فاسقان  خداوند گروه  گمان بی»باشند   داشته خود قرار  بر نفاق

  های نافرمانی در  و فروروی  طاعت  از دایره  رفتن  در بیرون  را که  یعنی: کسانی

 دارند. قطار قرار  این  اول  در صف  منافقان  اند، که فشرده  پای دخداون

ٱ    ٻ  ٻ   ژ  آیه  کند: چون می  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  جریر طبری ابن

  رسول شد،  نازل« 81/ توبه» ژ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

هفتاد بار  بر  پس  شده  داده  رخصت  هیخوا در آمرزش  برایم»فرمودند:  ص  اکرم
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خداوند   پس«. بیامرزد  آنان بر  عزوجل  اید، شاید خ افزایم می  آنان  برای  خواهی آمرزش

 . ژ...ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   ژفرمود:   نازل  متعال

 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ    ڄ  ڄ  ڃ 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  
  این  اول  پردازد، نمونه می  منافقان  های از دشمنی  دو نمونه  بیان  به  تعالی  حق  سپس

 خدا هستند انفاق  نزد رسول  که  گویند، بر کسانی می  اند که  کسانی  آنان»است: 

و » مهاجرانند  کسان: فقرای  از این  . مراد آنان وی  از پیرامون «شوند  نکنید تا پراکنده 

  این  دهنده او قطعا روزی  پس «خداست  ازآن  آسمانها و زمین  ایه گنجینه  که آن  حال

 خداوند  دست  به  ارزاق  های خزانه  که «یابند در نمی  منافقان  ولی»  است  مهاجران

 دارد. نمی  ارزانی  گشایش  بر مؤمنان  متعال  خدای  پندارند که ، می و بنابراین  است

خود   یاران  به  که  شنیدم  ابی بن هللگوید: از عبدا می  لنزو  سبب  در بیان  ارقم زیدبن

  پراکنده  وی  نکنید تا از پیرامون  هستند خرج صنزد محمد  که  بر کسانی»گفت:  می

رساند، ص   اکرم  رسول  را به  و او آن  گفتم  عمویم  را به  وی  سخن  این  پس«. شوند

و   ابی بن هللعبدا  دنبال  به  گاه  . آن کردم  نقل  نایشا  را به  مرا خواستند و جریان  ایشان

  رسول  اند. پس نگفته را  سخن  این  فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند که  یارانش

  من  به  سختی  حالت  چنان  بر اثر آن  نمودند که  را تصدیق  و آنان  مرا تکذیب ص  اکرم

  ام بود و در خانه  نداده  دست  من  به  حالت  آنهرگز مانند   از آن  قبل  داد که  دست

  به  ، ایشان آیات  این  شد. بعد از نزول  نازل ژ...ک   ک  گ  ژ آیه:   گاه  ... آن نشستم

  همانا خداوند»فرمودند:   خواندند، سپس  را بر من  آیات  فرستادند و این  من  دنبال

 «.کرد  تو را تصدیق
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ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  

 ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  
  غزوه از «باز گردیم  مدینه  گویند: اگر به می»است:   این  منافقان  از دشمنی  دوم  نمونه

 خواهد  تر را از آنجا بیرون زبون  ، آن عزتمندتر است  که  کس  قطعا آن»  مصطلق بنی

  عزیزتران از  ملعون  مراد آن  بود که  منافقان  رئیس  ابی بن هلل، عبدا سخن  این  گوینده «کرد

  اکرم  ، رسول گان فرومایه و  تران از ذلیل  و مرادش  و همراهانش  ، خود وی گان و بلندپایه

 بودند.  ایشان  و همراهان ص

مود: فر  که  است  کرده  روایت  ارقم از زیدبن  آیه  این  نزول  سبب  احمد در بیان  امام

و   مهاجران از  یکی  که  و دو تن  حضور داشتم 1 تبوك  در غزوه صخدا   با رسول  من

  ابی بن هللعبدا  کردند پس  کشمکش  با هم  آب  از انصار بودند، بر سر نوبت  دیگری

خواهد   بیرون  آن ، خوارتر را از عزیزتر است  که  کس  ، آن بازگشتیم  مدینه  گفت: اگر به

  ... و ادامه  ساختم  آگاه  وی  سخن  را از این  و ایشان  آمدم ص  اکرم  نزد رسول  کرد، من

 . است  قبل  در آیه  ذکر شده  نزول  ، مانند سبب داستان

  و غلبه  یعنی: قوت «است  و مؤمنان  خداوند و پیامبرش  ، خاص عزت  که آن  حال»

و   پیامبران گرداند؛ از  پیروزشان او عزتمند و  که  است  و کسانی  خداوند  مخصوص

و   ، سردرگمی حیرت ، از فرط جهل «منافقان  ولی»  غیر آنان  نه  نیکوکارش  مؤمن  بندگان

را.   روشن  حقیقت  این «دانند نمی»  است  شده  مهر زده  بر دلهایشان  که  جهت  نیز از آن

  پدرش  به  غزوه  در همان  سلول نب ابی بن هللعبدا فرزند  هللعبدا  که  است  شده  روایت

  رسول  گمان که: بی  تا نگویی  نیست  خدایی جز او  که  کس  آن  گفت: سوگند به

  ؛ به باشم تر می تر و فرومایه ذلیل  که  هستم  من  تر و عزیزترند و این بلندپایه صخدا

  به  ناگزیر شد و چون  سخن  این  گفتن  به  ابی بن هللعبدا شد. پس  نخواهی  داخل  مدینه

 مرد.  از آن بعد  اندکی  آمدند، مدت  مدینه

 
                                                           

 28تفسیرالمنیر )/ ؛ . نگاه حضور نداشت  تبوك  در غزوه  ابی  بن هللزیرا عبدا  است  مصطلق بنی  غزوه  صحیح 1

224.) 
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ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  

 ھ  ے  ے  
  کسانی  از اخالق  دارد یعنی بر حذر می  منافقان  را از اخالق  مؤمنان خداوند  گاه  آن

خود   به  است  اسالم  فرایض  همانا ادای  که  د خدارا از یا  آنان  و اوالدشان  اموال  که

از ذکر  شما را  و اوالدتان  اید! اموال آورده  ایمان  که  کسانی  ای»گردانید:   مشغول

  وهر کس»  است  قرآن  ، قرائتقولی: مراد از ذکر خدا به «نگرداند  خداوند غافل

،  گروه  آن پس»شود   غافل  ز کار دیندنیا ا  به  با مشغولیت  یعنی: هر کس «کند  چنین

  برتر و باقی  را که  چیزی  اند زیرا آنان خود کامل  یعنی: در زیانکاری «خود زیانکارانند

 اند. فروخته  ای حقیر و فانی  بهای  ، به است

 

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
  روزیتان  را که  از آنچه  یعنی: برخی «کنید  ، بخشش ایم کرده  روزیتان  هو از آنچ»

  که ازآن  پیش»  است  فرض  زکات  قولی: مراد ادای کنید. به  خیر خرج  ، در راه ایم کرده

آید و او  فرود  بر وی  مرگ  اسباب  که  ترتیب  این  به «از شما بیاید  یکی  سراغ  به  مرگ

  تا مهلتی ! چرا مرا پرودگار من  بگوید: ای  پس»کند   را مشاهده  آن  ایه حضور نشانه

  کوتاه  را تا مدت  و مرگم  ندادی  مهلت  من  یعنی: چرا به «نداشتی  باز پس  نزدیک

با  «باشم  و از صالحان»  خویش  از مال «بدهم  تا صدقه»  تأخیر نیفگندی  به  دیگری

  هر تقصیرکاری احتضار  در هنگام  پس»گوید:  کثیر می . ابن شایسته  کارهای  دادن  انجام

  بپردازد ولی  مافات  تدارك  طلبد تا به عمر خود را می  شود و تمدید مدت می  نادم

 !«. هیهات
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 ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ   
  به  است  شده  شتهمحفوظ نو  در لوح  که  و عمر مقررش «فرارسد  اجلش  و هر کس»

  آگاه کنید می  آنچه  افگند و خداوند به تأخیر نمی  را به  هرگز خداوند آن»آید؛   پایان

  اعمالتان در برابر  تان ماند و او جزادهنده نمی  بر او مخفی  از اعمالتان  چیزی  پس «است

 ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  باشد. در حدیث می
  زکات  بر وی  در آن رساند، یا می هللا بیت  حج  او را به  دارد که  مالی  هر کس»فرمودند: 

در «. شود دنیا می  به  بازگشت  طالب  مرگ  پردازد، در هنگام را نمی  اما آن  است  واجب

فقط کافر   ن، آخر ای از خدا پروا کن ! عباس ابن  گفت: ای  عباس ابن  به  اثنا مردی  این

  در این  اینک»فرمود:   عباس ! ابن مؤمن  شود نه دنیا می  به  بازگشت  طالب  که  است

را تا آخر  ژ...ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ژ آیه:   گاه آن «. خوانم را می  بر شما قرآن  باره

 کرد.  تالوت  سوره

 



 

0084 

 ﴾ تغابن  سوره ﴿
 . است  ( آیه18)  و دارای  است  مدنی

 

  روز قیامت شد.  نامیده«  تغابن»،  در آن  ذکر روز قیامت  سبب  به  سوره  این تسمیه:  هوج

  شود. این می  نمایان  در آن  کافران  و خسارت  زیان  نامیدند که«  تغابن«  جهت  را از آن

 شوند. آغاز می  با تسبیح  که  است  هایی سوره  یعنی«  مسبحات»از   سوره  ، آخرین سوره

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   ٿ  
 یعنی: تمام «گوید می  ، خداوند را تسبیح است  در زمین  در آسمانها و آنچه  آنچه»

  پاکی به  و عیبی  هستند او را از هر نقص  سبحان  خدای  در آسمانها و زمین  که  مخلوقاتی 

و   نطق ، با تسبیح  این  که  کردیم  اشاره  حقیقت  این  نمایند. قبال به می  زیهو تن  یاد کرده

  این بر  دال  آیه  در این  تعالی  حق  فرموده  که چنان  فهمیم را نمی  ما آن  که  است  بیانی

  چیز نیست  و هیچ):  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ است:   معنی

آنها را   شما تسبیح  گوید ولی می  پروردگار خود تسبیح  ستایش  به  که مگر این

و   فرمانروایی  هم «سپاس  و او راست  فرمانروایی  او راست»«. 44اسراء/»یابید(  درنمی

  غیر وی  آن چیز از اینها از  دارد و هیچ  اختصاص  تعالی  حق  به  و ستایش  سپاس  هم

  هم  منت  لذا این  اوست  ها دارند، همانا از فیضاز آن  بندگانش  که  هم  ای و بهره  نیست

گرداند و  عاجز نمی چیز او را  هیچ  پس «تواناست  و او بر هر چیزی»گردد  او باز می  به

 . و برابر است  یکسان  مخلوقات  بر ایجاد تمام  قدرتش

 

 ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ       
 «مؤمن از شما  از شما کافرند و برخی  برخی  را آفرید پسشما   که  کس  آن  اوست»

  فطرت  مقتضای  و برخالف  و اختیار خود وی  و کسب  فعل  به  کافر را آفرید و کفرش

  سالم  فطرت  مطابق و  خود وی  و کسب  فعل  به  را آفرید و ایمانش  و مؤمن  است  وی

ورزد و  کافر، کفر می لذا  است  مبتنی  اخد  به  و ایمان  بر یکتاپرستی  که  است  وی
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  اینها به  کند و همه می  انتخاب را  آورد و ایمان می  ایمان  کند و مؤمن می  کفر را انتخاب

و )خواهید  و شما نمی»:  ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئوئ  ژ است:   الهی  اذن

«. 23/   تکویر« »واهدبخ  پروردگار عالمیان خداوند  که مگر آن (شما نافذ نیست  خواسته

ماند و او  نمی  بر او پنهان  ای امر نهانی  هیچ  پس «کنید بیناست می  آنچه  و خداوند به»

  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  حدیث . در است  در برابر اعمالتان  تان جزادهنده

  او و میان  میان  هکند تا بدانجا ک می  عمل  بهشت  اهل  عمل  از شما به  همانا یکی»است: 

بر او  (محفوظ  لوح)  نوشته  وجود ندارد پس  فاصله 1 باع  گز یا یک  جز یک  بهشت

شود و همانا  وارد می  آن  کند و به می  عمل  دوزخ  اهل  عمل به  گاه  گیرد، آن می  سبقت

  جز یک  دوزخ  او و میان  میان  کند تا بدانجا که می  عمل  دوزخ  اهل  عمل  از شما به  یکی

  سبقت  بر وی (محفوظ  لوح  نوشته)  کتاب  گاه  وجود ندارد، آن  فاصله  باع  گز یا یک

گویند:  علما می«. شود وارد می  آن  کند و به می  عمل  بهشت  اهل  عمل  به  پس گیرد می

  چیزی  همان  پس  است  هر معلومی  به  تعالی  حق  ازلی  علم  تعلق  معنی  به  حدیث  این

 . است  کرده  و حکم  نموده  ، اراده دانسته خداوند  دهد که می  روی

 

 ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ   
 «آفرید»  بالغه  و حکمت  تدبیر درست  ، به عدل  یعنی: به «حق  را به  آسمانها و زمین»

  ترتیب  این  آفرید به  حق  کردنآشکار   را برای  است: آسمانها و زمین  این  معنی  قولی به

و شما »شود   جزا داده  اش بدکرداری  و بدکار در قبال  اش نیکوکاری  نیکوکار در قبال  که

انسانها را در   تعالی  یعنی: حق «آراست را نیکو  کرد و صورتهایتان  را صورتگری

  است  آیه  نند اینآفرید. و ما  شکل  زیباترین ساختار و  ، نیکوترین صورت  ترین کامل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ژ  «:انفطار«  در سوره  تعالی  حق  فرموده

  چیز تو را در حق  ! چه انسان  ای  هان): ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

                                                           
متر  سانتی (192برابر با )  که  گشاده  از هم  هر دو دست  انگشتان  میان  فاصله  از اندازه  است  : عبارت باع 1

 . است



 

0003 

ساخت(   متعادل  تو را آفرید و استوار کرد پس  که کرد؟ همان  غره  ات پروردگار بخشنده

  نیست  وی  و قامت  اندام  و زیبایی  صورت  در نیکویی  آدم امتیاز بنی  البته«. 8ـ9انفطار/»

  در قدرت  که  مردمی  برای  است  و آشکاری  روشن  داللت ، شگرف  خلقت  این  بلکه

و   انسان  روحانی  صورت  که اندیشند چنان می  وی  عظمت و  و حکمت  آفریننده

  امر است  بزرگتر و برتر بر این  داللتی  وی  و عظیم  دهنده تکان  عقلی  های توانایی

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ژ است:   فرموده  خداوند متعال  که چنان

« نگرید؟ نمی  خویش  و آیا در خویشتن  یقین  اهل  برای  است  هایی نشانه  و در زمین»: ژ

  و سیرتتان نهاد  پس  رتآخ  در سرای «بازگشت  اوست  سوی و به»«. 21 -21ذاریات/»

 گردانید. را زیبا  ظاهرتان  صورت  تعالی  حق  که را نیکو و زیبا سازید چنان

 

 چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  
و  پنهانها  و تمام  و زمینی  آسمانی  کائنات  تمام  به  خویش  از علم  تعالی  حق  گاه  آن

  امری  و هیچ «داند می  است  را در آسمانها و زمین  آنچه»و فرمود: آشکارها خبر داد 

 دارید را آشکار می  دارید و آنچه می  را پنهان  و آنچه»ماند  نمی  از آنها بر او پنهان

 را در ضمیر خود  آن  هر انسانی  که  آنچه  یعنی: به «ها راز سینه  داند و خداوند به می

 . قلب  و خطرات  نفس  حدیث  همچون «داناست»دارد  می  پنهان

 

 گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڑ  ک    ک  ک   ک
مانند  ؛ گذشته  های از امت «کفر ورزیدند  از این  پیش  که  خبر کسانی»کفار   ای «آیا»

  شما در قرآن ها به امت  یعنی: خبر این «؟ است  شما نرسیده  به»، عاد و ثمود  نوح  اقوام

  یگانگی  سوی به را  آنان  پیامبرانشان  چگونه  امر آگاهید که  و شما از این  است  یدهرس

  اند دعوت گرفته  اربابی  به  وی  جای  به  که  آنچه  و ترك  وی  و پرستش  متعال  خدای

  به  و مؤمنان  پیامبران کار  شدند و سرانجام نابود  انگاران دروغ  در فرجام  نمودند و چسان

و   وبال: سنگینی «چشیدند کار خود را  وبال  پس»بود   و رستگاری  ، نجات ایشان
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و »دچار شدند   آن  در دنیا به ها امت  آن  که  است  ، عذابی و مراد از آن  است  سختی

 باشد. می  دوزخ  از عذاب  عبارت  ، که در آخرت «دردناك  است  را عذابی  ایشان

 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ        ڱ  ڱ    ڱ            ں

 ھ  
  که  است  آن  سبب  به»؛  دنیا و آخرت  در هر دو سرای  و دردناك  تلخ  عذاب «این»

 گفتند: آیا ما را آدمیان  آوردند پس آشکار می  معجزات  آنان  برای  پیامبرانشان

هر  آمدند، می  آنان  سوی آشکار به  با معجزات  پیامبران  یعنی: چون «کنند؟ می  هدایت 

  این باشد بشر  پیامبر از جنس  امر که  از این  انکار و تعجب  ـ در مقام  از آنان  قومی

  امتها به  آن یعنی: «بر تافتند  کافر شدند و روی  پس»گفتند  می  پیامبرانشان  را به  سخن

گردانیدند و   روی  ر شدند و از ایشانبودند، کاف  آورده  همراه  که  آنچه  و به ‡پیامبران

  نیازی خداوند بی  پس» نکردند  بودند، تدبر و اندیشه  آورده ‡پیامبران  که  در آنچه

و از   یعنی: او از جهانیان «است  نیاز ستوده و خداوند بی»  و عبادتشان  از ایمان «جست

  قال  زبان  به  خویش  مخلوقات  تمام  نیاز و از جانب خود بی  برای  آنان  و نیایش  عبادت

 . است  ستوده  و حال

 

 ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  
پروردگار   به  ؛ قسم شوند، بگو: آری نمی  هرگز برانگیخته  اند که پنداشته  کافران»

 آنان  امر به  را دستور داد تا بر این  امبرشپی خداوند «شوید می  برانگیخته  البته  که من

شوید  می  برانگیخته  شما از قبرهایتان  که  عزوجل  خدای  سوگند بخورد. یعنی: سوگند به 

  حجت  داشتن منظور برپا  یعنی: به «شوید می  ساخته  اید، آگاه کرده  آنچه  به  سپس»

و »شوید  می  جزا داده  در برابر آن  پسو س  شده  خبر داده  شما، قطعا از اعمالتان  علیه

  . این وی  تامه  قدرت  سبب  دشوار، به  نه «است  بر خداوند آسان»رستاخیز و جزا  «این

  است  دستور داده  پیامبرش  به  در آن  خداوند متعال  که  است  کریم  در قرآن  آیه  سومین
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  این  اول  سوگند بخورد. آیه معاد  قطعی  و تحقق  بر وقوع  پروردگار خویش  نام  تا به

 ژىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج  ژ است:   تعالی  حق  فرموده

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ   ژ:  است  وی  فرموده  این  دوم  آیه«. 51/   یونس»

در   آیه  سومین  هم  و این  گذشت و تفسیر آنها  ترجمه  که« 1/ سبأ » ژڇ  ڍ  

 . مورد است  این

 

 ې  ې   ې  ې     ى     ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  
  یعنی: هرگاه «آورید  ، ایمان ایم فرو فرستاده  که  و نوری  خدا و پیامبرش  به  پس»

 کنید زیرا  را تصدیق  و قرآن صمحمد   ، پیامبرش خداوند  پس  است  چنین  قضیه

شود  می  رهنمون  هدایت  روشنایی  سوی به  گمراهی  های از تاریکی  که  است  نوری  قرآن

  پنهان بر او  و افعالتان  از سخنان  چیزی  پس «است  کنید آگاه می  آنچه  و خداوند به»

و   صحیح  باید ایمانتان  دهد پس جزا می  تان ماند و یقینا شما را در برابر کارنامه نمی

 باشد.  سالم

 

ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ  حئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ۇئ   ۇئ      ۆئ     

 مت    مئ  ىئ  يئ  جب   حب      خب    مب   ىبيب  جت  حت      خت
  اهل زیرا «آورد گرد می»  روز قیامت  یعنی: برای «روز جمع  شما را برای  که  روزی»

،  عملش با  ای کننده هر عمل  میان  شوند و در آن می  جزا گردآورده  برای  محشر در آن

  آورده گرد  آخرین و  اولین  و میان  با ظالمش  هر مظلومی  ، میان با امتش  هر پیامبری  میان

؛ و  ایمان  کافر با ترك خوردگی و فریب  زیرا غبن «است  روز روز تغابن  آن»شود  می

شود  روز آشکار می  در آن  و عمل  در ایمان  وی  و کوتاهی  با کاستی  مؤمن  و زیان  غبن

  حق  اهل  در آن  رسانند پس می  دیگر زیان  بر برخی  محشر در آن  از اهل  برخی  همچنین

بر   بهشت  اهل  کردن وارد  از زیان بزرگتر  و زیانی  رسانند و غبن می  زیان  باطل  بر اهل

  و ردی  را با پست  و سره  شر، خوب خیر را به  دوزخ  اهل  گویی  پس  نیست  دوزخ  اهل
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  غبنت»شود:  می  . گفته این  برعکس  بهشت  اند و اهل خواسته  بدل  را با عذاب  و نعمت

را   یا از او چیزی  را بفروشی  او چیزی  به  که  گاه آن«  وارد کردم  غبن  فالنا: بر فالن

و   مغبون  باشد. پس  خورده  فریب  در معامله و او  او بوده  طرف  به  اما زیان  بخری

و   داده  را از دست  خود در بهشت  و جایگاه  خانواده  که  است  کسی  زیانمند حقیقی

شود مگر  وارد نمی  بهشت  به  ای بنده  هیچ»است:   آمده  شریف  باشد. در حدیث  باخته

شود  می  داده  نشان  وی  بود ـ به می  از بدکاران  نیزـ چنانچه  در دوزخ  وی  جایگاه  که این

  که وارد شود مگر این  دوزخ  به  که  نیست  ای بنده  هیچبیفزاید و   وی  تا بر شکر و سپاس

  بود ـ تا بر دریغ می  از نیکوکاران  شود ـ چنانچه می  بینانده  وی  به  بهشت از  وی  جایگاه

 «.بیفزاید  وی  و حسرت

را از   باشد، بدیهایش  داده  انجام  صالحی  و عمل  آورده  خداوند ایمان  به  و هر کس»

  است  کرد، سزاوار آن  جمع  صالح  را با عمل  اقرار و تصدیق  یعنی: هر کس «ردبست او

 آنها  از فرودست  جویباران  که  باغهایی  و او را به»شود   زدوده  از وی  تا گناهانش

 و  گناهان  زدودن «باشند، این  در آن  همیشه  برای  جاودانه  در آورد، که  است  جاری

یعنی:  «است  بزرگ  کامیابی»؛  در آن  ابدی  گی با جاودانه  همراه  شتبه  به  وارد کردن

 تواند کرد. نمی  برابری  با آن  دیگری  کامیابی  هیچ  که  است  ای کامیابی

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ
اند و  خدوز  اهل  گروه  اند، آن کرده  ما را تکذیب  و آیات  کفر ورزیده  که  و کسانی»

 «.است  بد سرانجامی  خواهند بود و چه  جاودانه  در آن

،  یاد شده « تغابن«  و بیان  توضیح  برای  دو آیه  در این  سبحان  خدای  که  کنیم می  مالحظه

 اند. تغابن  و تفسیر آن  تفصیل  هر دو آیه  را ذکر نمود پس  و بدبختان  نیکبختان  حال

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ
از   وغیر آن  مال  ، نابودی ، زندان نزدیکان  ، مرگ ، بیماری مانند سختی «مصیبتی  هیچ»

  آن  نزول  سبب قولی:  . به قضا و قدر وی  یعنی: به «هللا  اذن  رسد مگر به نمی»  مصایب
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  آنان خداوند  بایست بود، می  حق  مسلمانان  روش و  کفار گفتند: اگر راه  بود که  این

  راه  را به  آورد، دلش  خداوند ایمان  به  و هر کس»  داشت می  نگه  را در دنیا از مصایب

مقدر   بر وی خداوند  جز آنچه  باشد و بداند که  باور داشته  یعنی: هر کس «آورد

برد  می  صحیح  راه  ا بهر  دلش  مصیبت  در هنگام  تعالی  رسد، حق او نمی  به  است  نموده

  وی  به  که  و آنچه  است خدا  از جانب  مصیبت  آن  شود که می  ، او متوجه و بنابراین

و   است  رسیدنی  وی  به  ناخواه  خواه دور شود و  از وی  که  و نیست  ، قرار نبوده رسیده

  که ـ چنان  پس  نیست  رسیدنی  وی  به  ناخواه نرسد، خواه  وی  باید به  که  آنچه

  تسلیم خداوند  قضای  به  هنگام  ـ او در این  است  گفته  نیز در تفسیر آیه ك عباس ابن

  صبر و بر نعمت  در مصیبت  گوید پس می راجعون(  لیهإنا إو  نا هللإشود و استرجاع: ) می

  هر چیزی  و خداوند به».  است  آمده  شریف  در حدیث  که گزارد چنان شکر می

امور بر او   چیز از این  و هیچ  است  جانبه  و همه  بلیغ  علمی  یعنی: او دارای «داناست

 شوید.  تسلیم  قدر وی و قضا  آورید و به  او ایمان  به  ماند پس نمی  مخفی

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
و  خداوند  فرمانبرداری  هیعنی: ب «کنید  کنید و پیامبر را اطاعت  و خدا را اطاعت»

  وی  از شخص  بردن  شوید؛ با فرمان  مشغول  و پیامبرش  از کتاب  برداری فرمان

 یعنی: اگر «برتابید  اگر روی  پس»  بعد از وفاتش  وی  از سنت  بردن  و فرمان  درحیاتش

  باکی  هیچ و بر پیامبر  خود شماست  شما بر دوش  گناه  کنید پس  اعراض  از فرمانبرداری

  این و جز «آشکار است  رسانی  بر پیامبر ما فقط پیام  که  نیست  زیرا جز این»  نیست

  رسانیده  انجام  به  درستی  را نیز به  مهم  و او این  او نیست  بر عهده  تکلیفی  دیگر هیچ

 . است

 

 ڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
غیر   نه  است  یعنی: فقط او سزاوار عبودیت« جز او نیست  ودیمعب  هیچ  که  خداست»

بایدبر خدا   و مؤمنان»نیاورید   را شریک  بخوانید و با او چیزی  یگانگی  او را به  او پس
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  نمایند، نه  و بر او تکیه  کرده  او تفویض  باید امور خود را به  یعنی: مؤمنان «کنند  توکل

 بر غیر او.

 

ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ    ڈ   ژ  ژ  ڑ

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
شما   و فرزندان  از همسران  برخی  اید، در حقیقت  آورده  ایمان  که  کسانی  ای»

  خود مشغول  به  صالح  خیر و عمل  زیرا آنها شما را از انجام «شما هستند  دشمن

  انسان دارند و پروردگار وا می  صیتمع  ، یا به پیوند رحم  قطع  گردانند، یا شما را به می

 کند.  مقاومت  آنان  تواند در برابر خواسته دارد، نمی  آنان  به  که  بر اثر محبتی

  که آوردند و خواستند  اسالم  مکه  از اهالی  مردانی  بود که  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

،  بنابراین کار را ندادند  این  اجازه  آنان  به  و فرزندانشان  همسران  کنند پس  هجرت

گوید:  مجاهد می نکنند.  شان برحذر باشند و اطاعت  از آنان  داد که  فرمان  سبحان  خدای

و   دوستی  نکردند ولی  دشمنی  در دنیا با آنان  و فرزندان  همسران  که خدا  سوگند به»

از   پس»«. کنند  آنان  د وخرجبیندوزن  حرام  از مال  کرد که  وادارشان  بر آن  آنان  محبت

  و شفقت  دوستی  که کنید؛ از این حذر  و فرزندانتان  یعنی: از همسران «حذر کنید  آنان

خیر و   در رساندن  مبادا رغبتتان  برگزینید پس  عزوجل  خدای  را بر طاعت  آنان بر

  مال  برایشان خداوند  نافرمانی  ارتکاب با  وادارد که  ، شما را بر آن آنان  برای  منفعت

  مرتکب  را که  گناهانی «بیامرزید و اگر عفو کنید و درگذرید و»کنید   اندوزی

  به»را بپوشانید؛   فروگذارید و گناهانشان  گناهان  را در برابر آن  شوند و سرزنششان می

 . ایشان  برای  شما و هم  برای  هم «است  خدا آمرزگار مهربان  راستی

او را   مردی  و فرزندان  است: همسران  آمده  کریمه  از آیه  بخش  این  نزول  سبب  در بیان

  هجرت در  از وی  مردم  دید که  چون  بودند پس  ساخته  و سست  بازداشته  از هجرت

و   همسران شد تا  اند، بر آن و دانشمند شده  دانسته خدا  اند و در دین گرفته  سبقت

 شد.  نازل  ارشاد الهی  این  بود که  کند، همان  ترا مجازا  فرزندانش
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 ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  
 ابتال و  یعنی: وسیله «شما هستند  برای  ای فتنه  و اوالدتان  اموال  که  نیست  جز این»

 بر شما را  که  و اوالد است  اموال  شما هستند زیرا دوستی  و محنت  رنج  و مایه  آزمون

پیروز   آزمون  از این  مرد باید که  دارد پس وا می  هللا  حق  و بازداشتن  حرام  کسب

  ترك و  طاعت  که  کسانی  برای «فقط نزد خداوند است  و مزد بزرگ»آید   بیرون

:  است  آمده شریف  دهند. در حدیث می  ترجیح  و فرزندان  مال  را بر محبت  وی  معصیت

بالفقر،فيركبيعيرانه،وولدهيدزوجهعليالرجلهالكفيه،يكونمتيأعليزمانيأتي»

فيهلكمراكب و   زن  مرد بر دست  نابودی  در آن  آید که می  زمانی  من  : بر امتالسوء،

  به (مال  کسب  برای)او   زنند، درنتیجه می  فقر طعنه  او را به  زیرا آنان  است  فرزند وی

نیز   عصر و زمان  همین  و حقا که)«. گردد نابود می  رانجامسشود و  بد سوار می  یها راه

  ها و امیال خواسته  ارضای  برای  اشخاص از  بسیاری  که  ما شاهدیم  و امروزه  است  آمده

  آن  مواد مخدر و امثال  ، تجارت المال بیت  غارت ، ارتشا، دزدی  خود، به  و فرزندان  زنان

متيأةفتننإ،وةفتنةمألكلنإ: » است  آمده  شریف  درحدیث  . همچنین(آورند می  روی

در   همچنین«.  است  مال  من  امت  و همانا فتنه  است  ای فتنه  هر امتی  : همانا برایالمال

ثمر»است:   آمده  شریف  حدیث   : فرزند ثمرهةمحزنةمبخلةمجبننهمإوالقلوبةالولد

  همچنین«. اند آفرین  و اندوه  کننده  ، بخیل ابزار ترسو سازنده  آنان  گمان بی  ولی  دلهاست

لككانقتلتهنإالذيعدوكليس»است:   آمده شریف  در حدیث وفوزا قتلكنإ،

عدولكعديأ،ثمصلبكمنخرجالذيعدولك ولدكلعلهالذيولكنةالجندخلت

  ای رستگاری  اگر او را بکشی  که  نیست  کسی  تو آن  :  دشمنيمينكملكتالذيالكم

شاید او   که  کسی  ولی  شوی می  داخل  بهشت  اگر او تو را بکشد به تو و  برای  است

  ترین دشمن  ، سپس است  آمده  تو بیرون  از صلب  که  فرزند توست توست:  دشمن

  در حدیث  همچنین«.  است  تو در آمده  تملک  تحت  که  وستت  مال تو  برای  دشمن

ةالقياميومبرجليؤتي»است:  آمده  شریف فيقال  عيالهكلأ،   در روز قیامتحسناته 

 «.اند را خورده  وی  حسنات  وی  شود: عیال می  گفته  شود پس می  آورده  مردی



 

0002 

ڭ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ 

 ۇ  ۇ    ۆ  
و   سعی دارید و  و توان  طاقت  یعنی: تا آنجا که «توانید از خدا پروا بدارید تا می  پس»

  درحدیث  که باشید. چنان  داشته  رسد، تقوا و خداترسی می  آن  پایه  شما به  کوشش

مرأبمرتكمأذاإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف

تا   پس  دادم  فرمان  امری  شما را به  چونفاجتنبوه عنه،ومانهيتكماستطعتممافأتوامنه

«. ، بپرهیزید کنم می  نهی  شما را از آن  که  دهید و از آنچه  را انجام  توانید آن می  آنجا که

شوید بشنوید، از  می  داده  فرمان  بدان  را که  یعنی: آنچه «کنید  و بشنوید و اطاعت»

  و خیری»باشید  ص وی  رسول و امر خدا  تسلیم  حال  کنید و در همه  اوامر اطاعت

  این  . یا معنی است  خیر خودتان  به  بکنید که  یعنی: انفاقی «کنید  انفاق  خودتان  را برای

کنید   خیر انفاق  های ، در راه است  داده  شما روزی  به  خداوند متعال  که  است: از اموالی

،  است  کنید. یا مراد از خیر؛ مال  را تقدیم  خیری  نفسهایتان  نورزید و برای  بخل  آن  و به

شد   داشته  خود نگاه  نفس  از بخل  و هر کس»بدهید  را  کنید و آن  را انفاق  یعنی: مال

  نگه  بخل  آفتاو را از  خداوند  که  یعنی: هر کس «ایشانند رستگاران  گروه  آن  پس

ایشانند   گروه  آن  کرد پس  خیر انفاق  های و در راه خدا  ، او در راه و بنابراین  داشت

 . هر مطلوبی  به  یافتگان و دست  هر خیری  به  شدگان نایل

ٹ  ژ    آیه  فرمود: چون  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان جبیر  از سعیدبن

شد،کار بر   نازل« 112عمران/ آل»پروا کنید(   آن  تقوای  حق  دا بهاز خ):  ژٹ  ٹ  ڤ  

  های پاشنه  کردند که  و نماز قیام  و نیایش  عبادت  به  چنان  پس  دشوار گشت  مسلمانان

  برای  عزوجل  خدای  بود که  ، همان برداشت  زخم  هایشان کرد و پیشانی  ورم  پایشان

از خدا پروا دارید(.  توانید می  تا آنجا که  فرمود: )پس  نازل  کار بر مسلمانان  کردن  سبک

باشد  می« عمران  آل«  آیه  ناسخ  آیه  این  برآنند که  مانند قتاده  از مفسران  ، گروهی بنابراین

ما   نیز تقوای  عمران  آل  زیرا مراد آیه  نیست  تعارضی  دو آیه  میان  برآنند که  اما دیگران
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.  مأمور است  الهی  تقوای  خود به  توانایی  در محدوده  انسان  بلکه  نیست  توان  فوق

 . ناسخ آن  نه  است « عمران آل«  آیه  تفسیرکننده  آیه  ، این بنابراین

 

 ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  ې  
  رغبت  و با کمالخاطر  ، طیب نیت  با اخالص  و در نتیجه «نیکو دهید  را وامی هللاگر ا»

و  «گرداند می  شما مضاعف  را برای  آن»کنید   خیر مصرف  های خود را در راه  اموال

  یعنی: همراه «بخشاید می و بر شما»گرداند  برابر تا هفتصد برابر می  را از ده  هر حسنه

  ضمیمه  آن  افزاید و به می را نیز بر شما  گناهانتان  ، آمرزش کردن  دو چندان  با این

  کند، به  اطاعت  از وی  که را  هر کس  پس «بردبار است  و خداوند قدردان»کند  می

  نیکو یا همان  کند. قرض نمی  شتاب  نافرمانان  مجازات  دهد و به می  برابر پاداش  چندین

خاطر   و طیب  با اخالص  همراه  حالل  از مال  دادن  از صدقه  الحسنه: عبارت  قرض

 . است

 

 ى  ى    ائ  ائ     ەئ       ەئ   
  عزیز حکیم»  و آشکار است  نهان  دانای  تعالی  یعنی: حق «است  و شهاده  غیب  دانای»

 . است  بالغه  حکمت  و پیروزمند و دارای  یعنی: او غالب «است
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 ﴾ طالق  سوره ﴿
 . است  ( آیه12)  و دارای  است  مدنی

 

  با این  آن  و نیز افتتاح  در آن  وعده  طالق  احکام  بیان  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  طالق» ژ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ تعالی:   حق  فرموده

 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ

 چ  چ  ڇ  ڇ چ چ ڃ ڄڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ
  را در وقت  گویید آنان  طالق  گویید پس  را طالق  خواستید زنان  پیامبر! چون  ای»

 که  باشند، یا در وقتی  آورده  روی  خویش  عده  سوی به  که  یعنی: در وقتی «آنان  عده

را   عده  گذراندن  و ظرفیت  صالحیت  که  است  در زمانی  آغاز تواند شد؛ و آن  شان عده 

  طالق  ای ماهیانه  از عادت  بودنشان  پاك  را در مقطع  زنان  که  است  د. مراد اینباش  داشته

  شان واگذارید تا عده را  آنان  باشد، سپس  نشده  واقع  و مقاربت  جماع  در آن  گویید که

  مناسب  در وقتی  دادید، درحقیقت  طالق  صورت  را بدین  آنان  هرگاه  شود پس  سپری

و   تشریف  اوال برای  خداوند متعال  که  کنیم می  اید. مالحظه داده  القشانط  با عده

و مورد ندا قرار داد،   ساخت  مخاطب  حکم  این  را به  ، ایشان ص پیامبرش  گرامیداشت

  آن  که این  به  گردانید و با توجه  مخاطب را نیز  ایشان  امت ص  با پیامبرش  همراه  سپس

 . است  امت  نداکردن  در حقیقت  نداکردنشان  اند پس خویش  متا  امام ص  حضرت

  که  است  کرده  عنها روایت هللا رضی  انصاری  سکن  یزیدبن  ابوداوود از اسماء بنت

  مطلقه  برای  از آن  قبل  که درحالی  شدم  داده  طالق ص  اکرم رسول  در زمان  فرمود: من

شد.   نازل  وی  در باره  طالق  برای  شمردن  عده  که  بودم  زنی  اولین  من  نبود پس  ای عده

را در   خویش  زن  من»فرمود:   که  است  آمده عمر ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

یادآور  ص  اکرم  رسول  را به  موضوع  این عمر  پدرم  پس  دادم  طالق  حیضش  حال

نماید،   او رجوع  دند و فرمودند: باید بهآم  خشم  به  کارم  از این صخدا   شد، رسول
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  حیض  گاه  شود، آن  پاك  ماهیانه( خویش  )عادت  دارد تا از حیض  او را نگه  سپس

دهد، باید او را   طالقش  که دید  اگر صالح  هنگام  در این  شود پس  گردد و باز پاك

  که  ای عده  است  گوید. این  طالق کند،  نزدیکی  با وی  که از آن  و قبل  طهر وی  درحال

  در حال  طالق  بر حرمت  دلیل  کریمه  آیه  پس«.  است  امر نموده  آن  به  عزوجل  خدای

 . است  حیض

  سنی  نه  که  و طالقی  بدعی  ، طالق سنی  است: طالق  نوع  بر سه  طالق  اند که فقها گفته

 . بدعی  و نه  است

 خویش  مرد با زن  در آن  باشد که  شده  واقع  ر طهرید  که  است  سنی: طالقی  طالق

  آن  عالیم  وضوح  به  که  است  ایبارداری  در اثنای  وی  باشد، یا طالق  نکرده  مقاربت 

 باشد.  آشکار شده

  مقاربت  در آن  که  است  یا در طهری  حیض  در اثنای  زن  گفتن  بدعی: طالق  طالق

  احتمال  آن  در اثنای  که  است  رو بدعت  از آن  از طالق  نوع  باشد. این  گرفته  صورت

  عده  پایان  برای او  که  مدتی  کردن  طوالنی  به  طالق  باشد، یا این متصور می  زن  بارداری

 گردد. می  وی  ضرر به  الحاق  خود سبب  انجامد و این کشد می انتظار می  خویش

از  امید )نا  آیسه  یا زن  دختر صغیره  گفتن  بدعی: طالق  و نه  است  سنی  نه  که  اما طالقی

 مقاربت  شوهر هنوز با وی  که  است  زنی  گفتن  کبر سن( یا طالق  سبب  به  حیض

  طالق در  و احسن  فقها افضل  اتفاق  به  که  ذکر است  . شایان است  نداده  انجام  جنسی 

  خویش  عده  او را واگذارد که  گوید و بعد از آن  قطال  را یک  شوهر زنش  که  است  این

حاللها نزد   از منفورترین  گمان بی»است:   آمده  شریف  نماید. در حدیث  را سپری

  باشد ولی می  مشروع جایز و  در اسالم  ، هرچند طالق بنابراین«  است  طالق  خداوند

  رعایت  را در آن  شرعی د و ضوابطش  و اضطرار متوسل  ضرورت  در هنگام  آن  باید به

 کرد.

خدا   رسول» فرمود:  اند که کرده  روایت  از انس  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  این خداوند اثنا  آمد، در این  خویش  دادند و او نزد خانواده  را طالق  حفصه ص

دار  نمایند زیرا او روزه  رجوع  وی  هشد که: ب  دستور داده  ایشان  فرمود و به  را نازل  آیه

 «.باشد می  ایشان  نیز از همسران  و در بهشت  دار است زنده  و شب
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  طالق  که را  و وقتی  داشته  را نگه  عده  ! حساب شوهران  یعنی: ای «را بشمارید  و عده»

متضرر نشود.   هعد  مدت  شدن  با طوالنی  خاطر بسپارید تا زن  به  است  شده  واقع  در آن

  )عادت  حیض  طهر )پاکی( یا سه  سه 1فقها  بنابر اختالف  عده  که  ذکر است  شایان

  نکرده  نافرمانی  اوامرش او را در  پس «بترسید  و از خدا، پروردگارتان»  ماهیانه( است

  که  گاه آن یعنی: تا «نکنید  بیرون  هایشان را از خانه  آنان»وارد نسازید   زیان  زنان  و به

  اند بیرون بوده  در آن  طالق  هنگام در  که  هایی را از خانه  هستند، آنان  شان عده  در دوران

ها در  خانه  در آن  سکونت  به  مطلقه  زنان  استحقاق  کمال  بیان  برای  تعالی  نکنید. حق

  نهی  رفتن  را نیز از بیرون  مطلقه  زنان  گاه آن کرد.  منسوب  زنان  ها را به ، خانه عده  مدت

  در عده  که  گاه  نیز تا آن  یعنی: خود زنان« نروند  بیرون  هم  و خودشان»کرد و فرمود: 

  است  این  ابوحنیفه  نروند. رأی  ـ بیرون  ضروری  کاری  ها ـ جز برای خانه  هستند، از آن

یا روز   شمارد، در شب می  عده  آن در  که  ای از خانه  ندارد که جواز  مطلقه  زن  برای  که

  وفات  شوهرش  که  کسی  اما برای  بائن  باشد و چه  رجعی  وی  طالق  شود چه  بیرون

امور   انجام  در روز برای  شدن  ، بیرون است  وفات  عده  گذراندن  حال و او در  کرده

 وجود ندارد  نیازی  آن  به  رود چرا که  نباید بیرون  شب  جواز دارد اما از طرف  ضروری

 در  هایشان را از خانه  یعنی: ایشان «شوند  آشکاری  کار ناشایست  مرتکب  که  مگر آن»

قولی:  به زنا گردند.  فاحشه  عمل  مرتکب  که نکنید مگر این  بیرون  عده  کردن  سپری  وقت

  با وی  خانه  در آن  که  است  بر کسی  زن  درازی  و زبان  مبینه( بد زبانی  مراد از )فاحشه

 . است  ساکن

خود   بندگان  آنها را به  خداوند متعال  که  احکامی  یعنی: این «حدود الهی  است  و این»

جایز   پس  نموده  ترسیم  او برایشان  که  است  ، همانا حد و مرزهایی است  کرده  بیان

  راستی  کند، به تجاوز  الهی از حدود  و هر کس»مرزها تجاوز کنند   از این  که  نیست

خداوند بعد   شاید که»  نابودی  ورطه  خود به  با افگندن «است  کرده  بر خود ستم  که

بماند،   باقی شوهر  در خانه  مطلقه  زن  یعنی: شاید وقتی «را پدید آورد  کاری  از این

  قولی: مراد برانگیختن به دیگر بازگردند. یک  اندازد و به  الفت  دلهایشان  بین  خداوند
                                                           

 . طهر است  سه  و در نزد شافعی  حیض  سه  وحنیفهدر نزد اب  عده 1
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  که  زیرا در صورتی  است  طالق  سه  از گفتن  و نهیشان  طالق  یک  بر گفتن  شوهران

  شد و به  و نادم  پشیمان  زنش  از فراق  گاه  و آن  گفت  طالق  را سه  زنش  شخص

  چرا که  است  وارد نموده  زیان  خودش  به  صورت  پیدا کرد، در این  او رغبت  به  برگشت

  شود که می  یابد. خاطرنشان نمی  بازگشت  سوی به  ، دیگر راهی طالق  سه  بعد از گفان

  انکار و اتهام  تا راه  است  مستحب  چهارگانه  در مذاهب  و رجعت  بر طالق  گرفتن شاهد

  نای  شود، مثال به می  محقق  با فعل  و هم  قول با  هم  رجعت  را ببندد. و نزد احناف

  دهد که  انجام  عمال کاری  که ، یا این کردم  رجوع تو  بگوید: به  زنش  شوهر به  که  ترتیب

 . با وی  یا مقاربت  شهوت  به  وی  مانند بوسیدن باشد،  وی  به  رجوعش  نشانه

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں    ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳڳ

 ڻ  
خود   عده  پایان  به  مطلقه  زنان  یعنی: چون «شوند  نزدیک  میعاد خویش  به  چون  پس»

 «دارید  نگاه  پسندیده  وجه  را به  آنان»قرار گیرند؛   آن  پایان  شوند و در آستانه  نزدیک

  رجوع  این از  که آن ید بیکن  رجوع  آنان  به  رغبت  و از روی  معاشرت  یعنی: با حسن

 «جدا شوید  از ایشان  پسندیده  وجه  یا به»باشید   را داشته  آنان  به  رسانیدن  قصد زیان

  صاحب  گاه  آید وآن  پایان  به  شان عده  که کنید تا آن  رهایشان  خیر و خوشی  یعنی: به

  آنان  بپردازید و به شما دارند  بر ذمه  را که  حقوقی  حال  گردند و در عین  اختیار خویش

  بیشتر پیش  شما دو راه ، عده  یافتن  پایان  که: در هنگام این  مطلب  نرسانید. حاصل  زیان

  پسندیده  بر وجه  هم دارید، یا  نگاه  پسندیده  را بر وجه  ایشان  که رو ندارید؛ یا این

  ، یا رها ساختنشان رساندن  ظور زیانمن  آنها به  داشتن  نگاه  گمان کنید اما بی  رهایشان

خود   را از میان  عادل  ودو تن»  شما روا نیست  ؛ برای حق  با آزار و بازداشتن  همراه

جدا   ؛ چنانچه و مفارقت  کردید، یا برجدایی می  رجوع  ؛ چنانچه بر رجعت «گیرید  گواه

  که شود. و چنان  برکنده  خصومت  و ماده  قطع  احتمالی  نزاع  های شدید تا رشته می

خداوند   را برای  و شهادت»  است  مستحب  چهارگانه  در مذاهب  ؛ شاهد گرفتن گفتیم
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قصد   اند، به برداشته  را که  ای گواهی  شهود که  برای  است  دستوری  این «بر پا دارید

دارد،   ایمان  خداوند و روز بازپسین  به  که  هرکس»ادا نمایند   راستین  بر وجه  قربت

اندرز   این  را به  مؤمنان  تعالی  حق  که  این  ودلیل «شود می  پند داده»  حکم «این به

  و هر کس»  دیگران  گیرند نه می  نفع  از آن  ایشان فقط  که  است  گردانید این  مخصوص

  کرده  ینتعی  بندگانش  او برای  که  حد و مرزهایی در برابر  با توقف «از خدا پروا کند

 . است  در افتاده  آن  به  که  از آنچه «پدید آورد  شدیاو بیرون  خداوند برای»  است

نزد   اشجعی  مالک  بن  عوف»گوید:  می  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  مادرش و  است  را اسیر کرده  پسرم  ! دشمنهللا  آمد و گفت: یا رسول ص  اکرم  رسول

تو   فرمودند: هم صخدا   دهید؟ رسول چیز دستور می  چه  مرا به  کند پس می  قراری بی

را   زنش  چون  . پس دهم می ( دستوراالباهللةقووالالحولبسیار گفتن: )  او را به  و هم

اند.  دستور داده ص  اکرم  رسول  آنچه  نیکوست  گفت: چه  کرد، زنش  خبر آگاه  از این

  او از نزد دشمن  شد پس  غافل  پسرشان از  در رسید و دشمن  خداوند  نایتع  سپس

  خدای  گاه  آمد. آن  نزد پدرش  گوسفندان را نیز ربود و با  و گوسفندانشان  گریخته

 فرمود.  را نازل  آیه  این  عزوجل

 

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 ۆ   ۇ  ۆ 
 برد نمی  گمان  که  او را از جایی»  تعالی  پروا کند، حق  از خداوند  هر کس «و»

آید.  نمی  گذرد و در حسابش نمی  خاطرش  هرگز به  که  یعنی: از راهی «دهد می  روزی

را   آیه  این صخدا   فرمود: رسول  که  است  آمده ابوذر  روایت  به  شریف  در حدیث

و     ژ... ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀژ نمودند:   تالوت  بر من

خذوا بها کفتهم: أ  کلهم  الناس  نأباذر! لو أ یا»شدند، فرمودند:   فارغ  آن  از تالوت  چون

  ، کسی بنابراین«.  است  را بسنده  آنان  ورزند، همه  تمسک  آن  به  مردم  اباذر! اگر همه  ای

  عده  شدن  بر سپری  وی  جدایی و  مفارقت  در هنگام  دهد سپس می  قرا طال  زنش  که
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تنگنا   او از آن  برای گیرد، خداوند می  گواه  وی  به  رجوع  گیرد، یا در هنگام می  گواه

  از احکام  ماند که می  تنگنا باقی  در این  کسی فقط  دهد؛ پس قرار می  رفتی  بیرون  راه

  کند پس  بر خدا توکل  و هر کس»کند   مخالفت  و رجعت  قدر امر طال  خداوند

  تکیه  عزوجل  ها بر خدای ها و حادثه در سختی  یعنی: هر کس «است  خدا او را کافی

و او را از   است  کافی  وی  و پریشانی  نگرانی او را در  تعالی  و اعتماد کند، حق

  رسنده  مراد خویش  خداوند به  گمان بی»رهاند  می  سالمت  سرا به هر دو  تنگناهای

گرداند و  او را عاجز نمی  مراد و مطلوبی  و هیچ  نشده  فوت  از وی  یعنی: چیزی« است

  خواهد، بر خلقش  که  گونه  را آن  خویش  و احکام  است  دار کار خویش او سر رشته

یعنی:  «است  ردهمقرر ک  ای اندازه  هر چیزی  خدا برای راستی  به»گرداند  نافذ می

  آن  که  است  مقرر کرده  ای ها میعاد و اندازه حالی آسوده ها و سختی  برای  سبحان  خدای

تقدیر   ، اگر انسان رسند بنابراین می  پایان  به  میعاد و اندازه  آن ها با ها و آسودگی سختی

  ، در این اوست  یر و توفیقتقد  چیز به  همه  باشد که  داشته  یقین و  را در نظر گرفته  الهی

  باقی  برایش  دیگری  بر او، راه  و توکل  تعالی  قضا و قدر حق  به  جز تسلیم  صورت

  مقرر کرده  ای اندازه  هر چیزی  خدا برای  که  مراد از این»گوید:  می  ماند. سدی نمی

 «. است  و عده  حیض  اندازه  کردن ، مقرر است

 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ائ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ                 ىئ  
 عادت  هستند که  بزرگسالی  مراد زنان «نومید شدند  از حیض  شما که  زنان  و آن»

ید وندانست «افتادید  شبهه  اگر به»اند؛  نومید شده  و از آن  شده  )حیض( قطع  آنان  ماهیانه 

  حیض  سن  به  که  و دخترانی  است  ماه  سه  آنان  عده  پس»  است  چگونه  آنان  عده  که

  ماه  نیز سه  آنان  عده  پس  حد بلوغ  به  رسیدنشان  و عدم  خردسالی  سبب  به «اند نرسیده

  زنانی ، یا است  مجهول « استحاضه«  بیماری  سبب  آنها به  میعاد حیض  که  . اما زنانی است

باید   چراکه  است  کامل  یکسال ها در نزد مالکی  آنان  عده  بینند پس می  خون  پیوسته  که

  ماه  نه  حمل  بکشند زیرا غالبا مدت انتظار  حاملگی  شک  رفتن  از بین  را برای  ماه  نه
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  عده  که  است  این  نزد احناف  به مفتی  قول . اما است  آنان  عده  مدت  هم  ماه  و سه  است

  شود پس  می  در نظر گرفته  دو ماه  طهر آنان  مدت رسد زیرا می  پایان  به  ماه  با هفت  آنان

  حیض  سه  مدت  عنوان  به  هم  ماه  و احتیاطا یک  است  ماه  مجموعا شش  طهر آنان  سه

  نیز سه  از زنان  گروه  این  عده  ها برآنند که ها و حنبلی شافعی  شود. ولی آنها برآورد می

  یعنی: عده «کنند  حمل  وضع  که  است  این  شان عده  مدت  آبستن  و زنان»  است  ماه

  یک  حملشان  رسد، هرچند ـ از نظر جمهور فقها ـ وضع می  پایان به  حمل  با وضع  آنان

 دارد، خدا از خدا پروا  و هر کس»بیفتد   شوهر نیز اتفاق  یا مرگ  طالق بعد از  ساعت

  آسان  یعنی: کار او را در دنیا و آخرت «سازد می  فراهم  ای آسانی  او در کارش  برای

  سنت  پروا دارد و مطابق از خدا  هر کس»گوید:  می  در تفسیر آن  ضحاك گرداند. می

 «.آورد پدید می  ای آسانی  او در امر رجعت  گوید، خداوند برای  طالق

  آیه  چون فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  بیان در  کعب بن از ابی

تعداد   عده  گفتند: بیان  شد، اصحاب  نازل  از زنان  تعدادی  عده  درباره«  بقره«  سوره

  قطع  شان حیض  که  بزرگسالی  ، زنان خردسال  دختران  عده  بیان  ـ یعنی  از زنان  دیگری

 شد.  نازل  آیه  این  . پس است  مانده  باردار ـ باقی  و زنان  است  شده

 

 ىئ  ىئ  ی  ی   یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىب   
 از خدا پروا  و هر کس  است  شما فرستاده  سوی را به  آن  که  خداست  حکم  این»

  هایش بدی»؛  است  واجب  اش بر ذمه  که  حقوقی  و رعایت  وی  احکام  به  در عمل «کند

  بزرگ را  و پاداشش»کند  نمی  او را در برابر آنها محاسبه  پس «زداید می  را از وی

  بهشت همانا  کند که را عطا می  عظیمی  پاداش  در آخرت  یعنی: برایش «گرداند می

 . است
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ڄ  ڄ  
 یعنی: آنها را در «دارید  خود سکنی  دهید که  سکنی  را در همانجایی  مطلقه  زنان»

  به»  واجب  است  حقی  دادنشان  دهید و اسکان  مسکن  خودتان  سکنای  از جای  بعضی

در تفسیر   . قتادهدهید  خود سکنی  و توان  را در حد وسع  یعنی: ایشان «خود  قدر طاقت

  همانجا سکنی یافتید، او را در  او جایی  خود برای  اطاق  در بغل  اگر حتی»گوید:  می  آن

  ، نه شده  گفته  طالق  سه  که  اما زنی  است  رجعی  مطلقه  زن  مربوط به  حکم  این«. دهید

  آن  را بنا بر تعمیم  حکم  این  احناف  . ولی مسکنی  دارد و نه  ای شوهر نفقه  بر عهده

  دارد واجب  عده  که  ای مطلقه  هر زن  برای  و مسکن  گویند: نفقه شناسند و لذا می می

از   بخش  این  دلیل  باردار نباشد، به باشد و هرچند  شده  داده  باین  ، هرچند طالق است

، یا در  در مسکن «یدکن  تنگ  آنان بر را  نرسانید تا عرصه  زیان  آنان  و به»کریمه:   آیه

  و چنین «کنند  حمل  وضع  که آن کنید تا  خرج  بر آنان  و اگر باردار باشند پس»  نفقه

.  غیر باردار است  زنان  عده  مدت  اندازه  آنها به  و مسکن  نفقه  استحقاق  نپندارید که

  باردار مطلقه  زن  برای  و مسکن  نفقه  تأمین  علما در وجوب  میان  که  ذکر است  شایان

  بعد از وضع  مطلقه  زنان  یعنی: اگر آن «شما شیر دادند  اگر برای  پس»  نیست  خالفی

یعنی:  «را بپردازید  اجرتشان  پس»نیز دادند؛  شما را شیر  ، فرزندان عده  و انقضای  حمل

  خطاب  این «کنید  مشورت  پسندیده  خود بر وجه  و در میان»را   شان شیردهی  اجرت

.  است  شده  واقع  و جدایی  فراق  در میانشان  طالق با  که  است  و زنانی  شوهران  متوجه

از   کنید و باید برخی  ، مشاوره است  و معروف  پسندیده  که  نحوی  خود به  یعنی: در میان

سوء  دیگر را در مورد فرزند بپذیرند و نباید آثار  برخی  پسندیده و  معروف  شما سخنان

را زیر پا   مصلحت  و تار گرداند که  تیره  شما را چنان  میان  مناسبات  فضای  طالق

پدر   حال  فرزند و هم  مصلحت  شود، هم  مادر رعایت  مصلحت  هم باید  گذارید پس

  کند. این  را بر پدر تنگ  ورزد و مادر نباید عرصه  بخل  مال  نباید در انفاق ، پدر بنابراین
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ىئ   ۆئ ۆئۈئۈئېئ ېئېئ ژ است:   بقره  ( از سوره211)  نظیر آیه ، آیه

 یعنی: اگر در مزد «نرسیدید  توافق  و اگر به».  گذشت  تفسیر آن  که ژىئىئ

 او  را که  مادر پاداشی  به  که  نرسیدید و شوهر نپذیرفت  توافق  مادر به  شیردهی

 مزد، شیر  آن  جز در قبال  شفرزند  به  که ابا ورزید از این  خواهد بدهد و مادر هم می

را   یعنی: پدر زنی «دیگر شیر خواهد داد  زنی»پدر   یعنی: برای «او  برای  پس»بدهد؛ 

 فرزند مجبور  دادن شیر  را شیر دهد لذا مادر به  دیگر اجیر خواهد کرد تا فرزندش

 . نیست

 

ژ  ژڑ    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    

 ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
  توانگری توانگر از»نوزاد؛   و فرزندان  شیرده  ، زنان مطلقه  بر زنان «کند  خرج  باید که»

  و آن»دهد   وگشایش  امر توسعه  خود در این  یعنی: توانگر باید در حد توانگری «خود

؛  است  تنگدست و فقیر  که  یعنی: کسی «است  شده  تنگ  اش روزی  بر وی  که  کس

  و بر او بیش «کند خرج»  از روزی «است  او بخشیده  خداوند به  که  باید از آنچه  پس»

 «است  بخشیده او  به  که  قدر آنچه  را جز به  کس  خداوند هیچ»  نیست  تکلیفی  از این

  را در وسع  آنچه  کندکه نمی  مکلف  لذا فقیر را بدان «کند نمی  تکلیف»  و روزی  از رزق

از   خدا پس  زودی  به» نماید  و بخشش  بذل  کند و مانند توانگران  نفقه  نیست  و توانش

و   فقر، گشایش و  از سختی  یعنی: پس «را پدید خواهد آورد  آسایشی  تنگدستی

 را پدید خواهد آورد.  ای توانگری

 

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
  چه یعنی: «سر پیچیدند  پروردگار خود و پیامبرانش  از فرمان  سیار شهرها کهب  و چه»

سرپیچیدند   و پیامبرانش  خداوند  از فرمان  که  شهرها و آبادیهایی  بسیار بودند اهالی

را در   آنان یعنی: «سخت  حسابی  با آنان  کردیم  حساب  پس»کردند؛   پیشه  و عصیان
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  عذابی  وآنها را به»  کردیم  محاسبه  سختی  بودند به  داده  دنیا انجام در  که  برابر اعمالی

و بسیار   بزرگ  عذابی  به  شهرها را در آخرت  آن  یعنی: اهالی «کردیم  عذاب  سخت

در   شمشیر جهاد، فروبردن ، و قحطی  و در دنیا نیز با گرسنگی  کنیم می  عذاب  سخت

 . کردیم  عذابشان  و مسخ  زمین

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
کفر   جزای  را که  عذابی  سنگین  یعنی: فرجام «خود را چشیدند  عمل  تا کیفر زشت»

  آن  کار اهالی  یعنی: پایان «بود  زیانکاری  کارشان  سرانجام»چشیدند و   آنهاست

  خویش  هایها وجان ، خانواده اموال  انجامید پس  آخرت  دنیا و عذاب  هالکت  شهرها، به

 باختند.  راه  را در این

   

ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  
  عذاب همانا  ، که آخرت  در سرای «است  مهیا کرده  سخت  عذابی  آنان  خداوند برای»

برتر   های عقل  صاحبان  یعنی: ای «اید آورده  ایمان  که  خردمندانی  ای  پس»  است  آتش

  از پیامبرش و  شده  تسلیم  خداوند  برای  که  کسانی  و ای صمحمد   امت  از این

باشید و   صادق راستگو و  در ایمانتان  پس «از خداوند پروا کنید»اید؛  کرده  پیروی ص

  ترین سخت  به  صورت  در آن  از شما سر پیچیدند؛ که  پیش  نباشید که  هایی مانند امت

  شوید. این می  ، معذب عذاب  همان  گیرید و از جنس قرار می  مورد محاسبه  حساب

خدا   هرآینه»، برترند  مو فه  عقل  دارای  فقط مؤمنان  دارد که  بر آن  داللت  خطاب

قولی: مراد از ذکر  . به است  عظیم  قرآن همانا  که «است  فرود آورده  شما ذکری  سوی به

 «را  پیامبری»فرمود:   آن  دنبال  به  تعالی  حق  جهت  اند، از این صدر اینجا خود پیامبر 

  را همراه  رود آورد و پیامبریرا ف  شما قرآنی  سوی به : است  این  معنی  اول  اما بنا بر وجه



 

0020 

  را که  یعنی: آیاتی «خواند را بر شما می  الهی  مبینات  آیات  که»فرستاد؛   قرآن  با این

  ایمان  را که  تا کسانی»کند  می  سازد و بیان می  روشن  برایشان را  مورد نیاز مردم  احکام

یعنی: تا  «آورد  نور بیرون  سوی بهها  اند از تاریکی کرده  شایسته  اند و کارهای آورده

اند از  کرده  شایسته  اند و کارهای آورده  ایمان  را که  کسانی  آیات  با این  خداوند متعال

  بیرون  نور ایمان  سوی کفر به  و از ظلمات  نور هدایت  سوی به  گمراهی  های تاریکی

  در میان  یعنی: هر کس «کند  شایسته  آورد و عمل  خداوند ایمان  به  کس و هر»آورد 

او را »کند   ، جمع است  نموده  فرض  را بر وی  آن خداوند  که  آنچه  به  باور و عمل

  و ابدی  آورد، جاودان در می  است  جاری  آن  از فرودست  جویباران  که باغهایی  به

  که  راستی  یعنی: به «است  او را نیکو ساخته  خداوند روزی  که  درآنند به راستی

 . است  داده  توسعه  بهشت در  وی  را برای  اش روزی

 

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  

 مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس   
  در حدیث «را آفرید  زمین  و همانند آنها هفت  آسمان  هفت  که  است  خدا ذاتی»

رضین: أ  سبع  من  طوقه  رضاأل  شبرا من  ظلم  من»است:   آمده  مرفوع  صحیح  شریف

 طوق  زمین  از هفت  زمین  وجب  کند، آن  ظلم  از زمین  وجب  یک  اندازه  به  هرکس

از   بعضی  وجود دارد که  زمین  طبقه  هفت  جمهور علما نیز بر آنند که«. شود او می  گردن 

  کره  که  است  این  گانه هفت  های . و آیا مراد از زمیندیگر قرار دارند  بعضی  آنها بر باالی

، یا مراد از آنها  شده  نامیده  زمین  یک  آن  و هر طبقه  است  طبقه  هفت  دارای  زمین

مراد از آنها   دارند، یا هم  و مشترکاتی  شباهت  زمین  به  که  است  ای گانه هفت  سیارات

مانند خورشید ما   دیگری  خورشیدهای  تابع  که  ما است  مانند زمین  زمین  هفت

آنها امر فرود   در میان»  اعلم هللوجود دارد. وا  متعددی  اقوال  رابطه  باشند؟ در این می

  آید. قتاده فرود می  گانه هفت  های زمین  سوی به  گانه هفت  یعنی: امر از آسمانهای «آید می

از   ، خلقی تعالی  حق  از آسمانهای  آسمانی ر هراز زمینها و د  در هر زمینی»گوید:  می

قولی: مراد  به«.  است  او حاکم  از قضاهای  قضایی او و  از فرمانهای  او و امری  مخلوقات
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  آسای شگفت  از تدبیرهای  تعالی  حق  که  است  وتدبیری  اداره  ، همان امر الهی  از نزول

  تدبیر باران  با این  پردازد پس دهد و می می  انجام  گانه هفت  های زمین خود در آسمانها و

  و تابستان  و روز و زمستان  آورد، شب ها را بر می و رستنی  و سبزیجات  را فرود آورده

 چیز  خداوند بر همه  تا بدانید که»امور را   تمام  گونه آورد و همین می را پدید

فرود  را  داد و فرمان  را سامان  زمین تدبیر کار آسمانها و  تعالی  یعنی: حق «تواناست

  احاطه خدوند بر هر چیز  که این»  برید به  پی «و»برید   پی  وی  قدرت  کمال  آورد تا به

 . نیست  خارج  وی  علم  از حیطه  موجودی  هیچ  پس «دارد  علمی
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 ﴾ تحریم  سوره ﴿
 . است  ( آیه12)  و دارای  است  مدنی

 

در  صپیامبر  آمیز  لطف  و سرزنش  با عتاب  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

«  تحریم»    ژ...ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ از چیزها بر خود:   برخی  مورد تحریم

 شد.  نامیده

 

 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  
 مانند «؟ کنی می  حرام  گردانیده  و حاللت  خداوند برای  را که  پیامبر! چرا چیزی  ای»

  مربوط به  در روایات  که  ـ بنابر اختالفی  ماریه  کنیزت  کردن  ، یا حرام عسل  کردن  حرام

 ص  اکرم  رسول کند که: می  نقل  نزول  سبب  کثیر در بیان  وجود دارد. ابن  نزول  سبب
  از ایشان  و نزد یکی  نموده  سرکشی  تمطهرا  گشتند، بر ازواج از نماز عصر بر می  چون

نوشیدند.  می  داشت  که  عسلی کردند و از می  عنها ـ درنگ هللا رضی  جحش بنت ـ زینب

  کردند که  تبانی  چنین  با هم  زنانه  رشک  عنهما از روی هللا رضی  و حفصه  عائشه  پس

 1مغافیر  گویند: از شما بویب  ایشان  آمدند، به  ایشان  حجره  به صخدا   رسول  وقتی

  کردند. و این  را بر خود حرام  عسل ص  حضرت  آن  سبب  بدین  آید؛ پس می

  دیگر آمده  . اما در روایتی است  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  روایات  ترین صحیح

ولد( خود   کنیز و مادر فرزند )ام  با ماریه  حفصه  در حجره ص  اکرم  است: رسول

را   ماریه  بر اثر آن ص  حضرت  و آن شد  خشمگین  حفصه  کردند پس  ، خلوت ابراهیم

! هللا گفت: یا رسول  . حفصه است  حرام کنیز بر من  کردند و فرمودند: این  بر خود حرام

  دیگر با ماریه  او سوگند خوردند که  برای  شود؟ ایشان می  بر شما حرام  حالل  چگونه

راز را   این  . اما حفصه نکن  ماجرا آگاه  از این را  او گفتند: کسی  نند و بهک نمی  نزدیکی

 . گذاشت  عنها در میان هللا رضی  با عائشه

                                                           
 . و بسیار بدبوی  گیاهی  است  مغافیر: صمغی 1



 

0020 

تو   برای  خداوند متعال  که  آنچه  کردن  در حرام «طلبی خود را می  زنان  خشنودی»

 از تو در مورد  که  آنچه  برای« است  و خداوند آمرزگار مهربان»  است  کرده  حالل

 صخدا   رسول کار  قولی: این  زد. به ، سر است  کرده  بر تو حالل  که  آنچه  کردن  حرام
کرد.   سرزنش  آن را بر  ایشان خداوند  جهت  بود، از این  صغیره  از گناهان  گناهی

  اولی  كبر تر صپیامبر  سرزنش  الهی  خطاب  این  که  است  آن  صحیح»گوید:  می  قرطبی

و   اولی  ترك  بلکه  کبیره  گناه  بود و نه  صغیره  گناه  نه  کار ایشان  لذا این  است  و افضل

 «.بود  افضل

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  
 «است  کرده  را مشروع  سوگندهایتان»  و شکستن «شما گشودن  قطعا خداوند برای»

  کرده  نیز بیان« 83 مائده/«  را در سوره  حکم  این  خداوند متعال  که چنان  کفاره  با ادای

  حسن«. را آزاد کردند  ای برده کار  این  کفاره  به ص  اکرم  رسول»گوید:  می  . مقاتل است

 «.هستند  آمرزیده  ایشان ندادند زیرا  کفاره ص  حضرت  آن»گوید:  می

  حالل خداوند  را که  تواند آنچه نمی  کس  ند: هیچا  گفته  آیه  این  احکام  علما در بیان

را بر خود   آن  که  کسی شود و بر نمی  چیز حرام  کرد آن  گرداند و اگر چنین  حرام  نموده

  خدای  ویژه  حق  کردن  و حالل  زیرا حرام  نیست  الزم  حرمت  به  پایبندی  کرده  حرام

 ـ بر : ابوحنیفه  از جمله از فقها ـ و  ، برخیکرد  چنین  اگر کسی  . ولی است  سبحان

، یا غذا، یا  لباس  اگر کسی ؛ مثال )یمین( است  سوگند خوردن  منزله  به  این  آنند که

  ، بر خود حرام است  کرده  مباح خداوند  را که  از آنچه  یا چیزی  مخصوص  آشامیدنی

بود   کرده  بر خود حرام  که  آنچه  ، اگر به بنابراین  سوگند )یمین( است  منزله  به  کرد این

رود و  می  از بین  داد، سوگندش  کفاره  شود و چون می  الزم  یمین  کفاره  ، بر وی برگشت

  را بر خود حرام  اگر زنش  ، حتی است  چیز جاری  در همه  حکم  شود. این می  گشوده

  نیت  وی  کرد و از تحریم  خود حرامرا بر   اند: اگر زنش  گفته از فقها  گردانید. بعضی

را بر   اگر زنش : نزد ابوحنیفه  . ولی اعلم هللشود. وا می  واقع  طالق ، را داشت  طالق

را « ظهار«  ، اگر نیت است« ایالء»سوگند   در حکم  این  نداشت  و نیتی کرد  خود حرام
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شود و اگر  می  واقع  بائن  ، طالق را داشت  طالق  شود، اگر نیت می  ظهار واقع ، داشت

 را سوگند  تحریم  این :. اما شافعی معتبر است  کرد، نیتش  نیت  را در طالق  عددمعینی

داند و  می  کفاره  در وجوب  سببی  را فقط در مورد زنان  تحریم  شناسد بلکه )یمین( نمی

  وخداوند موالی»د. شو می  واقع  رجعی  طالق  را کرد، با آن  طالق  نیت  از آن  اگر کسی

  به «دانا  و اوست»  شماست  دهنده ، کارساز و نصرت یعنی: سرور، دوست «شماست

 . خویش  و سخنان  افعال در  است «حکیم»  است  شما در آن  و فالح  صالح  که  آنچه

 

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  

 ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
  و او ـ چنانچه «گفت  نهانی  خود سخنی  از همسران  پیامبر با برخی  که  گاه و آن»

یا   ماریه  کردن  از حرام  عبارت  ایشان  نهانی  عنها بود و سخن هللا رضی  ـ حفصه  گذشت

  حفصه  به  نهانیطور   به صخدا   گوید: رسول می  بر خود بود. کلبی  عسل  کردن  حرام

  پس»«. خواهند شد  و جانشینم  خلیفه  بر امتم  بعد از من  و پدر عائشه  پدرت»گفتند که: 

  گذاشت  در میان  عائشه خبر را با  آن  حفصه  یعنی: چون «را افشا کرد  سخن  آن  چون

مبر را بر و خدا پیا»ندارد  وجود  و اشکالی  نیست  کار حرجی  در این  که این  گمان  به

  از آن  بخشی صپیامبر  یعنی: «را اظهار کرد  از آن  گردانید، بخشی  مطلع  آن  افشای

  و از بخشی»اظهار کرد   وی  به  خویش  بود، در عتاب  افشا کرده  حفصه  را که  سخنی

، از اظهار  تغافل  از باب و  کرم  از روی ص  حضرت  یعنی: آن «نظر کرد دیگر صرف

گوید:  می  نظر نمود. سفیان صرف بود  کرده  افشایش  حفصه  که  ر از آن سخندیگ  بخشی

پیامبر  «چون  پس»«.  است  کریمان  اخالق ـ از  زدن  خبری بی  خود را به  ـ یعنی  تغافل»

 «؟ خبر داده  تو را از این  کسی  گفت: چه  زن  راز خبر داد، آن  او را از افشای» ص

مرا » صپیامبر  «گفت»؟  است  کرده  آگاه  راز توسط من  از افشای تو را  کسی  یعنی: چه

 «.با خبر کرد»ماند  نمی  بر او مخفی  ای امر نهانی  هیچ  که «آگاه  خداوند دانای

 . دشوار است  بس  راز بر زنان  داشتن  نهان  شود که می  دانسته  آیه  از این



 

0022 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 

 ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 را صپیامبر   ، رازهای و بعد از این «کنید  خداوند توبه  درگاه  به  اگر شما دو زن»

 ناخوش  را که  بدارید و آنچه  دارد، دوست می  او دوست  را که  دارید و آنچه  نگه

 شما  توبه  صورت  نو در ای  شما بهتر است  کار برای  بدارید این  دارد، ناخوش می 

 سوی یعنی: اگر به «است  شما بر گشته  دلهای  که  راستی  به»شود  می  پذیرفته

  مایلص پیامبر   علیه  از همدستی  کردن توبه  شما به  کنید، قطعا دلهای  توبه خداوند 

  رسول  علیه  و اگر با هم»  است  دریافته  قبول  سمع  را به  و دستور خداوند  است

و  صخدا   رسول بر  زنانه  و رقابت  در رشک  یعنی: اگر با هم «شوید  متفق  اکرم

و   اوست  موالی خدا خود  در حقیقت»کنید؛   و تبانی  ، همدستی راز وی  افشای

خود   خداوند متعال  صورت  در آن  یعنی: بدانید که «مؤمنان  و شایستگان  جبرئیل

  مؤمنش  از بندگان  کسانی و  جبرئیل  و همچنین  است  یشپیامبر خو  دادن  دار یاری عهده

  در میدان صقطعا پیامبر   عنهما پس هللا ابوبکر و عمر رضی  اند، همچون صالح  که

  نیرومند و تسخیر ناپذیری  پشتوانه  جهت  آورد و او از این نمی  کم  و یاریابی  نصرت

و   جبرئیل  ، نصرت خداوند  صرتیعنی: بعد از ن« بعد از این  و فرشتگان»دارد 

پیامبر   برای  و پشتیبانانی  یعنی: یاوران «پشتیبانند»نیز   ، فرشتگان صالح  مؤمنان  نصرت

باشند،  صپیامبر   پشتیبان  همه  وفرشتگان  ، مؤمنان خدا  وقتی  هستند پس ص

قولی:  جا خواهد رسید؟! بهک  باشد به  داشته  پشتیبان  همه  این  که  کسی  علیه  دو زن  تبانی

 ص  اکرم  بر رسول  عنهما، در تحکم هللا رضی  و حفصه  عائشه  میان  و همدستی  تبانی
 بود.  در امر نفقه

  را برای  ای و تأیید ربانی  ، عصمت ، کمک یاری  چنین صخدا   ! ما جز رسولهللا سبحان

راز   حفصه  چون  که  است  شده  . روایت نداریم  سراغ ‡از انبیا و رسل  یک  هیچ

  ایالء کرده  خویش  از زنان ص  اکرم  افشا کرد، رسول  عائشه  را برای ص  اکرم  رسول

 شد.  نازل ژ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ آیه:   گرفتند پس  کناره  و از آنها یکماه

 



 

0029 

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

 ۆ  ۆ  
  بهتر از شما عوض  او همسرانی  برای  دهد پروردگارش  ا را طالقبسا اگر شم  چه»

عسی:  «  کلمه  که  ذکر است  باشید. قابل  هوش به صپیامبر   باید شما زنان  پس «دهد

قولی:  به مورد.  ، جز در همین است  ما بعد آن  تحقق  موجب  کریم  در قرآن« بسا  چه

پیامبر   دادن  شرط طالق  به  ولی  بعد خود استما   تحقق  در اینجا نیز موجب«  عسی»

او   برای  دهد پروردگارش  شما را طالق ص! اگر پیامبر باشد. آری می  معلق ص

  برپا دارنده یعنی: «، مؤمن باشند مسلمان  زنانی»  دهد که  بهتر از شما عوض  همسرانی

یعنی:  «قانت»  امبرانش، کتابها و پی ، فرشتگان خداوند  به  و مؤمن  اسالم  فرایض

  برای «پرستشگر»  خویش  از گناهان «کار  توبه»ص   و پیامبرش فرمانبردار خداوند

  ثیب: زنی «دوشیزه و  از بیوه  دار، اعم روزه»  وی  برای  و ذلیل  و خاشع  خداوند

  یزه. بکر: دوش است  مرده یا  داده  او را طالق  شوهرش  ، سپس کرده  ازدواج  که  است

 . است

فرمود:  عمر  که  است  کرده  روایت  از انس  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  بخاری

  همداستان  با هم  بر ایشان  چشمی وهم و چشم  ، رقابت در غیرت ص  اکرم  رسول  زنان

  پروردگارش دهد،  بسا اگر او شما را یکجا طالق  گفتم: چه  آنان  به  من  شدند. پس

 شد.  نازل  آیه  این  بود که  گرداند. همان  بهتر از شما جانشین  زنانی  شبرای

خواهد  می  که  کسی  پس  است  نمونه  زن  یک  اوصاف  جامع  آیه  این  که  ذکر است  شایان

 نماید.  سراغ  وی را در  اوصاف  را برگزیند، باید این  زنی

 

ى   ى   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
امر   شما را بدان  تعالی  حق  که  آنچه  دادن  با انجام «! خود را حفظ کنید مؤمنان  ای»

حفظ کنید  «را  تان و خانواده»  است  کرده  نهی  شما را از آن  که  آنچه  و ترك  است  کرده



 

0025 

! حفظ کنید  آری . وی  های افرمانیاز ن  و نهیشان  خداوند  طاعت  به  دادنشان با دستور

  یعنی: آن «هستند و سنگها  مردم  انگیز آن آتش  که  از آتشی»را   تان خود و خانواده

شود  می  برافروخته و سنگها  با مردم  دیگر که  و از نوعی  بزرگ  است  ، آتشی آتش

بر   پس»گوید:  جریر می شوند. ابن می  ... بر افروخته و نفت  ها با هیزم دیگر آتش  که چنان

  آموزش  آنان  نیاز دارند به  ما بدان  فرزندان  را که  ها و آدابی و خوبی  دین  که  ماست

  اکرم  رسول  که  است  آمده عمرو  بن هللعبدا  روایت  به  شریف  در حدیث«.  بدهیم

»فرمودند:  ص وفرقواضربوهملسبعةبالصالبناءكمأمروا لعشر بينهمعليها فيوا

خاطر نماز  را به  امر کنید و آنان نماز  به  ایشان  سالگی  را در هفت  : فرزندانتانالمضاجع

  در حدیث  همچنین«. افگنید  جدایی ها در خوابگاه  بزنید و میانشان  ایشان  سالگی  در ده

بر »«.  است  ندادهنیکو   بهتر از ادب  ای هدیه  فرزندش  به  پدری  هیچ: » است  آمده  شریف

  دوزخ  بر آتش  از فرشتگان  یعنی: نگهبانانی «اند گمارده درشتخو  فرشتگانی  آتش  آن

  فرشتگان  باشند، این می  آن  اهل  و تعذیب  دار امر آن عهده و  متولی  اند که شده  گمارده

« 11مدثر/«  سورهدر   که ـ چنان  است  تن  زدهون  و همکارانشان  بجز اعوان  تعدادشان  که

  روش  و سخت «رو سخت»  دوزخ  درشتخو بر اهل  سخت اند فرشتگانی خواهد آمد

  رحم  آنان نمایند، بر  و عطوفت  رحم  تقاضای  از آنان  دوزخ  اهل  هرگاه  که  ، چنان برآنان

  داده  فرمانشان  از خداوند در آنچه»اند  شده  آفریده  عذاب  فقط برای کنند زیرا آنها نمی

یعنی:  «دهند می  شود انجام می  داده  فرمان  آنان  به  کنند و هر چه نمی  نافرمانی  است

  آن  از وقت  را نه  دهند و آن می  انجام  و تأخیری  درنگ  هیچ  بی  آن  را در وقت  فرمان

دو   دنآور  فایده  که  ذکر است  کنند. شایان تأخیر می  در آن  هم  و نه افگنند می  پیش

 دهد  فرمانشان  از خدا در آنچه):  ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  جمله:

  که  است  دهند( این می  شود انجام می  داده  فرمان  آنان  به  کنند و هر چه نمی  نافرمانی

  حال  بیان  برای  دوم  و جمله  در گذشته  استکبار از فرشتگان  نفی  در بیان  اول  جمله

 . است  آن  در اجرای  از ایشان  تأخیر و تنبلی  امر و نفی  امتثال  ریتو فو  آینده

 

 



 

0022 

 ۆئ   ۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی             ی  ی   
  به  افگندنشان  شود، در هنگام  بریده  هایشان کفار نا امید گردند و طمع  که آن  و برای

  عذری  زیرا هیچ «نیاورید  ! امروز عذر پیش کافران  ای»شود:  می  گفته  آنان  به  دوزخ

  نیست  جز این»کند  نمی  حالتان  به  سودی  عذر هیچ  آوردن  پیش  رو که  ندارید، یا از آن

در کار   ستمی  هیچ  پس «شوید می  کردید جزا داده می»در دنیا  «آنچه  حسب  به  که

 . نیست

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
ندا   در دومین  تعالی  حق  ، اینک نیست  از گناه  خالی  غیر معصوم  انسان  و از آنجا که

 «کنید  نصوح  ای خداوند توبه  درگاه  ! به مؤمنان  ای»خواند:  فرامی  توبه  را به  مؤمنان

از   قلبی  پشیمانی از  است  نصوح: عبارت  ؛ توبه قولی . به است  صادقانه  نصوح: توبه  توبه

و   و عزم  بدن  اعضای با  گناه  ارتکاب  ، ترك زبان  به  خواهی ، آمرزش گذشته  گناهان

  توبه  شک بی  این  که ز نگردد؛با  گناه  به  دیگر هرگز در آینده  امر که  بر این  تصمیم

  که  است  ای توبه  نصوح  توبه» گوید: می  نصوح  توبه  در تعریف  . نسفی است  ای خالصانه

  توبه  شد که  سؤال    علی از«. کند  را مرمت  را رفو و خللت  دینت  های  پارگی

 است:  آن  چیز جامع  ؟ فرمود؛ شش چیست

 . گذشته  از گناهان  ـ پشیمانی 1

 . فرایض  ـ اعاده 2

 . و حقوق  ـ رد مظالم 1

 ها. از خصم  خواستن  ـ حاللیت 4

 . در آینده  گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن  ـ عزم 5

را در  آن  که چنان  دهی  و پرورش  تمرین  عزوجل  خدای  را در طاعت  نفست  که ـ این 9

 . ای داده  پرورش  وی  معصیت



 

0024 

 ص  اکرم  رسول  که  است  آمده مسعود بن هللعبدا  روایت  به  فشری  در حدیث
را   آنچه  اسالم: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  است  توبه  پشیمانی»فرمودند: 

 «.کند می ، محو است  آن  ماقبل  را که  آنچه  کند و توبه ، محو می است  آن  ما قبل  که

؛  گفتیم  قبل  در چند آیه  که چنان «را از شما بزداید  نتانگناها  بسا پروردگارتان  چه»

  امر داللت  آن  وقوع  بودن  کار رود، بر حتمی  به خداوند  از جانب«  عسی«  کلمه  وقتی

  ، اشعاری قطعیت  نه کند ایجاد می  و توقع  طمع  که  ای صیغه  به  موضوع  طرح  کند پس می

  است  الزم  که و این  است  تعالی  حق  از سوی  بخشایشی  انگناه  زدودن  که بر این  است

  شما را به»بسا   چه «و» باشد  داشته و رجاء قرار  خوف  در میان  همیشه  تا بنده

خداوند   که  روزی . است  جاری  آن  از فرودست  جویباران  درآورد که  بوستانهایی

  وسمت  در پیشاپیش  نسازد، نورشاناو را خوار   همراه  آوردگان  پیامبر و ایمان

  شد که  بیان و در آنجا  گذشت« حدید«  در سوره  معنی  تفسیر این «شتابد می  راستشان

  پرودگارا! برای گویند: می»  بر صراط است  رفتنشان  در حال  نور با مؤمنان  این  همراهی

در   مؤمنان  دعای  این «توانایی و ما را بیامرز، همانا تو بر هر چیز  ده  ما نور ما را تمام

و   بیان  که چنان گرداند می  را خاموش  نور منافقان  خداوند متعال  که  است  هنگامی

 . گذشت« 28حدید/«  در سوره  آن  تفصیل

 

 ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ      ژژ  ڑ  ڑ  ک  
 «کن جهاد  بر! با کافرانپیام  ای»است:  صپیامبر   به  ، خطاب تعالی  حق  ندای  سومین

و   و برهان حجت  به «با منافقان»  جهاد کن «و»افزار  و جنگ  سالح  با شمشیر و انواع

  آنان و بر» شوند می  حدود را مرتکب  موجبات  زیرا آنان  حدود بر آنان  برپا داشتن

از   اسالم  انینقو و  شرایع  به  دادنشان  و فرمان  در دعوت  یعنی: بر منافقان «کن  درشتی

  طرد برخی  به ص  اکرم  رسول  روی  . از این بجنگ  کار بگیر و با کفار با سالح  شدت

  رو ای  ! بیرون فالن  رو ای  گفتند: بیرون می  که  از مسجد امر نمودند در حالی  از منافقان

و بد   است  دوزخ»  در آخرت «وجایگاهشان»  در دنیا است  عذابشان  ! و این فالن

 . دوزخ «است  سرانجامی



 

0090 

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   
  دفع دیگر  را از کسی  تواند عذابش نمی  کس  هیچ  مورد که  در این  خداوند  سپس

  حالشان به  سودی  هیچ  لمانانکفار با مس  و معاشرت  آمیزش  که  باره  نماید و در این

فرماید:  و می  آورده  باشد ـ مثلی  نگرفته  جای  خودشان  در دلهای  ایمان  ندارد ـ چنانچه

دو   نکاح  در حباله  که  آورده  لوط را مثلی  و زن  نوح  زن  کافران  خداوند درباره»

دو   آن  به  بودند پس» معلیهماالسال و لوط  یعنی: نوح «ما  شایسته  از بندگان  بنده

  زن  که  است  کردند. نقل  ما خیانت  دو بنده  آن  به  دو زن  یعنی: آن «کردند خیانت

در   آتش  نیز با برافروختن لوط  . زن است  دیوانه  گفت: نوح می  مردم  به  نوح

داد.  می خبر  لوط  برای  مهمان  را از آمدن  دود در روز، قومش  بلند کردن و با  شب

  سبب  به علیهماالسالم و لوط  یعنی: نوح «نکردند  را دفع  چیزی  دو زن  از آن  آنان پس»

از   چیزی  دو رسانیدند و نه  آن  به  نفعی  هیچ  بودند نه  ، همسرانشان زن دو  آن  که این

  نزد خدای و لوط هر دو  نوح  که توانستند با وجود آن  کرده  دفع  از آنان را  الهی  عذاب

یعنی:  «شوید  آتش  داخل  شوندگان  شد: با داخل  و گفته»بودند   گرامی  بس  عزوجل

  اهل  شد: همراه  آنها گفته  به  مرگ  شود، یا در هنگام می  گفته  در آخرت  زن دو  آن  برای

 شوید.  داخل  آتش  به  معاصی کفر و

 ص  اکرم  دو همسررسول  تأدیب  در باره  تآیا  آید، این بر می  آیات  از سیاق  که  چنان
  هر مرد و زن  برای  بزرگی  درس  همیشه  و برای  است  ایراد شده  بردیم  قبال نام  که

 خداوند  که  است  هشداری  این»است:   گفته  سالم بن یحی  جهت  ، بدین است  مؤمنی

دارد،  بر حذر می ص  اکرم  رسول با  از مخالفت  عنهما را با آن هللا رضی  و حفصه  عائشه

  حضرت  آن  علیه  مطهرات  دیگر ازواج با  چشمی وهم و چشم  در رشک  ایشان  که  گاه  آن

  هرچند در حباله  سازد که می  ملتفت  حقیقت  این  را به  ! ایشان آری«. کردند  تبانی ص

امر در   این  اید بدانند کههستند اما ب  وی  پیامبران  و خاتم   خدا  خلق  بهترین  نکاح

  کند و هیچ نمی  دفع  را در مورد آنان  خدا  خواست چیز از  هیچ  و کتاب  حساب  مقام

 هللا رضی  و حفصه  عائشه  عزوجل  خدای  که  ذکر است  شایان ندارد.  حالشان  به  سودی



 

0093 

  رسول  علیه  دستیهم  این  کردند، از گناه  که  ای و خالصانه  صحیح  عنهما را با توبه

 کرد.  پاك  صخویش

 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  
 این «است  آورده  را مثلی  فرعون  اند، زن آورده  ایمان  که  کسانی  و خداوند برای»

  زن  به  که رساند چنان نمی  منانمؤ  به  زیانی  کفر هیچ  صولت  که  است  آن  گویای  مثل 

بوداما   کافران  کافرترین  او در قید همسری  که  حال  نرسانید زیرا در همان  زیان  فرعون

  که است  شد. گفتنی  مسلم  برایش  پرناز و نعمت  بهشتهای  عزوجل  خدای  به  با ایمان

  فرعون  آورد پس  او ایمان  هبود و ب  موسی  عمه  که  است  مزاحم  بنت  آسیه  وی  اسم

در   فرعون  زن «گفت  که  گاه  آن»دارد   بازش  کرد تا از ایمان  شکنجه  را سخت  وی

  خود برایم پروردگارا! پیش»؛  داشت قرار  فرعون  و شکنجه  زیر تعذیب  که  حالتی

  درجات  رترینب در  رحمتت  به  نزدیک  ای خانه  یعنی: برایم «بنا کن  در بهشت  ای خانه

از دار، جار را   قبل  آسیه»گوید:  از علما می  نقل  کثیر به . ابن بنا کن  بارگاهت  مقربان

، گفت: عندك: در  بناکن  در بهشت  ای خانه  بگوید: برایم  که از آن  کرد زیرا پیش  انتخاب

و از   مرا از خود فرعون یعنی: «ده  نجات  و عملش  و مرا از فرعون»«. جوار خود

ستمگر   و مرا از قوم»  بخش  و رهایی  ده  زند، نجات سر می  از وی  که  شری  اعمال

 بودند.  کفار قبطی  که  فرعون  یعنی: از قوم «ده  نجات

 

ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
دختر   مریم»اند  آورده  انایم  که  کسانی  برای  است  آورده  مثلی  خداوند «و نیز»

را بر  کرد و او  جمع  را برایش  دنیا و آخرت  کرامت خداوند  که  کسی «را  عمران

برد؛  می سر به  و عاصی  نافرمان  قومی  او در میان  که برگزید با وجود آن  جهانیان  زنان
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در او از   پس»و فحشاء   حیایی بی  به  از آلودگی «خود را نگاهداشت  فرج  که»  همان

از   وی  پیراهن  تا در چاك  دادیم  فرمان  جبرئیل  به  که  ترتیب  این  به «خود دمیدیم  روح

پروردگار خود   و کلمات»باردار شد   عیسی  او به  بدمد و در نتیجه  گریبانش  جای

  ندگانشب  برای  پروردگار متعال  را که  و احکامی  قوانین  یعنی: مریم «کرد  را تصدیق

  این  کرد و آن  تصدیق  ساخت  مخاطبش  بدان  فرشته  را که  و آنچه  است  کرده  مشروع

کرد   و نیز تصدیق«.  هستم  پروردگارت  فرستاده  من»بود که:   وی  به  جبرئیل  سخن

او از   که و این عیسی تولد  به  در مورد بشارت  وی  به  جبرئیل  را که  اخباری

  نازل  از کتابهای  عبارت  که «او را  کرد کتابهای  و تصدیق»  1، داد است  مقرب  پیامبران

  برای  بود که  از گروهی یعنی: «بود  و از فرمانبرداران»بود   الهی  بر انبیای  شده

 بودند.  و تقوی  وطاعت  صالح  بیت  اهل  مریم  اند زیرا خانواده مطیع  پروردگارشان

را ذکر   ای نمونه شوهردار  از زنان  ، هم در ایراد تمثیل  خداوند متعال  که  کنیم می  مالحظه

  شریف  باشد. در حدیث  کرده  دلجویی  یاد کرد تا از بیوگان  شوهری بی  از زن  کرد و هم

  ، مریمصدختر محمد   فاطمه دختر خویلد،  خدیجه  بهشت  زنان  بهترین»است:   آمده

 «.اند  فرعون  زن  ختر مزاحمد  و آسیه  دختر عمران

                                                           
 (.48ـ  42)  آیات«  عمران  آل«  ؛ سوره نگاه 1
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 ﴾ ملک  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

خداوند   با عظمت  ذات  و بزرگداشت  با تقدیس  افتتاح  سبب  به  سوره  اینتسمیه:   وجه

شود  می  نامیده نیز«  منجیه»و «  واقیه«  نامهای  شد و به  نامیده«  ملک»،  خودش  از سوی

خواهد   بیان  که چنان دهد می  و نجات  قبر حفظ نموده  را از عذاب  خویش  نندهزیرا خوا

  از خواننده  سوره  این  که آن  دلیل  نامید به می«  مجادله»را   سوره  این  عباس شد. ابن

 کند. می  خود در قبر دفاع

  این  جمله  ز آنا  که  است  شده  نقل  بسیاری  احادیث  سوره  این  آن: در فضیلت  فضیلت

ٱ  ٻ  ژ  :لصاحبهاغفرلهشفعتةآيثالثينالقرآنفيةسورنإ»است:   شریف  حدیث

خود   صاحب  دارد و برای  آیه  سی  که  هست  در قرآن  ای : همانا سوره ژٻ     ٻ  

«.  است ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ   سوره  شد، این  آمرزیده  برایش  کرد پس  شفاعت

 صخدا   رسول  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
  ، این است  بازدارنده  سوره  : اینالقبرعذابمن،تنجيهةالمنجي،هيةالمانعهي»فرمودند: 

در   همچنین«. دهد می  نجات قبر  خود را از عذاب  و خواننده  است  دهنده  نجات  سوره

  تبارك»و «  السجده  تنزیل  الم»  دو سوره صخدا   رسول  که  است  هآمد  شریف  حدیث

کردند  نمی  در سفر و حضر ترك آنها را  خواندند و خواندن می  را در هر شب...«  الذی

تفسیر   . صاحب است  مستحب  در هر شب  آن  قرائت  که  شده  گفته  جهت  از این

با   آن  و رابطه  را از هستی  جدیدی  جهانبینی  هسور  این»گوید:  می«  القرآن  ظالل فی»

را در   و مکانی  محدود زمانی  مرزهای  که  ای کشد، جهانبینی تصویر می  به  اش آفریننده

 «.نوردد... می

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  
رشد  از  عبارت  که  است  تبارك: از برکت «ملک  اوست  دست  به  که  آن  است  تبارك»

  است  بزرگ  وی  بسیار و انعام خیر خداوند  باشد. یعنی می  یا معنوی  حسی  و فزونی
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  فرمانروایی باشد. مراد از ملک: می  برتر و واال و خجسته  مخلوقان  و او از صفات

را  چیز او  هیچ و «چیز تواناست  و او بر همه».  است  در دنیا و آخرت  آسمانها و زمین

  کند؛ از انعام می  تصرف خویش  بخواهد در ملک  که  او هرگونه  تواند کرد بلکه عاجز نمی

؛ و  یا بازداشتن  بخشیدن و از  نمودن  یا پست  بردن ، از بلند گرفتن  یا انتقام  نمودن

؛  تدر آخر  باشند ولی می  امر دانا و باورمندند اما کفار منکر آن  این  در دنیا به  مؤمنان

  منکر فرمانروایی  کس  کند و هیچ نمی را  و فرمانروایی  ملک  ادعای  تعالی  جز حق  احدی

:  ژٺ  ٺ    ٺ  ژ است:   فرموده  خداوند متعال  که  است  جهت  گردد از این نمی  وی

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ است:   و نیز فرموده « روز جزاست  خداوند فرمانروای»

  سراپا آشکار باشند و از آنان  آنان  که  روزی»:  ژىئ    ىئىئ  ی  ی   ی       ېئېئ  ېئ 

 (آید که  پاسخ)؟  کیست  از آن  نباشد، ندا آید: امروز فرمانروایی  بر خداوندپوشیده  چیزی

 «.19غافر / « » قهار است  خداوند یگانه از آن

 

 ٹ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    
حیات:  ؛ و از بدن  روح  و جدایی  مرگ: انقطاع «را آفرید  و زندگی  مرگ  که  همان»

  خدای که:  است  معنی  این  در اینجا به  حیات  . پس است  بدن  به  و پیوند روح  تعلق

شما را  تا»کرد   را خلق  روح  آفرید و در وی  اش بشر را در ساختار انسانی  عزوجل

آفرید و  را  و زندگی  یعنی: مرگ «از شما نیکوکردارتر است  یک  کدام  بیازماید که

شما را بر   گاه شما را بیازماید و آن  سازد، سپس  گردانید تا شما را مکلف  شما را عاقل

  کمال  کردن  نمایان از ابتال،  اصلی  هدف  دهد. پس  ، جزا و پاداش تکلیف  این  مبنای

 «آمرزگار»شود  نمی  مغلوب  که  یعنی: غالبی «عزیز  و اوست»  است  نیکان  نیکوکاری

  روایت  به  شریف  حدیث . در است  کرده  پیشه  و انابت  توبه  که  کسی  برای  است

  را تالوت ژ ٻ  ٱ  ٻ  ٻژ آیه:  صخدا   رسول  که  است  آمده عمر ابن

  خداوند  محرماتاز » رسیدند، فرمودند: ژ ٺ   ٺ    ٿژ به:   نمودند و چون

 «. بشتاب  وی  بپرهیز و در طاعت
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 ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  
جدا از  را  دیگر، هر آسمانی بر فراز یک« آفرید  طبقه  را طبقه  آسمان  هفت  که  همان»

  که  است  ای ماده . آسمان: است  مدهآ  و غیر آن« اسراء«  در حدیث  که دیگر چنان  آسمان

  است  آمده  شریف  احادیث در  که  داند، چنان را نمی  آن  حقیقت  کسی  سبحان  جز خدای

در   و امروزه  است  راه  پنجصد سال  مسافت  قدیم  های با مقیاس  از زمین  آن  و فاصله

  از مدارهای  عبارت  قولی: آسمان بهسنجند.  می  مایل  را به  مسافت  این  فضایی  های برنامه

  از فضای  عبارت  آسمان  نیز برآنند که  نجوم  دانشمندان  که  چنان  است  سیر سیارگان

  و ستارگان  سیارگان  که  کنند. و اگر بدانیم سیر می  در آن  سیارگان  که  است  ای خالی

  عظمت  توانیم می  صورت  این هستند، در  مییعظ  های ومسافت  متفاوت  ابعاد بس  دارای

  ای گی ضابطه بی  هیچ  رحمن  خدای  در آفرینش».  کنیم  درك آسمانها را  کرات

  در آفرینش  ای و نابسامانی  ، کجی ، تباین تناقض  ! تو هیچ بیننده  یعنی: ای «بینی نمی

  به  استوار استو   ، منظم سامان بسیار به  وی  آفرینش  بلکه  بینی نمی بخشایشگر  خدای

  و نقصانی  خلل  باز بنگر، آیا هیچ»کند  می  خود داللت  وجود آفریننده بر  که  طوری

 و  آیا ـ با وجود عظمت  که  کن  بدوز و تأمل  آسمان  را به  یعنی: باز نگاهت «؟ بینی می

 ؟. بینی می  در آن  ای و شکستگی  یا خلل  یا رخنه  شکاف  ـ هیچ  آسمان  گستردگی

 

 چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
  کن تأمل  بنگر و نیک  طور پیاپی  به  متوالی  یعنی: بارهای «بگردان  چشم  باز دوباره»

و عذر  تر بلیغ  حجت  ، در اقامه و تأمل  بسیار شود زیرا تکرار نگرش  نگرشت  هرچند که

یعنی: اگر  «بازگردد  سویت به  و درمانده  زبون  تا نگاهت»  تر است کننده  را قطع  و بهانه

از   و مانده  و خسته  و حقارت  با ذلت  ، نگاهت کنی  تأمل  و پیاپی  بنگری  پیوسته  هم

 گردد. بازمی  سویت  را ببیند، به  از عیب  چیزی  آسمان  در آفرینش  که این
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 ک  گ  گ   گ     گ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کک 
 دنیا در نیکوترین  آسمان  پس «دادیم  زینت  چراغهایی  دنیا را به  آسمان  و هرآینه»

  گرفته قرار  تابلویی  ترین نگارینه  و بسان  شکل  انگیزترین ، دل صورت  ترین ساختار، کامل 

پرتو بر   غچرا  بخشیدن  روشنی  شدند زیرا همچون  چراغها نامیده  . ستارگان است

  رجمی  چراغها را آالت  یعنی: این «گردانیدیم  شیاطین  را رماننده و آنها»افشانند  می

  دیگری  فایده مفید  جمله  این  شوند. البته می  آنها رانده  وسیله  به  شیاطین  که  گردانیدیم

  هستند. قتاده دنیا  آسمان  برای  و آرایشی  زینت  ستارگان  که  است  فایده  غیر از این

 آفرید:  حکمت  سه  را برای  ستارگان خداوند»گوید:  می

 . آسمان  برای  ـ زینتی 1

 . شیاطین  برای  ای ـ رماننده 2

 «.شود می  و دریا راهیابی  آنها در خشکی  وسیله  به  که  هایی ـ نشانه 1

 بعد از  شیاطین  یعنی: برای «ایم کرده  آماده  افروخته  آتش  عذاب  آنان  و برای»

 . ایم کرده  را آماده  آتش  ، عذاب آسمانی  شهابهای  وسیله  آنها در دنیا به  سوختاندن

 

 ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  
  ، یا از هر دو گروه آدم از بنی «اند کفر ورزیده  پروردگارشان  به  که  کسانی  و برای»

گرایند  می  بدان  که  جهنم «است  بد سرانجامی  هو چ  است  جهنم  عذاب»  و جن  آدم بنی

 پیوندند. و می

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  
  آوازی  آن  برای»شود؛  می  افگنده  در آتش  هیزم  که چنان «شوند  افگنده  در آن  چون»

 . است  آن  نعره  مانند آواز خر در اول  شهیق: آوازی «شنوند مانند آواز خر می

  خر است آواز  ، همچون کفار در آن  افگندن  در هنگام  آواز جهنم»گوید:  می  عباس ابن

کشد  می  تندی عرعر  زند و سپس می  نفس  آورد و نفس بر می  جو دم  از دیدن  که  گاه  آن
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بر   یعنی: دوزخ «جوشد برمی  و آن»«. لرزد بر خود می  آن  از شنیدن  کس  همه  که

 جوشد. برمی  دیگ  جوشیدن  همچون  دوزخیان

 

 ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ  ۇ   
  شدت از  دوزخ  که  است  یعنی: نزدیک «شود  پاره  پاره  از خشم  که  است  نزدیک»

 «شوند  افگنده  در آن  فوجی  که  هرگاه»شود   پاره و پاره  شگافته  بر کفار، از هم  خشم

  نگهبان  فرشتگان یعنی: «پرسند می  از آنان  نگهبانانش»اند  از مردم  گروه  فوج: یک

پرسند:  می  دوزخیان از  و سرکوفت  اند از سر توبیخ وی  و همکاران«  مالک«  که  دوزخ

و هشدار   بیم  روز سختی  چنین شما را از  که «نیامد  ای دهنده بیم»در دنیا  «آیا نزد شما»

 دهد؟.

 

 ائ   ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې   ې     ې  ى  ى ۇ  ۆ  ۆ 
ما نزد  پروردگار  از بارگاه  ای یعنی: فرستاده «آمد  ای گویند: چرا، نزد ما هشداردهنده»

 «کردیم  تکذیب  پس»آگاهانید   روزی  و هشدار داد و ما را از چنین  ما آمد و ما را بیم

شما از امور   بر زبان «است  فرو نفرستاده  داوند چیزیو گفتیم: خ»را   هشداردهنده  آن

  خداوند  باشد که  چیزهایی  بیان  متضمن  که  و احکامی  و شرایع  ، اخبار آخرت غیب

  گمان گفتیم: بی  پیامبران  ما به  یعنی «نیستید  بزرگ  شما جز در گمراهی»طلبد  از ما می

  . به است  دوزخیان  به  دوزخ  نگهبانان  سخن  این دور هستید. یا  صواب  و راه  شما از حق

شود و  یادآور می  با خلقش  معامله در  از عدالتش  آیه  در این  عزوجل  ؛ خدای هرحال

 کند. نمی  عذاب  وی  علیه  حجت  را جز بعد از برپا داشتن  کس  او هیچ  که این

 

 ۆئ  ۈئ   ۈئ        ېئ        ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ       
مانند  «بودیم  کرده  یا تعقل«  فهمو   قبول  سمع  به «بودیم  اگر شنیده»کفار  «و گویند»

  دوزخیان  زمره از»اندیشد؛  نگرد و می می  نیک  که  کسی  و دریافت  و درك  تعقل



 

0092 

  بود ایمان  دهکر  ما نازل  برای  عزوجل  خدای  که  آنچه  به  بایست می  بلکه «نبودیم

 . کردیم  می  و پیروی  متابعت ‡و از پیامبران  آوردیم می

 

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   
شدند   دوزخ  سزاوار عذاب  آن  سبب  به  کفر خود که  یعنی: به «خود  گناه  به  پس»

 خداوند  یعنی: دور باشند از رضای «دوزخ  باد بر اهل  دوری  کردند پس  اعتراف»

  که سازد، بعد از آن می  را گریبانگیر آنان  عذاب  خداوند متعال  گونه . بدین وی  حمتو ر

شود  بر پا می  حجت  آنان  علیه  که  است  عتراف  کنند زیرا با این می  خود اعتراف  گناه  به

  حتی  الناس  یهلک  لن: » است  آمده شریف  ماند. در حدیث نمی  باقی  عذری  و برایشان

عذر   خویش  از جانب  که شوند تا این نمی  هرگز نابود ساخته  انفسهم: مردم  ذروا منیع

  اعتراف  خویش  جرم  گردد و خود نیز به  ثابت  آنان  علیه  یعنی: حجت«. شوند  نمایانده

النارنأالوهويعلمإحدالنارأاليدخل: » است آمده  شریف  در حدیث  کنند. همچنین

او   به  دوزخ  داند که می  که شود مگر این نمی  داخل  دوزخ  به  کس  : هیچةالجنمنبهوليأ

 «. است سزاوارتر  از بهشت

 

 ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب           حب   
  عذاب از  یعنی: درحالی «ترسند می  از پروردگار خویش  غایبانه  که  کسانی  گمان بی»

  و در نهان  آورده  او ایمان  به  عذابش  از بیم  اند پس را ندیده  و عذابش او  ترسند که او می

  سبب  به خداوند  که  بزرگ  است «را آمرزشی  آنان»کنند؛  می  و آشکار از او اطاعت

  همانا بهشت  که «است  بزرگ  مزدی»  ایشان  برای «و»گذرد  در می  از گناهانشان  آن

ظلاليومعرشهظلفيتعالياهلليظلهمةسبع: » است  آمده  شریف  باشد. در حدیث می

تصدقورجلاهللخافأنيإفقال وجمالمنصبذاتأةمرادعته ورجل...منهمالظلهإ

  ایشان  خداوند متعال  اند که کس  هفت: يمينهماتنفقشمالهالتعلمخفاهاحتيأفةبصدق

دهد ... و از  می  خود جای  عرش  ، در سایه نیست  وی   جز سایه  ای سایه  که  وزیرا در ر
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  خواند ولی خود می  سوی او را به  و جمالی  جاه  صاحب  زن  که  است  مردی  ایشان  جمله

  . و از جمله ترسم می از خداوند (زیرا  کنم کار بد را نمی  این)  گوید: من مرد می  آن

  چپ  دست  دارد تا بدانجا که می  را مخفی  دهد و آن می  ای صدقه  که است  یمرد  ایشان

 «.کند می  انفاق  راستش  دست  که  آنچه  برد به نمی  پی  وی

 

 ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  
 خود در  یعنی: اگر سخن «نمایید  دارید، یا آشکارش  خود را پنهان  و اگر سخن»

  همه خداوند  دارید، یا آشکار نمایید بدانید که  را پوشیده ص  اکرم  سولمورد ر

 در  آنچه  او به  گمان بی»ماند  نمی  مخفی  بر وی  چیز از آن  داند و هیچ اینها را می

 «.داناست»اندرونها   خلجان  راز دلها و به  یعنی: او به «هاست سینه

شد   نازل  مشرکان  درباره  آیه  گوید: این می  ریمهک  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

را   ایشان  جبرئیل  بودند پس صخدا   رسول  به  زدن  و طعن  جویی عیب  مشغول  که

  را پوشیده  سخنتان» گفتند: دیگر می یک  آنها به  از آن  کرد و پس  آنها آگاه  از سخنان

  در تمام  خلق  تمام  برای  است  عام  کریمه  آیه  اما خطاب«. محمد نشنود  دارید تا خدای

 . اعمالشان

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  
و   پنهانی  سخنان  خود این  که  یعنی: آیا کسی «داند؟ نمی  است  آفریده  که  آیا کسی»

  به را  انسان  تعالی  ندارد؟ آخر حق  ، بدانها علم است  و ایجاد کرده  راز دلها را خلق

،  شده  ء آفریده شی  یک  به  کس  و مسلما داناترین  است  آفریده  خویش  بال کیف  دست

  به  است یعنی: دانا« خبیر است  او خود لطیف  که  با این»  است  آن  و آفریننده  صانع

  دلها پنهان  که  آنچه  به  است  ؛ خبیر و آگاه در دلهاست  که  آنچه  به  و از جمله  دقایق  همه

 ماند. نمی  بر او پنهان  ای امر پوشیده  هیچ  دارند پس یم
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 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  
گردانید تا   را هموار و نرم  یعنی: آن «گردانید  شما رام  را برای  زمین  که  کسی  اوست»

  بر آن  رفتن  و راه  ستننش  که  ای گونه  نگردانید به  را خشن  استقرار یابید و آن  بر آن

  برای  آن  وجوانب  یعنی: در فراخنا و اطراف «روید  راه  آن  در مناکب  پس»دشوار باشد 

  که  یعنی: از آنچه «بخورید خدا  و از رزق»رهسپار شوید   و کار و تجارت  کسب  انواع

  ، بهره است  ریدهآف  در زمین شما  را برای  و آن  داده  شما روزی  برای  خداوند متعال

  توانمندی  و دادن  در زمین  آدم  فرزندان  دادن  با تمکین  عزوجل  خدای  سان ببرید. بدین

  است  بر آنان  گذارد ولی می  منت  ، بر آنان برایشان  آن  و برکات  خیرات  آوردن  دست  به

و رستاخیز »ود: فرم  جهت  از این  اوست  سوی به  شان بازگشت  بدانند؛ سرانجام  که

غیر او. مراد   سوی به  نه  اوست  سوی به  از قبرهایتان  برانگیختنتان یعنی: «اوست  سوی به

کفار!   ای  فرمود: هان  تعالی  حق  گویی  پس  است  تهدید کافران  آن  و ماقبل  دو آیه  این

برحذر   و از عذابم  كبیمنا  از من  پس  شما دانایم  امور آشکار و نهان  به  من  بدانید که

و   منافع  را سبب  و آن  گردانیده  ساکن  زمین  شما را در این  که  هستم  من  باشید زیرا این

 فرماید: می  که چنان  برم فرو می  زمین  این  شما را به  و اگر بخواهم  ام قرار داده شما  ارزاق

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
  اعراب زیرا  است و او خداوند «اید؟ شده  ایمن  است  در آسمان  که  سک  آیا از آن»

  که»  از این اید شده  ! آیا ایمن باشد. آری می  در آسمان  تعالی  حق  باور بودند که  بر این

در   گردانید که  رام  را برایتان  زمین  که بعد از آن «فرو برد  در زمین»  مانند قارون «شما را

  هنگام در  یعنی: زمین «افتد  تپیدن  به  زمین  بناگاه  پس»روید  می  راه  آن  یفراخنا

  و آرام  رام  خود که  طبیعی  حالت  آید، بر خالف در می  و جنبش  لرزوه  به  فروبردنتان

 . است  بوده
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    ڑ  
 یعنی: «بفرستد؟  بر شما حاصبی  اید که شده  ایمن  است  آسماندر   که  آیا از کسی»

فرستاد؟   فیل  لوط و اصحاب  سنگها را بر قوم  که بفرستد چنان  از آسمان  سنگی  باران

  خواهید دانست  زودی  به  پس»بارد  می  سنگریزه  از آن  که  است  ؛ حاصب: بادی قولی به

  کنید اما دانستن  و مشاهده  را معاینه  عذابم  که  گاه  آن «؟ است  چگونه  من  دادن  بیم  که

:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  » در معنی:  خورد. مفسران درد شما نمی  به  هیچ  هنگام  در آن

  ایمن  آیا از خداوندی  یعنی اند: گفته« اید؟ شده  ، ایمن است  در آسمان  که  آیا از کسی»

پرستید؟  می  شما در زمین  که  بتانی قدرت  نه  نافذ است  او در آسمان  قدرت  اید که شده

  که چنان  خداوند است  در زمین و هم  در آسمان  هم  خداوند  که این  به  با علم

  اوست»: ژے     ۓ  ۓ    ڭ    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھژ فرماید:  می

  امام«. 84/   زخرف« »دانا  فرزانه و اوست  ،خداست  و در زمین  خداست  در آسمان  که آن

  مکان  بر اثبات ژ ...ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ   آیه  با استناد به  که  مشبهه  بر فرقه  در ردی  رازی

  اتفاق  به  بر ظاهر آن  آیه  این  حمل»گوید:  اند،می کرده  استدالل  خداوند متعال  برای

  که  است  آن  باشد مقتضی  در آسمان  وجلعز  خدای امر که  ندارد زیرا این  امکان  مسلمین

  باید او کوچکتر از آسمان  صورت  ندر ای  اومحیط باشد پس  به  جوانب  از تمام  آسمان

  زیرا عرش  بسیار کوچکتر است  از عرش  آسمان  که  این باشد و با در نظرداشت

  حق  آید که می  زمال  باشد پس می  و زمین  در آسمان  تعالی  حق مخلوقات  بزرگترین

  جهت  بدان  است  محال  اسالم  اهل  اتفاق  امر به  نیزکوچکتر باشد و این  از عرش  تعالی

  : بگو: آنچهژ   چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ است:   خود فرموده تعالی  حق  که

 ، اینبنابر«. 12/   انعام« » خداست  ؟ بگو: از آن کیست  از آن  است  درآسمانها و زمین

چند  علما  که  ذکر است  شایان«.  است  واجب  تأویل  سوی به  از ظاهر آن  آیه  برگردانیدن

  که  کسی آیا از»است:   تأویل  آنها این  بهترین  اند که ذکر کرده  آیه  این  را در تأویل  وجه

  ، به آسمانازذکر   هدف«. اید؟ شده  ایمن  است  در آسمان  و قدرتش  و فرمانروایی  سلطه

او خود   که چنان باشد می  وی  و قدرت  خداوند متعال  عظیم  سلطه  تصویر کشیدن
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خداست(   : و او درآسمانها و در زمینژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  است:  فرموده

 .(1) تواند نمی  بوده در دو مکان  چیز واحد همزمان  یک  پس« 1/   انعام»

                                                           

 :كنيممیدر باال ذكر شد معلومات ذيل را بر آن اضافه برای روشن شدن آنچه ( 1)

ر امان می داريد خوود را ا  آن كیوی كوه در آيا د ».  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ 

 .«آسامن است كه  مني را بشکافد وشام را در آن فرو برد، وآنگاه بلر د وبجنبد وبحركت در آيد

 :معنی كلامت

 : شام را به  مني فرو بربد. مهانطور كه قارون را بلعيد.﴾ڃ  ڃ  چ ﴿ فرو رفتن به پايني. اخلسف:

: حركت می كند، به جنبش ولر ش می افتد. وبورای ﴾ڇ ﴿يار تند. و  : حركت وجنبش پريشان وبیاملور

موی  22و 23ثابت نگاه داشته. در سووره النا اوات آيوه   مهني است كه خداوند  مني را با ميخها و كوهها و

وكوهها را حمکم واستوار كرد بورای اسوتفاده ». ژۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ژ  خوانيم:

 .«شام وچهارپايانتان

آيا ما  مني را جايگاه ». ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ  :سوره النبأ می خوانيم 7و 6ر آيه د و

 .«آماده ای نیاخته ايم؟ وآيا كوهها را ميخهائی ننموده ايم؟

بدون شك منظور حمودود سواختن  د خداوند متعال است. واكیی كه در آسامن است و مر  و ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ﴿

 يیت. حاشا هلل!پروردگار به جا ومکان ن

ابون  را ا  دانشمند اين امت يار وپرس اموی پيوامرب اكور   واين رأی ابن جرير است. ومهچنني قرطبی آن

 روايت كرده است. ك اباس

  ﴿وو «فرستادن تنود بواد شوديد» و  و﴾ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿، و «فرو بردن در  مني»وابارات بعد ا  آن ا  

آنکیی كه در آسوامن اسوت خداونود متعوال موی باشود را  و اين نقطه كه منظور ا ﴾ ڎ    ڎ  ڈڈ

بخوبی  واضح وروشن ساخته است. چرا كه كیی جزء آن قادر مطلق مهانگونه كه در آيات قرآنی به كرات 

 بيان شده توان اين كارها را ندارد.

. كه ا  او پريوی كردنود گفتوه انود درسوت نيیوت «ابو حيان»وكیانی چون  «كیائی»وبدينصورت آنچه 

ايشان اداا كرده اند كه در اينجا ابارت جما ی است وحذفی در آن صورت گرفته است. وگفته اند كه معنوا 

كیی كه ملکوتش در آسامن است! و يعنی؛ مضاف در اينجوا حوذف   )من ملکوته يف الیامء( و» چنني است:

نکوه جايگواه فرشوتگان شده كه البته ملکوت اهلی در هر چيوزی اسوت واينجوا آسوامن را اديودا آورده چو
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اوست! ومهچنني جايگاه ازت اوست. وكرسيش ولوح حمفوظ در آنجاست. وا  آنجا اوامر وفورامني اهلوی 

 .«وكتاهبا وساير امور ديگر فرود می آيد... وغريه

 وگفته شده: منظور ا  آنکه در آسامن است جربيل می باشد كه میئول فرو بردن وخیف می باشد.

روردگار يکتا است، و در اينجا بدينصورت كوه او در آسوامن اسوت آورده شوده توا بوا وگفته شده: منظور پ

 ااتقاد پيشينيان كه خداوند را در آسامن تلقی می كردند مهخوانی داشته باشد.

مهه اين گفته ها در حقيقت بر می گردد به فرار كردن گويندگانشان ا  تشبيه نمودن خداوند متعال، غافل ا  

را ا  خداوند متعال ناخواسته نفی  «العلو»فرار ا  باران  ير ناودان قرار گرفتند! چرا كه صفت  اينکه آنان با

 كرده اند.

جريور طوربی نيوز ابون  اما آنچه الامء سلف وديدگاه راجح امت است كه بيان شد. وآنورا ا  ابون ابواس و

نيز موافقت دارد كه رسول روايت نموديم بدون شك ثابت تر ودرسترت است. وآن با حديث مشهور كنيزك 

به صواحب كنيوزك امور كردنود   ا  او پرسيد: خداوند كجاست؟ او گفت: در آسامن. پيامرب اكر   اكر 

 كه: او را آ اد كن. چرا كه او مؤمن است.

واين نشانه ی اينیت كه بدور ا  بحثهای فلیفی ودشوار سا ی وتعقيد چيزهای واضوح وروشون فطورت 

ت وبااليی وبرتری خداوند متعال اقرار دارد. مگر نه اينیت كه در هنگا  داا دسوت انیانی به صفت الوي

 به آسامن بلند می كنيم! ودر هنگا  حاجت چشم وجان ودملان متوجه باال است!

 ومهچنني ديدگاه سلف با ساير آيات وارده در اين معنا موافقت ومهخوانی كامل دارد.

و اديد ظرف ومکان است. بدين معنا كه آسامن جوايی اسوت  در   و ﴾ڃ   ﴿پس نمی توان گفت كه منظور ا  

كه خداوند متعال در آن قرار دارد وبدينصورت خداوند را به چيزی كه در جايی قرار موی گوريد تشوبيه داده 

 باشيم!.. حاشا هلل!

 ت.چرا كه خداوند ا  اديد در مکان مشخص آنچنان كه تصور اقلهای كوچك برش است پاك ومربا اس

واين حقيقتی است كه اقل انیانی آنرا هرگز نمی پذيرد، وآثار وارده ا  پيامرب اكر  صولی اهلل اليوه وسولم 

 شاهدی است گويا بر آن.

آسامهنای هفتگانه در مقابل صوندلی )كرسوی( اهلوی » كه فرموده اند: ا  آنجمله است حديث پيامرب اكر  

بور سویری. وآن كرسوی ) صوندلی ( در مقابول اورش چون حلقه ای است ناچيز، ويا چون درمهی اسوت 

پروردگار چون حلقه ای است ناچيز در صحرائی بيکران، واين ارش در كف پروردگار متعال چوون دانوه 

 .«ای است ناچيز در كف يکی ا  شام



 

0059 

 گ      ڳ      ک  ک            ک  ک  گ  گ   گ 
 چگونه  من  عقوبت  کردند پس  بودند، نیز تکذیب  از آنان  پیش  که  کسانی  و هرآینه»

از   آنان  بود و به  چگونه  تکذیب  در برابر آن  آنان بر  من  عذاب  یعنی: بنگر که «بود؟ 

 بود؟ خواهند  ایمن  از عذابم  اینان  ها رسید؟ لذا چگونه بار چه فاجعه  عذاب

 

 ۀ  ہ  ہ       ہ   ڻڻ  ۀ ڻ ڱ  ڱں  ں   ڻ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ
  هنگام در هوا و در «اند گشاده  بال  اند که ننگریسته  پرندگان  به  آیا بر فراز سرشان»

  خدای جز»خود را   بالهای «بندند فرو می  و گاه»دارند  می  را گشاده  پرواز بالهایشان

  نگاه»  بالهایشان  و فروبستن  پرواز و بازکردن  در هنگام در هوا «را  آنان  کسی  رحمان

                                                                                                                                                                      

پس با اين وجود ظرف بودن آسامن برای پروردگار سبحان آنگونه كه در تصور ماست بکلی بر طرف شود. 

خداوند متعال بر ارش خويش استقرار يافت بگونه ای كه بر ما پوشيده است وشايان مقا  الوهيت  چرا كه

 وجالل اوست.

 سیاس او راست سزاوار... محد و شکر و در آنچه گفته شد شفاست وكفايت ا  برای ما، و و

 وا  مجله آراء ديگری كه با اين معنای گفته شده مهگا  می شود:

مهان باالی آسامن است. آنطور كه خداوند متعوال در آيوه  ﴾ڌ  ڍ  ڍ﴿  ی گويد:رأی قرطبی است كه م

 )بگرديد در  مني(. يعنی: باال يا روی  مني. ژڀ  ڀ  ڀ ژ دو  سوره توبه می فرمايند: 

ہ  ہ  ژسووره طوه:  77روی و موی باشود. مثول آيوه   و «الوی»بمعنی  ﴾ڃ   ﴿ومهچنني گفته اند: 

 آويز  و. اخهای درختان خرما به دار میو وشام را بر روی ش ژہ  ھ

وبلندی وبااليی پروردگار يگانوه وپواك  «الو»وآثار وأحاديث صحيح وارده در اين مورد كه مهه بر صفت 

ومنزه بودن او ا  پیتی وپايينی، وبر احرتا  ومکانت او داللت دارند بیيار  يادند وكیی نمی توانود آهنوا را 

 ی دين!..انکار كند مگر ملحد ونادان ب

وآنچه بيان آن رفت مذهب الامء ودانشمندان صدر اسال  است... آنانکه پروردگار خود را پاك ومربا ا  هر 

ايب ونقصی می دانیتند، و او را با  يباترين كلامت واباراتی كه تنها شايیته اوست ياد می كردند. ودر 

 )مصحح( پريوی آنان رشادت وسعادت دو دنيا هنفته است.
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و   دقیق  صنعت  چنان  خویش  و لطف  از رحمت  که  توانا و مقتدری  خدای «دارد نمی

  که  گونه آن دهد تا می  آنها امکان  به  که  است  برده کار  به  در پرندگان  عجیبی  ترکیب

  از: سبکی  است  عبارت  دقیق  صنعت  از این  هایی کنند. و بخش  بخواهند در هوا جوالن

آنها   چون  که  معینی  روش  پرها به  آن  پر و پراکندن  با کسوت  ، پوشاندنشان اجسامشان

  آفریننده  است  و منزه  پاك  روند پس جلو می  گیرند و به می  را بر هوا زنند در جو ارتفاع

از   هر یک  برای  که  چیزهایی  یعنی: به «بیناستهر چیز   او به  گمان بی»  مثال  بی

  چگونه  داند که ماند و او می نمی  پنهان  تعالی  بر حق  لذا چیزی  است  شایسته  مخلوقاتش

چرا کفار   اندازد پس  جوالن  به  خلقت  را بیافریند و آنها را در فضای  و غرایب  عجایب

  برند و راه نمی  خود پی  نمودن  عذاب ا برم  قدرت  ، به مرغان  در پریدن  از نگرش

 یابند؟ نمی

 

 ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ  
  شما را در برابر خدای  که  است  سپاهی  شما چون  خود برای  که  کسی  یا آن»

ار شما پند  به  که  موجود حقیری  آن  یعنی: کیست «؟ کند کیست می  یاری  رحمان

 خداوند  شما باشد چنانچه  دار نصرت و عهده  متولی  که  شما است  برای  لشکری

  و لشکری  شما سپاه  ندهد؟ بدانید که  خود نصرت  و یاری  رحمت  شما را به خود

 حقیقت  این  به ژ ۓ  ۓ  ڭژ دارد. تعبیر:   بازتان  سبجان  خدای  از عذاب  نداریدکه

 خدای  رحمت  سبب  ، به با کفر و ظلمشان  همراه  در زمین  مردم  ایبق  دارد که  اشاره 

 جز در فریب  کافران»  است  چیز فراگیر و گسترده  بر همه  رحمتش  که  است  رحمانی 

پندار  رد  کریمه  فریبد. آیه می  آنها را بدان  که  شیطان  از جهت  بزرگی  فریب «نیستند 

 کردند. می  امتناع  آوردن  از ایمان  کافرشان  یاران  یاری بر  با تکیه  که  است  کفاری

وجود  نیز  دیگری  دهنده غیر از او روزی  پندار کفار که  بر این  خداوند متعال  گاه  آن

  مهر بطالن کنند، می  دفع  را از آنان  خیرها هستند و آفات  تمام  سرچشمه  دارد و بتان

 فرماید: و می  کوبیده
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 ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې   ې   ى   ۈ  ۈ  ٴۇ 
 «خود را از شما باز دارد؟  دهد اگر خدا رزق  شما روزی  به  که  کس  آن  یا کیست»

اگر  ـ را فرو ریزاند،  و غیر آن  از باران  ـ اعم  بر شما ارزاق  که  است  کسی  یعنی: چه

در   که  است  این  حق  بلکه»یرد؟ را از شما باز دارد و باز گ  ارزاق  این  سبحان  خدای

لذا  کنند می  دراز دستی  و در عناد و استکبار از حق «فشردند  پای  و رمیدگی  سرکشی

 کنند. می  اندیشه  گیرند و نه و اندرز می  درس  نه

 

 ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  
نگونسار   که  کس  آیا آن  پس»آورد:  می  یو کافر مثل  مؤمن  برای  متعال  خدای  گاه  آن

  کسی «رود؟ می  راست  بر راه  ایستاده  که  کس  یا آن  تر است پیماید، راهیافته می  راه

  عزوجل  خدای  در دنیا در معاصی  که  کافر است  پیماید، انسان می  نگونسار راه  که

  کند و آن حشر می بر رویش  افتادهدر  را در روز قیامت  وی  لذا او هم  است  فروافتاده

در   و انحرافی  کجی  و هیچ  است  راست  رود که می  بر راهی  و ایستاده  راست  که  کس

  و در روشنایی خدا  برنامه  در دنیا بر مبنای  که  است  مؤمنی  ، شخص نیست  آن

و استوار بر   راست نیز  آخرت در  مؤمن  انسان  این  رود پس جلو می  به  و بینش  هدایت

 رساند. می  بهشت  به  او را یکراست و  است  بهشت  آن  انجام  شود که حشر می  راستی  راه

 

 ېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
از  بعد  نخستین  در آفرینش «شما را آفرید  که  کس  آن  اوست» صپیامبر   ای «بگو»

را  «ها گوش» شما  برای «و پدید آورد»قرار داشتید   عدم  پرده نبودید و در  چیزی  که آن

آنها   وسیله  تا به «را و دلها»ببینید   آن  وسیله  تا به «ها را و چشم»بشنوید   آن  وسیله  تا به

یعنی: شما  «گزارید می شکر  کم  چه»بیندیشید   عارفانه  خداوند متعال  در مخلوقات

  سر به  آن  تا با یکتاپرستی آورید جا نمی  به  ها را جز اندکی نعمت  شکر پروردگار این

  آن  وسیله  را آفرید تا به  شنوایی  بگذارید؛ آخر او در شما حاسه  و اخالص  طاعت  راه

نظر   وی  آفرینش  در ابداعات  آن  وسیله را آفرید تا به  بینایی  اندرزها را بشنوید و حاسه
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  اشیاء تأمل  حقایق  او و ادراك  در مخلوقات  آن  وسیله  آفرید تا بهکنید و دلها و عقلها را 

  و ترك  اوامر حق  و انجام  طاعت  جهت نیروها در  شما از این  و تفکر کنید ولی

نیروها و   این  که  است  این  شکر حقیقی  که  گیرید در حالی می  بهره  اندکی  اش نواهی

  که این  کار گیرید، نه  اند به شده  آفریده  خاطر آن  به  هک  آنچه  ها را در جهت توانایی

  باشید! پس  آغوش  آوا و هم هم  با عصیان  تکرار کنید اما همزمان  زبان  صرفا شکر را به

مطلقا   باشید که  داشته  نشد، یقین  کار گرفته به  الهی  رضای  نیروها در طلب  این  هرگاه

  مخصوص  یادآوری  اندامها به  این  که این  اید. دلیل وردهنیا  جای  را به  شکر منعم

 اند.  و دانش  فهم  اینها ابزارهای  که  است  اند این گردیده

 فرماید: می و  را ذکر نموده  خویش  قدرت  بر کمال  برهان  سومین  تعالی  حق  سپس

 

 يئ  جب     حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت  
  آن  و بر روی «پدید آورد  شما را در زمین  که  کس  آن  اوست» صپیامبر   ای« بگو»

محشور  او  سوی و به»  زبانها، رنگها و اشکالتان  با اختالف  همراه  ساخت  پراکنده

  که  گونه کند، همان می  شما را جمع  که  اوست  پس  پراکندگی  بعد از این «شوید می

 شما را آفرید. بار  نخستین  که رد چنانآو باز می  حساب  کرد و شما را برای  تان پراکنده

 

 ىث  يث   خت  مت  ىت  يت   جث    مث   
ما   به  عذاب و  و دوزخ  شما در مورد حشر و قیامت  که «وعده  این»کفار  «گویند و می»

ما خبر دهید،   به پس «گویید می  راست»  وعده  در این «رسد؟ اگر فرامی  کی»دهید؛  می

  ما محقق  برای را  وعده  نمایید، یا این  سازید و بیان  روشن ما  را برای  وقت  یا این

 فرماید: می  شان در پاسخ خداوند  گردانید؟ پس

 

 حج  مج  جح         مح  جخ  حخ    مخ  جس     حس   خس   
 یعنی: «فقط نزد خداوند است  آن  علم  که  نیست  جز این» صپیامبر   ای «بگو»

و » داند را نمی  آن  و دیگری  است قط نزد خداوندف  قیامت  برپایی  از وقت  آگاهی
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  کفرتان  نامیمون  شما را از فرجام  که «هستم  آشکاری  دهنده بیم  من  که  نیست  جز این

  بیان  است  امر نموده  آن  بیان  مرا به  عزوجل  خدای  را که  شما آنچه  و برای  دهم می  بیم

  اطالع  را به  قیامت  وقوع  وقت  که  امر نکرده  این  مرا به  پروردگارم  و بدانید که  کنم می

  داشتن  مخفی و در  اوست  به  ایمان  اثر طبیعی  روز آخرت  به  زیرا عقیده  شما برسانم

 وجود دارد.  فراوانی  حکمتهای  قیامت  وقت

و   نموده  فوص  عذاب  دیدن  کفار را در هنگام  گروه  این  حال  خداوند متعال  گاه  آن

 فرماید: می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
یعنی:  «شود  ناخوش  کافران  های ببینند، چهره  نزدیک»را   عذاب  یعنی «را  آن  و چون»

  و گفته»فرونشیند  بر آنها  و حقارت  از ذلت  شود و غباری  و افسرده  و اندوهگین  سیاه

 استهزا و تمسخر.  در دنیا؛ از روی  شتاب  به «طلبیدید را می  آن  آنچه  است  شود: این

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
دهید،  خبر  من  به»  تعالی  حق  های منکر نعمت  مشرکان  این  بهصمحمد   ای «بگو»

  من  شما در حق  که  گونه  ، همان شدنم  یا کشته  با مرگ «کند  اگر خداوند مرا هالك

و »هستید  من  برای  و نابودی  مصایب  آمدن فرود  دارید و در کمین  آرزو و تمنایی  چنین

  با به «آورد یا بر ما رحمت»نیز نابود کند؛   از مؤمنان «اند من  همراه  را که  اگر ایشان

  پس»شود:   چنین  که  کنیم  ! اگر فرض ؟ آری تا میعاد معینی  هالکت  این  تأخیر افگندن

را از   آنان  کس  هیچ یعنی: قطعا «دهد؟  رهایی  دردناك  را از عذابی  کافران  که  کیست

  گونه  را ـ آن  همراهش  و مؤمنان صپیامبر  خداوند  دهد، چه نمی  نجات  عذاب  این

  به  تأخیر افگند؛ پس  امر را به  این  گرداند و چه  بودند ـ هالك  آن  کفار در آرزوی  که

 . نیست  گریزی  الهی  را از عذال  آنان  هرحال

و  ص  اکرم  رسول  علیه  که: کفار مکه  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  آیه  این  بود که  کردند، همان می  هالکت  دعای  مؤمنان
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 چ     ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
دارد   اشاره  حقیقت  این  در اینجا به  ذکر رحمان «رحمان  اوست» صپیامبر   ای «بگو»

،  خسرانشان و  کفار در مورد خواری  آرزوی  اند پس مورد مرحمت  ایمان  اهل  که

را با او   و چیزی «ایم آورده  او ایمان  به»! بگو:  . آری است  اساس  و بی  خام  آرزویی

  امور به  سپردن . توکل: بر غیر وی  نه «ایم کرده  و بر او توکل»  گردانیم ینم  شریک

آشکار   گمراهی در  کسی  چه  که  خواهید دانست  زودی  به  پس»  است  عزوجل  خدای

سود   به  دنیا و آخرت کار در  سرانجام  که  خواهید دانست  زودی  ما یا شما؟ و به «است

و   بر مردان  سود شما که ، یا به ایم کرده  توکل  عزوجل  بر خدای  سود ما که  ؟ به کیست

 هستید؟.  متکی  خویش  اموال

 

 ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   
 یعنی: اگر «رود فرو  شما در زمین  خبر دهید؛ اگر آب  من  به» صپیامبر   ای «بگو»

در   است  داشته  ارزانی  ها و جویباران اهها و چ بر شما در چشمه خداوند  که  آبی  این

  عمقی نماند، یا در  باقی  نشانی  هیچ  در زمین  اصال از آن  که  ای گونه  فرو رود، به  زمین

  یافته  دسترسی  آن  ـ به  شما ـ مانند دلو و غیره  هرگز امکانات  فرو رود که  از زمین

  که  است  بسیاری  معین: آب «آورد؟ می  روان  شما آب  برای  کسی  چه  پس»نتواند؛ 

شما   را برای  آن  خداوند متعال جز  نشود. یعنی: احدی  باشد و هرگز قطع  جاری  پیوسته

 شوید.  مند و متنعم بهره  آورد تا بدان پدید نمی  بارانها و جویباران  از طریق

  که این بر  افزون  است  یدر هر حاجت  اتکا بر خداوند متعال  بر وجوب  دلیل  کریمه  آیه

  از طرح  باشد وهدف می  خداوند  و وحدانیت  قدرت  دیگر بر کمال  برهانی  آیه  این

گرداند تا   معترف خود مقر و  های از نعمت  برخی  کفار را به  تعالی  حق  که  است  این  آن

  سؤال  این  ناگزیر در پاسخ  که  گاه  بنمایاند لذا آن  آنان  به  آن  را از دریچه  کفرشان  زشتی

  شود: پس  گفته  آنان  به  هنگام  ، در این کار است  این  قادر به  بگویند: فقط خداوند

  قدرت  چیزی  اصال بر هیچ  دهید که می قرار  وی  شریک  را در عبودیت  چرا چیزهایی

از   نزد یکی  ژ  ...ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ژ آیه:   این  که  است  شده  ندارند؟ روایت



 

0020 

  فرو رود، باز این  ما در زمین  اگر آب ؛ نیست  گفت: باکی  شد پس  خوانده  ستمگران

  آن  های چشمه  آورد! پس ما باز می  برای  را از قعر زمین  ما آن  تبر و کلنگ  نیروی

 شد.  خشک  دم ستمگر در

 



 

0023 

 ﴾ قلم  سوره ﴿
 . است  ( آیه52)  و دارای  است  یکم

 

در آغاز  خداوند که  است  سبب  بدان«  قلم«  نام  به  سوره  این  نامگذاری تسمیه:  هوج

  قولی: نام . به است  کرده سوگند یاد  آن  به  از قلم  گذاری و ارج  منظور بزرگداشت  به  آن

 . است«  ن«  سوره  این

  روایت  عباس ابن شد زیرا  نازل  در مکه  که  است  هایی سوره  از نخستین  سوره  این

و بعد   سوره  این  )اقراء( بود، سپس  خود، سوره  در نزول  سوره  آغازین»که:   است  کرده

 «.شد  )مدثر( نازل  سوره  )مزمل( و سپس  سوره  از آن

 

 ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ها  سوره  دراوایل  که  دیگری  مقطعه  حروف  همچون  حرف  این «نون»شود:  می  خوانده

  اوایل  مقطعه  حروف  از آوردن  قولی: هدف  . به هجاء است  از حروف  اند، حرفی دهآم

  از سوی  قرآن  اگر منکر نزول  که  کفار است  برای  و هماورد طلبی  تحدی  ها، اعالم سوره

  ترکیب  حروفی  از عین  قرآن  حروف را بیاورند زیرا  هستند، باید همانند آن  العالمین رب

را   خود آن  بلیغ  های و ایراد سخنرانی  نوشتن و در  نموده  تکلم  بدان  آنان  که  است  شده

  حقیقت  این  را بیاورند، دیگر باید به  نظیر قرآن توانند نمی  هرگاه  گیرند پس کار می  به

 . است  الهی ، کتاب کتاب  این  شوند که  تسلیم

.  است  ابزار بیان  زیرا قلم  است  سوگند خورده  قلم  به  خداوند متعال «قلم  سوگند به»

شود  می  نوشته  در آسمانها و زمین  آن  وسیله  به  شود که می  واقع  سوگند بر هر قلمی  این

  است  . گفتنی حق  و معارف  از علوم  قلم  وسیله  به  مردم «نویسند می  آنچه  و سوگند به»

دو   این  بزرگی  شوند، به می  نوشته  قلم  وسیله  به  که  و علومی  قلم  به  سوگند خوردن  که

  و اعظم  از اجل  و بیان  نطق  بعد از نعمت  دو نعمت  این  که دارد و این  اشاره  نعمت

  روشنگری  راه  ، بهترین آن  وسیله به  مکتوب  و معارف  هستند زیرا قلم  ها بر انسان نعمت

  روند و چراغی شمار می  ها و افراد به امت ها، جامعه  ندر میا  و معارف  و انتشار علوم



 

0028 

  در حقیقت: » است  آمده  شریف  باشند. در حدیث می آنها  ها و نبوغ ملت  تقدم  برفراز راه

ـ را آفرید،   دوات  ـ یعنی  نون  از آن  بود پس  آفرید قلم خداوند  را که  چیزی  اولین

  قلم  دهد. پس می  روی  ، یا اجلی ، یا اثر، یا رزق از عمل  را که  آنچه  فرمود: بنویس  سپس

شد   مهر نهاده  بر قلم  ، سپس دهد نوشت می  روی  روز تا روز قیامت  همان از  را که  آنچه

 «. نگفت  سخنی  روز قیامت و دیگر تا

 

 ک  ک  ک    گ  گ      گ   
و   نعمت  یعنی: به «ردگارتپرو  نعمت  به» صمحمد   ای« تو»است:   این  قسم  جواب

  عامه  ریاست و  نبوت  از نعمت  ؛ و عبارت است  بر تو نموده  عزوجل  خدای  که  لطفی

  . این است  هذیان از  نوعی  باره  در این  دشمنانت  سخن  پس «نیستی  دیوانه»باشد؛  می

  موضوع  مجموعا سه  علیه  باشد و مقسم می  قسم  جواب  یعنی  علیه  بند از مقسم  اولین

 آید. می  چهارم  تا آیه  ترتیب  به  که  است

 صخدا   رسول  به  گوید: مشرکان می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  جریج ابن
 شد.  نازل  در رد آنان  آیه  این  ! پس است  شیطان  ، بعد از آن است  گفتند: او دیوانه می

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
  که  بر آنچه  نشدنی  قطع  است  و پاداشی  یعنی: ثواب «است  تو اجری  ایبر  و هرآینه»

ڳ  ﴿. یا  ای کرده  و تحمل  کشیده  دوش  ها به سختی  و انواع  بار نبوت  از سنگینی

 بر تو منت  در آن  مردم  از سوی  که  است  : تو را پاداشی است  معنی  این  به ﴾ڳ

 شود. نمی  گذاشته 

 

 ں  ں     ڱ  ڱ     ڱ
 که  هستی  تو بر اخالقی  گمان یعنی: بی «هستی  عظیم  تو بر خلقی  و هرآینه»

  عائشه از  صحیح  در روایت  که چنان  است  امر نموده  آن  تو را به  در قرآن خداوند 
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شد، فرمود:   سؤال صاکرم  رسول  اخالق  درباره  از وی  که  است  عنها آمده هللا رضی

  اکرم  رسول  که  راستی ! به بلی«. بود  قرآن صخدا   رسول  القرآن: اخالق  خلقه  کان»

را   خود چیزهایی  از قوم  دعوت  در راه  بودند چرا که  بسیار بزرگی  اخالق  دارای ص

  آیینه صخدا   رسول  که  حق نیستند. به  آن  تحمل  قادر به  ایشان  امثال  کردند که  تحمل

  اخالقی  های از برازندگی  و غیر این  ، گذشت ، حلم ، حیا، جود، شجاعت ادب  نمای تمام

: همانا خداوند خالقاألمكارمتممألبعثنياهللنإ»است:   آمده  شریف  بودند. در حدیث

  دین  از صالح  اخالق: عبارت  مکارم«.  برسانم  اتمام  را به  اخالق  تا مکارم  مرا برانگیخت

حسنأفربيدبنيأ»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین . است  رتو دنیا و آخ

!   گوید: آری می مسعود ابن«. داد  و نیکو ادبم  آموخت  ادب مرا  : پروردگارمتأديبي

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژفرمود:   وی  به  که  گاه  آن  آموخت  نیکو ادبش

 روی  و از نادانان  بده  فرمان  پسندیده  کارهای  و به  کن  عفو پیشه»:  ژچ  

  حق شد،  عملی ص  حضرت  آن  از سوی  فرمان  این  چون  پس«. 133اعراف/« » بگردان 

  بخاری در«.  هستی  عظیمی  تو بر خلق  گمان بی » ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ فرمود:   تعالی

 ص اکرم  سولر  به  تمام  سال  ده»فرمود:   که  است  شده  روایت  از انس  و مسلم
  که  چیزی  برای  نگفتند ونه  اف  من  هرگز به  مدت  این  در طول  و ایشان  کردم  خدمت

  انجام  که  آنچه  برای  ؟ ونه ای داده  را انجام  فرمودند که: چرا آن  بودم  داده  را انجام  آن

عنها  هللا رضی  ئشهعا  همچنین «.؟ ای نداده  را انجام  فرمودند که: چرا آن  بودم  نداده

اند  زده  خویش  دست  را به  خدمتکاری هرگز نه صخدا   رسول»که:   است  کرده  روایت

  خدا. و آن  اند، جز در جهاد راه را زده  کسی  خویش  دست  هرگز به  را و نه  زنی  و نه

  آن  ترین داشته  دوست  که نشدند مگر این دو چیز مخیر  هرگز در میان ص  حضرت

  گناه  بود و چون می  چیز گناه  آن  که مگر این  است  بوده  آن  ترین آسان  ایشان  سوی به

  خود از کسی  برای ص  حضرت  آن  بودند. و نه  از گناه  مردم  دورترین  بود، ایشان می

  امانتق  عزوجل  خدای  برای  گاه شد آن می  پایمال  الهی  مقدسات  اند مگر وقتی گرفته  انتقام

 ص  اکرم  رسول  که  است  آمده ابوالدرداء  روایت  به  شریف  در حدیث«. گرفتند می
شي»فرمودند:  ما ليبغضاهللنإوحسنخلقمنةالقياميومالمؤمنميزانفيثقلأء



 

0029 

  نیک  از خلقی  مؤمن  اعمال  در ترازوی  روز قیامت چیز در  : هیچالبذيالفاحش

در   همچنین«. دارد  نفرت  گوی  فحش  خداوند از بد زبان  گمان و بی  نیستتر  سنگین

شد:   سؤال صخدا   از رسول  که  است  آمده  ابوهریره روایت  به  شریف  حدیث

وحسناهللتقوي»؟ فرمودند:  کند چیست می  داخل  بهشت  به را  مردم  که  چیزی  بیشترین

  را به  مردم  که  چیزی  بیشترین  درباره  و از ایشان«.  لقخ  و حسن  الهی  : تقوایالخلق

 «. و شرمگاه  دهان والفرج الفم»شد، فرمودند:   سؤال کند می  داخل  دوزخ

  

 ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
 دید و  خواهی  زودی  ! بهصمحمد   یعنی: ای «و بنگرند  بنگری  زودا که  پس»

  به  که» شود؛  ها کنار زده و پرده  نمایان  در روز قیامت  حق  که  گاه  خواهند دید کفار آن

اید؛ تو  شده مبتال  گی دیوانه  از شما به  یعنی: کدامیک «است  گی از شما دیوانه  کدامیک

و   دیوانگی  نسبت ص  اکرم  رسول  به  پندار کفار که  بر این  است  ردی  ؟ و این یا آنان

 فرمود:  در ادامه خداوند  تجه  دادند، از این می  گمراهی

 

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  
 داند یعنی: او می «داناتر است  گشته  گم  از راهش  که  کسی  به  پروردگارت  گمان بی»

  گی ودیوانه  گمراهی  به  که  ، تو یا کسانی است  و دیوانه  گمراه  در حقیقت  کسی  چه  که

  را منافع  آنچه  که رو  گمراهند، از آن  آنان  است: بلکه  این  معنی  حاصلاند؟  کرده  متهمت

و   در بلند مدت  که را  و آنچه  فرو گذاشته  است  در آن  شان مدت  و کوتاه  بلند مدت

  راه  به  داناتر است و نیز او»اند  برگزیده  است  زیانشان  صد در صد به  مدت  کوتاه

شود و او  می  منتهی  جاودان  سعادت  به  آن  سرانجام  که  ، راهی حق  سوی به «یافتگان

! تو صمحمد  ای اند؛ و یافته  دست  عقلی  مدارج  کمال  به  که  کسانی  به  داناتر است

 . هستی  قطعا از آنان

 

 



 

0022 

 ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
 تبر تو من  که  یعنی: چنان «نکن  اطاعت  انگاران  از دروغ» صپیامبر   ای «پس»

  ومالیمت  از نرمش  پس  کردیم  تو عنایت  را به  عظیم  و خلق  مستقیم  و شریعت  نهادیم 

را  ص  حضرت  آن  کفار مکه  که  ذکر است  و رؤساء کفر بپرهیز. شایان  با مشرکان

کفار   از اطاعت را  ایشان  خداوند متعال  کردند پس می  دعوت  پدرانشان  دین  سوی به

امر و   استمرار بر این در صخدا   رسول  و برانگیختن  راد از نهی: تهییجکرد و م  نهی

  آیه  نزول  سبب  در بیان  که . چنان است  با مشرکان  در مخالفت  ایشان  گیر ساختن سخت

را   یگانه  خدای  مدتی خواستند تا ص  اکرم  از رسول  است: مشرکان  آمده  کریمه

پرستند  را می  یگانه  خدای مدتی  هم  آنان  را و در مقابل  اندیگر خدایانش  بپرستد و مدتی

 فرمود.  نازل را  آیه  این خداوند  را! پس  دیگر خدایانشان  و مدتی

 

 ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  
 !صپیامبر  یعنی: ای «کنند  نیز مالیمت  تا آنان  کنی  مالیمت  دارند که  دوست»

 و  نیز با تو نرمش  تا آنان  کنی  و سازگاری  نرمش  دارند تا با آنان  دوست  مشرکان

و   یافته  گرایش  سویشان به  دارند که  دوست  است: آنان  این  معنی  قولی کنند. به  سازگاری

  کنند و بدین  و سازگاری  نیز با تو نرمش  تا آنان  کنی  ترك  داری قرار  بر آن  را که  حقی

 خود هموار سازند.  سوی را به  بیشترت  گرایش  راه  وسیله

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  
و  خورد ناروا سوگند بسیار می  به  که «ای از هر بسیار سوگند خورنده  نکن  و اطاعت»

 ؛ و تمییز حقیر است  و اندیشه  در رأی  که «ای فرومایه»از هر 

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  
  رویشان  را در پیش  مردم  که  است  هماز: کسی «چینی سخن  در پی  روانه  عیبجوست»

یاد   بدی  به  سرشان  را در پشت  مردم  که  است  لماز: کسی  کند ولی یاد می  بدی  به



 

0029 

  در پی  مردم  در میان  که  است  . مشاء بنمیم: کسی مبتالست  آنان  غیبت  به  کند، یعنی می

 زند؛  هم  را به  آنان  رود تا میانه می  چینی سخن

 

 ې  ې   ى   ى  ائ  
  عمل و  و انفاق  را از ایمان  و مردم  است  بخیل  بر مال  . یعنی است «از خیر  باز دارنده»

  سوی به  از حق  که  است  یعنی: ستمگری  است «پیشه  متجاوز گناه»دارد  باز می  صالح

 شود؛ می  و بسیار مرتکب  تجاوز کرده  باطل

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
  ، بد خلق بدهیکل ، ، ترشروی عبوس  که  است  . عتل: کسی و گستاخ  است «درشتخوی»

،  همه  بعد از این» «. است جفاکار  درشتخوی  عتل»گوید:  می  . زجاج و بد رفتار است

شد، زنا   بر شمرده  برایش  که  معایبی  این  بعد از همه  کس  یعنی: این «است  زنا زاده

چسباند، در  می  قومی  نسب خود را به  که  است  . زنیم: کسی و ناپاکزاد نیز هست  زاده

پیامبر   ای  . آری ، حرامزاد است ونسب  و در اصل  نیست  از آنان  او در حقیقت  که  حالی

 . نکن  اطاعت  است  زشت  اوصاف  این  همه  دارای  که  کسی  ! از اینص

  شد که  نازل  مغیره ولیدبن  درباره  آیات  است: این  این  نزول  سبب  مشهور در بیان  روایت

  از آنان  در اصل  شد ولی می  داده  نسبت  قریش  به  که  بود و با آن  خود متهم  در نسب

  است  وی او فرزند  ادعا کرد که  از عمرش  سال  هجده  بعد از گذشت  نبود و پدرش

ما »است:   گفته  رد. قرطبیبرشم  را برایش  زشت  خصلت  ده  این  خداوند متعال  پس

باشد و   برشمرده  تفصیل  این  مانند او را به  کسی  عیوب  خداوند  که  نداریم  سراغ

در   ندارد چرا که  جدایی از او  در دنیا و آخرت  باشد که  گردانیده  او ملحق  را به  عاری

 «.آید بعدا می  آن  بیان  که  شود چنان می  گذاشته  او داغی  بر بینی  دنیا و آخرت

 

 

 



 

0025 

 ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  
خاطر  ! از او بهصپیامبر   یعنی: ای «پسران  و صاحب  مالدار است  که خاطر آن  به»

شکر   آنجا که از  است  وی  و کوبیدن  قولی: مراد سرزنش . به نکن  اطاعت  و پسرانش  مال

او و   به  داد که قرار  بود این  او داده  به  خداوند متعال  را که  و فرزندان  مال  های نعمت

 کفر ورزید: ص  پیامبرش

 

 ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   
مغرور  یعنی: با «است  پیشینیان  های شود، گوید افسانه  ما بر او خوانده  آیات  چون»

  شتگانگذ  و بر ساخته  را خرافات  قرآن  بسیار، آیات  و فرزندان  مال  داشتن  به  شدن

 کند. می  پیشه  کفر و ناسپاسی  گونه  ، این شکر نعمت  جای  پندارد و به می

 

 ٱ  ٻ        ٻ        ٻ  
نهاد،   خواهیم  سیاهی  او داغ  بر بینی  زودی  یعنی: به «نهیم  او داغ  بر بینی  زودا که»

کرد و   خواهیم  سیاه  شرا با آت  اش ، چهره دوزخ  به  از وارد ساختنش  قبل  که  سان  بدین

  را ملحق  ننگی او در دنیا نیز عار و  و به  گذاشت  خواهیم  و عالمتی  داغ  اش بر بینی

طور  شود و همین شناخته  ننگین  داغ  آن  و به  نداشته  هرگز از او جدایی  کرد که  خواهیم

العمر  مادام  اثر آن  که و نشاندار کردند  را با شمشیر مجروح  اش شد زیرا در بدر بینی  هم

  از دیگران  آن  وسیله تا به  بر چیزی  است  عالمتی  ماند. وسم: نهادن  باقی  بر رویش

  کاران گنه  بر چهره  گذاشتن  نشانه»گوید:  می  مناسبت  این  به  عربیالمتمایز گردد. ابن

یهود   است: چون  دهش  روایت  تا بدانجا که  است  مردم  در میان  مرسوم  قدیمی  شیوه

را جایگزین   رویش  کردن  و سیاه  زدن  زناکار را فرو گذاشتند، در عوض  کردن سنگسار

 «. است  باطلی  و وضع  تحریف  این  کردند، که

و   وی  گناه  بر زشتی  ای کرد تا نشانه  را سیاه  دروغین  گواه  علما برآنند که: باید روی

،  اهانت  بزرگترین  باشد چراکه  دیگران  گرفتن  عبرت  جهت  وی  برای  تشهیر و تشدیدی

  خدای  در طاعت  چهره  مقابلتا حقیر ساختن  که  طوری  همان  است  در چهره  اهانت



 

0022 

  شریف  درحدیث  که چنان  است  ابدی  آبرو و عزت  ، سبب بر زمین  آن  با نهادن  عزوجل

را   آدم بنی  اثر سجده  جای  که  است  کرده  حرام  بر آتش  خداوند»است:   آمده

 . کارگر نیست  مؤمن  سجده  بر محل  دوزخ  آتش  یعنی«. بخورد

 

 ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
  اثر دعای را بر  آنان  زیرا خداوند «آزمودیم»را   یعنی: کفار مکه «را  ما آنان  هرآینه»

  را آزموده  بوستان  صاحبان  که چنان»مبتال کرد   نگیو گرس  قحطی  به ص  اکرم  رسول

  در سرزمین  که  شرح  و مشهور بود. بدین  معروف  قریش  در میان  و داستانشان« بودیم

  را از آن خداوند  حق  که  مردی  بود از آن  صنعاء باغی  در دو فرسنگی  یمن

باز   از مردم را  خیر آن  فرزندانش  لیرسید و  فرزندانش  به  او مرد و باغ  پس  پرداخت می

و   و عیال  است  اندك  و گفتند: مال  کرده  بخالت  در آن خداوند  حق  داشتند و به

  کردند که  عزم ! لذا کنیم  و بخشش  مانند پدر بذل  ما را نگنجد که  نانخوار بسیار پس

در   عزوجل  خدای  شد که  نچنا  کارشان  فرجام  گردانند پس  محروم  را از آن  مساکین

از   پنهان «صبحگاهان  سوگند خوردند که  که  گاه  آن».  است  نموده  حکایت  کتابش

 «.را حتما باز چینند  آن  میوه»برخیزند و   مساکین  چشم

 

 ٺ  ٺ  ٿ  
ا و ه میوه  آن  است: از جمله  این  معنی  قولی نگفتند. به هللشاءا یعنی: ان «و استثنا نکردند»

را جدا   مساکین  سهم و  داد، استثنا نکرده می  مساکین  به  پدرشان  را که  مقداری  حاصالت

 نکردند.

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  
  باغ  بر آن  پروردگارت  از جانب  شبانه  بودند، بالیی  غنوده  آنان  که  درحالی  پس»

 را  آن  زد که  باغ  بر آن  ر سبحانپروردگا  از جانب  یعنی: آتشی «درآمد  گردش به

  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  بر شد. در حدیث و بی  سیاه  سوختاند تا بدانجا که



 

0024 

رزقا قد   به  فیحرم  العبد لیذنب  نإ،  والمعاصی  یاکمإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

 بذنبهم:  جنتهم قد حرموا خیر ژ...  ٿ  ٿ  ٿ  ژ : ص  اهلل تال رسول  ، ثم له  هیئ  کان

  از رزقی  گناه  آن  سبب شود و به می  را مرتکب  گناهی  بپرهیزید زیرا بنده  ! از گناهان هان

  را تالوت  آیه  این ص  اکرم  رسول گردد. سپس می  بود، محروم  مهیا شده  برایش  که

 «.شدند  محروم  خویش  خیر باغ خود از  گناه  سبب  فرمودند: به  گاه کردند و آن

 

 ڤ   ڤ  ڤ      
 گردید که  بایری  مانند زمین  باغ  یعنی: آن «گردید  شده  بریده  مانند کشت  پس»

  مانند شب خود  ، در سیاهی سوخت  که بعد از آن  باغ  . یا آن است  شده  قطع  آن  های میوه 

 گردید.

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
همدیگر  کردند،  صبح  چون  باغداران  یعنی «همدیگر را فراخواندند  صبحگاهان  پس»

 دیگر گفتند:  بعضی  به  و بعضی  را فراخوانده

 

 ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  
دارید  را  میوه  و چیدن  محصول  یعنی: اگر قصد درو کردن «هستید  چین  اگر میوه  که»

ها  میوه  چیدن  برای  وقت  زود در اول  حیعنی: صب «روید  کشتزارتان  سراغ  به  بامدادان»

 شوید.  باغ  عازم  و کشتزارتان

  

 ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  
 از  تا کسی «گفتند می  همدیگر سخن  به  آهسته  که  رهسپار شدند درحالی  سپس»

 یعنی «ر شما درآیدب  فقیری  هیچ  امروز نباید در باغ  که»را نشنود:   سخنشان  مساکین



 

0040 

  آنچه وارد شود تا  بر شما در باغ  مسکینی  گفتند: امروز نباید هیچ با همدیگر می  پنهانی 

 کند.  داد، از شما طلب پدر می  را که

 

 ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  
 خبر از قومشان تنها و بی  یعنی: صبحگاهان «رسیدند  بخل  بر نیت  و صبحگاهان»

حرد:  پیمودند.  راه  و شتابان  نساخته  دیگر را با خود همراه  سیشدند و ک  رهسپار باغ 

  رفتند که  یعنی: درحالی «توانا»  است  و سرعت  قولی: شتاب . به فقراء است  بازداشتن

 دیدند. توانا می  بینوایان  و منع  میوه  خود را بر چیدن

 

 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
  راه همدیگر گفتند: ما  به  یعنی «ایم گشته  ما گم را دیدند، گفتند: قطعا  آن  چون  پس»

 کردند و  تأمل  خوب  چون  ، سپس ما نیست  باغ  و این  ایم کرده  را گم  خویش  باغ

از   آن در  که  آنچه  بردن  آنها را با از بین  سبحان  و خدای  است  آنها همان  باغ  دانستند که

 ، گفتند: است  کرده  ، مجازات بوده  و محصول  میوه

 

 ک  ک  ک  گ  
ما را از  از ما سر زد،  که  بخلی  سبب  به یعنی: خداوند «شدگانیم  ما محروم  بلکه  نه»

 گردانید.  و محروم  بهره ما بی  باغ  و محصول  میوه

 

 گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  
  مگر به»  آنان  و بهترین  ، نیکوترین اوسطهم: یعنی: خردمندترین «آنان  بهترین  گفت»

  که  بودم  شما نگفته  یعنی: مگر به «ستایید؟ نمی  پاکی  چرا خدا را به  که  شما نگفتم

  چرا هم  ؟ پس است  و ستمی  ظلم  از حقشان  مساکین  بازداشتن  کار شما، یعنی  این

در   تعالی  حق  د کهکردی  حاصل  امر یقین  این  به  که گویید، بعد از آن نمی  تسبیح  اکنون

خواهید و  نمی  کار خود آمرزش  بر این  ؟ چرا از خداوند است  ستمگران  کمین



 

0043 

گویند:  می  و غیر آن کنید؟ اما مجاهد نمی  اید توبه کرده  عزم  بر آن  که  او از نیتی  سوی به

دارد  ( قرارهللءاشا  )ان  موضع در  گفتن  ! تسبیح آری«. بود  تسبیح  گفتن  آنان  استثنای»

  روی  وی  مشیت  جز به چیز  هیچ  که  است  این  عزوجل  خدای  تنزیه  زیرا معنای

که: چرا   است  این  اکثر مفسران  در رأی ژڳ    ڳ  ژ   معنای  که این  خالصه«. دهد نمی

 نگفتید.ءاهلل شا  استثنا نکردید و ان

 

 ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  
  حق یعنی: «، ما واقعا ستمگر بودیم کنیم یاد می  پاکی  وردگار خود را بهگفتند: پر»

  رخداد به  ستمگر باشد زیرا این  است  ما کرده  با باغ  در آنچه  که از این  است  پاك  تعالی

  در این  ایشان  را از حق  مساکین  که  گاه ؛ آن شدیم  آن  ما مرتکب  که  است  گناهی  سبب

 . داشتیمباز   باغ

 

 ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  
در   قصد نامیمونشان  و همدیگر را بر این «آوردند  همدیگر روی  سرزنش  به  سپس»

  خویش  گناه  یکجا به  همگی  گاه  کردند و آن  سرزنش  مساکین  بر بازداشتن  فشاری  پای

تجاوز   الهی و از حدود «ایم بوده  بر ما، ما سرکش  وای  گفتند: ای»و   نموده  اعتراف

 . ایم کرده

 

 ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  
  سوی دهد زیرا ما به  ما عوض  را به  پروردگار ما بهتر از آن  که  امید است»

باز   عفوش  آستان  و به  خیر هستیم  یعنی: ما از او طالب «هستیم  راغب  پروردگارمان

  و اعترافشان  توبه  برکت  به  اگر خداوند  بستند که  عهد و پیمان  لذا با هم . گردیم می

  به  کرد پس می  پدرشان  کنند که  داد، چنان  عوض  آنان  را به  بهتر از آن ، گناه  به

را   آن بهتر از  آنان  به  شب  کردند و او در همان  دعا و تضرع  عزوجل  خدای بارگاه

 را  ای کند یا میوه را درو می  ای کشته  که  بر کسی»اند:  از علما گفته  داد. برخی  عوض



 

0048 

بدهد   آنان  به  از آن  ای و بهره  کرده  و کمک  مواسات  تا با حاضران  است  چیند، الزم می

در  را  آن  و حق»:  ژ ڭ  ڭ  ۇ     ۇژ تعالی:   حق  فرموده  معنای  است  و این

از درو   جهت  همین  و به  است  غیر از زکات  حق  این  البته«. 14/ انعام« »روز درو بدهید

 . زمین  حشرات و  از مار و گژدم  ترس  سبب  به  ، نه است  شده  نهی  در شب  کشت  کردن

 

 ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  ې  
،  مبتال کردیم  آن  را به  باغ  آن  صاحبان  که  مانند عذابی  یعنی: به «عذاب  است  چنین این»

  آخرت  عذاب  و هرآینه»  گردانیم دنیا مبتال می  عذاب  را به  مکه  اهالی  گونه  همین

  آنان  ولی  است  چنین  که  مشرکان «دانستند اگر می»دنیا   از عذاب «بزرگتر است

  که  گاه  آن  مکه  اهل  برای  تاس  مثلی  داستان  این»گوید:  می  عباس دانند. ابن نمی

  و سپس کشند را می  و یارانش صمحمد  بدر رفتند و سوگند خوردند که  سوی به

  آوازخوان  زنان بنوشند و  کنند، شراب  طواف  کعبه  گردند تا به بر می  مکه  به  پیروزمندانه

و بر   ساخت  انپریش را  گمانشان  عزوجل  خدای  سرود و آواز بخوانند. پس  برایشان

شدند   وارد مکه  هزیمت و با  روبرو گردیده  و اسارت  قتل  پندار خود به  این  عکس

 «.خود شدند  وارد باغ  با خواری  باغ  آن  صاحبان  که چنان

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  
  طیعانم  حال  بیان  به  را ذکر کرد، اینک  نافرمان  عاصیان  حال  متعال  خدای  که  گاه آن

 «است  پرناز و نعمت  بهشتهای  در نزد پروردگارشان  پرهیزگاران  برای»پردازد:  می

  حال  برخالف وجود ندارد  خالص  در آنها جز نعمت  که  است  باغهایی  یعنی: برایشان

 دنیا.  باغهای

 

 ەئ      ەئ  وئ          وئ  
  یکسان را در جزا  و هر دو گروه« داد  قرار خواهیم  را همانند مجرمان  آیا مسلمانان»

 کرد؟  خواهیم



 

0040 

 ۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ  
 و  سروته  بی  و داوری  حکم  چنین  به «کنید؟ می  داوری  ؟ چگونه شده  شما را چه»

  نزول  سبب  ؟! در بیان است  شما واگذار شده  به  کار جزا و پاداش  ، گویی بنیادی بی

و   آخرت  پندارد که گفتند: اگر محمد می  کفار قریش  رانسردمدا  که  است  شده  روایت

  در آن  مسلمانان  ما و حال  حال  بداند که  پس  در کار است  و ناز و نعمتی  بهشت

از   ایشان همانند  و ما نیز در آخرت  در دنیا هست  اکنون  هم  خواهد بود که  همچنان

  میان  برابری  خبر داد که  خداوند متعال  بود. پس  برخوردار خواهیم  بهشت  های نعمت

  پروایی  گناه  ارتکاب اند و از بدکار و مجرم  که  کسانی  اند و میان پایبند طاعت  که  کسانی

 . است  بیگانه  الهی  امر با عدل  و این  نیست  ندارند، عادالنه

 

 ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  
 

 خوانید و را می  یعنی: آن «گیرید فرامی  در آن  دارید که  از آسمان  ییا مگر کتاب»

 خواهد  شما در آن  گزینید، برای را بر می  هر چه  که  مضمون  این  به»کنید  می  مطالعه

هر   شما در آخرت  برای  که  است  شده  نوشته  مطلب  این  کتاب  یعنی: آیا در آن «بود؟

عصیانگر  فرمانبر را مانند  و در آن  است  بکنید فراهم  که  وییبرگزینید و هر آرز  چه

 . است  آنان  از سوی  نقلی  دلیل  داشتن  نافی  آیه  . این نیست  یابید؟ هرگز چنین می

 

 حئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     مبىب  يب  جت    حت  خت  مت  
 است  باقی  تا قیامت  آن  محک  ما که  بر ذمه  محکم  است  شما را پیمانهایی  که یا این»

 یعنی: یا مگر شما نزد «کنید؟  حکم  خواست  دلتان  هر چه  که  مضمون  این  به 

شما   اید که گرفته  رسایی  سوگندهای  از وی  در آن  دارید که  عهد و پیمانی خداوند

  برقرار است و  شما ثابت  برای  تا روز قیامت  محکم  پیمان  کند و این  داخل  بهشت  را به

شما را نافذ   روز حکم  ، او در آن شود در نتیجه ساقط نمی  خداوند  و از ذمه
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و   توقعات  بودن  اساس و بی  الهی  وعده  مفید نفی  انکاری  استفهام  گرداند؟ این می

 . است  آنان  پوچ  پندارهای

 

 ىت  يت   جث   مث  ىث  
و   کنان توبیخ !صمحمد  یعنی: ای «یند؟ادعا  این  ضامن  بپرس: کدامشان  از آنان»

کفار در   که  است امر  و متعهد این  از شما ضامن  بپرس: کدامیک  از آنان  زنان  سرکوفت

 دارند؟  در آن  مسلمین  را دارند که  چیزی  همان  آخرت

 

 يث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ         مخ  جس   
همانند   را در آخرت  آنان  امر که  بر این  زعمشان  به  که «دارند  شریکانی  یا مگر آنان»

  و این «بیاورند را  گویند شریکانشان می  اگر راست  پس»گردانند، توانایند؟   مسلمین

 . است  مشرکان  جوهر عقیده  تقلید و ابطال  و مذمت  مفید نفی

 

 حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط   
  در آن یعنی: «شود  برداشته  از ساق  جامه  که  روزی»خود را در   ! بیاورند شریکان آری

دشوار   غایت  به  خود را آشکار کند کار، زار و اوضاع  ساق  عزوجل  خدای  روز که

  که  است آمده سعید از ابی  و غیر آن  بخاری  روایت  به  شریف  شود. در حدیث می

و   مرد مؤمن هر  د پسکن می  خود را برهنه  پروردگار ما ساق»فرمودند:  صخدا   رسول

  در دنیا سجده  سمعه ریا و  از روی  که  کنند و کسانی می  او سجده  برای  ای مؤمنه  هر زن

  الواری  مانند تخته)  آنان  پشت کنند،  سجده  روند که تا می  مانند پس می  کردند، باقی می

تعالی:   حق  ز فرمودهلذا مراد ا«. شوند نمی  کردن  سجده  و قادر به (ایستد می  راست

  که چنان  است  در روز قیامت  هنگامه  باال گرفتن کار و  شدن  سخت ژخس  مس  حصژ

ساقه: کار   االمر عن  کشف»گویند:  می  گیرد، اعراب  شدت  یا کار دیگری  جنگ  وقتی

از  خداوند  که  نظر است رو مورد  از آن  تأویل  این«. خود را برهنه کرد  ساق
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  مخصوص  ، اندام مراد از ساق  باشد پس می  منزه  حوادث  صفات  و از همه  جسمیت

 ذکر شد.  که  است  چنان  آن  تأویل  بلکه  نیست

  به  عزوجل  خدای  برای  خلق  یعنی: همه« نتوانند  شوند پس  فراخوانده  سجده  و به»

خواهند  می مانند و تا می  باقی  کنند، اما کفار و منافقان می  سجده  افتند و یک می  سجده

  ایستد و برای می  خشک  یابند زیرا کمرهایشان نمی  کنند، در خود توانایی  سجده  که

  ایمان خداوند  در دنیا به  نه  رو که  شود از آن پذیر نمی و انعطاف  نرم  کردن  سجده

  در آخرت  و منافقان کفار که: این  بودند. خالصه  کرده  او سجده  برای  بودند و نه  آورده

  بر ترك  و سرزنش  توبیخ  برای  شوند بلکه نمی  فراخوانده  سجده  به  تعبد و تکلیف  برای

و   در دنیا با وجود صحت  شوند و ازآنجا که می  فراخوانده  آن  در دنیا به  کردن  سجده

قرار   آن دنیا بر در  که  بر ضد حالتی  اند درآخرت تکبر ورزیده  کردن  ، از سجده سالمت

کند   تجلی  پروردگار عزوجل  وقتی  که  سانبدین گیرند، قرار می  اند مورد مجازات داشته

روند   سجده  توانند به نمی  از کفار و منافقان  احدی افتند،  سجده  او به  برای  و مؤمنان

 ماند. می  راست مانند تخته  آنان  پشت  بلکه

 

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ      
را   آنان  خواری»  است  و فروافتادگی  ، ذلت خشوع: خضوع« باشد  خاشع  دیدگانشان»

بنشیند   رخسارشان بر  سختی  و ندامت  و حسرت  و خواری  یعنی: غبار خفت «فروگیرد

 «بودند  تندرست و»در دنیا  «شدند می  خوانده  سجده  به  از این  پیش  که  در حالی»

  قادر بودند اما سجده  سجده  دادن  و بر انجام  سالم  جسمی  ها و آفات یعنی: از علت

  سجده  به  و اقامه  اذان  وسیله در دنیا به»گوید:  می  آن  در معنی  تیمی  نکردند. ابراهیم

 «.زدند شدند اما سرباز می می  فراخوانده

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
  من !صمحمد  یعنی: ای «کند واگذار می  را تکذیب  سخن  این  که  مرا با کسی  پس»

زیرا   نکن  مشغول  آنان  را به  بسپار و خاطرت  من  را به  کفار را واگذار و کارشان  و این
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  اهر  آن از  پایه  به  را پایه  آنان  زودی  به»که:   باش  داشته  و یقین  ام را بسنده  کار آنان  من

کرد   خواهیم غافلگیر  عذاب  را به  آنان  زودی  یعنی: به «گرفت  درنیابند فروخواهیم  که

را از   آنان  که راند تا بدانجا  خواهیمشان  عذاب  سوی به  پله  به  و پله  آهسته  و آهسته

ندارند و در پ می  انعام کار ما را این  افگند زیرا آنان  خواهیم  دانند در عذاب نمی  که  جایی

«  استدراج«  اندیشند و این نمی روبرو خواهند شد،  با آن  در نهایت  که  آنچه  عاقبت

 . است

 

 ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ          ڦ  ڦ  
و  «استوار  سخت  تدبیر من  هرآینه»بیفزایند   خویش  تا بر گناه «دهم می  شان و مهلت»

  من  عذاب از  شود و کسی نمی  فوت  از نزد من  چیزی  پس «است»  و محکم  قوی

 تواند. نمی  گریخته

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  
  سوی به  دعوتشان  یعنی: آیا از کفار در قبال «کنی می  درخواست  مزدی  آیا از آنان»

  کسی مغرم: «گرانبارند؟  از تاوان  آنان  پس»؟  کنی می  طلب  پاداشی  و حقیقت  حق

  سبب  به  پس  ای کرده  درخواست  مزدی  . یعنی: آیا از آنان است  وانزیر بار تا  که  است

را   تو آنان  که  است  این  ! حقیقتصمحمد   ای  گردانند؟ نه  روی  گفتنت  از اجابت  آن

را نزد ما امید   خویش  دعوت  و پاداش  خوانی ما فرامی  سوی و مزد به  پاداش  بدون

 کنند. می  را تکذیب و کفر و عناد، تو  جهل  آنها از روی  اما با وجود این  داری می

 

 ڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ  
  علم  یعنی: یا مگر نزد آنان «نویسند می  آنان  پس  است  نزد آنان  غیب  یا مگر علم»

نویسند  می  آن  خواهند از روی می  که  پنداریشان  های را از حجت  آنچه  پس  است  غیب

  خویش  حق و در  کرده  نویسند، با تو مجادله می  غیب  علم  از این  که  چهآن  وسیله  و به

و   گفتن  اجابت دارند از  که  گاهی تکیه  کنند لذا با این می  بخواهند حکم  را که  آنچه
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  از قبول  در اعراض  آنان  که  است  . مراد این نیست  هرگز چنین  نیازند؟ که تو بی  اطاعت

 کنند.  تکیه  بر آن  ندارند که  منقولی  حجت  هیچ  اسالم  دعوت

 

 ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  
 «نباش  ماهی  ورز و همانند صاحب  شکیبایی  پروردگارت  در انتظار حکم  پس»

 «ردادد ندا  زده اندوه  که  گاه آن»  اش و دلتنگی  در غضب  نباش  یعنی: همانند یونس

دستور  صبر و شکیبایی  کند و او را به می  را دلجویی ص  پیامبرش  عزوجل  خدای

  از نحوه صبر نکرد و  قومش  کرد، در دعوت  عجله  ماهی  صاحب  که دهد تا چنان می

  بیان  که  است ذکر  نکند. شایان  ، عجله رفت  بیرون  شد و از میانشان  دلتنگ  برخورد آنان

  . شایان گذشت  وصافات  انبیاء، یونس  های ( در سوره )یونس  ماهی  بصاح  داستان

ڱ  ڱ  ں     ںڻ  ڻ       ژ بود:   دعایش  با این  یونس  ندای  که  ذکر است

و   غمگین که: یونس  است  معنی  بدین ژ ڈ   ڈ ژ .  ژڻ  ڻ  ۀ

  ماهی  شکم باشد: او در  این  معنی  دارد که  بود. یا احتمال  فروخورده  و خشم  محزون

 و در تنگنا بود.  محبوس

 

 ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ   گ  
 آن  که  یافت و در نمی« کرد نمی  او را دستگیری  پروردگارش  از جانب  اگر نعمتی»

  الهی و نعمت  لطف  ! اگر آن بود. آری  توبه  برای  یونس  دادن  ، توفیق و نعمت  لطف 

  پروردگارش  یعنی: اگر نعمت «بود  شده  افگنده  و علف  آب بی  کرانه  به  البته»بود؛  نمی

  افگنده  گیاهی بی  بر زمین  ماهی  او از شکم  گمان نبود، بی  توبه  او به  دادن  در توفیق

  شده  مرتکب  که  گناهی  سبب  یعنی: به «بود  شده  او مالمت»  صورت  در آن «و»شد  می

 شد. طرد می  پروردگار خویش  و از رحمت  گرفت قرار می  و مالمت  ، مورد مذمتبود
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 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
  خویش  نبوت  گردانید و به  یعنی: او را خالص «او را برگزید  پروردگارش  پس»

  و شایستگی  در صالح  یعنی: کامالن «صالحان  و او را از جمله»کرد   انتخاب

خود و   او برگردانید و او را در حق  سوی را به  است: نبوت  این  معنی  ولیق  به «گردانید»

  همگی  پس فرستاد  یا بیشتر از آن  صد هزار کس  سوی گردانید و او را به  شفیع  قومش

 . گذشت«  یونس«  در سوره  داستانشان  که آوردند چنان  آنها ایمان

 

 ۀ  ہ     ہ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ       
 یعنی: آنها «بزنند  را شنیدند تو را چشم  قرآن  چون  کافران  بود که  نمانده  و چیزی»

  این  است  نزدیک  که طوری  کنند به می  تو تند و تیز نگاه  سوی به  قرآن  شنیدن  در وقت

  سخت  قرآن  از شنیدن  و از جا ساقط گرداند زیرا آنان  نموده  تو را بیهوش  نگاهشان

ذکر   چند وجه   ژ...ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ژ در تفسیر:   دارند. مفسران  و کراهت  نفرت

  زخم  تو را چشم  کافران  است  نزدیک»است:   این  معنی  برآنند که  اند؛ بعضی کرده

 «.برسانند

  وقتی  بود که  داشتند و چنان  زبردستی  زنان اسد چشم  بنی  طایفه  که  است  شده  روایت

،  گذشت می  از برابرش  و حیوانی  یافت نمی  خوردن  برای  روز غذایی  سه  از آنان  مردی

از   حیوان  زد و آن می  را چشم  ، حیوان ترتیب  این  ! به ام ندیده  گفت: امروز همانند آن می

  توزیع  مردم  در میان را  و گوشتش  را سر بریده  ناگزیر آن  آمد و صاحبش پا در می

  را نیز چشم ص  اکرم  رسول  خواستند که  زنان  از چشم  ، برخی روی  کرد. از این می

  عزوجل  را گفتند اما خدای  سخن  از پا در آورند لذا همان  وسیله  این  را به  و ایشان  زده

  بر آن  دلیل  آیه  ؛ این روایت  بنابراین  حفظ نمود. پس  خویش  را در پناهص  پیامبرش

باشد  می  عزوجل  امر خدای  تأثیر به و این  است  حق  و تأثیر آن  زدن  چشم  که  است

  شریف  حدیث  این  جمله  و از آن  است  شده  نیز روایت  احادیثی  باره  دراین  که چنان

باشد و نیز  می خداوند  اراده  یعنی: به « است  حق  زدن  حق: چشم  والعین»... است: 

  القدر:  گاهی  الجمل  القبر، وتدخل فی  العین  الرجل  قد تدخل»شریف:   حدیث  ینا
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گوید:  می  بصری  حسن«.  کند و شتر رادر دیگ می  مرد را در قبر داخل  زدن  چشم

 «. است  آیه  این  ، خواندن زخم  چشم  دوای»

زنند  می  تو را چشم  آنان  که  یستن  این  مراد آیه»گوید:  می  مراد آیه  در معنی  قتیبه اما ابن

  زند بلکه می  چشم  بنگرد، به  بدان  شگفتی  از روی  را که  چیزی  زن چشم  که  گونه  آن

و   دشمنی  به  آلوده تند و  نگاهی  سویت ، به خوانی می  تو قرآن  چون  که  است  مراد این

  این  کثیر معنی از نظر ابن و«. فگندتو را فروا  نگاهشان  است  نزدیک  افگنند که می  نفرت

  وزند چنانچه بر تو حسد می تو دارند،  علیه  که  ای و دشمنی  بغض  سبب  کفار به»است: 

کفار از سر  «گویند و می»«. نکند  حمایتت  ندارد و از آنان  تو را نگه  عزوجل  خدای

 . است  آورده  که  قرآنی  این  سبب  به «است  پیامبر دیوانه  این  هرآینه»  و دشمنی  حسادت

 

 ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   
فقط   لذا نه «نیست»  و انس  از جن  اعم «جهانیان  برای  جز پندی  قرآن  که آن  و حال»

نیز   مؤمن  انسان  و فهم  عقل  تکامل  سبب  قرآن  دهد بلکه نمی  دست  جنون  آن  سبب  به

  را دیوانه صخدا   رسول  خاطر قرآن  به  کافران  چون»گوید:  می  گردد. بیضاوی می

را جز   آن  که  عام  است  و پندی  موعظه  قرآن  کرد که  روشن  تعالی  حق  خواندند. پس

  دریافت و  باشد، درك  داشته  و متینی  محکم  و اندیشه  و کامل  تام  عقل  که  کسی

 «.ونابخردند  گویند، خود جاهل می  قرآن  را درباره  سخن  این  که  کند لذا کسانی نمی
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 ﴾ الحاقه  سوره ﴿
 . است  ( آیه52)  و دارای  است  یکم

 

از   اسمی  الحاقه  که  از قیامت  با پرسش  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  الحاقه»،  است  آن  اسمای

و   قوت  را به  احساس  این  که  و عظیم  دهنده  تکان  سخت  است  ای سوره«  الحاقه«  سوره

  برای  مجالی  و هیچ  است  جدی  کار دین  کند که ایجاد می  در انسان  تمام  صالبت

 وجود ندارد.  در برابر آن  پروایی بی

 

 ے       ۓ
  نآ  در وقوع  و تردیدی  شک  و هیچ  است  و ثابت  حق  آن  آمدن  که  یعنی: قیامتی «حاقه»

 شود. آشکار می  آن در  پذیرد و حقایق می  تحقق  و جزا در آن  وجود ندارد، کار حساب

 

 ڭ   ۓ  ڭ  
ظاهر   اسم ؟ است  چیزی  خود چه  یا اوصاف  در حال  یعنی: قیامت «؟ چیست  حاقه  آن»

 و  هول  انعکاس و  قیامت  شأن  نمودن  و بزرگ  تفخیم  شد، برای  ضمیر نهاده  جای  به

 . آن  هراس

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
 از  قیامت  که  است  تعبیر بیانگر آن  این« ؟ چیست  حاقه  کرد که  چیز تو را آگاه  و چه»

را   قیامت  و حقیقت  پیامبر! تو کنه  . یعنی: ای است  خارج  مخلوقات  و آگاهی  علم  دایره

  را بداند. پس آن  حقیقت  مخلوقاتاز   کسی  که  است  بزرگتر از آن  زیرا قیامت  دانی نمی

گوید:  می  سالم بن . یحی است  قیامت  شأن  بر عظمت  افزودن  برای ژڭ ڭ ژ  جمله

  در قرآن  که  عباراتی  همه  را از مضمونص  پیامبرش خداوند  که  خبر رسیده  من  به»
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 ژ ڀ ڀژ لفظ:   به  که اما عباراتی  است  کرده  ، آگاه است  آمده ژڭ ڭ ژلفظ:   به

 «.ندارد  آنها علمی  به  نسبت صپیامبر   که  است  اموری  ، از جمله است  آمده

 

 ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ  
  قیامت  ؛ همان کوبنده  در هم  معنی  قارعه: به «شمردند  را دروغ  ثمود و عاد قارعه»

انفجار خود  ا بار  و مواد و موجوادت  و هراسهایش  را با هول  مردم  زیرا قیامت  است

 کوبد. می  درهم

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  
 بودند. طاغیه:  صالح  ثمود قوم «شدند  ساخته  هالك  با طاغیه  اما ثمود، پس»

 . است  و نابود کننده  قوی  سخت  تند و مرگبار که  است  فریادی

 

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  
  قوم عاد: «شدند  کشیده  نابودی  به  نیک  سرد و بنیان  با تندباد سخت  و اما عاد، پس»

نیرومند   و سخت  سرد. عاتیه: بسیار سرکش  سخت  است  اند. باد صرصر: بادی هود

 خود.  سردی  و شدت  زمان  ، طول وزش  شدت  سبب  به

 

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  

 ىئ  
 باد صرصر را  یعنی: آن «برگماشت  ر آنانروز ب  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن»

شد  می  قطع  نه  که  ای گونه  فرستاد به  آنان بر  طور مستمر و پیوسته  به  مدت  آن  در طول

  ماه  و دوم  بیست  روز چهارشنبه  صبحگاه  آغاز آن»گوید:  می  . محلی گرفت می  آرام  و نه

بر   و از بیخ  نابودکننده باد صرصر  یعنی: آن «بود  حسوم»«. بود  زمستان  در پایان  شوال

! اگر در آنجا حاضر  بیننده  ای «دیدی می  پس»بود   درپی ، یا پی کن و بنیان  ، نحس کننده
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از پا در »؛  ها، یا در دیارشان روزها و شب  آن یعنی: در «را در آن  قوم  آن»  بودی می

یعنی:  «شده  کن هستند ریشه  خرمابنانی  نانآ  گویی»  و مرده  جان ، بی بر زمین «افتاده

از   هستند که  خرمایی  خرما هستند، یا درختان  درختان  فروافتاده  های تنه  آنان  گویی

 اند. شده  و بر هم  فروافتاده  و فرسودگی  گی کهنه

 

 ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
  را از آنان  یا شخصی  یعنی: گروهی «؟ بینی می  ای بازمانده  هیچ  آیا از آنان  پس»

 نماند.  باقی  از آنان  کس  باشد؟ هرگز! زیرا هیچ  مانده  باقی  که  بینی یم

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ٻ﴿دیگر:   قرائتی  کافر. به  های از امت «از او بودند  پیش  که  و کسانی  و فرعون»

  مردم یعنی: «اتو مؤتفک»  و لشکریانش  و پیروان  فرعون  ، یعنی است  آمده ﴾ٻ

یعنی:  «شدند  خاطئه  مرتکب»لوط بود   قوم  ها و آبادیهای قریه  نگونسار که  شهرهای

 شدند.  مرتکب بود،  و معاصی  از شرك  عبارت  را که  باری  آلود طغیان گناه  اعمال

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
پروردگار   فرستاده  متییعنی: هر ا «کردند  پروردگار خود را نافرمانی  فرستاده  پس»

 سخت  ای مؤاخذه  را به  خداوند آنان  گاه آن»کرد؛   و نافرمانی  خود را عصیان

 گذشته  امتهای  تر و بیشتر از فروگرفتن سخت  گرفتنی  را به  یعنی: آنان «فروگرفت 

 . فروگرفت 

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  
  این  که  خود از حد گذشت  و بلندی  ر ارتفاعیعنی: د «کرد  طغیان  آب  که  گاه ما آن»

  تکذیب و او را  کرده  بر کفر پافشاری  قومش  که  گاه بود آن  نوح  در زمان  توفان
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بر   وقت  آن بشر! ما شما را در  یعنی: ای «سوار کردیم  روان  شما را بر کشتی»نمودند؛ 

  شد زیرا در آب  نامیده«  جاریه«  حنو  . کشتی کردیم  نوح  سوار کشتی  پدرانتان  صلب

 بود.  روان

 

 ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
  امت  ای «شما  برای»را   کافران  کردن  و غرق  مؤمنان  دادن  نجات  یعنی: تا آن «را  تا آن»

،  عظیم  بر قدرت  آن  وسیله به  که  و پندی  یعنی: عبرت «بگردانیم  ای تذکره» صمحمد 

را   آن  فراگیرنده  وگوشهای»کنید   برید و استدالل  ما راه  انتقام  شدتو   بدیع  صنع

گیرد  فرا می  آن  بعد از شنیدن را  نعمت  تذکر به  این  نیوشان  یعنی: گوشهای «گیرد فرامی

  واجب  اش را فراگیری  آنچه  که است  این  انسانهایی  چنین  کند زیرا از شأن می  و فهم

« گوشها اذن:»آنها فراگیرند. تنکیر   موجب  به  ، تفکر و عمل ، اشاعه گیرییاد  ، برای است

  شریف  اند. در حدیث کم  نیوشانی  گوشهای  چنین ، یعنی: است  بر قلت  داللت  برای

را   علی  گوش  که  خواستم  از پروردگارم»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده

  گفت: هرگز هیچ می  رضی اهلل عنه  علی»گوید:  می  مکحول «.قرار دهد  گوشی  چنین

  را فراموش  و هرگز آن  را فراگرفتم  آن  که مگر این  نشنیدم صخدا   رسول را از  چیزی

 «. نکردم

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  
  همه  مردم  با آن  که  اول  یعنی: دمیدن «بار دمیدن شود در صور یک  دمیده  چون  پس»

تأکید   بر یکبار دمیدن  تعالی  حق»گوید:  کثیر می  ابن شود. می  ویران  د و عالممیرن می

  هیچ بی ندارد و  نیازی  تکرار و پیگیری  به  وی  فرمان  که  حقیقت  این  تفهیم  کرد، برای

 «.شود اجرا می  و مخالفتی  مانع
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 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
  خود به  شود از مقرهای  خود و برکنده  های  جای از «شود  و کوهها برداشته  و زمین»

  بار کوفتن یک شود به  شکسته  یعنی: درهم «شود  کوبیده  درهم  و یکباره»  الهی  قدرت

شود و   ساخته  گسترده  یکباره  و کوهها به  است: زمین  این  معنی  قولی . به بیشتر از آن  نه

و «  دك»شود.   تبدیل  واحدی  کتله  و به  نیست  ر آند  ای کجی  هیچ  که  همواری  زمین  به

 . تر است بلیغ  معنی در«  دك«  اند ولی نزدیک  هم به  در معنی«  دق»

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  
 برپا شود.  یعنی: قیامت «دهد  روی  روز واقعه  آن  پس»

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
و  شکافد می  یعنی: آسمان «پیوند است روز سست  در آن  آن  بشکافد پس  و آسمان»

و   است  و شکننده  و سست  ضعیف  روز آسمان  در آن  آیند پس فرود می  از آن  فرشتگان

 وجود ندارد.  و پیوند محکمی  تماسک  آن  اجزای  در میان  مانند همیشه

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
بود   ایشان  خود جایگاه  آسمان  که بعد از آن «باشند  آسمان  های بر کناره  و فرشتگان»

فرود آیند و   زمین  سوی دهد و به  را فرمان  پروردگار ایشان  منتظر آنند که  فرشتگان  پس

  مسکن  آسمان» گوید: می  کنند. نسفی  هستند، احاطه  در آن  که  و کسانی  بر زمین

و »«. برند می  پناه  آن  های کناره  به  بشکافد ناگزیر ایشان  از هم  و چون  است  فرشتگان

  یعنی: هشت «کنند می  حمل  بر فرازشان  تن  روز هشت  را در آن  پروردگارت  عرش

شمار   که  از فرشتگان  صف  قولی: هشت کنند. به می  حمل  را بر فراز سرشان  آن  فرشته

  ذکر است  یانکنند. شا می  حمل را  داند، آن دیگر نمی  کسی  عزوجل  را جز خدای  ایشان

است:   آمده  شریف  باشد. در حدیث می  عزوجل  خدای  مخلوقات  بزرگترین  عرش  که
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  فرا رسد، خداوند متعال  روز قیامت  اند وچون چهار فرشته  عرش  حامالن  اکنون  هم»

 «.شوند می  تن  هشت  پس سازد دیگر مؤید می  چهار تن  را به  ایشان

 

 ڳ  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  
  برای  سبحان  بر خدای  بندگان  شما ای «شوید می  عرضه»  یعنی: روز قیامت «روز  آن»

وجود شما یا از  یعنی: از «ماند نمی  پنهان  سری  از شما هیچ»  و بازپرسی  حساب

  پنهان  سبحان  باشد ـ بر خدای  ـ هر چه  ای راز پنهانی  شما، هیچ  و افعال  سخنان

از رازها در دنیا از   بسیاری  که آن  ماند، حال نمی  پنهان  از خودتان  رازی  چماند. یا هی نمی

  رسول  که  است  آمده  اشعری ابوموسی  روایت  به  شریف  بود. در حدیث  شما پنهان

  شوند؛ در دو بار از این می  عرضه  سبحان  خدای بار بر سه  مردم»فرمودند:  صخدا 

  اعمال  های ؛ نامه سوم  و در عرضه  است معاذیر  نمودن  شکشو پی  شدنها، جدال عرضه

  است  ای خود و گیرنده  راست  دست  به  است  ای گیرنده  شود پس می  دستها پراکنده  به

 «.خود  چپ  دست  به

 

 ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  
  اعمال  نامه  که  کس  اما آن»است:   این  بر پروردگار سبحان  شدن عرضه  صورت  تفصیل

  شادمانه «پس شود  داده  راستش  دست به»اند  را نوشته  آن  نگهبان  فرشتگان  که «او

  و ابتهاج  شادمانی او از سر «مرا بخوانید  اعمال  نامه»یعنی: بگیرید  «گوید: هاؤم می»

  است کرده  روایت ك عباس ابن از  گوید. ثعلبی می  خویش  همراه  جمع  را به  سخن  این

شود،  می  داده  راستش  دست به  اعمالش  نامه  که  امت  از این  کسی  اولین»فرمود:   که

  خورشید دارد. به  شعاع  چون  روز شعاعی در آن و عمر  است  الخطاب عمربن

!  ، هیهات ؟ فرمود: هیهات کجاست  هنگام  در آن ابوبکر  شد: پس  گفته  عباس ابن

 «.اند برده  بهشت  سوی به  و شتابان  او را سبک  شتگانفر
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 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
  یقین به  من  هرآینه»گوید:  می  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  که  کسی  گاه آن

  و به  دانستم یعنی: در دنیا می «شد  خواهم  خود مواجه  وکتاب با حساب  که  دانستم می

است:   این  . یا معنی گرفت  قرار خواهم  مورد محاسبه  در آخرت  که  داشتم  یقینامر   این

عفو   او به  کرد ولی خواهد  مؤاخذه  گناهانم  مرا به  سبحان  خدای  که  پنداشتم می  من

  در حدیث  معنی  تأیید این  قرار نداد. به  کرد و مرا مورد مؤاخذه  فضل  بر من  خویش

  کند واو را به می  خود نزدیک  را به  بنده  در روز قیامت خداوند»ست: ا  آمده  شریف

 شده  هالك  که دید  بنده  چون  گرداند تا بدانجا که می  مقر و معترف  گناهانش  تمام

آنها را بر   امروز هم و  ام را در دنیا بر تو پوشانیده  گناهان  این  گوید: من او می  ، به است 

؛  شود. اما کافر و منافق می  داده  راستش  دست به  وی  حسنات  نامه  سپس . آمرزم تو می

  دروغ  بر پروردگارشان  بودند که  کسانی  گروه  گویند: این می  آنان  درباره  گواهان  پس

ڻ  ژ در تفسیر:   ضحاك«. 18هود/« »باد  خداوند بر ظالمان  لعنت  باشید که  بستند، آگاه

و   است  یقین  معنی  به  مؤمن  از سوی  کریم  قرآن در  و گمانی  ظن هر»گوید:  می ژ ڻ

دنیا،   و ظن  است  یقین  آخرت  ظن»گوید:  مجاهد می «. شک  معنی کافر، به  از سوی

 «. شک

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
  در زندگانی»  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  که  یعنی: کسی «او  پس»

  شریف  حدیث در  که آیند. چنان ناخوش  ، نه است  بسیار دلخواه  که «است  ای پسندیده

اند و هرگز بیمار  سالم  میرند، همیشه اند و هرگز نمی زنده  همیشه  بهشتیان»است:  آمده

جوانند   بینند و همیشه نمی  و زحمتی  اند و هرگز رنج در نازونعمت  شوند، همیشه نمی

 «.شوند هرگز پیر نمی  پس
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 ھ  ے  ے  ۓ
. یعنی:  است «برین  در بهشتی»  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  که  کس  و آن

باشد، یا  می  آسمان در  زیرا بهشت  است  بلند و مرتفع  از نظر مکانی  که  است  در بهشتی

 . است  ، بلندقدر و باشکوه مرتفع  آن  منازل

 

 ۓ  ڭ  ڭ     
  دسترس و در  نزدیک  بهشت  های یعنی: میوه «است  الحصول قریب  هایش میوه  که»

  آسانی  ، به خوابیده  و چه  نشسته  باشد، چه  ایستاده  را چه  آن  که  است  کننده  تناول

خدا   رسول  که  است آمده  فارسی  سلمان  روایت  به  شریف  کند. در حدیث می  دریافت

اهللمنكتاب،هذاالرحيمالرحمناهللبجواز بسمالإةحدالجنأاليدخل»فرمودند:  ص

شود مگر  وارد نمی  بهشت  به  کس  :  هیچة،قطوفهادانيةعاليةجن،ادخلوهفالنبنلفالن

خداوند   از جانب  است  ای نامه  ؛ این الرحیم الرحمن هللا مضمون: بسم  بدین  با جوازی

  در دسترس  آن  های میوه  کنید که  داخل  برین  بهشتی  ، او را به فرزند فالن  فالن  برای

 شود. می  داده  وی  به« صراط»  جواز عبور، بر سر پل  دیگر: این  روایتی  به«.  است

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  
بیاشامید؛  بخورید و  شود: در بهشت می  گفته  بهشتیان  یعنی: به «بخورید و بیاشامید»

نعمتها از شما   این  و نه  است  ای و تیرگی  دردی  بهشت  های در نعمت  زیرا نه «گوارا»

  پیش  گذشته  در روزهای  آنچه  سبب به»گردد  می  منغص  شود و عیشتان می  بازداشته

 در دنیا.  شایسته  از اعمال «بودید  فرستاده

 

   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى
  اهل و  کافران  آنان  که «است  شده  داده  چپش  دست  به  اش کارنامه  که  کس  و اما آن»

  کارنامه  در آن  رو که آن ، از و بیچارگی  و رنج  از سر اندوه «گوید می  پس»اند  شقاوت
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خود   این و «شد! نمی  داده  من  به  ام کارنامه  کاش  ای»؛  است  را دیده  بدیها و گناهانش

 . آنهاست  جسمی  از عذاب  قبل  دوزخیان  روحی  بر وجود عذاب  دلیل

 

 ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  
  به  همه  وکتاب حساب  زیرا این «چیست  کتابم و  حساب  که  دانستم نمی  کاش  و ای»

 . سود من  به  ، نه است  من  زیان

 

 وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  
آمد   سراغم در دنیا به  که  مرگی  کاش  یعنی: ای «کار بود  ، آخرکننده مرگ  کاش  ای»

  و شقی کافر  سان  . بدین شدم نمی  دیگر هرگز زنده  کرد و بعد از آن می  را یکسره  کارم

  بد خویش  کارنامه  که  سبب  کند، بدین مجدد را می  شدن زنده  و عدم  مرگ  دوام  آرزوی

را   مرگ  آرزوی»گوید:  می  نماید. قتاده می  اهده، مش است  عذاب  را که  آن  و پیامد محتوم

  آیه  و نظیر این«. نبود  آیندتر از آن ناخوش  در دنیا نزد وی  چیزی  که کند درحالی می

 « .41نبأ/« » بودم  خاك  کاش ای»:   ژں  ں          ڻ  ژاست:   کریمه

 

 ېئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
  اندوخته در دنیا  که  ومنالی یعنی: مال «نیامد  کارم به  هیچ  من  ومنال مال»افزاید:  می  گاه آن

 نکرد.  دفع  را از من خدا  چیز از عذاب  ، هیچ بودم

 

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
مراد از   قولی شد. به  گم  گردید و از نزدم  باطل  یعنی: حجتم «برفت  از دستم  من  سلطه»

  قول»گوید:  می  ابوحیان  لی. و است  و فرمانروایی  ، پادشاهی ، منصب سلطان: جاه

  که  است  اینجا حجتی در  مراد از سلطان  مورد که  در این  وی  و موافقان  عباس ابن

  اعمالشان  های نامه  که  کسانی زیرا  است  کرد، راجح می  نمایی در دنیا حجت  آن  کافر به
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  امر عام  این  یستند بلکهن  فرمانروایان و  شود، فقط پادشاهان می  داده  چپشان  دست به

 «. شقاوت  اهل  در تمام  است

  دوزخ  نگهبانان  به  عزوجل  خواند، خدای می  را بر خویشتن  مرثیه  کافر این  که  و هنگامی

 گوید: می

 

 ی  ی  ی  
  گردنش او را با زنجیرها بر  یعنی: دستهای «کنیدش  گردن  به  طوق  پس  بگیریدش»

 ببندید.

 

 مئ    ی  جئ   حئ
 ور شود. غوطه  آن  سوزان  گرمای  تا به «درآورید  دوزخش  به  سپس»

 

 ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  
  افگندنش یعنی: بعد از «کنید  ، بندش است  هفتاد ذرع  طولش  که  در زنجیری  سپس»

  است  هایی حلقه نتواند. سلسله:  ببندید تا از جا جنبیده  زنجیر را بر وی  آن  در دوزخ

  آن  که  است خبر رسیده ما  به»گوید:  می  . سفیان است  آن  ، طول آن  ذرع  که  پیوسته  هم به

 «.شود می  آورده  بیرون  و از دهانش  شده  فرو برده  زنجیر در مقعدش

 

 جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  
  عظیم خداوند  او به  نههرآی»فرماید:  بد می  فرجام  این  به  پیوستنش  سبب  در بیان  گاه آن

  عزوجل  فقط خدای  امر اشعار دارد که  بر این«  عظیم«  ذکر صفت «نداشت  ایمان

 . است  واجب  وی  به  آوردن  ایمان  پس  است  و بزرگی  عظمت  مستحق
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 مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
 ترغیب  شانرا بر اطعام  یعنی: دیگران «کرد نمی  ترغیب  بینوایان  دادن  و بر طعام»

 کند.  و بخشش  خود بذل  از مال  ایشان  برای  خودش  که این  رسد به  کرد، چه نمی 

  به  و نه  پرداخت را می خدا  حق  او نه  یعنی»گوید:  می  دو آیه  کثیر در تفسیر این ابن

 اءابودرد  که  است  شده  روایت«.  پرداخت را می  آنان  رساند و حق می  سودی  وی  خلق

  گفت: با ایمان می بپزد و  گوشت بسیار آب  مساکین  کرد تا برای می  را تشویق  زنش

از خود   را با انفاق  آن  مانده باقی  آیا نصف  پس  زنجیر را از خود دور افگندیم  نصف

 دارد.  اشاره  کریمه  دو آیه  این  به ابودراء  سخن  این  که« ؟ دور نیفگنیم

 

 ٻ   پ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  
 هیچ  یعنی: کافر را در روز آخرت «نیست  او دلسوزی  امروز در اینجا برای  حال»

روز  کند زیرا آن  شفاعت  برساند یا برایش  او سودی  به  که  نیست  و خویشاوندی  نزدیک 

  رفیقش و  از دوست  و رفیق  و دوست  خویشاوند از خویشاوندش  که  است  روزی

 گریزد. می

 

 پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  پ     
 شود سرازیر می  دوزخیان  از بدنهای  که «بجز از زردآب  خوراکی  و او را هیچ»

  اطعام  معنی  طعام: به«.  است  دوزخ  اهل  غذای  بدترین  این»گوید:  می  قتاده «نیست»

 . نیست  و چرکاب  جز از زرداب  دادنی غذا  او را هیچ  ، یعنی است

 

 ٺ    ٺ  ڀ  ٺ   ٺ   
الرجل:  ء کارانند؛ از خطی ، گنه مراد از خطاکاران «نخورند  را جز خطاکاران  آن  که»

  صواب ضد  که  نیست  مراد خطایی  شود پس  گناه  عمد مرتکب  به  شخص  که  گاه آن

 . است
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
  خورم می یعنی: سوگند «خورم یبینید سوگند م نمی  آنچه  بینید و به می  آنچه  به  پس»

  و تمام  متعال  سوگند خود آفریننده  ها. این ها و نادیدنی از دیدنی  اشیاء، اعم  همه  به

  . یا معنی زاید است در )ال اقسم(« ال«  صورت  شود و در این می  را شامل  وی  مخلوقات

 از ثابت  که  کار استآش  زیرا کار چنان  نیست  سوگند خوردن  به  است: نیازی  این

 باشد. نیاز می سوگند، بی  به  ساختن 

 

 ڤ      ڤ  ڤ  ڦ            ڦ  
  که»است:   این  علیه  سوگند باشد، مقسم  معنی  به  قبل  )ال اقسم( در آیه  که  و در صورتی

  که  است  ای فرستاده  تالوت  یعنی: قرآن «است  گرامی  فرستاده  برخوانده  قرآن  هرآینه

  گفتاری  است: قرآن  این  . یا معنی استصو او محمد   است  گرامی بر خداوند

  برآنند که  اکثر مفسران  ولی کند. می  ما ابالغ  گرامی  فرستاده  را جبرئیل  آن  که  است

  که: قرآن  است بعد آمده  آیه اند زیرا در صمحمد   در اینجا حضرت  مراد از رسول

  وصف  شاعر و کاهن  را به  جبرئیل  مشرکان  که آن  حال  نیست  اهنشاعر و ک  قول

،  اکثر مفسران  قول  ساختند. اما به می  متهم  اوصاف  این  را به صمحمد   کردند بلکه نمی

  آید، به می  بعد از آن  که  زیرا اوصافی  است  جبرئیل «تکویر«  در سوره  مراد از رسول

 خواهد آمد.  که چنان دارد  او تناسب  حال

 

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
  های گونه از  پندارید زیرا قرآن می  شما مشرکان  که چنان «نیست  گفتار شاعری  و قرآن»

یعنی:  «آورید می  ایمان  اندك  چه»باشد  نیز شاعر نمی صو خود پیامبر   شعر نیست

در اینجا مراد   دارید! البته می باور  اندك  یتصدیق  آورید و به می  ایمان  اندك  ایمانی  به

  بنابر ظاهر قضیه  ایمانشان  بودن  اندك . یا اندکشان  تأیید ایمان  نه  است  از آنان  ایمان  نفی

شما   کسی  شد: چه می  پرسیده  از آنان  چون  که  است  اقرارشان  از این  عبارت  و آن  است

  ایمان  مربوط به  قلت  وصف  دارد که  احتمال  همچنین .هللگفتند: ا ؟ می است  را آفریده
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  تصدیق  نداشت  حالشان  به  سودی  هیچ  را که  اندکی  چیزهای  باشد زیرا مشرکان  لغوی

از   و مانند آن  ، پاکدامنی رحم  خیر، صله  که این  کردند به می  کردند مثال تصدیق می

در   خداوند متعال  که این  . دلیل است  ابو صو  حق صخدا   رسول  نیک  ارشادات

ژ از ایشان:   کهانت  نفی  و در هنگام ژڄ  ڃ  ڃ  ژ خویش:   از رسول شعر  هنگام نفی

  از قرآن  شعریت  که: نفی  است  آید ـ این بعد می  در آیه  که ـ چنان  گفت ژچ  ڇ  ڇ   

 شعر  که چرا  است  روشن لفظ  از حیث  نفی  زیرا این  آشکار و محسوس  است  امری

قصد   بدون  که  از آن  مگر نادری  نیست  چنین  و الفاظ قرآن  و مقفی  موزون  است  سخنی

  است  دلیل  این  به  هم  تخیل  از جهت  از قرآن  شعریت  و اما نفی  است  ، موزون شعرگفتن

  کننده افاده  و دالیل براهین ، ، حقایق معارف  برآورنده  که  است  بر اصولی  مشتمل  قرآن  که

را در   شاعرانه  تخیل  پس نباشد ـ  از معاندان  مخاطب  باشد ـ چنانچه و باور می  تصدیق

دارد زیرا   و تأمل  اندیشه  نیاز به ص  اکرم  از رسول  کهانت  نفی  . ولی نیست  راهی  آن

شود و  می  ناشی  از طبایع  که است  و افاداتی  معنی  بدون  است  هایی سجع  کاهنان  کالم

و   و راه  شیاطین  قرآن  یابند که کنند درمی  اگر آنها تأمل  . همچنین نیست  چنین  قرآن

  شیطانند پس  نیز برادران  و کاهنان  است  قرار داده  و نکوهش  را مورد هجوم  آنان  روش

 باشد؟!.  کاهنان  کالم از  شوند تا قرآن می  خود راضی  های زشتی  افشای  به  چگونه

 

 ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
  مقوله  کهانت پندارید زیرا می  شما معاندان  که چنان «نیست  کاهنی  گفتار هیچ»  قرآن «و»

  و از این «گیرید می پند  اندك  چه»ندارد   مشترکی  وجه  هیچ  با قرآن  که  است  دیگری

امر   این  اندیشید و به نمی دقیقا  الفاظ قرآن  یرا بهماند ز می  کار بر شما پوشیده  جهت

  دوستان  کاهنان  که  در حالی  است  شیاطین  دادن  بر دشنام  مشتمل  قرآن  ندارید که  توجه

آنها   که  است  معنی  بدان  باشد، این  گفتار کاهنان  اگر قرآن  اند پس شیاطین  و برادران

 اند!!. داده  مرا دشنا  و سرورانشان  دوستان
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 ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  
  سوی از  شده تالوت  یعنی: قرآن «است  پروردگار عالمیان  از جانب  شده  فرودآورده»

  حقیقت  است  و این  است  العالمین رب  از جانب  شده  و فرودآورده ص  اکرم  رسول

 روید. می  طفره  شما از آن  که  قضیه

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  
  این  که  بگیریم  را جدال بر آن  یعنی: اگر فرض «بست را می  سخنان  و اگر بر ما بعضی»

ما  ـ بر  گذشت  که  تفسیری  بنا بر دو وجه  یا جبرئیلص ـ محمد   رسان  پیام

  نرا عنوا  خود چیزهایی  های از ساخته  ما ولی  نام و به  بست را می  از سخنان  چیزی

یعنی:  «گرفتیم را می  راستش  دست  گمان بی»داد:  می  ما نسبت  را به  کرد و آن می

  است  آن  سیاف  عادت»گوید:  می  دهلوی  هللا ولی  . شاه گرفتیم او را می  و قدرت  باقوت

کند لذا   او حواله  گردن  خود بگیرد و شمشیر به  چپ  دست  اسیر را به  راست  دست  که

 «.شد  بیان  اسلوب  بر این

 

 ک  ک   گ  گ       گ  
  و به  یافته سر امتداد  از پشت  که  است  وتین: رگی «کردیم می  را قطع  شاهرگش  سپس»

 از نابود  تصویری  این  میرد. البته می  شود، شخص  قطع  پیوندد و چون می  انسان  قلب

  گیرند، همین می  خشم  که  بر کسانی  نپادشاها  که  چنان  است  شیوه  ترین سخت  به  کردن

  برد، این سر می به  عافیت  درکمال  صپیامبر اکرم  که همین  کنند. پس می  را اعمال  شیوه

 . است  وی  صداقت  خود دلیل

 

 گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  
  آن  هاز شما بازدارند  کس  یعنی: هیچ «نیست  از شما از او بازدارنده  کس  هیچ  پس»

بربندد   دروغ بر ما  که صورتی ، در او از ما نیست  دهنده ما یا نجات  از مجازات  رسان  پیام
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  تکلف  از روی خاطر شما به  چگونه  است  او مسلم  برای  مجازاتی  چنین  که  با آن  پس

 بندد؟. می  بر ما دروغ

 

 ڱ  ڱ   ں   ں  
زیرا   است  تقوی  اهل  برای  پندی  قرآن  گمان ییعنی: ب «است  متقیان  برای  پندی  و آن»

 گیرند. می  بهره  از آن  متقیانند که  این

 

 ڻ  ڻ    ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  
 را؛ با  قرآن «اید کننده تکذیب»  مردم  ای «از شما  بعضی  که  دانیم می  یقین  و ما به»

 تکذیبتان  ر برابر اینرا د  کنندگان  و مسلما ما شما تکذیب  روشن  بیان  وجود این

 . کنیم می  مجازات 

 

 ہ  ہ   ہ   ہ     ھ  
 «کافران بر»  و ندامتی «است  حسرتی»  قرآن  به  ، یا تکذیب یعنی: قرآن «آن  و هرآینه»

 بینند. می را  کنندگان تکذیب  و عذاب  مؤمنان  پاداش  که  گاه ؛ آن در روز قیامت

 

 ھ  ھ  ھ      ے  
  خدای زیرا از نزد  است  یقین  محض  یعنی: قرآن «است  الیقین حق  نقرآ  و هرآینه»

  راهی  آن  سوی به را  ای شبهه  وجود ندارد و هیچ  در آن  شکی  هیچ  باشد پس می  عزوجل

 . نیست

 

 ے  ۓ  ۓ   ڭ       ڭ   
  وی سزاوار  که  یعنی: او را از آنچه« بگوی  خود تسبیح  پروردگار بزرگ  نام به  پس»

  بستن  دروغ  به  که از این  یاد کن  پاکی  و او را به  یاد کن  پاکی  به  تسبیح  ، با گفتن نیست

  ، تسبیح است  نموده  بر تو وحی  که  آنچه  شکرانه  او را به  . همچنین باشی  راضی  بر وی
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  برای را  کوعدر ر«  العظیم هللا سبحان«  گفتن صخدا   رسول  که  شویم . یادآور می بگوی

 . است  رکوع  تسبیح  همان  این  کردند پس  ما مشروع
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 ﴾ عارجم  سوره ﴿
 . است  ( آیه44)  و دارای  است  یکم

 

:  خداوند  فرموده  این  شد که  نامیده«  معارج«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  آمده  آن  آیات  در آغازین ژ ...ې  ې  ې  ېژ

 

 ۇ  ۇ            ۆ  ڭ  ڭ  
 «کرد طلب»  است  شدنی  واقع  ناخواه  خواه  که «را  ای دادنی  رخ  عذاب  ای کننده  طلب»

« باء»  به  جهت  ، از این نیز هست  دعا و درخواست  معنای  متضمن  سائل: سؤال  سأل

  است  آمده  لنزو  سبب  در بیان  که ـ چنان  عذاب  کننده طلب  گردید. این  )بعذاب( متعدی

 ۆ  ۈژ گفت:  پروردگار  به  عناد و استهزا خطاب  از روی  بود که  حارث  ـ نضربن

  توست  جانب واقعا از  پیام  اگر این) : ژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 «.12/ انفال»بباران(   بر ما سنگ  پس

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  
  هیچ را  آن»  است  شده  مقرر و آماده  کافران  برای  که  یعنی: عذابی «کافران  برای»

  که  گاه نتواند کرد آن  را دفع  شدنی  واقع  عذاب  این  کس  هیچ «نیست  ای بازدارنده

 کند.  را اراده  آن  وقوع خداوند

 

 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 صاحب»  که  است  سبحانی  خدای  از جانب  عذاب  یعنی: آن «خداوند  از جانب»

 روند. یا در آنها باال می  فرشتگان  که  است  نردبانهایی  یعنی: صاحب  است «معارج 

مراد   قولی رود. به در آنها باال می  شایسته  و عمل  پاك  سخنان  که  است  درجاتی  صاحب

 . است  عظمت  صاحب  که  خداوندی  یعنی  است  از معارج: عظمت
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 ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
نردبانها و  در «روند باال می» خداوند  سوی یعنی: به« او  سوی به  و روح  فرشتگان»

  دیگری  بزرگ  ، یا فرشته جبرئیل  . مراد از روح است  قرار داده  برایشان  که  درجاتی

و   فرشتگان یعنی: «است  هزار سال پنجاه  مقدار آن  که  در روزی»  غیراز اوست

دنیا برآورد   های از سال  هزار سال پنجاه  به  که  از روزی  دکیان  جبرئیل: در بخش

  سوی به لیه:إ»ضمیر   روند. مرجع باال می  عزوجل  خدای  سوی به  نردبان  شود، در آن می

آید، یا  فرود می  در آن  تعالی  حق اوامر  که  است  ، یا جایی است  الهی  یا حکم  عرش« او

  ـ به  کریمه  در آیه«  یوم»مراد از   که  است ذکر  . شایان است  تو کرام  عزت  های جایگاه

  است  مدتی  هزار سال پنجاه  و این  است  قیامت رسد ـ روز نظر می  تر به قوی  که  قولی

  ایستند، سپس می  پروردگار عزوجل  در پیشگاه  وکتاب حساب  برای  در آن  بندگان  که

 قولی یابند. به استقرار می  در دوزخ  دوزخ  و اهل  در بهشت  بهشت  اهل ، مدت  بعد از این

  به  اندك  زمانی  بر مؤمنان  ولی  است  هزار سال پنجاه  بر کافران  روز قیامت دیگر: مقدار 

 ( سوره5)  در آیه  شود که می  . خاطرنشان نیست  ظهر و عصر بیش  مابین  زمان  اندازه

هزار   مقدار آن  که  در روزی» : ژگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ   گ  ...ژاست:   آمده«  سجده» 

  است  این « سجده«  ( سوره5)  و آیه  آیه  این  میان  نمودن  جمع  طریق  پس«.  است  سال

  آن  از مواقف  هر موقف  و زمان  است  ای گانه پنجاه  و مواطن  مواقف  دارای  که: قیامت

  اما در حق  است  طوالنی  چنین  کافران  در حق  ار قیامت! مقد باشد. آری می  هزار سال

چ  چ  ڇ  ڇ  ژ است:   فرموده  زیرا خداوند متعال  نیست  چنین  مؤمن

نیکوتر   استراحتگاهشان بهتر و  بهشتیان  روز جایگاه  آن):   ژڇ   ڇ  ڍ  

.  است  بهشت  استراحتگاه  این  که نظر دارند بر این  و علما اتفاق« 24/ فرقان»است( 

  فرمود: به  که  است  آمده  سعید خدری ابی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

 ص  حضرت  ؟! آن است  طوالنی روز  قدر آن  ! چههللا گفتند: یا رسول صخدا   رسول
ةصالمنعليهأخفيكونحتيالمؤمنعنليخففنهإبيدهنفسيوالذي»فرمودند: 

بر   زمان  ، آن اوست  کیف بال  دست در  جانم  که  ذاتی  سوگند به :الدنيايصليهافيةمكتوب
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را در دنیا ادا   آن  که  نماز فرضی  یک  از وقت  شود که می  گردانیده  سبک  چنان  مؤمن

 «. تر است سبک  کند، نیز بر وی می

 

 ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ   
  به  کن صبر  و کفرشان  ! بر تکذیبصمحمد   یعنی: ای «جمیل  صبری  صبر کن  پس»

  است  این غیر ما نباشد و  آستان  به  ای و گالیه  ، شکایت قراری بی  در آن  نیکو که  صبری

  است  نزدیک  بر آنان  عذاب  آمدن  که: وقت  است  این  معنی  . حاصل صبر جمیل  معنی

 . دیر نیست  موعد انتقام  که  صبر کن  پس

 

 ېئ  ېئ    ۈئ   ۈئ
  سال هزار  پنجاه  مقدار آن  را که  روز قیامت  یعنی: کافران «بینند را دور می  آنها آن»

 . است  محال  معنی  بینند. )بعید( در اینجا به می  ، دور و محال است

 

 ېئ  ىئ  ىئ  
  بینیم می  دادنی رخ  نزدیکی  را در زمان  یعنی: ما روز قیامت «بینیمش می  اما ما نزدیک»

 . است  ، نزدیک است  آمدنی  زیرا هرآنچه

 

 ىئ  ی  ی  ی      ی  
،  سرب شود از می  گداخته  که  مهل: آنچه «شود  فلز گداخته  چون  آسمان  که  روزی»

 شود.  گداخته  آتش  به  که  هنگامی  است  روغن  مهل: دردی  قولی . به و نقره  مس

 

 جئ  حئ  مئ      ىئ  
شوند   کوبیده  ها درهم کوه  وقتی  پس «گردد  رنگین  پشم  ا همچونکوهه»  که  روزی «و»

  در رنگهای ها شوند زیرا کوه می  زده  پشم  گردند، شبیه  و در هوا منفجر و پراکنده

 دارند.  شباهت  زده  پشم  شوند به  هوا پراکنده  به  چون  اند پس مختلفی
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 يئ  جب   حب  خب  مب   
  قیامت یعنی: در روز «نپرسد  از خویشاوند دیگری  وندیخویشا  هیچ»  که  روزی «و»

  بر آنان  که  سختی  و هراس  هول  سبب  پرسد، به نمی  نزدیکانش  از حال  نزدیکی  هیچ

 . خودش  حال  به  هر کس  گرفتار بودن  سبب  آید و به فرود می

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   
خویشاوند  و  نزدیک  به  و خویشاوندی  یعنی: هر نزدیک «دشون  داده  همدیگر نشان  به»

هرگز   حال درعین اما  نیست  پنهان  بر دیگری  از آنان  شود و کسی می  داده  نشان  خویش

یعنی: هر  «مجرم» گویند نمی  کنند و با همدیگر سخن نمی  پرسی از همدیگر حال

کند  آرزو می»؛  است  دوزخ  مستحق  ر آنخاط به  که  گردیده  گناهی  مرتکب  که  کاری گنه

 «دهد  خود را عوض  فرزندان»  روز قیامت  یعنی: از عذاب «روز  آن  از عذاب  که

 را بازخرد.  و عذاب  خود را فدا کرده  یعنی: فرزندان

 

 ڀ  ڀ  ٺ  
  که چند هر «خود را و برادر خود را  زن»دهد   عوض  کند که آرزو می  مجرم «و نیز»

  مجرم وجود اگر از  هستند اما با این  نزد وی  ترینشان و گرامی  مردم  عزیزترین  اناین

  رهایی  عذاب  و خود را از آن  گردانیده  خویش  را فدیه شود، یقینا او آنها  پذیرفته  فدیه

 بخشد. می

 

 ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
 او را جای  ا کهر  ای قبیله»روز   دهد در آن  عوض  کند که آرزو می  مجرم «و نیز»

در  و  است  وابسته  آنان  به  در نسب  خود را که  نزدیک  و قبیله  یعنی: خاندان «دهد می 

 یابد. می  گیرد و سروسامان می  جای  دهند و نزدشان می  و پناه  او یاری  ها به سختی  هنگام
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 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
  همه  است  را در زمین  هر که»دهد   وضروز ع  در آن  کند که آرزو می  مجرم «و نیز»

و   جن از  زمین  در روی  را که  کسانی  تمام  کاش  دارد که  دوست  یعنی: مجرم «یکجا

او   دادن  عوض  این  سپس»خود کند   را فدای  هستند، همگی  از خالیق  و غیرشان  انس

 . جهنم  از عذاب «را برهاند

 

 ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  
  آرزوی  این  به  دستیابی  یعنی: حاشا که  است  مفید هشدار و بازداشتن  لمهک  این« کال»

  آتشی  آن»  میسر باشد، هرگز میسر نیست  مجرم  ناپذیر برای و امکان  ، ممتنع خام

و   شعله  آتش در  یعنی« النار  فی  تلظی. » است  جهنم  از نامهای  لظی: نامی «است  زن زبانه

 کشید.  زبانه

 

 ڦ   ڦ   ڦ 
کند تا  برمی  را از استخوان  و پوست  گوشت  آتش  یعنی: آن «سر را برکننده  پوست»

گردد.  برمی  اول  حال  همان  به  گذارد سپس نمی  را بر جای  چیزی  در آن  بدانجا که

  هر دو قول  میان  در جمع  . قتاده است  انسان  اعضای  سر، یا پوست  پوست«  شواه»

 «.کند برمی را  دوزخی  و اعضای  سر، چهره  پوست  آتش  آن»گوید:  می

 

 ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
دنیا  در  را که  هر کس  یعنی: جهنم «خواند شد می  کرد و رویگردان  را اعراض  هرکه»

 خواند. خود فرامی  سوی ، به شده  رویگردان  و از آن  کرده  پشت  حق  به
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 ڃ  ڃ  ڃ  
را   مال  که  یعنی: هر کس «و جابجا کرد  اندوخت  مال»  را که  خواند هر کس می «و»

  انفاق خیر  را در راه  از آن  و چیزی  است  جابجا نموده  را در ظرفی  و آن  کرده  جمع

 . است  ادا نکرده  را در آن  عزوجل  خدای  و حق  نکرده

 

 چ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  
و   بدترین و آز و  حرص  ترین هلع: سخت «است دهش  آفریده  ناشکیب  انسان  گمان بی»

در   قراری بی  سرعت هلع:»گوید:  می  . زمخشری است  قراری و بی  اضطراب  ترین زشت

  رسیدن  خیر در هنگام  بازداشتن  و سرعت  انسان  آیند به ناخوش  امری  رسیدن  هنگام

خالع:    و جبن  هالع  رجل: شح  شر ما فی»است:   آمده  شریف  در حدیث«.  اوست  خیر به

  است  و شدید و جبنی  سرکش  است  هست: بخلی  در مردی  که  خصلتی  بدترین

 . و مقاومت  ، معنویت ، اراده روحیه از  شخص  درون  کننده یعنی: تهی«  کننده تهی

 

 ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  
 یعنی: «است  او برسد، بازدارنده  خیر به  و چون  است  تاب او برسد، بی  شر به  چون»

 برسد، او  انسانی  چنین  از مصیبتها به  ، یا مانند این ، یا بیماری فقر و نیازمندی  چون

  امثال و  و گشایش  و رفاه  مانند توانگری  خیری  و چون  است  قرار و مضطرب بسیار بی

  که  است  . جزع: اندوهی خیر است و بی  بخیل و  او برسد، او بسیار بازدارنده  اینها به

  از جمله«  ومنع  ، جزع هلع«  گانه سه  ! اوصاف دارد. آری باز می  را از کاروبارش  انسان

 . است شده  سرشته  بر آن  انسان  که  است  طبایعی

 

 ژ   ژ   ڑ  
،  تابی بی  بر صفات  ایشان  نماز که  قدم ثابت  یعنی: مگر برپادارندگان «مگر نمازگزاران»

و   پسندیده  اوصاف  به  ایشان  از خیر قرار ندارند بلکه  و بازدارندگی  قراری ، بی ناشکیبی
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  به  شدن را از موصوف  ایشان  حق  و دین  باشند زیرا ایمان استوار می  مرضیه  خصلتهای

 دارد. وا میخیر   صفات  به  شدن  آراسته  و مقابلتا به  ناپسند بازداشته  صفات

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
  ایشان  ای و گرفتاری  شغل  و هیچ «پیگیرند  همیشه  بر نماز خویش  که  کسانی  همان»

کنند. در  می ادا  آن  را در وقت  نماز فرض  گرداند پس نمی  خود مشغول  را از نماز به

  ترین داشته قل: دوست  نإدومها وأ  اهلل  لیإ  عمالاأل  حبأ»است:   آمده  شریف  حدیث

  عنها که هللا رضی  عائشه «.باشد  ، هرچند اندك آنهاست  دارترین نزد خداوند دوام  اعمال

  دادند بر آن می  را انجام  عملی  چون صخدا   رسول»گوید:  می  است  حدیث  این  راوی

  مداومتبر نمازها   اند که کسانی  مراد آیه  پس«. ورزیدند می  استمرار و مداومت

با   که  است  نماز کار دیگری  شأن  به  پیگیر آنند اما عنایت  آن  ورزند و در اوقات می

  و غیره  قبله  به  آوردن ، روی عورت  از نماز؛ مانند وضو، پوشاندن  قبل  اموری  رعایت

  د، چونورزی  عنایت  نماز باید بر آن  دنبال  به  که  اموری  یابد و نیز با رعایت می  تحقق

  زیرا نماز حقیقی  است  با طاعت  منافی  که  و اعمالی  گویی و بیهوده  کاری پرهیز از بیهوده

بعد از   گناه  ، ارتکاب دارد. بنابراین منکر بازمی فحشا و  را از ارتکاب  انسان  و راستین

 . است نماز  آن  قبول  عدم  نماز، دلیل  ادای

 

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
  که  است  و هر چیزی  فرض  مراد زکات «است  معینی  حق  در اموالشان  که  یو کسان»

 مستمر.  ، یا کمکی همیشگی  ای گیرد؛ از نذر، یا صدقه می  خود الزم  بر ذمه  انسان

،  است  اجتماعی  اهداف  بخش  تحقق  که  است  ای مالی  عبادت  بر وجوب  دلیل  آیه  این

  برتر دینی  و اهداف  ـ تربیتی  اخالقی  اهداف  دارای  که  ای دنیب  عبادات  بعد از وجوب

 باشند. می
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 ڳ  ڱ  ڱ  
و   است  خواهنده  که  است  سائل: فقیری «است  و محروم  سائل  برای»  معین  حق  آن

ابا   کردن  طلب از  گی و وارسته  مناعت  از روی  که  است  کند. محروم: فقیری می  طلب

  ساخته  بهره و بی  محروم  جهت  ، از این توانگر است  رود که می  گمان  ذا چنینورزد ل می

 . گذشت نیز«  ذاریات«  در سوره  و محروم  شود. تفسیر سائل می

 

 ڱ  ڱ   ں      ں    ڻ  
  شک  در آن  نه  ، یعنی است  روز قیامت  و آن «دارند روز جزا را باور می  که  و کسانی»

 نمایند. را انکار می  آن  کنند و نه می

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
سر  به  و نگرانی  در خوف  یعنی: از آن «بیمناکند  پروردگارشان  از عذاب  که  و کسانی»

خود را حقیر   اعمال  که  جهت  بدان  نیست  نیز کم  ایشان  طاعات  که برند، با وجود آن می

 دارند.  خود اعتراف  بر ذمه  بحانس  خدای  حقوق  پندارند و به و ناچیز می

 

 ہ  ہ   ھ  ھ    ھ  ھ
 یعنی: شایسته «شد  نتوان  ایمن  از آن  که  است  چنان  پروردگارشان  عذاب  گمان بی»

هرچند   که  است  شود و قطعا سزاوار هر کس  پروردگار ایمن  از عذاب  کسی  که  نیست 

 باشد.  بیمناك  از آن  ولی  پیشتاز است  در طاعت

 

ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
  که  خود یا کنیزانی  کنند مگر بر زنان خود را حفظ می  نهانی  اندام  که  و کسانی»

  هر کس  نیستند پس  شده  مالمت  گروه  این  پس  است  آنها شده  مالک  دستهایشان
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«  مؤمنون«  در آغاز سوره  آیات  تفسیر این «تجاوزکارند  بجوید، آنانند که  از این فراتر

،  بازی جنس  ، هم متعه  نکاح  بودن  بر حرام  آیات  این»گوید:  می  . نسفی گذشت  تفصیل  به

 «.کند می  )جلق( داللت  و استمنا با دست  و حیوانات  با امردان  مقاربت

 

  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ 
  امانتهایی از  چیزی  یعنی: به «کنند می  خود را رعایت  امانتها و عهدهای  که  و کسانی»

را   پیمانهایی از عهدها و  و چیزی  وارد نکرده  اند، خللی شده  قرار داده  بر آنها امین  که

 شکنند. نمی اند، کرده  الزام  را بر خویشتن  اند و آن تعهد داده  برابر آن در  که

 

 ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  
  آن  صحیح  ها را بر وجه یعنی: گواهی «اند خود ایستاده  های گواهی  به  که  و کسانی»

آنها   به  کس آن  کنند، چه ادا می  دارد، نزد حکام  ای گواهی  شان بر ذمه  که  کسی  آن  برای

  نه  پس  افتاده نظر از و  وضیع  باشد و چه  شأن و عالی  رفیع  دور، چه  باشد و چه  نزدیک

 دهند. را تغییر می  آن  کنند و نه می  را کتمان  گواهی

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
شرایط  و  اذکار، ارکان  یعنی: بر رعایت «کنند می  بر نماز خود محافظت  که  و کسانی»

  سرگرم دیگر  مشغولیتهای  و از آنها به  وارد نکرده  از اینها خلل  چیزی  نماز پایبندند، به

بکنند   کاری  آن  بعد از ادای  که نمازند از این  اند و نیز نگهبان مواظب  شوند و بر آن نمی

از   تکرار یادآوری  که  ذکر است  ببرد. شایان  بین را از  و ثوابش  را هدر ساخته  آن  که

نماز   تو اهمی  فضل بر  و آخر، دلیل  در اول  آن  به  گروه  این  کردن نماز و موصوف

 . است
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 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
  انواع باغها مستقرند و با  یعنی: در آن «اند شده  داشته  ، گرامی در باغهایی  گروه  این»

 گیرند. قرار می  داشت ها مورد گرامی ها و تجلیل تکریم

 

 ی  ی    ی          جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ     جب  حب   خب  مب  
  که  است  شده  یعنی: آنها را چه «تو شتابانند  سوی به  هرا ک  کافران  است  شده  چه  پس»

  که  است  شده  را چه  است: کافران  معنی  این  به«  مهطعین»در گریز از نزد تو شتابانند. یا 

  و از جانب  راست  از جانب»نگرند؛  می  سویت به  و پیوسته  را بلند نموده  گردنهایشان

و   راست  جانب از  و پراکنده  متفرق  در گروههای  افرانیعنی: ک« در گروه  ، گروه چپ

  سوی گریزند، یا به می  کنند و از برابر دعوت فرار می  از ایشان صخدا   رسول  چپ

 نگرند. می  ایشان

 

 ىب  يب  جت  حت   خت  مت    ىت  يت  جث  
  که آن با «شود  درآورده  پرنازونعمت  بهشت  به  برد که می  طمع  از آنان  آیا هر یک»

 گریزد؟ می  ازبرابر هدایت

  وبه  گرد آمده صخدا   رسول  پیرامون  اند: مشرکان گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 و استهزا  تکذیب  بردند بلکه نمی  ای بهره  دادند اما از آن فرا می  گوش  ایشان  سخن

  بهشت به  از آنان  ا قبلم  گمان شوند، بی  وارد بهشت  گفتند: اگر همینان و می  ورزیده

  پس ! برخورداریم  نعمت و از ناز  در بهشت  از آنان  و قطعا بیش  شویم وارد می

 فرمود.  را نازل  آیه  این خداوند

 

 مثىث  يث      حج  مج  جح  مح     
؛  هرگز نه ! . یعنی: نه در بهشت  آنان  طمع  قطع  برای  بازدارنده  است  ای کال کلمه «کال»

  که  ایم آفریده  پلیدی  منی  را از آب  یعنی: آنان «ایم دانند، آفریده می  را از آنچه  نانما آ»

  روایت  به  شریف  حدیث . در سزاوار نیست  تکبر برایشان  این  دانند پس می  خودشان
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 ی  ی    ی          جئ  حئ   ژ آیه:  صخدا   رسول  که  است سعد آمده و ابن  ماجه احمد، ابن

  دهان  آب  خویش  دست  بر کف  گاه را خواندند آن ژمثىث  يث      حج  مج  جح    ...

فرزند   گوید: ای می  عزوجل  خدای» نهادند و فرمودند:  خود را بر آن  و انگشت  انداخته

  چون  ولی  آفریدم  تو را از مانند این  که درحالی  مرا عاجز گردانی  توانی می  ! چگونه آدم

  راه  خرامان  گرانقیمت  دو جامه  ، میان کردم  اعتدال  و به  سامان استوار، به را  آفرینشت

و   کردی  جمع  پس  و آوازی است  بانگ  رفتنت  راه را از  زمین  که  در حالی  رفتی

 (تو)  دادن  صدقه  هنگام  وقت  رسید، آن  گلوگاهت  به  نفس  چون  که  گاه تا آن  بازداشتی

را   صفره  ابی  بن  ، مهلبشخیر  هللعبدا  بن  مطرف  که  است  شده  وایتر«. فرا رسید

  راه  ابریشمین  و عبایی  چهارگوش  ابریشمین  نگارین  در ردای  خرامان  خرامان  دید که

از   عزوجل  خدای  که  رفتنی  راه  گونه  این  خدا! چیست  بنده  او گفت: ای  به  رود پس می

گفت: چرا؛ تو را  ؟ هستم  کسی  چه  من  که  شناسی گفت: مگر نمی  مهلب دارد؟  نفرت  آن

مردار   نیز الشه  آخرت بود و  پلیدی  نطفه  آغازت  که  هستی  . تو کسی شناسم می  نیک

سر   مهلب  ! پس هستی  نجاست  نیز حامل  آغاز و انجام  این  و در میان  است  ای گندیده

 . رفت نمی  راه  ومتکبرانه  خرامان  گونه  آن و دیگر  و گذشت  خود گرفت

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
  سال  روز از ایام هر  گاه پروردگار طلوع  یعنی: به «پروردگار مشرقها و مغربها  به  پس»

  جانشین را  بهتر از آنان  هک بر آن  ما تواناییم  هرآینه  که  خورم می  قسم»  آن  و غروبگاه

را   کسانی پذیرتر از تر و فرمان بهتر، شایسته  که  بر این  یعنی: تواناییم «گردانیم  آنان

  و ما درمانده»  را نابود کنیم  نافرمان  گروه  این  اند، سپس کرده  ما را نافرمانی  که  بیافرینیم

از ما   چیزی  ، نه دهیم می  انجام  را بخواهیم  چهآن  بلکه  کنیم  کار را اراده  اگر این «نیستیم

)الاقسم( زاید و مفید تأکید  در« ال»گرداند.  ما را عاجز می  کاری  شود و نه می  فوت

 . است
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ      ٹ   ٹ  ڤ  
 و»  خویش  در باطل «درآیند  بیهودگی  به  که» صمحمد   ای« بگذارشان  پس»

  مشغول خود  مأموریت  تو به  ؛ پس و حقیر خویش  کوچک  در دنیای «دکنن  بازیگوشی

شود زیرا   تمام  و سنگین  بر تو بزرگ  آنان  و گردنکشی  ، ژاژ خایی باطل  شو و مبادا که

  روزشان  دیدار آن تا به»واگذار   حالشان  را به  آنان  پس  و بس  است  تو فقط بالغ  وظیفه

  باش  مطمئن  پس  است  روز، روز قیامت  و آن «اند، برسند داده  آنان  را به  اش وعده  که

 را خواهند چشید.  روز سزایشان  در آن  آنان  که

 فرماید: روز می  در تفسیر آن  گاه آن

 

 ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
  آنان  آیند گویی  بیرون»  فراخواننده  سوی  به  دوان و دوان «از گورها شتابان  که  روزی»

  سبقت دوند و از همدیگر می  سرعت  به  یعنی: چنان «شتابند می  هایی نشانه  سوی به

  که  است  شتابند. نصب: پرچمها یا بیرقهایی می  هایی نشانه  سوی به  گویی  گیرند که می

بود   بتانشان  هک  باطل  یا نشانه  پرچم  سوی در دنیا به  که شود. یعنی: چنان می  نصب

  سوی  نیز به  گرفتند، در قیامت می  آنها سبقت  دیگر در پرستش دویدند و از یک می

و بجز   شده  کرده نصب  که  است  در اینجا: هر چیزی  شتابند. مراد از نصب دعوتگر می

 . گیرد، مانند بتان می قرار  مورد پرستش  سبحان  خدای

 

 ڇ  ڇ               ڄ  ڃ     ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ  چ  
  عذابی  سبب نگرند، به باال نمی  به  که  طوری ؛ به خواری  به «باشد  فروافتاده  دیدگانشان»

در   سخت یعنی: «است  نشسته  بر آنان  و خواری  غبار خفت»را دارند   آن  توقع  که

  آنان  به  که  است  روزی  همان»  روز قیامت «این»اند  فرورفته  و دشواری  و ذلت  خواری

  شوند اما آنها تکذیب می روبرو  آن  روز با عذاب  در این  در دنیا که «شد می  داده  وعده

 . است  آمدنی  ناخواه خواه خداوند  بودند اما وعده  آن  کننده
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 ﴾ نوح  سوره ﴿
 . است  ( آیه28)  و دارای  است  یکم

 

  آن  تمام زیرا  است  شده  نامگذاری بر خداپیام«  نوح«  نام به  سوره  این تسمیه:  وجه

  این  توصیف و در  طوفان  تا وقوع  وی  دعوت  از ابتدای  با قومش  نوح  بیانگر داستان

 است:  آمده سوره  در مطلع  که ؛ چنان است  زمین  در روی  دعوت  از تجارب  تجربه

 

  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک 
 یعنی: بعد از «ده  خود را بیم  قوم  که  فرستادیم  قومش  سوی را به  ما نوح  هرآینه»

 که از آن  پیش»؛  و هشدار ده  را بیم  قومت  که  دادیم  فرمان  وی  به  نوح  برانگیختن

 از  . ولی است  طوفان  ، یا عذاب دوزخ  عذاب  که «بیاید  بر سرشان  دردناك  عذابی 

  این  بیان ؛ شویم . یادآور می دنیاست  ، عذاب مراد از آن  آید که برمی  کثیر چنین  بنتفسیر ا

  در میان  درنگش  مدت  و بیان  بشر است  سوی به  پیامبر الهی  اولین نوح  که  مطلب

 . گذشت«  عنکبوت«  ، در سوره قومش

 

 ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  
شما   ؛ پس الهی  از عذاب «هستم  ای دهنده شما بیم  برای  من  ! هرآینه من  قوم  گفت: ای»

  نجات  مایه  را که  و آنچه  هستم «آشکارگر»  دهم و هشدار می  ترسانم می  را از آن

 . سازم آشکار می  ، برایتان است  نهفته  در آن  از عذاب  تان و رهایی  شماست

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
،  فروتنی ـ از  وی  حق  پس «خداوند را بپرستید  که»  است  این  من  دعوت  مضمون

آورید و با او  جا را به  وی  ادا کنید و فرمانهای  وی  ـ را به  و محبت  ، دوستی نیایش

  شما را در عذاب  که  یعنی: از آنچه «و از او پروا دارید»نگردانید   را شریک  دیگری
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  در اوامرم «برید  فرمان  و از من»کنید   ركرا ت  افگند، بپرهیزید و حرامهایش می  وی

 . شما هستم  سوی به از نزد خداوند  ای فرستاده  زیرا من

  . پس و اطاعت  ، تقوی استوار است: عبادت  پایه  بر سه هللا  الی  ، دعوت بنابراین

 باشند.  خاطر داشته  را به  معنی  باید این خدا  راه  دعوتگران

 

 ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے            ے   ۓ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
شما   از گناهان  یعنی: تا بعضی «شما بیامرزد  شما از گناهان  تا برای»کنید   ! چنین آری

  اجابت پیامبر و  از اطاعت  قبل  که  است  از گناهانی  عبارت  را بر شما بیامرزد؛ و آن

  یعنی: تا مرگ «بدارد  مقرر واپس  و شما را تا وقتی»  است  سرزده  از آنان  وی  دعوت

تأخیر افگند   به  است  شما مقرر کرده  برای  عزوجل  خدای  که  مهلتی  شما را تا آخرین

دهد. مراد  را نمی  مهلت  شما تا آن  برای  بودن  زنده  مجال  عذاب  فوری  نزول  در غیر آن

  آن  از مواهب  و برخورداری  از زمین  گیری بهره  ملیهشما و ع  که: میعاد حیات  است  این

 پایدار و استوار باشید.  حق  بر طاعت  گرداند که  بر شما طوالنی  گاه را تا آن

  پیوستن و  و نیکی  طاعت  دادن  انجام  اند که کرده  استدالل  حقیقت  بر این  آیه  علما با این

  انس  روایت  به  شریف  در حدیث  که فزاید چنانا می  حقیقتا بر عمر انسان  رحم  صله

در عمر   رحم  :  صلهالعمرتزيدفيالرحمةصل»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده

  ایمان  نوح  اگر قوم  نمود که  حکم  عزوجل  مثال خدای»گوید:  می  زمخشری«. افزاید می

  را بر سر نه  بمانند، آنان  باقی  بر کفر خویشاگر   عمر دهد ولی  را هزار سال  آورند، آنان

 آورید تا خداوند  ایمان شد:  گفته  آنان  به  روی  گرداند. از این  هالك  صد سال

و   شما تعیین  حیات  میعاد نهایی  عنوان  به  که  مقرر شما را تا زمانی  اجل  آن  وسیله به

  هزار سال یک  رسیدن سر  میعاد به  ، همان مدت  این  تأخیر اندازد که به  است مقرر کرده

یعنی: اگر  «شود نمی  داشته  موقوف بیاید، هرگز هللمقرر ا  وقت  زیرا چون»«.  است

  شما بر کفرتان  حال  بیاید و در آن  است  نموده بر شما مقدر  عزوجل  خدای  که  مرگی

  شود پس می  واقع  ناخواه خواه  لکهشود ب نمی  تأخیرانداخته  هرگز به  مرگ  باشید، آن  باقی

  سر رسیدن به  شما در وقت  برای  که «دانستید اگر می»  اطاعت و  ایمان  سوی بشتابید به
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 میعاد  چون  بردید که می  نیز پی  حقیقت  این  دهد، یقینا به می  روی  ندامتی  چه  هایتان اجل

 آوردید. می  ، ایمان ابراینشود و بن نمی  تأخیر افگنده فرا رسد، به خداوند

  فرورفته دنیا  زندگانی  در دوستی  از بس نوح  قوم  دارد که  بر آن  داللت  آیه  این

  دعوتگران  برای  دیگری  درس  آیه  این  داشتند. همچنین  شک  هم  در مرگ  بودند، گویی

 کنند.  رقمستغ  دنیوی  های را در وعده  نباید مردم  که  است هللا  سوی  به

 

 ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 یعنی: «کردم  و روز دعوت  را شب  قومم  ! من پروردگار من  ای»  نوح «گفت»

  کردم  ،دعوت دادی  فرمان  مرا بدان  که  ایمان  سوی به  روزی طور شبانه و به  را پیوسته  آنان

 . باشم کرده  ای کوتاهی  هیچ  در دعوتشان  که آن بی

  راه را در  فرصتی  و هیچ  وقت  باید هیچ  که  است  دعوتگران  برای  درس  پنجمین  نای

 ندهند.  از دست  دعوت

 

 ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
 آن  سوی را به  آنان  که  از آنچه  و بر دوریشان «جز بر گریزشان  من  دعوت  ولی»

 « .نیفزود»  خواندم فرامی 

 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې

 ەئ   وئ  
  آنان  که  یعنی: هرگاه «بیامرزی  تا برایشان  کردم  را دعوت  آنان  هر وقت  و همانا من»

  دعوت ، از توست  تو و اطاعت  به  آوردن  از ایمان  عبارت  که  مغفرت  سبب  سوی را به

و »نشنوند  را  من  تا صدای «درآوردند  خویش  خود را در گوشهای  انگشتان»؛  کردم

خود   های خود را با جامه  های یعنی: چهره «را درپوشانیدند  خویش  های جامه

و  یعنی: بر کفر «فشردند  و بر کفر پای»را نشنوند   پوشانیدند تا مرا نبینند و سخنم
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 در برابر  و کامل «تمام  ای کردند گردنکشی  و گردنکشی»انکار استمرار ورزیدند 

 . حق  پذیرش

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
  که  کردم  را دعوت  آنان  یعنی: درحالی «کردم  بلند دعوت  صدای  را به  باز آنان  سپس»

 . خود بودم  دعوت  کننده بلند اعالن  ندای  به

 

 ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ  
  وشنر و  طور علنی  خود را به  یعنی: مجددا دعوت «کردم  اعالن  آنان  باز آشکارا به»

  این  پس «گفتنی  پنهان  به»  دعوت  در این «را  آنان  گفتم  و پنهان»  تکرار کردم  آنان  به

  روشهای  به  که این  خالصه و  کردم  دعوت  طور خصوصی را به  یکی  و آن  را پنهانی  یکی

«  گفتم  انپنه اسررت:«  قولی: معنای به . کردم  را دعوت  آنان  متفاوت  های و شیوه  مختلف

 . کردم  دعوت  در منازلشان را  و آنان  رفتم  منازلشان  که: به  است  این

 بود:  مرتبه  سه  دارای  نوح  دعوت  که  است  این  مراد آیات

  وی کرد اما از  را دعوت  و روز آنان  در شب  و مخصوص  طور پنهانی ـ در آغاز به 1

 گریختند.

در   و نصیحت  کرد زیرا دعوت  طور آشکار دعوت را به  انآن  دوم  در مرتبه  ـ سپس 2

 نکرد.  تأثیری  نیز بر آنان  دعوت  شیوه  . اما این است  و قاطع  کوبنده  مردم مال

  شیوه ، هر دو کامل  شناسی و وظیفه  زیاد و دلسوزی  و اهتمام  کوشی با سخت  ـ سپس 1

  است  دعوتی  مراحل  شبیه  کرد؛ و این  جمع  ا همـ را ب  علنی  و شیوه  پنهانی  شیوه  ـ یعنی

 پرداختند.  بدان  العرب  و جزیره  در مکه ص خاتم  رسول  که

در   سری و  علنی  وسایل  باید با همه  که  است  دعوتگران  برای  جدیدی  درس  آیه  و این

 گمارند.  همت  خویش  دعوت  رساندن  جهت
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  حئ  مئ   ی  ی   ی  ی       جئ
  نسبت از او  نیت  یعنی: با اخالص «کنید  آمرزش  گفتم: از پروردگار خود طلب  پس»

 برای «او بسیار آمرزگار است  هرآینه»بخواهید   خود آمرزش  گذشته  گناهان  به

 . و مجرمان  گنهکاران 

 

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
مدرار:  «بفرستد  زانرا ری  تا بر شما باران»بخواهید؛   ! از پروردگار خود آمرزش آری

  اسباب  از بزرگترین استغفار  که  است  بر آن  دلیل  آیه  و پیگیر. این  ، روان بسیار ریزان

  استغفار در دعای  جهت  همین  به  است  و روزی  رزق  انواع  و حصول  باران  نزول

  باران  طلب  به عمر» گوید: می  . شعبی است گردیده  باران( مشروع  استسقا )طلب

فرود آمد.   باران  نیفزود پس  چیز دیگری  خواهی بر استغفار و آمرزش  آمد ولی  بیرون

کنید؟! شما جز استغفار کار   باران  شما طلب  که  گفتند: ما ندیدیم عمر  به  اصحاب

آنها   وسیله به  را که  آن  کلیدهای  فرمود: من فرود آمد! عمر  نکردید اما باران  دیگری

حئ  مئ     ی  ی       جئ   یژ را خواند:   آیه این  سپس .1 کردم  آید، طلب فرود می

  باران  سال  چهل  مدت به  خداوند متعال  که  است  شده  روایت«.  ژٻ  ٻ  ٻ   ٱ

  آنان  به  نوح  گردانید پس  را عقیم  زنانشان  های رحم و  بازداشت  را از قوم نوح

در   گشایش  حصول  و تنها دریچه  مصیبت  از این  نجات  راه تنها استغفار  داد که  وعده

 . و اوالد است  ارزاق

 

 پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

                                                           
  که  هاست ستاره از  ای ، ستاره مجدح  جمع  السماء( مجادیح  بمجادیح  است: )طلبت  این عمر  سخن لفظ 1

کرد   تشبیه  باران  ستارگان  استغفار را به ، عمر ترتیب  این  بود. به  باران  بر نزول  ای نشانه  در نزد اعراب

 باشد.  داشته  ای عقیده  ستارگان  آن  او به  که این  باشد، نه  مفهوم  اعراب  برای  تا خطابش
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 شما باغها و  دهد و برای  درپی را پی  و فرزندان  شما اموال  به»استغفار کنید تا  «و»

 را بسیار  و فرزندانتان  اموال  تعالی  یعنی: اگر استغفار کنید، حق «جویبارها پدید آورد

  توانگری و  ، فراوانی وافر آخرت  بر بهره  عالوه خداوند  به  گرداند زیرا ایمانتان می

از  :بصری نزد حسن  مردی  که  است  شده  آورد. روایت می  ارمغان  دنیا را نیز برایتان

  آمرزش  عزوجل  : از خدایاو گفت  به  بصری  کرد، حسن  شکایت  و تنگسالی  قحطی

  و فرد دیگری  نسل  قلت از  کرد، فرد دیگری  از فقر شکایت  نزد وی  ! فرد دیگری بخواه

  یکی  میان  استغفار امر کرد. در این  را به  آنان  او همه  پس  خویش  زمین  محصول  از قلت

  از نیاز را مطرح  نوعی  هر یک  آمدند که چند نزد تو  گفت: مردانی  وی  به  از حاضران

  ! حسن استغفار دستور دادی  را به  آنان  تو همه  کردند ولی  شکوه  و از آن  کرده

گفتم: از   :  پس  ژ ...ی  ی   یژ  کرد:  تالوت  را بر وی  آیه  این : بصری

و   شما اموال  بفرستد و به  را ریزان  کنید... تا برشما باران  آمرزش  پروردگار خود طلب

 بوستانها و جویبارها پدید آورد(. شما  دهد و برای  درپی را پی  فرزندان

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
هلل ا  از عظمت  که  است  شده  شما را چه»افزود:   قومش  به  خطاب  نوح

او  ترسید تا نمی  عزوجل  خدای  از عذاب  که  است  شده  یعنی: شما را چه «ترسید؟ نمی

. یا  است  و حرمت  و بزرگی  کنید؟ وقار: عظمت  بخوانید و از او اطاعت  انگییگ  را به

پردازید؟ و  نمی پروردگار  توقیر و تعظیم  به  که  است  شده  است: شما را چه  این  معنی

 . است  داده  را ترجیح  نیز آن  رازی  که  است  زمخشری  برگزیده  معنی  این

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
  به  ، سپس نطفه  هیأت  ابتدا به «است آفریده  مختلف  شما را بر طورهای  هک آن  و حال»

  پیوستن  تکامل  و به  شدن  تا تمام  بسته  خون  هیأت  به  ، سپس گوشت  پاره  هیأت

  به  جنینی  از مرحله  ـ سپس  گذشت«  مؤمنین«  امر در سوره  این  بیان  که ـ چنان  خلقتتان

چرا در   . پس پیری  دوره  به  گاه و آن  جوانی  دوره  گذارید، باز به می  مقد  کودکی  دوران
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کنید  می  کوتاهی ، است  آفریده  اطوار بدیع  شما را بر این  که  و توقیر کسی  تعظیم

 ؟. است  ایمان  به  گرایش  امور موجب  در این  تأمل  که درحالی

 

 ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
 را بر فراز  یعنی: بعضی «تو بر را تو  آسمان  هفت  خداوند چگونه  اید که ندیدهآیا »

 « .؟ است  آفریده»  در طبقه  دیگر، طبقه  بعضی

 

 ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   
در   ماه  که  شویم یادآور می «است  را قرار داده  ماه»یعنی: در آسمانها  «و در آنها»

  نوری با  زمین  روی  بخش روشنی  ماه  که  یعنی: در حالی «فروزنده»  دنیاست  آسمان

  پرتوافشان «است  داده قرار  و خورشید را چراغی»  نیست  گرمایی  در آن  که  است

مورد نیاز   امور معیشتی در  تصرف  به  آن  نور و گرمای  وسیله تا به  زمین  اهل  برای

وجود   انرژی  گرما و هم  هم ، روشنی  در آن  هم  هک  یابند، خورشیدی  دسترسی  خویش

 دارد؟.

 

 چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  
 بشر  عزوجل  یعنی: خدای «از رویانیدن  نوعی رویانید به  و خداوند شما را از زمین»

 مساعد کرد؛ با  او در آن  رشد و رویش  را برای  زمینه  آفرید، سپس  را از قشر زمین

رشد   . البته بعد از کوتاهی  وی  قدوقامت  شدن و با دراز  از کوچکیبعد   وی  شدن  بزرگ

  تحول در فرایند  که  است  چیزهایی  وسیله  به  مانند رشد و نمو گیاهان  و نمو آدمیان

 کنند. می  تغذیه  زمین  جاندار، از اجزای  ها یا حیوانات رستنی  خود به

 

 ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ  
میرید  می  که  گاه آن «گرداند بازمی»  یعنی: در زمین «شما را در آن» خداوند «سپس»

  تبدیل  خاك  بار دیگر به  رود تا سرانجام می  تحلیل  به  در آن  وجودتان  اجزای  پس
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 بیرون  طوری به آورد می  شما را بیرون  و دوباره»شود  می  آمیخته  و با زمین  گردیده

 بیرون  به  قیامت آورد؛ با رستاخیز روز می  بیرون  از زمین یعنی: باز شما را «آوردن 

 . باراول  همچون  تان تدریجی  با رویانیدن  واحد، نه  دفعه  در یک  آوردن 

 

 ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  
گردانید  شما هموار  را برای  یعنی: آن «ساخت  شما فرشی  را برای  و خداوند زمین»

و   رفتن  راه  کنید، همچون می  روید و استراحت می  ید، راهگزین می  سکنی  بر آن  که

 . هایتان در خانه  فرش  بر روی  استراحت

 

 ک  ک     ک  ک  گ  
بروید. فج:   زمین  و گشاده  فراخ  شاهراههای  یعنی: تا به «بروید  آن  فراخ  تا در راههای»

را بر   چهار دلیل  نوح  زبان  به  که: خداوند متعال این  . خالصه است  دو کوه  میان  راه

  دوم: آفرینش  ، دلیل مختلف بر اطوار  انسان  اول: آفرینش  کرد؛ دلیل  بیان  توحید خویش

 چهارم: گسترده  و دلیل  از زمین  انسان  سوم: رویاندن  ، دلیل آسمانها و خورشید و ماه

 . است  و فراخ  گشاده  با راههای  زمین  کردن 

 

 ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ    گ  گ  گ
 من  یعنی: بر نافرمانی «کردند  نافرمانی  از من  اینان  گفت: پروردگارا! هرآینه  نوح»

نگفتند   را اجابت  و اطاعت  و تقوی  عبادت  سوی  به  اصرار و استمرار ورزیدند و دعوتم 

 «است  نیفزوده  وی  در حق  جز زیان  و فرزندش  لما  کردند که  پیروی  و از کسی»

  خود پیروی و ثروتمند  گمراه  از رؤسای  و اوباش  فقیر و نیز اراذل  یعنی: اشخاص

  دنیا و عذابشان در  شان و فرزند جز بر گمراهی  مال  بسیاری  که  کسانی  کردند، از همان

  درد دل  عزوجل  خدای  سوی به  از آنان  ، نوح ترتیب  این  . به است  نیفزوده  در آخرت

 و افزود: ؛ داناتر است  حالشان  او خود به  دانست می  که  کرد در حالی
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 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  عبارت  سگالیدند؛ که  بزرگی  بس  یعنی: رؤسا نیرنگ «در کار آوردند  بزرگ  و نیرنگی»

 بود.  نوح  و کشتن  دادنبر آزار   و اراذلشان  گان سفله  و برانگیختن  از تهییج

 

 ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
 بر نافرمانی  برانگیختنشان  خود برای  پیروان  رؤسا به «و گفتند»افزود:   نوح

فرو  خود را  خدایان  یعنی: هرگز پرستش «نکنید  خود را ترك  هرگز خدایان»:  نوح 

خود   آنها برای  بود که  و تصاویر و تمثالهایی  از بتان  عبارت  خدایان  نگذارید؛ و آن

  پیروان رؤسا به  همچنین «و»کردند   نیز آنها را پرستش  اعراب  بودند و سپس  ساخته

  پرستش یعنی: «نکنید  و نسر را ترك  و یعوق  و یغوث  هرگز ود و سواع»خود گفتند: 

  و نسر، نام  ویعوق  و یغوث  و سواع ود»گوید:  می  کعب آنها را فرونگذارید. محمدبن

زیستند و  میعلیهماالسالم   و نوح  آدم  میان  زمانی  در فاصله  بود که  صالحی  اشخاص

در   آمدند که  میان به  ، گروهی آنان  بعد از درگذشت  بود که  گونه این  پرستششان  نحوه

آنها را   اگر تمثال گفت:  آنان  به  ابلیس  اقتدا کردند پس  آنان  به  تعالی  حق  عبادت

.  انگیزتر است شوق آورتر و شما نشاط  برای  ایشان  شیوه  به  تصویر بکشید، عبادت به

گفت:   آنان  به  ابلیس دیگر آمدند و  گروهی  بعد از آنان  کردند. سپس  آنها چنین  پس

کنید. لذا   شما نیز چنین پرستیدند لذا تصاویر را می  از شما بودند، این  قبل  که  کسانی

گرفتند   پرستش  را به  بتان  نیز بعدا آن  آغاز شد و اعراب  وقت  از همان  بتان  پرستش

یا   قطیف  قبیله  بت«  یغوث»،  هذیل  قبیله  بت«  سواع»بود،   کلب  قبیله  بت« ود«  که چنان

نیز   دیگری  بتان  اعراب  لبتهحمیر. ا  قبیله  بت« نسر»و   همدان  قبیله  بت«  یعوق»،  مذحج

  ، عزی: بت در طائف  ثقیف  قبیله  الت: بت بود از  آنها عبارت  مهمترین  داشتند که

  و هبل: بت  و نائله  ، اساف خزاعه  قبیله  : بتتمنا ، و جشم  و غطفان  سلیم  های قبیله

 نهادند.  را بر فراز کعبه  آن  بود پس  بتان  بزرگترین  آنان در نزد  هبل  . و چون مکه  مردم
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 ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ٴۇ   
  این ، یا یعنی: رؤسا و بزرگانشان «کردند  را گمراه  بسیاری  و هرآینه»افزود:   نوح

  گمراهی جز  بر ستمکاران»پروردگارا!  «و»کردند   را گمراه  از مردم  بسیاری  بتان

 . در نیرنگشان  یا جز گمراهی،  یعنی: جز زیان «نیفزای

 

 ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  
 بر اثر  نوح  یعنی: قوم «شدند  کشیده  غرق  به  بود که  گناهانشان  سبب به»

 «شدند  درآورده  آتشی  به»  غرق  این  دنبال به «سپس»شدند   غرق  با طوفان  گناهانشان

  چنین  و معنی  قبر است  ، عذاب قولی: مراد از آتش . به است  در آخرت  دوزخ  آتش  که

، «شدند  درآورده ادخلوا:«  گردیدند. اما تعبیر به  آتش  ورود به  مستحق  شود: پس می

وجود   و صحت  آتش  به  ورودشان  بودن  تا حتمی  است  لفظ ماضی  به  تعبیر از مستقبل

را   آیه  این  اند و قشیری القول متفق  معنی  بر این  یریو قش  رازی  نماید؛ و امام  را افاده  آن

 «نیافتند  یاوری  برابر خداوند هیچ در خود  برای  پس»داند.  قبر می  عذاب  اثبات  دلیل

 کند.  دفع  را از آنان  بازدارد و آن خداوند  را از عذاب  آنان  را نیافتند که  یعنی: کسی

 

 ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  
 «مگذار  باقی  دیاری  هیچ  از کافران  زمین  ! بر روی پروردگار من  گفت: ای  و نوح»

گردید،   مأیوس  از ایمانشان  نوح  ! چون . آری دیار است  ساکن  که  کسی  دیار: یعنی

  او وحی  به  عزوجل  خدای  بود که  بعد از آن  وی  دعای  این  دعا کرد. البته  آنان  علیه

  اند، ایمان آورده  ایمان (تاکنون)  که  جز کسانی (بعد از این)تو   هرگز از قوم»فرستاد که: 

  را غرق  کرد و آنان  را اجابت  نوح  دعای خداوند  پس«. 29هود/» «آورند نمی

  قوم  علیه ص  اکرم  رسول  مانند دعای  نوح  دعای  این  که  ذکر است  نمود. شایان

سريعالكتابمنزلاللهم»است:   شان مشرك اهزمهمحزابألاوهازمالحساب،  وزلزلهم ،

را   ! آنان احزاب  شکننده  و ای  الحساب  سریع  ای ، کتاب  فرود آورنده  بار خدایا! ای

 صاکرم رسولو   نوح  دعای  فرق»گوید:  می  عربیال ابن «. گردان  و متزلزل  بشکن
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بر ضد   که  کسانی  علیه ص  اکرم کفار دعا کرد اما رسول  همه  علیه  نوح  بود که  این

  کفار همین  در دعا علیه  بودند؛ و اصل  زده  و تحریک  بندی گروه  به  دست  مسلمانان

 «. است صپیامبر   روش

 

 ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ی   ی  جئ  
  نکنی  و نابودشان «را بگذاری  نا اگر تو آنانهما»خود افزود:   در دعای  نوح  گاه  آن

یعنی:  «نزایند را  ای پیشه و جز بدکار کفران»  حق  از راه «سازند می  را گمراه  بندگانت»

.  نعمتت  را؛ برای  و جز بسیار ناسپاسی  طاعتت  را؛ با ترك  دنیا نیاورند جز بدکاری  به

نهصد و   میانشان در  که  گفت  جهت  دانرا ب  سخن  این  نوح»گوید:  کثیر می  ابن

گوید:  می  اما نسفی «. داشت  درستی  شناخت  بود و از آنان  کرده  زندگی  سال  پنجاه

دیگر   بود که  خبر داده  وی  به خداوند  که  گفت  جهت  را بدان  سخن  این  نوح»

 «. است  هود آمده  ( سوره19)  در آیه  که آورد. چنان نمی  ایمان  وی  به  از قومش  کسی

 

 حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  يت   
 پدر و مادر  که  ذکر است  شایان «را بیامرز  ! مرا و پدر و مادرم پروردگار من  ای»

 ایمان»  که در حالی «درآید  من  خانه  به  را که  و هر کس»بودند   هر دو مؤمن نوح

،  هستم  آن  ساکن  من  در آید که  منزلی  به  را که  شد نیز بیامرز. یعنی: هر کسبا «آورده 

  نبودند، مانند زن  متصف  وصف  این  به  که  کسانی  درآید. پس  ، یا مسجدم یا در کشتی

، از « گیرم می  دهد، جای  پناه  مرا از آب  که  در کوهی»گفت:   که  و فرزند وی  نوح

  مردان  یعنی: بر همه «را  مؤمنات و  مؤمنین  و نیز بیامرز تمام»اند.  خارج دعا  این  تحت

  نوح  با اقتدا به  بیامرز. پس  قیامت اند تا روز موصوف  ایمان  وصف  به  که  و زنانی

  روایت  به  شریف  . در حدیث است  مستحب  و مؤمنات  مؤمنین  تمام  در حق  دعا کردن

تصحب»فرمودند:  صخدا   رسول که  است دهآم  سعید خدری ابی والإال مؤمنا ال

تو را نخورد؛ جز   و غذای  نشو؛ جز با مؤمنی  ومصاحب  همراه :التقيإيأكلطعامك

  ستمگر، جز نابودی  یعنی: بر کافران «نیفزای  را جز تباهی  و ستمکاران»«.  پرهیزگاری
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  شامل  را تا روز قیامت  نیز هر ستمگری  نوح  دعای  این . نیفزای  و خرابی  و زیان

 . است  گردیده
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 ﴾ جن  سوره ﴿
 . است  ( آیه28)  و دارای  است  یکم

 

،  است  پرداخته  آنان  دهی و بیم  جنیان  احوال  به  که آن  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  جن»

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  
  جبرئیل  بر زبان خداوند  از جانب «من  سوی به»  امتت  بهصمحمد   ای «بگو»

  قرآن  که  گاه آن  من  قرائت  به «نهادند  گوش  از جن  گروهی  شد که  فرستاده  وحی»

را   شگرف  ما قرآنی  گفتند: هرآینه  پس»  است  کس  تا ده  . نفر: از سه خواندم می

گفتند: ما   آنان  خود بازگشتند، به  قوم  سوی به  از جن  گروه  آن  نی: چونیع «شنیدیم

ها واندرزها، یا در  ، یا در موعظه و بالغت  در فصاحت  که  را شنیدیم  شده  قرائت  سخنی

 گوش  در هنگام صخدا   رسول  که  ای ؛ سوره شویم بود. یادآور می  خود عجیب  برکت

  که  ذکر است  بود. شایان ژڇ ڇ چ چ چژ ، سوره: خواندند می  جن  سپردن 

تماما از   رسوالن  نفرستاد بلکه  آنان  سوی به  خود جن  را از میان  فرستادگانی خداوند

 اند.  آدم  فرزندان

  آفریده  از آتش  هستند که  از دیدگان  و پنهان  عاقل  اجسامی  اند: جنیان  علما گفته

  خدای اند زیرا شده  گردانیده  مختار و مکلف  هستند که  ای یبیغ  اند و تنها عالم شده

گردانید.  مختار  مکلف  غیبی  را از عالم  و جن  شده  مشاهده  را از عالم  انسان  عزوجل

  انس  که چنان اند و تبار ابلیس  ـ نسل  است  گفته : بصری  حسن  که ـ چنان  جن  اصل

در   و هر دو گروه کافر  وجود دارد، هم  مؤمن  هم  گروه هستند و از هر دو  آدم  فرزندان

 خدا  بود، او ولی  مؤمن  گروه  یا آن  از این  هر کس  اند پس شریک  و عقاب  ثواب

در اینجا:   مراد از جن . است  کافر بود، او شیطان  گروه  یا آن  از این  و هر کس  است

ٱ  ٻ  ژ است:  رفته  سخن  گروه  ز از همیننی«  احقاف«  اند و در سوره نصیبین  جنیان
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  به  جنیان  سپردن  گوش  که  است آمده  در روایات«. 23/  احقاف»  ژ  ...ٻ   ٻ  ٻ  پ

 ، بود. است  و طائف  مکه  در میان  جایی  که«  نخله  بطن«  و در محل  در نماز صبح  قرآن

 عباس بن هللعبدا از  کریمه  آیه  زولن  سبب  در بیان  ایشان و غیر  ، ترمذی ، مسلم بخاری

آنها را دیدند   خواندند و نه  قرآن  بر جن  نه صخدا   فرمود: رسول  اند که کرده  روایت

ایجاد گردید   مانع  اخبار آسمان  و دریافت  شیاطین  میان ص  حضرت  آن  در زمان  بلکه

  رخ  که  اتفاقی  سبب  جز به  پدیده  نای گفتند:  جنیان  شد پس می  شهابها فرستاده  آنان و بر

را   تحول  این  رفتند تا عامل  زمین  مغارب و  مشارق  لذا به  است  وجود نیامده  ، به داده

  به  که  از جنیان  گروهی  میان  . در این است  افتاده  اتفاق  رخدادی  چه  بیابند و بنگرند که

  درحالی صخدا   بودند بر رسول  پار شدهرهس  تهامه  سرزمین  سوی منظور به  همین

گزاردند  نماز بامداد را می  خویش  با اصحاب  نخله در ص  حضرت  آن  گذر کردند که

  با خود گفتند: سوگند به  فرادادند و بعد از آن  گوش  آن  را شنیدند، به  قرآن  چون  پس

  نزد قوم  . سپس است  همین  اخبار آسمان  ما و شنیدن  میان  ایجاد حایل  عامل  خدا که

  خدای  بود که  ... همان را شنیدیم  عجیبی  ما! ما قرآن  قوم  ای و گفتند:  بازگشته  خویش

 .1ژ ...ٱ  ٻ  ٻژ فرمود:   نازل  خویش  بر رسول  عزوجل

 مسعود  ابن  اند. ولی را ندیده  جن صخدا   رسول  رساند که نیز می  ظاهر قرآن  البته

  بر جنیان  قرآن  قرائت منظور  بودند تا به  مأمور گردیده صخدا   رسول  که  ستا  بر آن

گوید:  می  اند. قرطبی دیده را  جن  ایشان  بروند. پس  نزد جنیان  اسالم  سوی به  و دعوتشان

آیا   که  پرسیدم  علقمه گوید: از می  ؛ زیرا عامر شعبی محکمتر است  رأی  این»

از   باره دراین  گفت: من حاضر بود؟ صخدا   با رسول  جن  در شب مسعود ابن

  رسول  همراه  جن  در شب  اصحاب از شما  و گفتم: آیا یکی  کردم  سؤال مسعود ابن

،  بودیم صخدا   رسول  همراه  شبی ما  اید؟ او گفت: خیر! ولی حاضر بوده صخدا 

را   اما ایشان  وجو کردیم دیها را جستوا  ایشان  در طلب  پس  کردیم  را گم  ایشان  بناگاه

اند،  کرده  و ما را گم  شده  سردرگم صخدا   رسول اثنا با خود گفتیم: یا  در این  نیافتیم

. و  بر ما گذشت  بود که  شبی  بدترین  شب  آن  اند. پس گردیده ـ ترور  یا ـ خدا نخواسته

                                                           
 شد.  نقل  در اینجا با تلخیص  روایت 1
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آیند. گفتیم: یا  حرا می  کوه  سمتاز  صخدا   رسول  که  دیدیم  بناگاه شد،  صبح  چون

  لذا بدترین  نیافتیم  وجو کردیم شما را جست  و هر چه  کردیم  شما را گم ! ماهللا رسول

   ص مباركرسول گذرنند!  می  را بر آن  شب  گروهی  که  کردیم  سپری را  شبی

«.  خواندم  قرآن  آنان و بر  رفتم  وی  همراه  بود پس  آمده  نزد من به  جن دعوتگر»فرمودند: 

  ما نشان  بودند، برای  برپا کرده  را که  هایی و آتش  با خود بردند و آثار جن ما را  گاه آن

 و زاد  خواهان صخدا   بودند از رسول  العرب جزیره  از جنیان  که  گروه  دادند. وآن

  برده  خدا بر آن  نام  که  هر استخوانی»فرمودند:   آنان  به صخدا   گردیدند. رسول  توشه

 شما  وافرتر دارد در دست  هر چه  گوشتی  که  ای گونه و به  شماست  ، از آن است  شده

با » ما فرمودند:  به ص  حضرت  و آن«.  شماست  چهارپایان  علف  افتد و هر پشکلی می

  عربیال ناب «. شماست  جنی  برادران  دو چیز غذای  دو چیز استنجا نزنید زیرا این  این

او شاهد رویداد  زیرا  آگاهتر است  عباس مورد از ابن  در این مسعود ابن»گوید:  می

 «. بود مانند دیدن  کی  و شنیدن  است  را شنیده  آن  عباس ابن  که  در حالی  است  بوده

 

 ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   
 «رشد  سوی به  که»  را شنیدیم  شگرفی  ا قرآنخود گفتند: م  قوم  به  از جن  گروه  آن

  ایمان  آن  به  نماید پس می  راه» خداوند  و شناخت  و راستی  حق  سوی یعنی: به

و »  است خداوند  از جانب  شد که  و باورمان  کردیم  را تصدیق  یعنی: آن «آوردیم

  خدای و با او «یمآور نمی  شریک»  از خلقش «را  کسی  پروردگارمان  هرگز برای

  به  دادن فرا  گوش بار  با یک  جنیان  بود که  سان . بدین خوانیم نمی  پرستش  را به  دیگری

  خدای  کالم  قرآن  دریافتند که  عقلهایشان  وسیله آوردند و به  ایمان  آن  به  قرآن

  قرآن  رها همینبا و بارها ـ  رؤسایشان  خصوص ـ به  اما کفار قریش  است  وتعالی تبارك

  بود و هم  پیامبر از خودشان  هم  که نبردند، با وجود آن  ای بهره  هیچ  را شنیدند اما از آن

  خداوند متعال  انتظار نبود که دور از  خواند پس می  آنان بر  خودشان  زبان  را به  قرآن

 بکشاند.  و ذلتشان  قتل  کند و به  را مجازات  آنان
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و  خداوند ، توحیدصمحمد   دعوت  پیام  بزرگترین  که  است  بر این  لدا  کریمه  آیه

 باشد. می  آن  و اهل  از شرك  بریدن

 

 ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
از  «ما پروردگار»  و جالل  و شأن «بزرگی  بلند است  و حقا که»افزودند:   جنیان  آن

پروردگار   است: قدرت  این  معنی  قولی دهند. به یم  و فرزند نسبت  او از زن  به  که  آنچه

.  است  کسر جیم  به« جد»دیگر:   . قرائت است  وی  قدرت« جد»زیرا   است  ما بزرگ

را دریافتند   حقایقی  قرآن از  جنیان  . گویی است  و حق  پروردگار ما راست  ربوبیت  یعنی

  دارد که  احتمال  . همچنین ساخت بیدار و  آگاه  شان شرکی  عقیده  آنها را بر خطای  که

است:  آمده  شریف  در حدیث  که باشد چنان  یا توانگری  و فرمانروایی  ملک« جد»مراد از 

را   توانگری  هیچ»است:   گفته  آن  در معنای  ابوعبیده  که« الجد  ذا الجد منک  ال ینفع»

  همسر و فرزندی»افزودند:   جنیان  نآ«. رساند نمی برابر تو سود در  و ثروتش  توانگری

یا   زن  که پروردگار ما از این  و عظمت  و جالل  شأن  است یعنی: برتر «است  برنگرفته

 دهند. می  وی  ناروا را به  نسبت  از کفار این  گروهی  که  گونه برگیرد، آن  فرزندی

از   عزوجل  خدای  تند کهدریاف  بالبداهه  قرآن  مجرد شنیدن  به  جنیان  بود که  چنین

 . است  و منزه  و فرزند پاك  زن  برگرفتن

 

 ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
  این  به «بست را افترا می  ما بر خداوند دروغ  جاهل  که  و این»افزودند:   جنیان  آن

 در  بحانس  بر خدای  دروغ  را در بربستن  و جاهالنشان  مشرکان  سخن  ، جنیان ترتیب

  را به  و آنان  ، رد و انکار نموده از مزخرفات  این و فرزند و غیر  زن  با گرفتن  رابطه

  مغزی سبک  این  که  است  مغز و کودنی  نمودند. سفیه: سبک  محکوم  و کودنی  سفاهت

و   از حق  کفر، دوری باشد. شطط: غلو و افراط در می  و جهالتش  از حماقت  ناشی  وی

 . از حد است  و گذشتن  تیراس
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 چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  
 هرگز بر خداوند  و جن  انس  که  پنداشتیم  ما چنین  که و این»افزودند:   جنیان  آن

از   پس  و فرزند است  و زن  شریک  گفتند: خداوند دارای  که  گاه آن «بندند نمی  دروغ

کرد  نمی فکر ما خطور  امر به  و هرگز این  کردیم  تصدیق  خنانشانآنها را در س  روی  این

  بود که باور  این  اساس بربندد لذا بر  دروغ  عزوجل  کند تا بر خدای  جرأت  کسی  که

  چون و  را باور کردیم  دروغین  خدایان  و متولیان  شرك  سوی به  دعوتگران  سخن

.  بردیم  پی  گوی پریشان  مدعیان  این  سخن  بطالن  به  م، سر انجا را شنیدیم  قرآن  سرانجام

آنها فقط   که امر  بر این  جنیان  از سوی  است  اقراری  است: این گفته  رازی  که و چنان

 بودند.  جهالتها درافتاده  تقلید در این  سبب به

 

 ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  
در  زیرا «بردند می  پناه  از جن  مردانی  به  از انس  مردانی  که و این»دند: افزو  جنیان  آن

  به»گفت:  می آمد، فرود می  ای در وادی  از اعراب  شخصی  چون  بود که  چنان  جاهلیت

  آن  در جوار و پناه پندار خود  به  پس«.  برم می  پناه  قومش  از شر نادانان  وادی  سرور این

 «افزودند  آنان  سرکشی بر  پس»کرد  می  صبح  خوابید تا که می  ایمنی  حساسسرور با ا

  و طغیان  خود بر سرکشی کار  بردند، با این می  پناه  جنیان  به  که  از انس  یعنی: مردانی

انسانها   بردن  افزودند زیرا پناه انسانها  و هراس  بر بال و ضعف  افزودند. یا جنیان  جنیان

گفتند:   جنیان  سردمداران  که افزود تا بدانجا  و ستمشان  و جسارت  بر جرأت  نآنا  به

 . است  و طغیان  رهق: نادانی گردید.  مسلم  و انس  ما بر جن  و آقایی  سروری  اینک

 

 گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
  پنداشته شما  که همچناننیز پنداشتند،   آنان  که و این»خود افزودند:   قوم  به  جنیان  آن

  جنیان یعنی: انسانها نیز همانند شما «انگیزد را برنمی  هرگز خداوند کسی  بودید که

است: انسانها   این  . یا معنی در کار نیست  ، رستاخیز و جزایی بعد از مرگ  پنداشتند که

انگیزد تا  برنمی  خلق  سوی را به  ای فرستاده خداوند  پنداشتند که  نیز مانند شما جنیان
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  خداوند متعال  از سخن  این  دارد که  احتمال  را برپا دارد. همچنین  حجت  وی  وسیله به

شما کفار   نیز همچون  جنیان است:  این  معنی  صورت  در آن  انسانها باشد، که  برای

هر   . بهانگیزد برنمی  خلق  سوی به را  ای فرستاده خداوند  بودند که  پنداشته  قریش

و   مشرك  جنیان  در میان  که  طوری همان  که  امر است  بر این  دال  کریمه  تقدیر؛ آیه

  وجود داشته  نیز در میانشان  و رسالت  بعث ، منکر است  وجود داشته  و نصرانی  یهودی

 . است

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
  آن اخبار  یعنی: ما جویای «کردیم  مسرا ل  ما آسمان  که و این»افزودند:   جنیان  آن

 «است  شده پر  از نگهبانان  که  را یافتیم  آن  پس»؛  است  ما بوده  عادت  که چنان  شدیم

  که  کنند، نگهبانانی می  و نگهبانی  پاسبانی  سمع  را از استراق  آن  که  یعنی: از فرشتگانی

شوند.  ور می ما حمله بر  که  است  دهپر ش «و از شهابهایی»بودند   و قوی «نیرومند»

تیر   داد. شهاب: همان  روی  در آسمان ص  اکرم  رسول  بعد از بعثت  تحول  این  البته

  در سوره ژ ڑ  ک  کژ  در تفسیر آیه:  آن  بیان  که چنان  است  ستارگان  آتش

 . گذشت«  ملک»

 

 ڭ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
  نشستنگاههایی در  از آسمان  شنیدن  برای  از این  ما پیش  که و این»افزودند:   جنیان  آن

  آن  و سپس  بشنویم  دزدانه  را از فرشتگان  اخبار آسمان  که آن  یعنی: برای «نشستیم می

  ابیخود شه  بسپارد، برای  گوش  هر کس  اما اکنون»؛  بیفگنیم  کاهنان  سوی  اخبار را به

را از دستبرد   آسمان  خویش پیامبر  با بعثت  سبحان  یعنی: خدای «یابد می  در کمین

  گوش  آن  از ما به  هر کس  پس کرد  نگهبانی  سوزانی  با شهابهای  اخبار توسط جنیان

  و از گوش  قرار داده  مورد هدف یابد تا او را خود می  را در کمین  بسپارد، شهابی

  عباس از ابن  و نسائی  ترمذی دارد. احمد،  بازش  اخبار آسمان  دنو شنی  سپردن

  داشتند که  در آسمان  نشستنگاههایی  ، شیاطین از بعثت  قبل»فرمود:   اند که کرده  روایت



 

0399 

بر   دیگر هم  کلمه  شنیدند، نه را می  کلمه  یک پرداختند و چون می  وحی  شنیدن  در آنها به

بر   بود و آنچه  حق  کلمه  یک  اما فقط آن (کردند می منتقل  کاهنان  را به  و آن)  افزوده  آن

  برانگیخته  رسالت  به صخدا   رسول  چون  ناروا بود ولی و  بود، باطل  شده  افزوده  آن

رویداد را با   آنها این  شدند، سپس  خود بازداشته  نشستنگاههای  از این  شدند، شیاطین

  پدیده  یک  جز وقوع  امر چیزی  این  آنها گفت: عامل  به  گذاشتند، ابلیس  در میان  ابلیس

فرستاد   زمین  و اکناف  اطراف  را به  او لشکریانش  گاه . آن نیست  زمین  روی جدید در

 یافتند و نزد  ایستاده  مکرمه  مکه  دو کوه  را در میان صخدا   رسول  از آنان  گروهی  پس

  است  ای رویداد و حادثه  همان  گفت: این  دادند. ابلیس  وی  خبر را به  نای  آمده  ابلیس

 . است  داده  رخ  در زمین  که

شدند   بازداشته  سمع  از استراق صخدا   رسول  بعد از بعثت  که: شیاطین این  خالصه

  کار وحی  آن اثر بیفگنند و بر  کاهنان  زبان  را به  و آن  را دزدیده  از قرآن  تا نتوانند چیزی

 . کیست راستگو  شود که نمی  دانسته  صورت  شود زیرا در آن  و درهم  آشفته

 

 ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 شده  اراده  در زمینند شری  که  کسانی  در حق  که  دانیم و ما نمی»افزودند:   جنیان  آن

رشد   آنان  در حق  یا پروردگارشان» ؟ از آسمان  نگهبانیو   حراست  این  سبب به «است 

،  سمع  استراق ما از  با بازداشتن خداوند  که  دانیم یعنی: ما نمی «؟ است  کرده  را اراده

  پیامبری  زمینیان  سوی به  که  فرود آورد، یا این  عذابی  زمین  تا بر اهل  داشته  قصد آن

شر را   فاعل  بود که  شان سخن  در بیان  جنیان  از ادب  این» گوید: کثیر می  بفرستد. ابن

 «.دادند  نسبت  عزوجل  خدای  خیر را به  ولی  ذکر نکرده

 

 ې  ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  
،  قرآن  از استماع  یعنی: قبل «صالحانند  ما جمعی  از میان  که و این» افزودند:  جنیان  آن

یعنی:  «اینند  از مادون  و جمعی»بودند   صالح  صفت  به  موصوف  بعضیما   از میان

قولی: مراد از صالحان:   اند. به ناکامل  و شایستگی  یا در صالح  از ما ناصالح  گروهی
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  راههای  روندگان ما»اینند؛ کافرانشانند   دون  که  اند و مراد از کسانی جن  مؤمنان

  هستیم  هایی دسته و  و پراکنده  متفرق  هستیم  گروههایی  یعنی: ما جنیان «گوناگونیم

  . سعیدبن دور از هم  و روشهایی  و راه  متضاد و متباین  هایی خواسته  ، دارای مختلف

 «. و مجوس  یهود، نصاری ، بودند از مسلمانان  متشکل  جنیان»گوید:  می  مسیب

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 «زمین کرد در  را عاجز نتوانیم هللهرگز ا  که  ما دانستیم  که و این»افزودند:   یانجن  آن

  او گریزی کند، هرگز از  را اراده  ما چیزی  در باره  تعالی  اگر حق  که  یعنی: ما دانستیم

 «گریختن  کرد او را از جهت  و عاجز نتوانیم»کرد   توانیم نمی  و او را درمانده  نداریم

 گیرد. حتما او ما را فرو می  بلکه  بگریزیم  از نزد وی  توانیم ی: نمییعن

 

 ىئ  ی  ی  ی     ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب   
  ایمان  آن  ، به را شنیدیم»  یعنی: قرآن «هدایت  ما چون  که و این»افزودند:   جنیان  آن

  و آن  نموده و باور  تصدیق  است داز نزد خداون  قرآن  امر که  این  یعنی: به «آوردیم

امر افتخار   این  به  جنیان  کردند. پس  را تکذیب  آن  کفار انس  که چنان  نکردیم  را تکذیب

  به  هر کس  پس»  است  ایشان  برای  بزرگی  افتخار و شرف  این  که  کردند و حقا هم

  بخس: نقصان «از ستمی  و نهدارد   بیم  از نقصانی  آورد، او نه  ایمان  پروردگارش

 . و ستم  و رهق: تجاوز و طغیان  است

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 یعنی: «قاسط  ما مسلمانند و جمعی  از میان  جمعی  که و این»افزودند:   جنیان  آن

  سلمانم  هر کس  پس»اند  رفته  بیراهه  به  حق  از راه  که  ستمگر و منحرفی  گان جورپیشه

  نجات و خیر و  حق  قصد راه  یعنی: آنانند که «اند رشد را قصد کرده  ، آنانند که شده
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اند تا  برخاسته  گیر و سختی پی  و تالش  کوشش  به  آن  وجوی اند و در جست را کرده

 اند. یافته  توفیق  آن  به  سرانجام

 

 ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ٿ   
  به  دوزخ  اند که افروز جهنم آتش  یعنی: آنان« اند جهنم  ، همانا هیزم و اما قاسطان»

نیز   انس کفار  گونه  ، همین هیزم  وسیله  به  آتش  که شود چنان می  برافروخته  آنان  وسیله

  به« اقسط»از  . مقسط: حق  کجرو از راه  معنی  به  است« قسط»اند. قاسط: از  جهنم  هیزم

 . است  عدل  برپادارنده  معنی

 شود. می  عذاب  کافر در دوزخ  جنی  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
  راست  اگر بر راه  که»  است  شده  فرستاده  وحی  من  سوی ! بهصمحمد   بگو ای «و»

  اسالم  و روش  آنها بر راه  دوی ، یا هر ، یا انس یعنی: اگر جن «کردند می  استقامت

و   یعنی: قطعا رزق «نوشانیدیم می  فراوان  آب  آنان  به  البته»کردند  می  ایداریپ

 ارزانی  ای بسیار گسترده  و امکانات  خیر و رفاه  آنان  و به  داده  را گشایش  روزیشان

 . داشتیم می 

  که  گاه گردید آن  نازل  کفار قریش  درباره  آیه  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

 شد.  بازداشته  از آنان  سال  هفت  مدت  به  باران

 

 ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 در برابر این  شکرگزاریشان  که  ظهور بدانیم  علم  و به «بیازماییم  را در آن  تا آنان»

  شکند، درآرد  اعراض  از ذکر پروردگارش  و هر کس»  است  چگونه  فراوان  نعمت 

و   ، یا از موعظه ، یا توحید، یا عبادت از قرآن  یعنی: هر کس «سخت  عذابی به

 کند. گرفتار می  و سهمگین  سخت  عذابی  او را به  بگرداند خداوند متعال  اندرزروی
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 ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
  خاص مسجدها  که این»  است شده  فرستاده  وحی  من  سوی ! بهصمحمد   بگو ای «و»

  به  که: جنیان  است  کرده  روایت  نزول  سبب  جبیر در بیان  سعیدبن «خداوند است

شما در   و دورتر از شما اما همراه  مسجد بیاییم  به  توانیم گفتند: آیا می صخدا   رسول

  است  پاکیزه  اماکن  همه  قولی: مساجد شامل شد. به  نازل  آیه  این  ؟ پس نماز حاضر باشیم

در   که چنان  است : بصری  حسن  قول  باشد و این می  گاه سجده  اش همه  زیرا زمین

،  گاه سجده  برایم  مسجدا و طهورا: زمین  رضاأل  لی  جعلت»است:  آمده  شریف  حدیث

  پس  ماست  مخلوق  زمین  همه فرمود: خداوند  گویی«. شد  گردانیده  کننده و پاك  پاك

یعنی: در  «نخوانید هللرا با ا  کس هیچ  پس»نکنید   سجده  اش فرینندهغیرآ  برای  بر آن

  و عبادت خداوند  مخصوص نخواهید زیرا مساجد  یاری هللمساجد از غیرا

  پرستی  یگانه  که  نیست  آن  معنی  به در مساجد  توحید و یکتاپرستی  امر به  . البته اوست

  که  است  حقیقت  این  کردن  روشن  برای دستور  این  نباشد بلکه  در غیر مساجد مطلوب

  بزرگی  درس  آیه  لذا این  مؤکدتر است در مساجد  پرستی  توحید و یگانه  به  پایبندی

  األسف مع  خوانند، که نیز در مساجد می را  دیگران  تعالی  با حق  که  کسانی  برای  است

 . است  یدهگرد  آفت  دچار این  مساجد مسلمانان  امروزه

مسجد   به  چون صخدا   رسول  که  است آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

فال   هلل المساجد  نإو »فرمودند:  و می  نهاده  خود را پیش  راست  شدند، پای وارد می

 خیر مزور،  نتأو  مزور حق  کل  و علی  و زائرك  نا عبدكأ  حدا، اللهمأ  اهلل  تدعوا مع

  هیچ  پس  خداوند است  مسجدها مخصوص النار:  من  رقبتی  تفک  نأ  برحمتک  سألکفأ

وبر هر   تو و زائر تو هستم  بنده  نخوانید. بار الها! من  عبادت  در آنها به هللرا با ا  کس

  خواهم می  رحمتت  از تو به  پس  هستی  شدگان زیارت  و تو بهترین  است  حقی  زائری

  چپ  شدند، پای می  از مسجد بیرون  و چون«.  آزاد سازی  دوزخ  را از آتش  گردنم  که

ما   صالح  عنی  الخیر صبا، وال تنزع  علی  صب  اللهم»فرمودند:  و می  نهاده  خود را پیش

جدا: بارخدایا! خیر را بر   رضاأل فی  لی  کدا، واجعل  معیشتی  بدا، و ال تجعلأ  عطیتنیأ

  ، از من ای داده  من  به  را که  ای شایسته  و هرگز چیزهای  بریزان  فراوان  ریختنی  به  من
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  و زحمت  را با رنج (ارزاقم و  هزینه  یعنی)  ام زندگی  و گذران  و معیشت  نکش  بیرون

  از سنت»گوید:  می : بصری  حسن «. قرار ده  توانگری  در زمین  و برایم  نگردان  همراه

تعالی:   حق  ( بگوید زیرا فرمودههللاال ا شود )ال اله وارد مسجد می  سانان  چون  که  است

 «. نیز هست  ذکرو خواندنش  به  ضمنی  امری ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ  
او را  و «کند  را عبادت هللا  که» ص  یعنی: پیامبر اکرم «هللا  ایستاد بنده  چون  که و این»

  جنیان  بود که  یعنی: نزدیک «بر سر او بریزند  بودند که  نزدیک»بخواند   نیایش  به

  قرآن  شنیدن  برای  مشتاقانه  که  بفشرند، از بس ص  حضرت  خود را بر آن  کنان ازدحام

  و نیایش  اجتماع  این  که  شویم بودند. یادآور می  کرده  تجمع ص  حضرت  آن  پیرامون

  منکران  مراد تجمع قولی:  بود. به  نخله  ـ در بطن  گذشت  که ـ چنان صخدا   سولر

  عزوجل  خدای کنند اما  را خاموش  نور الهی  که  کار است  بر سر این  و جن  انس

  معنی  برساند. این  اتمام را به  و نورش  داده  را نصرت  اش بنده  که جز این  نپذیرفت

زیرا   نزدیکتر است  سیاق  کثیر نیز به از نظر ابن  که  است  طبری جریر ابن  انتخاب

 فرماید: می  بعد از آن خداوند

 

 ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  
 و او را «خوانم را می  فقط پروردگارم  من  که  نیست  جز این» صپیامبر   ای «بگو»

  پس «کنم مقرر نمی  شریک»  وی  لقاز خ «را  کس  او هیچ  و برای»  کنم می  پرستش

 اثر بی  برای  تان و تبانی  و تجمع  شما از دعوتم  زدگی انکار و شگفت  برای  عاملی  هیچ

 ، وجود ندارد. آن  ساختن

 تو  گمان گفتند: بی ص  اکرم رسول  به  کفار قریش  بود که  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

  ای کرده  دشمنی  اعالم  مردم  ، تو با همه ای آورده  میان  به (عجیب  و بدعتی)  بزرگ  کاری

  . همان« نگهداریم  و تو را از گزند سایرین»  بدهیم  تو پناه  برگرد تا به  راه  از این  پس

 شد.  نازل  کریمه  آیه  این  بود که
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 گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  
  و نه  شما هستم  برای  ر زیانیاختیا صاحب  نه  من» صپیامبر   ای «بگو»

 را  شما نفعی  به  و نه  کنم  را دفع  از شما زیانی  توانم می  یعنی: نه «اختیار خیری صاحب

 . است فقط خداوند  رسان و نفع  زیرا زیانرسان  نمایم  جلب  در دنیا یا دینتان

 

 ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
  کس یعنی: هیچ «دهد نمی  از خداوند پناه  کس  مرا هیچ  هرآینه» ص پیامبر  ای «بگو»

وهرگز بجز »فرود آورد   خود را بر من  او عذاب  کند چنانچه نمی  دفع  را از من  عذابش

 . یابم از قهر او نمی  امنی  و جای  گاه یعنی: هر گز پناه «نیابم  او پناهی

 

 ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
را  خود  عذاب  تعالی  حق  یعنی: چنانچه «او  خداوند و پیامهای  از جانب  مگر بالغی»

  که  است  این  چیز و آن  جز یک  نیست  پناهی  هیچ  وی  فرود آورد، مرا از عذاب  بر من

  چیزهایی  به و خود نیز  کنم  او عمل  و فرمانهای  دستورات  و به  کرده  او را ابالغ  پیامهای

و در   ام یافته  نجات ، کردم  اگر چنین  که  ، پایبند باشم دهم دستور می  آن  را به  دیگران  که

  از این ژ ...ھ  ھژ استثناء:   که  است  صحیح  . همچنین است  حتمی  ام نابودی  غیرآن

اختیار  و صاحب  مالک  عنی: منی ژ  ...گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳژ باشد:   تعالی  حق  فرموده

و هر »  نمایم  شما ابالغ  را به  الهی  پیامهای  که ، جز این شما نیستم  برای  چیز دیگری  هیچ

  به  تعالی  حق  که  و انکار آنچه  نپذیرفتن با «کند  را نافرمانی  خداوند و پیامبرش  کس

  ، در آنجا همیشه دوزخ  آتش  راست او  گمان بی  پس»؛  است  کرده  نازل ص  پیامبرش

  بعد از آن  هر کس  پس  کنم می  شما ابالغ  را به  الهی  پیامهای  یعنی: من «است  جاویدان

 شد.  بیان  که  است  او همین  کند، جزای  عصیان
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 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
 دنیا ـ مانند  از عذاب «است  شده  داده  وعده  آنان  به  را که  آنچه  چون  که  گاه تا آن»

 در هنگام «خواهند دانست  ببینند پس»  در آخرت  دوزخ  بدر، یا عذاب  شکست

 داده  او یاری  وسیله به  که  ای «دهنده  اعتبار یاری  به  کسی  چه»  که  عذاب  آن  مشاهده 

 ؟ د یا مؤمنانآنانن «شمار کمتر است  از روی  کسی  و چه  تر استناتوان»شود  می 

  خدای شمار بی  نیز از لشکریان  ندارند و شمارشان  یاوری  هیچ  مشرکانند که  یعنی: این

 . کمتر است  عزوجل

 

 ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
  این  سیاق در ص  حضرت  آن  دستور برای  چهارمین  کفار. این  به صپیامبر   ای «بگو»

  دانم نمی  من یعنی: «است  شوید نزدیک می  داده  وعده  آیا آنچه  دانم نمی»است:   آیات

یا »  است  نزدیک ، است  هشدار داده  شما را از آن  که  خداوند متعال  آیا عذاب  که

  هیچ  سبحان  خدای ، جز بنابراین «دهد قرار می»دور « میعادی  آن  برای  پروردگار من

  آن  کثیر در معنی  ابن . شود یا در آینده می  واقع  در دمشما   عذاب  داند که نمی  کس

میعاد   که  دانم و نمی  ندارم  آگاهی  قیامت  فرارسیدن  از وقت  بگو: من  مردم  به»گوید:  می

 دور.  است  امد: زمانی«. یا دور  است  نزدیک  آن

را    ژ...ۅ  ۅ  ٴۇ ۋ  ۋژ   آیه  مشرکان  گوید: چون می  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

ما   را به  آن  وعده  که  روزی  این  گفت: پس صپیامبر   به  حارث شنیدند، نضربن

 فرمود.  را نازل  آیه  این خداوند  بود که  خواهد بود؟ همان  ، کی دهی می

 

 ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  
  علم «سازد نمی  آگاه  غیبش  را بر علم»  از خلقش «کس  هیچ  پس  است  غیب  دانای»

 . است  شده  ساخته  پنهان  از بندگان  که  است  غیب: هر چیزی
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 ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  
  غیبی امور  ، او را از برخی صورت  در آن  که «بپسندد او را از پیامبری  که  مگر کسی»

خداوند  باشد. پس  وی  برای  ای معجزه  از غیب  وی  کند تا خبر دادن می  آگاه  خویش

از   آنچه کرد لذا  امر را مستثنی  این  است  پسندیده  که  از پیامبران  کسانی  برای  متعال

و   معجزه را  کرد و آن  نازل  ایشان  به  وحی  از طریق  خواست می  را که  خویش  غیب

  که  از کسانی  و امثالشان  قطعا منجمان  قرار داد. پس  ایشان  نبوت  بر صدق  راستینی  دلیل

مورد پسند   نیستند که  پرانند و... از کسانی می  بینند، پرنده می  اندازند، کف می  ریگ

و   کافرند و با حدس خداوند  به  هایشان گویی با غیب  پروردگار باشند لذا آنان

  منجمان  خبر دادن  است  کنهرچند مم بندند، بر او افترا می  هایشان و دروغبافی  تخمین

  به  با توسلشان  این  شود، که  مصادف  واقعیت با  ، گاهی آینده  وقایع  از بعضی  و امثالشان

و   و کلی  عام  تواند قاعده امر نمی  اما این  حسابهاست و  ها و قرائن از نشانه  بعضی

  است  ، همانا علمی تعالخداوند م  به  مخصوص  غیب  علم شود زیرا  تلقی  خطاناپذیری

با   گاهی  خداوند متعال  که چنان  است  فراگیر و راست  اوقات  و همه  احوال  در همه  که

گرداند و آنها  آشکار می  مخلصش  از دوستان  برخی  دست  را به  از کرامات  بعضی  الهام

  هللهمانا ا  پس»دهند  بر میخ  آینده  زمان  مربوط به  وقایع  از بعضی  الهام از  گیری با بهره

از   سبحان  یعنی: خدای «کند می  را روان  نگهبانانی  سر وی  و از پشت  وی  پیشاپیش

او را از   گمارد که را برمی  از فرشتگان  نگهبانانی  سر پیامبرش  پشت رو و از  پیش

  که و او را از این دارند ، نگه است  آشکار ساخته  وی  برای  که  بر غیبیاتی  شیاطین  تعرض

القا   کاهنان  سوی را به  شده دزدی  های شنوده  و سپس  کرده  سمع  او استراق از  شیاطین

 بگیرند.  در حصار خویش نمایند،

 

 جت      حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج           مج  جح  مح   
 این : تا خداوندیعنی «اند پروردگار خود را رسانیده  محققا پیامهای  تا بداند که»

 در  که بداند چنان  مشاهده  اند، به کرده  را ابالغ  وی  پیامهای  پیامبرانش  را که  حقیقت 

  دانستن  برای خداوند  که  گوید: مراد از آنچه کثیر می . ابن است دانسته  و نهان  غیب
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  علم  نه  ظهور است  م، فقط عل تا بداند( ذکر نموده )لیعلم:  تعلیل  صیغه  به  خود در قرآن

  خواهد تا علم او می  باشد پس و می  بوده  اشیاء عالم  به  از ازل  تعالی  زیرا حق  ابتدائی

  معنی  خود بر این  فرموده  با این  جهت  همین  آشکار گرداند به  بندگانش  را به  خویش

  یعنی: به «دارد  حاطها  ، از هر جهت است  نزد آنان  آنچه  و خدا به»گذارد:  تأکید می

  پیامهایش  مبلغ  نزد پیامبران  که آنچه  ، یا به است  نزد فرشتگان  نگهبانی  در هنگام  که  آنچه

شمار احصا   و هرچیز را از روی» دارد  مطلق  احاطه  احوالشان  همه  قرار دارد و نیز به

  ضبط و ثبت  شمار آنعدد و   هر چیز را به  تعالی  یعنی: حق «است  کرده  و شمارش

. یا  و فراگیری  علم  دیگر ابزارهای ، یا از فرشتگانش  احدی  مشارکت  ، بدون است  کرده

شود، بداند  می  وحی  سویش به  کهصمحمد  است: تا  این ژجت      حت  خت  مت   ژ معنای: 

  وی  به  و تبدیلی  تحریف  هیچ را بی  الهی  وحی  وی  همراه  و فرشتگان  جبرئیل  که

  فرشتگانند. یا معنی  دوم  معنی و به  پیامبران  اول  معنی  به بلغوا(أ)  مرجع  اند. پس رسانده

 اند. کرده  را ابالغ  پروردگارشان  پیامهای ‡پیامبران  بداندکه  است: تا مکلف  این

فواید   دارای«  جن«  از داستان  تعالی  حق  دادن باید گفت: خبر  سوره  این  در پایان

 امور است:  این  شدن  روشن  آن  از مهمترین  که  است  بسیاری

 باشند. می  مکلف  شرعی  تکالیف  به  انسیان  نیز همچون  جنیان ـ

 کنند. می  دعوت  ایمان  سوی خود را به  کافران  جن  مؤمنان ـ

 اند. شده  فرستاده  و جن  انس  هر دو عالم  سوی به ص  اکرم رسول ـ

 فهمند. ما را می  شنوند و زبان ما را می  سخنان  انجنی ـ
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 ﴾ زملم  سوره ﴿
 . است  ( آیه21)  و دارای  است  یکم

 

در ص خدا   از رسول  شد که  نامیده«  مزمل«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

  سخن پیچیدند، می  خود را در جامه  که  ایشان  سوی به  الهی  وحی  نزول  مرحله  آغازین

 . بر خود پیچیده  جامه  گوید. مزمل: یعنی می

  مرحله  از تابلوهای  و تابلویی  اسالمی  دعوت  از تاریخ  ای صفحه  مبارکه  سوره  این

 کند. می  را ارائه  آن  برداشت  برای  و آمادگی  سازی آماده

 

 ٱ  ٻ      ٻ
امر  در آغاز  که  است ص  اکرم  رسول  متوجه  خطاب «بر خود پیچیده  مرد جامه  ای»

خود را   و جبرئیل  وحی  آورد، از هیبت  ایشان  را به  الهی  پیام  جبرئیل  که  وحی

  وی  سوی به را شنیدند و  فرشته  صدای  ایشان  بار که پیچیدند زیرا نخستین می  در جامه

آمدند و گفتند: مرا  دخو  نزد خانواده  وی  و از هیبت  گرفت  را لرزه  کردند، ایشان  نگاه

شدند و   ساخته  مخاطب  رسالت  به  بپوشانید. سپس  درپیچید، مرا در زیر جامه  جامه  به

  تفسیر این  در مقدمه جابر  روایت  کثیر بر اساس  ابن  گرفتند. ولی  انس  با جبرئیل

کردند و گفتند:   اعاجتم  در دارالندوه  قریش»گوید:  از حافظ ابوبکر بزار می  نقل  به  سوره

دیگر  با یک  باره در این  شوند. پس  پراکنده  از وی  بگذارید تا مردم  مرد نامی  این  برای

  حضرت  را از آن  کهانت  . اما خودشان بخوانیم  پرداختند و گفتند: او راکاهن  زنی  رای  به

کردند.   نفی  را از ایشان  خود آن  . سپس بخوانیم  را دیوانه کردند. باز گفتند: او  نفی ص

  با توافق  کردند... سپس  نفی  را از ایشان  خود آن  . سپس بخوانیم باز گفتند: او را ساحر

رسید،  صخدا   رسول  خبر به  چون  شدند. پس  همدیگر متفرق از  اسم  بر سر این

 یچیدند.پ  خود را در جامه  در فشار قرار گرفتند که  چنان  توطئه  از این  ایشان
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 ٻ   ٻ   پ   پ  پ  
بپاخیز  نماز  ادای  برای  و در شب  دورافگن  را به  یعنی: جامه «جز اندکی  کن  لیل  قیام»

فقط بر   شب  قیام  که  ذکر است  را. شایان  از آن  را نماز بگزار، جز اندکی  شب  و تمام

  روایت  کریمه  آیه  ولنز  سبب  در بیان هللعبدا  بود. جابربن  فرض صخدا   رسول

و  (ایشان  بنا برعادت)  مجاور حراء گردیدم»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  کرده

  را شنیدم  ندایی  بناگاه  فرود آمدم  ، از کوه سر رساندم به  را در آن  مجاورتم  مدت  چون

  جانب و به  یدمرا ند  چیزی  ولی  نگریستم  خویش  راست  جانب به  خواند پس مرا می  که

  چیزی  ، باز هم نگریستم  سرم  پشت و به  را ندیدم  چیزی  ، باز هم نگریستم  خویش  چپ

در حراء   که  کسی  همان  دیدم  بناگاه  بلند کردم  آسمان  سوی را به  سرم  پس  را ندیدم

و   ترسیدم  شاز هیبت  پس  است  نشسته  برتختی  و زمین  آسمان  بود، در میان  آمده  نزدم

«. درپیچید  درپیچید، مرا در جامه  در جامه و گفتم: مرا  بازگشتم  خانه  به  درنگ بی

 کرد.  را نازل ژٱ  ٻ      ژ  خداوند  آن  دنبال به

 

 پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
  اش نیمه» فرماید: و می  کرده  نرا بیا صپیامبر   شب  قیام  مقدار این  تعالی  حق  گاه آن

 «بیفزای  شب بر نیم  یا اندکی»  آن  سوم تا حد یک «نما  کم  از نیمه  یا اندکی»بپاخیز  «را

را بپاخیز   آن  ثلث یا  یا نصف  شب  فرمود: دوسوم  تعالی  حق  . گویی آن  تا حد دو سوم

  . شب: از غروب مخیری  آن  یا دو ثلث  یا نصف  شب  ثلث  یک  برخاستن  لذا در میان

  هشام  از سعدبن  احمد و مسلم  رسد. امام می  پایان بامداد به  خورشید آغاز و با طلوع

خدا   رسول  شب  عنها گفتم: مرا از قیام هللا رضی  عائشه  به»فرمود:   اند که کرده  روایت

. فرمود:  خوانم ا می؟ گفتم: چر خوانی را نمی  مزمل  . فرمود: آیا سوره کن  آگاه ص

  ماه  را دوازده  حکم  گردانید و این  را فرض  شب  قیام  سوره  در آغاز این  خداوند متعال

  به  سال  یک  مدت  شبها را به  و اصحابشان صخدا   رسول  پس  داشت  نگه  در آسمان

  در آخر این  رد سپسک  ورم  ایستادن  از بسیاری  ایشان  پاهای  بدانجا که گذرانیدند تا  قیام

  تبدیل  نافله  ـ به  امت  ـ در حق  بعد از فرضیت  شب  فرمود و قیام  را نازل  تخفیف  سوره
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  باقی خود  حال  به ص  اکرم  در مورد رسول  فرضیت  این  که  شویم یادآور می«. گردید

 ماند.

  شمرده با تدبر،  همراه  ای را با تأنی  یعنی: آن «بخوان  و شیوایی  ترتیل  را به  و قرآن»

  گردیده  بیان  شیوایی به  حروف  تمام  که  است  آن  . ترتیل بخوان  حرف  به  و حرف  شمرده

  دهد. شایان  روی  و زحمتی  تکلف  آن  در نطق  که آن شود بی  داده  آن  به  اشباع  و حق

عنها  هللا رضی  د. عائشهخواندن می  صورت  نمازها را بدین صخدا   رسول  که  ذکر است

  ترتیل  به  را چنان  خواندند، آن را می  قرآن از  ای سوره  چون صخدا   رسول»گوید:  می

  در صحیح«. نمود تر می طوالنی  بود هم  ازآنچه  کردند که می  تالوت  شمرده و شمرده

سیدند، پر صخدا   رسول  قرائت  به  راجع  انس از  که  است  شده  روایت  بخاری

در   که  طوری الرحیم( به  الرحمن  اهلل  خواند: )بسم  سپس مد بود،  ایشان  گفت: قرائت

  شده  روایت  بسیاری  ؛ احادیث شویم مد کشید. یادآور می  هر سه  و رحیم  ، رحمنهللا

  کند و از آن می  داللت  در قرائت  صوت  ساختن و خوش  ترتیل  بر استحباب  که  است

  خویش  را با صداهای  صواتکم:  قرآنأب  لقرآنا زینوا»است:   شریف  حدیث  این  جمله

منليس»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. گردانید  مزین : بالقرآنيتغنلممنا

  است  کرده روایت مسعود از ابن  بغوی«.  آواز نخواند، از ما نیست  را به  قرآن  که  کسی

 شتاب  ـ مانند به  شتاب را به  ـ نخوانید و آن  ـ مانند سنگریزه  را پراکنده  رآنق»فرمود:   که

  آن  وسیله بایستید و دلها را به  آن  برابر شگفتیهای در  شعر ـ نیز نخوانید بلکه  خواندن 

 «.نباشد  آخر سوره به  شما رسیدن  و غم  هم  تمام  درآورید پس  طرب به

در   هست  که  خالفی  بلکه  نیست  خالفی  قرآن  ترتیل  وجوب در  که  ذکر است  ابلق

  به احمد ـ  و امام  مالک  امام  جمله  ـ از آن  گروهی  که  است  آن  به  و تغنی  تلحین

  ـ به  شافعی  و امام  ابوحنیفه  امام  جمله دیگر ـ از آن  اند و گروهی نظر داده  آن  کراهت

  اند. ولی آورده  را بر تأیید نظرشان  احادیثی  هم  و هر دو گروه نظر دارند  آن  جایز بودن

و   لحن  بود که  چنان اگر  را برگزید پس  ای میانه  روش  باره  باید دراین  که  است  این  حق

وارد   خلل  کلمات  ادای  های شیوه  داد و به را تغییر می  ، الفاظ قرآن صدایی  خوش

،  داشت  شباهت  موسیقی  آهنگهای  به  آورد که پدید می  عیو تصن  کرد، یا تکلف می
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  اما چنانچه  و ممنوع  است  حرام  قرآن  در خواندن  ای صدایی و خوش  تلحین  چنین

  آوردن و بر سر حزن  در قرآن  اندیشه  و تعمیق  ایجاد رقت  برای  صدایی و خوش  تلحین

  انجامید، در این می  قرآن  معانی از  وی  شدن و متأثر  گرفتن اندرز  بود و به  خواننده

 . است  آن  مفید جایز بودن  ادله  وجود ندارد بلکه  آن  بر منع  دلیلی  صورت

  به  دادنشان دستور در مورد صخدا   رسول  برای  آیه  در این  خطاب  بودن  مخصوص

.  است  بوده  فرض  شانبرای تهجد مخصوصا  رساند که را می  معنی  ، ظاهرا این شب  قیام

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ آیه:  در  نافله  معنی  . پس است  اکثر علما نیز همین  رأی  که

  این  آیه  معنی  بلکه  نیست ص  حضرت  تهجد بر آن  بودن  نیز، نفل« 73اسراء/» ژڍ  

یز در ن  امتشان  که  دیگری  بر فرایض  افزون  است  امری  ایشان  تهجد در حق  که  است

  تهجد فقط در مورد امت  فرضیت  که  است  این  هم  راجح  دارند و قول  آنها مشارکت

 . است  بوده  خود باقی  حال  به ص  اکرم رسول  برای  فرضیت  و این  گردیده  منسوخ

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
بر تو  را  قرآن  زودی  یعنی: ما به« کرد  خواهیم  را بر تو نازل  سنگین  ما سخنی  هرآینه»

  آن  وحرام  و حدود و حالل  فرایض  که  است  کالمی  قرآن  که کرد و بدان  خواهیم  وحی

دیگر   کسی توحید،  به  مزین  و نفس  توفیق  مؤید به  را جز قلب  و آن  است  سنگین

  ستا  سنگین  قرآن  وحی  که  است  این«  ثقیل  قول»مراد از   نتواند کرد. گاهی  تحمل

  که  دیدم می  من»گوید:  می عنها هللا رضی  . عائشه است آمده  شریف  در احادیث  که چنان

  قطع  از ایشان  شد و درحالی می  نازل صخدا   بر رسول  در روز بسیار سردی  وحی

 «.سرازیر بود  عرق  مبارك  از پیشانی  گردید که می

 

 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
شود  می  گفته « ناشئه»باشد،   بعد از خواب  چنانچه  شب  قیام  برای «شب  اشئهن  گمان بی»

تجدید و   که  است  نماز و نیاز، کاری  برای  برخاستن  گاه و آن  شب  در اول  زیرا خوابیدن

  تر است سخت»  خیزی شب  گونه  ! این . آری است  نشأه  نوعی  واقع شود و در انشاء می
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  خواب  برای  نماز روز زیرا شب  ادای  به  بر نمازگزار نسبت  تر است گینو سن «در فشار

بر دارد  را با همدیگر بیشتر در  زبان و  دل  موافقت  خیزی است: شب  این  . یا معنی است

 «و از لحاظ تلفظ استوارتر است» کند می  بیشتر کمک  و حضور دل  قرآن  فهم  و به

حضور   که  جهت  از آن  تر است درست  استوارتر و تلفظ آن  در شب  قرآن  یعنی: خواندن

 باشد. می  و ساکت  آرام  و دنیا در آن  خاموش  ، سروصداها در آن فراهم  در آن  قلب

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  
! تو روز بسیار صپیامبر   یعنی: ای «بسیار  است  تو را در روز شغلی  هرآینه»

 و  حوایج  به  و در کنار آن  هستی  مشغول  کار دعوت  به  ا سختزیر  داری  ای پرمشغله

،  داری  وگذار و تحرك در روز بسیار گشت  پس  پردازی خود نیز می  شخصی  ضروریات

را   فراغت  با ما ایجاب  مناجات  چرا که  کن  موکول  شب  تهجد را به  جهت  از این

 . شوی نمی فارغ  و تالوت  عبادت  انجام  روز تماما برای  کند و در اثنای می

 

 چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   
 و  چیز بگسل  و از همه»  بسیاری  و روز به  در شب «پروردگار خود را یاد کن  و نام»

 خداوند  سوی و به  چیز بگسل از همه  محکم  یعنی: با گسستی« شو  او پیوسته  به

 و فضل  و رحمت  راحت  و درخواست  وی  عبادت  به  شدن  شو؛ با مشغول  متوجه

  برداشتن  و دست  زندگی  از مشاغل  مراد گسستن  . البته است  نزد وی  که  عظیمی 

 و گسستن  از انقطاع صخدا   زیرا رسول  نیست  شرافتمندانه  از راههای  معاش  ازکسب

 با  عزوجل  دایخ  سوی به  آیه: گسستن  معنی  اند پس کرده  نهی  و مردم  از جامعه 

  نشینی گوشه و  ازدواج  در فروگذاشتن  نصاری  راه  لذا پیمودن  است  در عبادت  اخالص

 . است  آمده  عمل  به  نهی  ما از آن  در شریعت  که  است  ها و دیرها، انقطاعی در صومعه
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 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 «گیر او را کارساز خود  پس  جز او نیست  ، خدایی است  و مغرب  پروردگار مشرق»

کارساز خود  فقط او را  پس  است  پروردگاری  فقط او مختص  که  شناختی  یعنی: چون

  به  خویش  وعده  او ضامن  که و بدان  کن  او تکیه  امور خود فقط به  گیر و در تمام

 . امور است  . وکیل: کارساز و پردازنده توست  پیروزی

 

 ک  ک  گ  گ  گ    ڑ   ک  ک
و  «کن صبر»و دشنامها و تمسخرها   آزاردهنده  کفار از سخنان «گویند می  و بر آنچه»

یعنی:  «کن  نیکو ترك  کردنی ترك  را به  و آنان»قرار نشو  و بی  امور، ناشکیب  از این

دیگر: هجر  یقول به . نکن  مشغول  آنان  علیه  متقابل  عمل  نشو و خود را به  کافران  متعرض

  ذکر است  نباشد. شایان  در آن  سرزنشی  که  است  کردنی  و ترك  گزیدن  ؛ دوری جمیل

کرد.   را منسوخ  آن  قتال  مربوط بود و آیه  قتال  از صدور فرمان  قبل  به  حکم  این  که

  ثابت  و سیاست  همیشگی  روش  این  نظر من اما به»گوید:  می« المنیر»تفسیر   صاحب

نیاز   آن  به  در هر عصری و  همیشه خدا  راه  دعوتگران  که  است  اسالمی  دعوت

در   خندیم می  از مردم  گروههایی  ما بر روی»گوید:  می ابوالدرداء  که چنان«. دارند

 «.کند می  را لعنت  ما آنان  دلهای  که  حالی

 

 گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 و  متنعم  یعنی: مرا با منکران «واگذار  نعمت  احبص  کنندگان  و مرا با تکذیب»

 از دیگران  طاعت  بر انجام  که  واگذار همانان  دنیوی  و لذت  و رفاه  ثروت  صاحبان

  وغم هم  پس  نیست  دیگران  بر ذمه  که  است  آنان  بر ذمه  و حقوقی  تواناترند و وجایب 

  تو از آنان  و برای  ام را بسنده  تو کار آنان  از جای  زیرا من  نکن  آنان  را صرف  خویش

، یا تا  اجلهایشان  سررسیدن  یعنی: تا به «ده  مهلت  اندکی  آنان  و به»  گیرم می  انتقام

کسر نون:   و به  رفاه و  از تنعم  عبارت  نون  فتح  . نعمت: به دنیا بر آنان  عذاب  فرودآمدن

 گردد. برخوردار می  از نعمت  آن  وسیله به  انسان  که  است  چیزی  یا نام  دادن  انعام
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  دعوت  علیه  که  کسانی  ـ یعنی  مکه  و رؤسای  قریش  سران  درباره  آیه  نزول: این  سبب

 گردید.  بودند ـ نازل  کمر بسته

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
 یا  و سنگین  گران  انکال: بندها و زنجیرهای «است  گرانی  نزد ما بندهای  گمان بی»

یعنی:  «است  جحیمی»نزد ما  «و»  است  در آخرت  کافران  برای  سهمگین  عذاب  انواع

 . است  بسیار سوزانی  ور افروخته شعله  آتش

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
  نه رود و فرو می  نه  کند پس در گلو گیر می  که «است  گلوگیری  طعام»نزد ما  «و»

  عذاب» نزد ما «و»  و غیره  و زردآب  و چرك ، ، خون تازه آید؛ مانند خار می  بیرون

 ذکرشد.  که  ؛ غیر از آنچه است  از عذاب  دیگری  یعنی: نوع «است  دردناکی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  
  اضطراب  قرار دارد، به  در آن  را که  کسانی  و همه «و کوهها بلرزد  زمین  که  روزی»

 «گردند  ای پاشیده  هم از  ریگ  تل  و کوهها چون»  شدید است  زلزلهآورد. رجفه: 

نکند. یعنی:  زیر پا گیر  که  است  روانی  . مهیل: ریگ است  گردآورده  ریگ  کثیب: توده

از   شوند که می  تبدیل  ریگهایی  اند، به بوده  سخت  سنگهایی  صخره  که  ها بعد از آن کوه

  در آن  و حیوان  انسان  که طوری اند به گردیده  و روان  پاشان،  و زلزله  تکان  شدت

 لغزد. می

  بیم  قیامت روز  و هراسهای  را از هول  و امثالشان  مکه  مردم  عزوجل  خدای  که بعد از آن

روبرو   با آن  انگار گذشته دروغ  امتهای  دنیا که  و هراسهای  را از هول  آنان  داد، اینک

 دهد: می  ماند، بی شده
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 ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  
 و در روز قیامت «است  بر شما گواه  که  ایم فرستاده  شما پیامبری  سوی همانا ما به»

 که چنان»دهد  می  اید، گواهی کرده  او را نافرمانی  که و این  بر شما در مورد اعمالتان 

 بود.  موسی  که «بودیم  را فرستاده  پیامبری  فرعون  سوی به 

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
  آورده موسی  که  آنچه  و به «کرد»  و تکذیب «پیامبر را نافرمانی  آن  فرعون  پس»

. و از  سنگین و  سخت  وبیل: یعنی «فروگرفتیم  سختی  او را به  پس»نیاورد   بود، ایمان

نشود. وابل:   هضم خود  خاطر سنگینی به  که  غذایی  وبیل: یعنی  طعام  است  جمله  آن

؛ با  کردیم  مجازات  خشنی و  سنگین  مجازات  را به  . یعنی: فرعون است  سنگین  باران

 . وی  کردن  غرق

 

 ې  ې  ې   ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  
یعنی: از  «یاز روز  چگونه»بمانید؛   باقی  یعنی: اگر بر کفرتان «اگر کفر ورزید  پس»

یابید؛  می  امان دارید و می  را نگه  یعنی: خویشتن «پرهیزید می»  روزی  و وحشت  عذاب

وهراسها و   هول  شدت  سبب  به  خردسال  و اطفال «گرداند را پیر می  کودکان  که»

روز   آن  هراس و  ترس  از شدت  کنایه  شوند. این سفید می  موی  در آن  آن  های زلزله

پیر و   زودهنگام طور  و او را به  را ضعیف  انسان  نیروی  و پریشانی  زیرا غم  است

 کند. می  فرتوت

 

 ەئ  وئ    وئۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ    ۈئ   
  شکافته . و آن  و عظیم  سخت  و هراس  هول  سبب به «گردد  روز شکافته  در آن  آسمان»

یعنی:  «است  گرفتنی  انجام هللا  عدهو  البته»  است  فرشتگان  آمدن فرود  برای  شدنش

 . است  روز، شدنی  این  او بر آوردن  وعده  ناخواه  خواه
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 ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     
  ای موعظه یعنی: پند و «است  ای تذکره»  سوره  در این  دهنده بیم  آیات «این  گمان بی»

  طاعت  وسیله به «گیرد  در پیش  اهیپروردگار خود ر  سوی خواهد به  تا هر که»  است

  خشنودی  به او را  که  است  ، راهی راه  این  . پس توحید است  عقیده  آن  پایه  مهمترین  که

 گرداند. می  نایل  در بهشت خداوند

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  

ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  

ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  

 ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
  سوم  و یک  آن  و نصف  شب  دوسوم  به  تو نزدیک  داند که می  پروردگارت  گمان بی»

 نماز و نیایش  ادای  مقدار را برای  آن  و گاهی  این  یعنی: گاهی «خیزی را برمی آن

  یعنی: فقط جمعی «خیزند تواند برمی  همراه  که  از کسانی  و نیز گروهی»  خیزی برمی 

بر   مواظبت  به  همه  خیزند ولی برمی  مقدار را همراهت  ، یا آن نیز این  اصحابت از

 یعنی: «کند می  گیری و روز را اندازه  شب  که  و خداست»ندارند   اییتوان  شب قیام

  کند، گاهی می  ریزی سنجد و برنامه آنها می  و روز را بنا بر حقیقت  شب  های اندازه

افزاید  می  و بر آن  کاسته  گرداند و از این می  متفاوت  برابر و گاهی  آنها را با هم  اندازه

یعنی:  «کرد توانید نمی  را احاطه  شما هرگز آن  که»ظهور   علم  به «خداوند دانست»

  آورید مگر به نمی  مقادیر تاب  را بر آن  شب  شما هرگز قیام  که  دانست خداوند

  و برای «بر شما  بازگشت  رحمت  به  پس»  است  امر حرج  و در این  و مشقت  سختی

  ، این عاجز شدید بنابراین  آن  به  پرداختنداد زیرا از   رخصت  شب  قیام  شما در ترك

  گیری شما ساقط و آسان  ذمه را از  شب  قیام  و فریضه  را از شما برداشت  سنگین  تکلیف

  نازل  ژٻ   ٻ   پ   پ  ژ   آیه  چون» گوید: می  گردانید. مقاتل  سختی  را جانشین  و تخفیف
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  توانست نمی  شخص  گاهی  بود که  چناندشوار آمد و  بر مؤمنان  تکلیف  گردید، این

  آن  تا بامداد به  خاست برمی  نماز شب  به  وقتی تمییز دهد لذا  آن  را از ثلث  شب  نصف

امر   از اثر این  بگذراند پس  قیام  را به  از حد معین مبادا کمتر  که آن  داد از بیم می  ادامه

  خدای  بود که  زرد شد، همان  کرد و رنگهایشان  ورم  مؤمنان  پاهای  شد که  دشوار، چنان

ساقط گردانید. اما   ایشان  را از ذمه  نماز شب  آورد و فرضیت  رحمت  بر ایشان  عزوجل

،  ماند. بنابراین  خود باقی  حال  به ص  اکرم  در مورد رسول  فرضیت  ، این گفتیم  که چنان

  این بر  صحیح  و احادیث  است  امت  ر حق)تهجد( د  نماز شب  فرضیت  ناسخ  کریمه  آیه

باشد. در  می  گانه پنج  فقط نمازهای  امت  در حق  فرض  نمازهای  دارند که  امر صراحت

از  آیا غیر پرسید: ص  اکرم  از رسول  ای کننده سؤال  که  است  آمده  شریف  حدیث

  که این مگر  نه»ودند: ؟ فرم هست  من  بر عهده  هم  دیگر نمازی  گانه پنج  نمازهای

 «. دهی  انجام  داوطلبانه

میسر   بر شما از نماز شب  یعنی: هر چه «بخوانید  شود از قرآن میسر می  هر چه  اینک»

  از باب  ، نماز است مراد از قرائت  . پس مشخصی  وقت  تعیین  شود بخوانید، بدون می

باشد، در نماز  و مقدور  آسان  از قرآن بر شما  را که  . یا آنچه کل  جزء و اراده  اطالق

  بکشید. سدی را انتظار  خاصی  وقت  رسیدن  که آن بخوانید، بی  و در غیر آن  شب

صد   در شب  هر کس» گوید: می  حسن«.  است  مراد از مقدار میسر؛ یکصد آیه»گوید:  می

را   صد آیه  در شب  کسهر »گوید:  می  کعب«. کند نمی  با او محاجه  را بخواند، قرآن  آیه

قاممن»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان «.شود می  نوشته  قانتان  بخواند، در زمره

ةآيبألفقام،ومنالقانتينمنكتبآيهبمائةقام،ومنالغافلينمنيكتبلمبعشرآيات

  نوشته  بپردازد، از غافالن  قرآن از  آیه  ده  تالوت  به  :  هر کسالمقنطرينمنكتب

  شود و هر کس می  نوشته  کند، از قانتان  را تالوت  قرآن از  صد آیه  شود و هر کس نمی

  داده  پاداش  قنطاری  اندازه به  یعنی«.  است  کند، از مقنطران  را تالوت  از قرآن  هزار آیه

 . است  و بسیاری  هنگفت شود. قنطار: مقدار می

  شب  قیام  وتوان لذا تاب «از شما بیمار خواهند بود  بعضی  که  داشت  وند معلومخدا»

  خداوند طلب  کنند و از فضل سفر می  در زمین  که  و دیگرانی»  را نخواهند داشت
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  که  الهی  روزی  طلب  و به  منافع  و کسب  تجارت  برای  یعنی: در زمین «نمایند می  روزی

 روی  کنند از این نیاز دارند، سفر می  آن  به  شان زندگی  ذرانو گ  امر معیشت در

 پس «کنند خدا کارزار می  در راه  که  و دیگرانی»را ندارند   داری زنده شب  وتوان تاب 

  انجام  دشوار جهاد را هر دو با هم  و تکالیف  شب  قیام  را ندارند که  این  وتوان تاب 

را   جویانی مال و  مجاهدان  درجه  آیه  در این  عزوجل  خدای  که  کنیم می  دهند. مالحظه

 برابر گردانیده  هم با هستند،  خویش  خود و خانواده  برای  حالل  نفقه  کسب  در طلب  که

  منزله  به  حالل  روزی  تأمین  برای  مال  کسب  که  است  بر آن  خود دلیل  این  پس  است 

را   طعامی  که  نیست  ای فروشنده  هیچ»است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  جهاد است

  وی  منزلت  که فروشد مگر این می روز  نرخ  را به  برد و آن می  شهر دیگری  به  از شهری

  را تالوت  آیه  این ص  حضرت  آن  سپس«  شهداء است  منزلت  عزوجل  در نزد خدای

 کردند.

 و از  میسر شد از نماز شب  یعنی: هر چه «انیدبخو  میسر شد از قرآن  هر چه  پس»

 اشعار  حقیقت  و بر این  است  رخصت  تأکید و تثبیت  بخوانید. تکرار امر برای  قرآن

 خود  حال  به  آن  استحباب  ولی  است  ساقط شده  نماز شب  هرچند فرضیت  دارد که

 یعنی: «را بدهید  زکات و»را   یعنی: نماز فرض «و نماز را برپا دارید»  است  باقی

  پنجم  در سال  راجح  بنا بر قول  . زکات است  شده  شما فرض  در اموال  را که  زکاتی

  کسانی  بر قول  دلیل  است  مکی  که  آیه  این»گوید:  کثیر می  گردید. اما ابن  فرض  هجرت

  بیان  در مدینه  آن  یمقادیر و نصابها  شد ولی  فرض  در مکه  گویند: زکات می  باشد که می

نیکو   انفاقی  به خیر  خود در راه  یعنی: از اموال «نیکو بدهید  خدا وام  و به»«. گردید

  زکات  و پرداختن هللا سبیل  ، در جهاد فی خویش  بر خانواده  کردن  کنید؛ با خرج  انفاق

  هر عمل «تیدفرس می  خیر پیش  خود از عمل  برای  و آنچه»  نافله  و صدقات  فرض

  را نزد خداوند به  آن» ذکر نشد  که  ذکر شد و آنچه  که  از آنچه  باشد، اعم  که  خیری

  را تا آستانه  آن  که خیری  اعمال  به  نسبت «بهتر و بزرگتر خواهید یافت  اعتبار پاداش

ید تا بعد از کن می  وصیت  خویش  بعد از مرگ  آن  اجرای  اندازید، یا به تأخیر می  به  مرگ

از شما   یکی  مال»... است:   آمده  شریف  شود. در حدیث  آورده  بیرون  از مالتان  مرگتان
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را   انفاقش  که  و آنچه  است  فرستاده  پیش (خود  از مرگ  قبل)  که  است  چیزی  فقط آن

  یبرا «بخواهید  خداوند آمرزش و از»«.  است  وی  وارث  ، مال تأخیر انداخته به

  گمان بی»نیستید   عاری  حسنات  در انجام  و کوتاهی  گناه  زیرا از ارتکاب  گناهانتان

  آمرزش  از وی  که  کسی  برای  یعنی: بسیار آمرزگاراست «است  خداوند غفور رحیم

 کند.  رحم  طلب  وی از  که  کسی  برای  است  بخواهد، بسیار مهربان
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 ﴾ دثرم  سوره ﴿
 . است  ( آیه59)  ارایو د  است  یکم

 

  رسول  که«  پیچیدن بر خود  جامه تدثر:«  با صفت  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

  ؛ و او کسی مدثر متدثر است  شد. اصل  نامیده« مدثر»اند،  شده  موصوف  آن  به صخدا 

 کند.  بخوابد، یا خود را گرم پیچد تا درمی  خویش  جامه  خود را به  که  است

  رسول بر  وحی  ارسال  اند که: چون کرده  روایت  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

بر   درخشانی نور  او را همچون  آمد و ایشان  نزد ایشان  آغاز شد، جبرئیل صخدا 

  تکان  عظیم  منظره  آن  ، از مشاهده دیدند. پس  نشسته  و زمین  آسمان  در میان  تختی

  خود نزد خدیجه  منزل  آمدند، به  هوش به  افتادند و چون  بر زمین  و بیهوش  هخورد

بپیچانید! مرا در   جامه فرمودند: مرا در  خواستند و بر خود ریختند سپس  و آبی  بازگشته

از   شد. بخاری  نازل  سوره این  گاه پوشانیدند. آن  بر ایشان  ای قطیفه  بپیچانید! پس  جامه

ھ  ژ گردید،   نازل  از قرآن  که  چیزی  اولین»فرمود:   که  است  کرده  وایتر جابر

چ  چ  چ  ژ شده:   نازل  آیات  اولین  آنند که  به  قایل  اما جمهور مفسران«. بود  ژھ

  آیات  که: اولین  است  این  یاد شده  رأی دو  میان  جمع  بود. وجه« 1/ علق»  ژڇ  ڇ  

  سوره  ، این(در آغاز بعثت  آن  موقت  انقطاع  یعنی)  وحی  فترت  دورانبعد از   شده  نازل

 بود.

 

 ھ  ھ       ے  
  پنهان  و خود را در زیر آن  ردا بر سر کشیده  که «بر خود پیچیده  مرد جامه  ای»

  که  است  خدایند. دثار: رواندازی  مراد از مدثر رسول  اجماعا برآنند که  . مفسران ای کرده

« شعار«  داخلی  شود و لباس می  ، پوشیده است چسبیده  تن  به  که  ای داخلی  لباس  بر باالی

 شود. می  نامیده
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 ے   ۓ      ۓ  
و   را بیم  مکه  یعنی: بپاخیز و اهل «ده  برخیز و بیم»  بر خود پیچیده  مرد جامه  ! ای آری

 نیاورند.  ایمان  برحذر دار؛ چنانچه  را از عذاب  و آنان  هشدار ده

 

 ڭ  ڭ  ڭ  
  را به امور خود  دهنده یعنی: سرور، فرمانروا و سامان «را تکبیر گوی  و پروردگارت»

در  و نباید غیر او  کن  وصف  و عظمت  بزرگی  و اورا به  ده  اختصاص  تکبیرگفتن

  یتمأمور ،خداوند  بزرگداشت  بدون  رساند که می  کند. این  جلوه  بزرگ  چشمت

 رسد. سر نمی )انذار( نیز به  دهی بیم

 

 ڭ  ۇ     ۇ   
  مردم باشد زیرا اگر  و آراسته  نیز پاك  باید ظاهرت  پس «دار  خود را پاك  های و جامه»

  بسا که  گذارند وچه می  دعوتش  حساب  را به  بینند، این  ناموزون  دعوتگر را با ظاهری

.  هاست از پلیدی  لباس  کردن  مراد، پاك  ز زنند. پسسربا  دعوتش  از پذیرش  سبب  بدین

، مراد از  تأویل  لذا با این «.بدار  پاکیزه  را از گناه  نفست»گوید:  می  آن  در معنی  اما قتاده

کرد،  وفا نمی  خداوند متعال عهد  به  را که  شخصی  زیرا اعراب  است  نفس  طهارت  آن

  آراسته  صالح  لباس  و به  کرده وفا  عهد وی  به  را که  نامیدند و کسی می  پلید جامه

عادتا   حسی  زیرا طهارت  است  صحیح  نامیدند. و هر دو معنی می  جامه بود، پاك می

نیز   قضیه  عکس  که باشد چنان می  گناهان از  دوری  یعنی  معنوی  با طهارت  متالزم

 باشد. می  همراه  گناهان  یاریبس با  وجود پلیدیها گاهی  که چرا  است  صحیح

 

 ۆ     ۆ   ۈ  
  نکن  را فروگذار و آنها را پرستش  و مظاهر شرك  یعنی: بتان «کن  دوری  و از پلیدی»

  به  که  است  ، عذابی راء و کسر آن  ضم  . رجز: به است  عذاب  آنها سبب  زیرا پرستش

  امور، به  از این صپیامبر   نهی  که  استذکر   آید. شایان می  دنبال  به  اثر معصیت  عنوان
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خدا   از رسول  دلیل  این  به  نهی  بلکه  از اینها نیست  چیزی  به  ایشان  بودن  آلوده  معنی

  به  ایشان  ، توصیه آیات و الگو هستند و نیز مراد  قدوه  ایشان  شود که آغاز می ص

  حق  فرموده  خطابها مانند این  این  پس  امور است  این  بر رعایت  و مواظبت  مداومت

  پیامبر! از خدا بترس  ای» : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژاست:   تعالی

در   آن  و امثال  خطاب  مراد از این  ، که«1/   احزاب« » نکن  اطاعت  و منافقان  و از کافران

  دن از چنینو استمرار در پرهیز نمو  مداومت  به  ایشان  ، سفارشصمورد پیامبر 

 . است  اموری

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
  که  است  آمده  چهار قول  آیه  این  معنی  در توضیح «کنان طلب  مگذار فزونی  و منت»

 است:  کرده  نحو نقل  این  کثیر آنها را به ابن

  منت  پروردگارت ، بر کنی می  را تحمل  آن  که  نبوت  های ـ در برابر دشواریها و سنگینی1

 ار.نگذ

  که  و بر بخششی  ببخش خدا  رضای  را برای  ، آن بخشیدی  چیزی  کسی  به  ـ چون 2

تو   بخششهای  بلکه  بگیری  بیشتر از آن  که  نبخش  آن  جهت نگذار و به  ، منت کنی می

جود   اهل  اخالق از  دنیا؛ و این  خاطر طلب به  باشد، نه  عزوجل  خاطر خدای باید فقط به

 . است  و کرم

از   و عوضی  نخواه  افزون  پاداشی  ، از مردم کنی می  که  و تبلیغی  ـ در برابر امر نبوت 1

 دنیا برنگیر.

  دوم  کثیر معنی نشو. ابن  و ضعیف  ، سست دهی  خیر را بسیار انجام  اعمال  که ـ از این 4

 . است  داده  را ترجیح

 

 ۅ  ۅ  ۉ   
  زودی  به  که  ای گردیده  کار عظیمی  یعنی: متحمل «کن  شکیبایی  پروردگارت  و برای»

و باید   کن  شکیبایی  در دعوتت  با تو خواهند جنگید پس  بر سر آن  و عجم  عرب
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که:  این  خالصه باشد.  عزوجل  خدای  رضای  ، برای بینی می  که  بر آزارهایی  ات شکیبایی

دیگر   محکم  پایه ، دوص  حضرت  نآ  اخالق  و کمال  عقل  بعد از کمال خداوند

 . جود و صبر است از:  عبارت  دو پایه  ، آن گذاشت  بنیان  ایشان  دعوت  موفقیت  برای

 

 ۉ  ې    ې  ې    ې  
،  است در صور  دوم  مراد از ناقور در اینجا، دمیدن «شود  در ناقور دمیده  چون  پس»

بسیار   است  روزی  آنان  روی  زیرا پیش  باش شکیبا  فرمود: بر آزارشان  تعالی  حق  گویی

كيف»است:   آمده  شریف  شوند. در حدیث می  افگنده  کار، در آن  سرانجام  که  هولناك

التقمالقرنوصاحبنعمأ متيجبهتهوحنيالقرنقد فقالفينفخيؤمرينتظر صحابأ؟

:  توكلنااهلل،عليالوكيلونعم قولواحسبنااهلل؟قالاهللفماتأمرنايارسول: ص اهللرسول

  و پیشانی  گرفته  را در دهانش  بوقش ، بوق  صاحب  که  درحالی  باشم  شادمان  چگونه

شود  می  داده  دستور دمیدن  وی  به  وقت  چه  که  و منتظر است  را نیز فرود آورده  خویش

رسول ؟ هللا دهید یا رسول ما را دستور می چیز  چه  به  گفتند: پس  تا بدمد؟ اصحاب

و او   است  خدا ما را بس :توكلنااهلل،عليالوكيلونعمحسبنااهللفرمودند: بگویید؛   مبارك

 «. کردیم  توکل  عزوجل  ، بر خدای است  نیکو کارسازی

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  
  که  مؤمنان  برخالف «نیست  آسان  ؛ بر کافران تاس  ، روز دشواری روزی  چنین  پس»

گردند   بهشت وارد  شوند تا سرانجام می  راهنمایی  بیشتر از آن  آسانی به  ای دائما از آسانی

  که  است  را فهمیده  معنی  نیست( این  آسان  از عبارت: )بر کافران  عباس ابن  که چنان

را «  خطاب  دلیل»  که  کسانی  برای  است  مستمسکی  . این است  آسان  روز بر مؤمنان  آن

 دانند. می  حجت
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 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
  ذکر کرده  معنی  سه  آیه  این  برای  نسفی «واگذار  او را تنها آفریدم  که  مرا با کسی»

 است:

  ، نه است  بوده تنها  مادرش  در شکم  که  آفریدم  او را درحالی  که  ـ مرا واگذار با کسی1

 . فرزندی  و نه  است  داشته  مالی

 . ام از او، تو را بسنده  گرفتن  در انتقام  ـ مرا تنها با او وا گذار زیرا من2

  با من  کسی  وی  و در آفرینش  ام او را آفریده  تنهایی  به  خودم  که  ـ مرا واگذار با کسی1

 . است  نداشته  مشارکت

 بر  آمد و ایشان صخدا   نزد رسول  مغیره اند: ولیدبن گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  چون پدید آمد.  و انعطافی  رقت  قرآن  از استماع  بر وی  گویی  خواندند پس  قرآن  وی

خواهند تا  می  ، قومت گفت: عموجان  وی  رسید، نزد ولید آمد و به  ابوجهل  خبر به  این

تا از   ای محمد رفته تو نزد  اند که ند زیرا خبر شدهنمای  و تقدیمت  را گرد آورده  مالی

  من  که  دانی زیرا تو می  نیست  . ولید گفت: چنین ، برخوردار گردی است  نزد وی  آنچه

  بگو تا این  محمد سخنی  درباره  گفت: پس  . ابوجهل هستم  افراد قریش  از ثروتمندترین

  وی  . ولید گفت: درباره داری  نفرت و از او  هستی  تو منکر وی  برسد که  قومت  خبر به

وجود دارد   شعر مانند من  داناتر به  مردی  شما نه  در میان  خدا که  ؟ سوگند به بگویم  چه

  از اینها شباهتی  چیزی  او به  سخن  سوگند که خدا ، به آن  رجز و قصیده  داناتر به  و نه

و   و رونق  رنگ  و بر سخنش  است  حالوتی او را  سخن  خدا سوگند که  ندارد و به

  کننده سیراب  دار و فرود آن میوه  مثمر مانند درخت و  بخش لذت  ، فراز آن است  صفایی

  سخنی  و هیچ  برتر است  وی  سخن  گمان بی  است  حیات  آب  مانند چشمه  و پربرکت

  ، ورشکسته است  فروتر از آن  را که  هر سخنی  سخنش  گمان بی شد و  فراز نتوان  بر آن

  سخنی  وی  شوند تا درباره نمی  از تو راضی  گفت: اما قومت  ابوجهل سازد. می  و ویران

هذا سحر »گفت:   گاه آن  او بیندیشم  تا درباره  بده  اجازه  من  به  گفت: پس . ولید نگویی

  کند! پس می  خود نقل غیر را از  محمد آن  که«  است  شده  نقل  جادویی  سخن  یؤثر: این

 شد.  نازل  آیه  این
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 ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  
 بود.  ثروتمند مشهوری  مغیره  زیرا ولیدبن« او بخشیدم  به  فراوان  و مالی»

 

 ی  ی  ی  
حاضرند،   در مکه  همراهش  که  او بخشیدم  به  یعنی: فرزندانی «حاضرشده  و فرزندانی»

و   رزق  وجوی جست  در سرزمینها برای  شدن  پراکنده  به  ازینی  کنند و نه می  مسافرت  نه

دار  عهده  و خادمانشان  غالمان  بود پس  فراوان  پدرشان  مال  که  جهت  دارند، از آن  روزی

برخوردار   وجود و حضور پسرانش  و لذت  از نعمت  مسافرتها بودند و ولید همیشه  این

  به  از آنان  تن  پسر بودند و سه  همه  که  داشت فرزند  هکه: او جمعا سیزد  است  بود. نقل

 آوردند.  ایمان   خالد، عمار و هاشم  نامهای

 

 ی  جئ   حئ  مئ  
  ریاست عمر،  ، طول مادی  او در زندگی  یعنی: به «دادنی وسعت  دادم  وسعت  و برایش»

تا بدانجا  ؛ ر عطا کردمبسیا  و میدانی  و امکان  خوش  و نفوذ و اعتبار، عیشی  در قریش

  ریاست  استحقاق بودند. یعنی: او در  داده  لقب  )وحید( قریش  و دردانه  او را ریحانه  که

 . است  ویکدانه ، یک آنان  و پیشوایی  و رهبری

 

 ىئ  يئ    جب  حب  خب  
 شکر این  که  او در حالی  و امکانات  و جاه  بر مال «بیفزایم  دارد که  طمع  هم باز»

 . است  جا نیاورده ، به است  آن  تکالیف  دادن  و انجام  اسالم  همانا پذیرش  ها را که نعمت 

 

 مبىب  يب      جت        حت  خت  مت  
 ما  آیات  زیرا او به»  افزایم ها را بر او نمی نعمت  یعنی: هرگز این «حاشا و کال»

 ص خویش بر پیامبر  که  یاتآ  این  و به  ما است  آیات  یعنی: او دشمن «است  ستیزنده
 باشد. ، کافر می ایم آورده فرود
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 ىت  يت  جث   
  سخت  او را درگیر عذاب  زودی یعنی: به «دهم  بر او تکلیف  سنگین  مشقتی  زودا که»

  چیز سنگینی  برانسان  که  است  نباشد. ارهاق: آن  در آن  راحتی  هیچ  که  کنم می  و سنگینی

  است  در دوزخ  کوهی« صعود» قولی: نباشد. به  وی  در توان  آن  اشتبرد  شود که  تحمیل

  او به  که  است  در دوزخ  از آتش  کوهی صعود»است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان

  گذارد، دستش می  خود را بر آن  دست  چون شود پس می  ساخته  مکلف  بر آن  باال رفتن

  گردد و چون خود برمی  حال  به  دارد، دستش برمی خود را  دست  شود و چون می  ذوب

خود   حال  دارد، به را برمی  آن  شود اما وقتی می  ذوب  گذارد، پایش می  را بر آن  پایش

 «.گردد بازمی

 

 ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  
 صمحمد  و  قرآن  درباره  مغیره یعنی: ولیدبن «نمود  کرد و بررسی  او تأمل  هرآینه»

 ص  حضرت  آن  درباره  سخنش  کرد تا سرانجام  و سنجش  و نزد خود بررسی اندیشید
 کرد و فرمود:  او را نکوهید و مذمت  سبحان  خدای  بگوید. پس  چه  کرد که  را آماده

 

 ٻ  پ        پ      پ  
  و به  چگونه یعنی: «سگالید  چگونه»باد   بر وی  و عذاب  یعنی: لعنت «باد  کشته  پس»

  از وی  قریش  که باطلی  سوی به  کرد و چگونه  و سنجش  را بررسی  سخنش  حال  امینکد

 برد.  خواستند، راه می

 

 پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  
  داللت امر  بر این « ثم».  است  مبالغه  تکرار برای «سگالید  بر او باد، چگونه  باز مرگ»

 بزرگ  برای  تعابیر همه  . این مؤکدتر است بیشتر و  در بار دوم  بر وی  نفرین  کند که می

 . است  مضاعف  عذاب  برای  و سزاوار بودنش  وی  جرم  نمودن 
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 ٺ  ٺ     ٺ  
  طعن  آن  در حقانیت  کند و چگونه  را دفع  چیز قرآن  کدامین  به  که «باز درنگریست»

 . درنگریست  قومش  های بزند، یا در چهره

 

 ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  
  و چهره»بزند   طعن  را با آن  تا قرآن  نیافت  چیزی  چرا که «کرد  رو ترش  گاه آنو »

 تر از : سخت «بسر»شد.   و دگرگون  کشیده  درهم  اش یعنی: چهره «کشید  درهم

 . است  ترشرویی

 

 ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  
 . قرآن  حقانیت  به  نهادن  از گردن «و تکبر کرد»  و ایمان  از حق «گردانید  باز پشت»

 

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  
  که  نیست  جز جادویی  قرآن  یعنی: این «نیست  فراگرفته  جز جادویی  گفت: این  پس»

  آن  ، خود دلیل شیوه  بدین  وی  العمل عکس  . البته است  کرده  نقل  را از دیگران  محمد آن

  خویش  در دل  بود چرا که  درونی  درگیر تناقض  آنقر  او در ابراز نظر پیرامون  که  است

از   ولی  داشت  اندرونی  قناعت  ایشان  حقانیت  کرد و به می  را تصدیق صخدا   رسول

  قریش  در میان  وی  و ریاست  زعامت کرد تا را انکار می  ایشان  عناد، صداقت  روی

 گفت:  جهت  محفوظ بماند، از این

 

 ڄ            ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ
  این  بیان .خداوند  کالم  نه  بشر است  سخن  یعنی: قرآن «نیست  جز گفتار آدمی  این»

  که  بعد از آن ، گفت  قومش  ارضای  را فقط برای  سخن  این  مغیره  ولیدبن  که  امر گذشت
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  د، اعترافدار  مانندی بی و  مخصوص  و رونق  و شکوه  شیرینی  قرآن  که  حقیقت  این  به

 کرد.

 

 ڃ  ڃ      ڃ  
 . است  دوزخ  سقر: از نامهای «درآوریم  سقرش  به  زودا که»

 

 ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  
  باقی  نه»  است  دوزخ  شأن  نمودن  بزرگ  برای  آیه  این «سقر چیست  که  دانی  و تو چه»

گذارد زیرا  می  شود، باقی  افگنده  در آن  را که  کسی  نه  دوزخ «کند رها می  گذارد، نه می

  آن  کند بلکه  هالکش کند تا او را رها می  سوزاند و نه را می  و عروقش  و پوست  گوشت

را از نو بچشد   عذاب گردد تا مجددا برمی  وی  تن  به  دوباره  و پوست  گوشت

  در معرض  دورودرازی  از مسافتهای  ی: دوزخیعن «بشر  برای  است  آشکارشونده»

  بینند. شایان را آشکارا می  ، آن است  و هولناك  بزرگ  از بس  که طوری به  آنهاست  دیدگان

  بدین ژ ڍ  ڌژ دیگر:   قولی . به است  مفسران بیشتر  ، برگزیده معنی  این  که  ذکر است

  های پوست  چرا که  است  سیاهی  تها بهپوس  رنگ  تغییر دهنده  دوزخ  که  است  معنی

 گرداند. می  سوزاند و سیاه را می  دوزخیان

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
  که اند گمارده  از فرشتگان  کس  نوزده  یعنی: بر دوزخ «است  نگهبان  نوزده  بر آن»

  فرشته  یک  زیرا وقتی  انکار نیست  امر محل  این»گوید:  می  باشند. ثعلبی می  آن  نگهبانان

  بر عذاب  فرشته  نوزده  ندارد که  استبعادی  هیچ  کند پس  را قبض  خالیق  تمام  ارواح

.  است  فرشتگان  اصناف از  صنف  قولی: مراد نوزده به«. باشند  موکل  از خالیق  بعضی

  رؤسا و سرگروههای  کس  نوزده  این  که  است  این  صحیح هللشاءا ان»گوید:  می  قرطبی

  ای و لفظ بشری  عبارت  آنها را هیچ اند اما شمار تمام بر امر عذاب  برگمارده  رشتگانف
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 : ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ فرماید:  می  خداوند متعال  که تواند چنان نمی  تصویر کشیده  به

  روایت  به  شریف  در حدیث« داند دیگر نمی  جز خود او کسی را  پروردگارت  لشکریان»

لهابجهنميؤتي»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است آمده دمسعو بن هللعبدا يومئذ

شود  می  آورده  روز جهنم  در آن :يجرونهاملكلفأسبعونزمامكلزمامامعلفأسبعون

  اند که هفتاد هزار فرشته  هر مهاری  همراه ، به هفتاد هزار مهار است  آن  برای  که  در حالی

 .«کشند می را  آن

از   از یهود از مردی  اند: گروهی کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

خدا   رسول او نزد  کردند پس  سؤال  جهنم  نگهبانان  درباره صخدا   رسول  اصحاب

 شد.  نازل  آیه  این  ساعت  در آن  . هم گذاشت  در میان  را با ایشان  سؤال  آمد و این ص

 

ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ژ  ژ  ڑ

ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ائ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        

شد،   نازل ژڎ  ڎ  ڈ   ژ   آیه  اند: چون گفته  هکریم  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

از شما  آیا هر صد مرد  یاور ندارد؟ پس  تن  از نوزد ده  گفت: آیا محمد بیش  ابوجهل

  نازل  آیه  این  شوند؟ پس  خارج  از دوزخ  از آنها را بگیرند سپس  یکی  عاجز از آنند که

  جمحی  کلده  بن شدابواأل  نام به  قریش از  است: مردی  آمده  دیگری  گردید. در روایت

  شما را به  فرشته  تن  نوزده ! قریش  گروه  گفت: ای 1بود  بسیار نیرومند و پهلوان  که

  تن  نه  چپم  و با شانه  از آنان  تن  ده  راستم  شما با شانه  از جای  نیفگنند زیرا من  هراس

 د:گردی  نازل  . پس کنم می  را دفع  از آنان

                                                           
زیر  کشیدند تا از را می  آن  تن  ایستاد و ده گاو می  پوست  بر روی  نیرومند بود که  چنان  پندار آنان  او به 1

گوید:  می  شد. سهیلی نمی  آورده  بیرون  شد و از زیر پایش می  پاره پاره  سازند اما پوست  خارج  پایش

تو   مغلوب  با خود فراخواند و گفت: اگر در کشتی  گرفتن کشتی  را به صخدا   رسول  او بود که هم»

  نیاورد. نقل  ایمان  ساختند ولی  مغلوب  بارها او را در کشتی صخدا   و رسول  آورم می  ایمان تو  ، به گشتم

 گرفتند.  ز کشتینی«  رکانه»با  صخدا   رسول  که  است
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 توان و  تاب  کسی چه  پس« ایم نگماشته  را جز از فرشتگان  دوزخ  و ما نگهبانان»

در  گرداند  خویش  را مغلوب  تواند ایشان می  کسی را دارد و چه  با فرشتگان  رویارویی 

آنها   ترین او، خشمگین  حق  برای  عزوجل  خدای  خلق  ترین برپادارنده  ایشان  که  حالی

  ایشان و ما شمار»هستند؟   و هجوم  در قوت  خلق  ترین و قوی  و نیرومندتریناو   برای

  برای  وامتحانی  را آزمایش  یعنی: شمار نوزده «ایم نگردانیده  کافران  برای  ای را جز فتنه

  شود و خشم  دوچندان  گفتند تا عذابشان  را که  و آنها گفتند آنچه  ایم گردانیده  کافران

  یعنی: تا یهود و نصاری «کنند  یقین  کتاب  تا اهل»گردد و   افزون  بر آنان خداوند

  در مورد شمار نگهبانان  قرآن  بیان  که  جهت  کنند بدان  حاصل  یقین  قرآن  حقانیت  به

خود   در ایمان  ایمان  اهل»تا « و» دارد  کامل  موافقت  آنان  منزله  ، با کتب دوزخ

  و مسلمانان  کتاب  و تا اهل»بینند  می با خود را  کتاب  اهل  موافقت  که  گاه آن «بیفزایند

. یا  است  ، حق هست  در قرآن  هر چه  بینند که زیرا می  قرآن  در حقانیت «نکنند  شک

در   که  و تا کسانی»  است  تن  نوزده  دوزخ  شمار نگهبانان  امر که  نکنند در این  شک

در   و نفاق  و شبهه  ، وجود شک مراد از بیماری «بگویند  است»  اقنف «بیماری  دلهایشان

  مثل  خدا از این»که:   و غیرآنان  مکه  از مردم «کافران»تابگویند  «و»  آنهاست  دلهای

انگیز  شمار تعجب  این  یعنی: خداوند از بیان «؟ است کرده  اراده را  چیزی  چه  آوردن

  ؟ چرا آن است  داشته  را اراده  چیزی  ، چه است  مثل  مچونخود ه  غرابت و  در دوری  که

 فرمود:  در رد شبهاتشان  تعالی  ؟ حق تن  مثال بیست  گردانید نه  تن  را نوزده  فرشتگان

 را خواهد هدایت  کند و هر که می  را خواهد گمراه  خداوند هر که  سان  بدین»

 نمودن  شمار و هدایت  این  منکران  سازی راهاز گم  که  مانند آنچه  یعنی: به «کند می 

  کند. البته می  را هدایت  و مؤمنان  را گمراه  کافران  عزوجل  ذکر شد؛ خدای  آن  باورمندان 

را بر   دوگروه  او این  که  نیست  این  تعالی  حق  نمودن  و هدایت  سازی گمراه  معنی

  . همچنین است  تعالی  حق  با عدل  امر منافی  سازد زیرا این مجبور می  و هدایت  گمراهی

کند  اجبار را اقتضا نمی ، است  تکلیف  آورنده  ایجاب  که  احکام  در مشروعیت  حکمت

  ، نقش و ثواب  عقاب  استحقاق و در  تکلیف  در انجام  و اختیار مکلف  ، اراده بنابراین

چیز بر   همه  امر که  این  . پس در کارنیست  اجباری خداوند  دارد و از سوی  اساسی
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امر   لذا اگر بنده  او نیست  رضای  معنی  شود لزوما به می  او واقع  اراده  اساس

  از دایره  ، نه گردیده  بیرون  اوست  رضای مورد  کرد، از آنچه  را مخالفت  پروردگارش

 . وی  مشیت

و زیاد   کم  ایمان  که  است  بر آن  دلیل ژ ڱ  ڱ  ں  ںژ عزوجل:   خدای  فرموده

اکثر علماء   رأی  و این  شود با معصیت می  و کم  شود با طاعت زیاد می  شود، یعنی می

  قبول  ایمان  حقیقت گویند: می  ـ که : ابوحنیفه  از علما ـ مانند امام  و کسانی  است

کنند  می  حمل  ایمان  لوازم و آثار و  را بر ثمرات  کریمه  کند، آیه را نمی  و نقصان  زیادت

  بسیارند پس  که  بس از «داند را جز خود او نمی  پروردگارت  لشکریان  و شماره»

  تعداد حکمت  این  او در تعیین  ولی  دشوار نیست  بر وی  تن بر تعداد نورده  افزودن

  ما ایشانتنند ا  نوزده  دوزخ  هرچند نگهبانان  دانید پس را نمی  شما آن  دارد که  ای ویژه

  کس  سبحان  جز خدای را  شمارشان  در اختیار دارند که  عظیمی  و لشکریان  همکاران

تئط،مافيهانألهاوحقالسماءطتأ»است:   آمده  شریف  داند. در حدیث نمی  دیگری

  آندرآمد و سزاوار   ناله  به  آسمان ساجدا هللجبهتهواضعالوملكإصابعأربعأموضع

  پیشانی  ای فرشته  که مگر این  نیست  در آن  چهار انگشت  کند زیرا جای  ناله  که  است

بشر   برای  جز پندی  و این»«.  است  نهاده  سجده  به  در آن  عزوجل  خدای  خود را برای

  برای  ای ذکر شد، جز پند و موعظه  آن  نگهبانان از شمار  که  و آنچه  یعنی: دوزخ «نیست

  همکار و مددکار محتاج  را بدانند لذا او هرگز به  تعالی  حق  قدرت  تا کمال  بشر نیست

 .  نیست

 

 ائ   ەئ      ەئ  
 «نیست  چنین» فرماید: و می  )سقر( سوگند خورده  بر وجود دوزخ  خداوند متعال  گاه آن

 ؛ است  یمعظ  منافع  همه  آن  دارای  که «ماه  سوگند به»گویند  می  منکران  که

 

 وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  
 آید؛  آن  دنبال و برود و روز به «برگرداند  پشت  ، چون شب  و سوگند به»
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 ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  
 پدیدار گردد؛  و از افق «شود  روشن  چون  صبح  و سوگند به»

 

 ېئ  ېئ    ېئ         ىئ  
  سخت و  ار بزرگبسی  از بالهای  یعنی: سقر یکی «از سترگهاست  یکی  آن  هرآینه»

  بالیی را به  خالیق  تعالی  حق  خدا سوگند که  به»گوید:  می  بصری  . حسن است

  را یکیصمحمد  آنان  یعنی: تکذیب« نهاإ«  قولی به «. است  نداده  بیم  بزرگتر از دوزخ

  یکی بشر،  سوی  به  دهنده بیم  است: فرستادن  این  . یا معنی است  بسیار بزرگ  از بالهای

 . است  رویدادها در هستی  از بزرگترین

 

 ىئ  ىئ            ی  
بشر و   دهنده بیم  قولی: قرآن . به است  ، دوزخ دهنده مراد از بیم «بشر را  است  دهنده بیم»

 باشد. می و وعید  وعده  متضمن  رو که آن ؛ از است  آن  هشداردهنده

 

 ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ         يئ  
 «جوید  بخواهد پیشی  از شما را که  هر که»؛  است  و هشداردهنده  دهنده بیم  قرآن ! آری

و خیر و   حق  کفر از راه  سبب  به «یا باز ایستد»  بهشت  سوی  و خیر یا به  حق  سوی به

 . بهشت  از جاده

 

 ىب  يب   جب         حب  خب  مب
مورد   و کردار خویش  از عمل  یعنی: هر کس «است  در گرو کردار خویش  هر کس»

،  است  خویش در گرو کار و کردار  عزوجل  و نزد خدای  گرفته قرار  و بازپرسی  مؤاخذه

 افگند. می  دهد و یا در هالکت می  را نجات  یا خویشتن  که

 



 

0320 

 جت   حت      خت     مت  
  لکهب خود نیستند  گناهان  در گروه  ایشان  که  یعنی: مگر مؤمنان «یمین  مگر اصحاب»

  نجات شوند و رها می  اند، از گرو و بازداشت داده  انجام  که  نیکی  اعمال  وسیله به

 یابند. می

 

 ىت  يت  جث     مث  
یعنی:  «کنند می  همپرسی»هستند   در بوستانهایی  یعنی: مؤمنان «هستند  در بوستانهایی»

 پرسند: کنند، یا می می  پرسی  و احوال  از همدیگر حال

 

 حج     ىث  يث   
یا از خود  پرسند، می  گنهکاران  احوال  به  دیگر راجع از یک  یعنی: مؤمنان «از مجرمان»

 گویند: می  آنان  به  خطاب  که حالی پرسند در می  کاران گنه

 

مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   

 جع     مع  
را   و بینوایان  نبودیم  گویند: از نمازگزاران درآورد؟ می  چیز شما را در دوزخ  چه»

 در  باطل  یعنی: با اهل «کردیم می  درایی هرزه  درایان و با هرزه  کردیم نمی  اطعام  هم

  با اوگمراه  شد، ما هم می  کشیده  گمراهی  به  گمراهی  و هرگاه  آمیختیم در می  باطلشان

  درایان و هرزه با فروروندگانصدر کار محمد »گوید:  می  آن  زید در معنی . ابن شدیم می

، شاعر  جادوگر است ، است  ، دیوانه گفتیم: محمد دروغگوست و می  رفتیم فرومی

 ...«. است
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 جغ  مغ  جف       حف      خف  
 «شمردیم می  دروغ»  است  روز قیامت  و جزا را که  یعنی: روز حساب «و روز جزا را»

 کشانید.  دوزخ  به دنیا گریبانگیر ما گردید و ما را  در زندگی  بود که  ار عاملچه  این  پس

 

 مف  ىف  يف     حق   
 . است  مراد از یقین: مرگ «آمد  سراغمان  به  یقین  که  تا آن»

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 شفاعت  که یعنی: چنان «سود ندهد  گران شفاعت  را شفاعت  آنان»حاال  «پس»

 سود  آنان  دهد، به سود می  و شایستگان  صالحان  به  و نیکان  یامبرانو پ  فرشتگان 

 . کافران  نه  است  مؤمنان  برای  شفاعت  دهد زیرا این نمی

 باشد. می  مؤمنان  برای  شفاعت  ثبوت  دلیل  آیه  این

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
  است  شده  را چه  کافران یعنی:« از اندرز رویگردانند  را که  آنان  است  شده  چه  پس»

 گردانند؟روی  عظیم  و موعظه  بر پند بزرگ  مشتمل  از قرآن  که

ېئ  ېئ    ېئ         ژ  و آیه: ژ  ې  ې  ې     ى  ى  ژ در آیه:   که  است  آن  دهنده  نشان  آیه  این

 . است  ترجیحا قرآن« نذیر»و «  ذکری»نیز مراد از  ژ ىئ  ىئ  ىئ

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
 ؛ و گریزان  رمان  هستند سخت  یعنی: مانند خرانی «اند کرده رم  خرانی  آنان  گویی»

 

 

 



 

0328 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
.  شیر است  قولی: قسوره به «باشند  گریخته»اند  تیر بسته  آنها را به  که «از تیراندازان  که»

  اند این همچنین گریزند شیر را ببینند، می  وحشی  خران  چون»گوید:  می  عباس ابن

  این  پس«. گریزند می  را ببینند، از ایشان صمحمد   حضرت  چون  که  مشرك  گروه

  سخت  قومی  آنان  داردکه می  و اعالم  و تحقیر نموده  تقبیح  سختی  را به  آنان  تشبیه

 اند. ابله

 

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 و بر او کتاب «شود  داده  سرگشاده  ای و نامها  به  خواهد که می  از آنان  هر کدام  بلکه»

 شد.  نازل صبر محمد   که شود چنان  نازل  ای و صحیفه 

 صمحمد  حضرت  به  اند: کفار قریش گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران
  ای گشاده  از ما نامه  یک سر هر  ، باالی خیزیم برمی  از خواب  که  گفتند: باید صبح

 . هستی  وی  تو رسول  که  مضمون  باشد بر این  قرار داشته خدا  زجانبا

 

 ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
از   آنان  که  است  این  حق»  بلکه  نیست  هرگز چنین خداوند  ! سنت نه «کال و حاشا»

پیشنهاد  را  معجزاتی  ترسیدند، چنین می  از دوزخ  زیرا اگر آنان «ترسند نمی  آخرت

 کردند. نمی

 

 ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  
  پندی  قرآن  که  است  این  حق»  پندارند بلکه می  آنان  که  نیست  چنان «کال و حاشا»

 . و روشن  کامل «است
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 ڃ  چ  چ  چ   
هر  گیرد و می  پند را از آن  پند گیرد، این  و از آن «را بخواند  خواهد، آن  هر که  پس»

 گردد. برمی  خودش  کار به  این  گرداند، منافع  خویش  العین  را نصب  آن  که

 

 چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
  مشیت  به  کار موکول  را؛ پس  هدایت  برایشان «خدا بخواهد  که و پند نگیرند جز آن»

از او   متقیان  که  است  سزاوار آن  تعالی  یعنی: حق «تقوی  اهل  اوست»  است  تعالی  حق

  یعنی: اوست «مغفرت  اهل  و اوست»  طاعاتش  به  و عمل  معاصی  بپرهیزند؛ با ترك

  توبه  که  است  نیز سزاوار آن را بیامرزد و  گناهانشان  با تقوی  مؤمنان  برای  که سزاوار آن

در  صخدا   رسول  که  ذکراست  را بیامرزد. شایان  را بپذیرد و گناهانشان  کاران توبه

تفسیر   را چنین  آیه  ، این است  کرده را روایت  آن  انس بن مالک  که  ذیل  شریف  دیثح

وعظمتهقدرتهجلتربكملكميقول»اند:  نموده أ؛ يجعلتقيأنأهلأنا لهإمعيفال

ومنغيري غيريمعييجعلأناتقي، لهفأناالها  و  قدرت  پروردگار شما که :أغفر

پروا   از من  که  هستم  سزاوار آن  فرماید: من می ، است  و باشکوه  سترگ  بس  وی  عظمت

با   امر که  از این  هر کس  نشود. پس  معبود قرار داده  با من  غیر از من  شود و لذا خدایی

 «. آمرزم قطعا بر او می  پرهیز کرد من قرار دهد،  از من غیر  خدایی  من
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 ﴾ تقيام  سوره ﴿
 ( آیه است.41)  و دارای  است  یکم

 

آغاز   قیامت به  با سوگند الهی  که  شده  نامیده«  قیامت«  سبب  بدین  سوره  : اینتسمیه  وجه

تأکید   آن  منکران و رد بر  حتمی  و بر وقوع  نموده  را بزرگ  آن  تا شأن  است  گردیده

 باشد.  گذاشته

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

بعد   در آیه  و هم  آیه  در این  هم ﴾ژ  ژ﴿در « ال» «روز قیامت  به  ورمخ سوگند می»

  علیه مقسم کنند زیرا اگر می  اضافه  تأکید قسم  را برای« ال«  کلمه  و اعراب  زاید است

  این  معنی  پس  جایز است  تأکید نفی  برای  از قسم  قبل« ال«  کلمه  باشد، آوردن  منتفی

  داللت  آن بر  مابعد آن  که  است  محذوف  قسم  جواب«.  خورم سوگند می تأکید  به»است: 

  روز قیامت  به خداوند  خوردن  قسم  البته«. شوید می  یقینا برانگیخته»کند، یعنی:  می

هر چیز از   به  که  اختیار است قطعا او صاحب باشد و می  آن  شأن  و تفخیم  تعظیم  برای

 بخورد. اهد، سوگندخو می  که  مخلوقاتش

 

 ک  ک  ک  گ    گ  
و   خود را بر کوتاهی  صاحب  که  نفسی  یعنی: به «لوامه  نفس  به  خورم و سوگند می»

  خیری  را بر اعمال  وی  که  است  مؤمن  ، نفس لوامه  نفس  کند و این می  مالمت  تقصیرش

کند  می  شر مالمت  بر ارتکابخود را   گرداند لذا مؤمن می  نادم  شده  فوت  از وی  که

.  است  نداده  بیشتر انجام  چرا از آن  کند که می  خیر نیز خود را مالمت  بر انجام  که چنان

  مالمتگر نفس را جز  مؤمن  من  که  عزوجل  خدای  سوگند به»گوید:  می  بصری  حسن

را   سخن  چرا آن ــ مثال   گوید: من زند و می می  ؛ او بر خود نهیب یابم نمی  خویش

  حدیث  بود؟ از این  چه  کس  با فالن  خوردن از غذا  بود؟ قصدم  چه  از آن  و نیتم  گفتم

رود و جلو  فاجر جلو می ؟... اما داشتم  هدفی  ، چه داشتم  خویش  با خویشتن  که  نفسی
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  از اهل  کس  هیچ»است:   اوگفته  هم«. کند نمی  را سرزنش  نفسش  گاه رود... و هیچ می

 «.کند می  خود را مالمت  نفس  در روز قیامت  که مگر این  نیست  آسمانها و زمین

  لوامه  آید که: نفس برمی  ـ چنین  است  کثیر گفته ابن  که ـ چنان  خالصه: از ظاهر آیه

  که معنایی  کند، به می  دو مالمت خود را بر خیر و شر هر  صاحب  که  است  نفسی

بر  خود را  در آخرت  که  کافر است  نفس  لوامه  نفس»گوید:  می  ما مقاتل. ا گذشت

 «.خورد می  حسرت  کند و بر آن می  مالمت  عزوجل  خدای  حق  در ایفای  کوتاهی

 

 گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
پوسید   که بعد از آن «آوریم او را گرد نمی  هرگز استخوانهای  پندارد که می  آیا انسان»

؟  آفرینیم نمی جدید  آفرینشی  بار به او را دیگر  پندارد که گردید؟ و آیا می  ندهو پراک

  سان . بدین آوریم می او را گرد  پوسیده  زیرا ما استخوانهای  باطل  است  پنداری  قطعا این

  استخوانهای  خورد که می هر دو سوگند  لوامه  و نفس  روز قیامت  به خداوند

کرد تا او را  خواهد  را زنده هر انسانی  گاه آورد آن را گرد خواهد  انانس  پاشیده درهم

 بدهد.  مناسبی  او جزای  به  و سپس  قرار داده  محاسبه مورد

گفت:  صخدا  رسول  به  ربیعه بن اند: عدی گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 صخدا   رسول دهد؟ می  روی  وقت چه  بگو که  از روز قیامت  من  محمد! به  ای
 سر  چشم روز را به  اگر این  او گفت: حتی  باز گفتند. سپس  وی  را به  امر قیامت  حقیقت

  این آیا خداوند ، عجبا! آورم نمی  ایمان  آن  و به  کنم نمی  ، تو را تصدیق ببینم  هم

 گردید.  نازل  مهکری  آیه  آورد؟! پس آنها گرد می  از پوسیدن  استخوانها را پس

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  
  استخوانهای  تمام  با توانایی  بلکه  امر توانا نباشیم  بر این  که  است  چنان  یعنی: نه «آری»

  که  این بر  تواناییم»فراتر:   هم  از این  و حتی  آوریم را گرد می  انسان  پوسیده

  چیزی  دادن و باز  گرفتن  تا قادر به «ر کنیمهموا»شتر   مانند سم «او را  سرانگشتهای

،  مفاصل بر  مشتمل  که  و لطیف  و نرم  کوچک  انگشتان  این  نباشد اما ما با بخشیدن
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  . یا معنی نهادیم  هستند، بر او منت  باریک  و استخوانهای  و نرم  ظریف  ناخنها، عروق

در   طور که  همان  و تفاوتی  نقصان  هیچ یرا ب  انگشتانش  که  بر این  است: تواناییم  این

بر   تعالی  حق  سوی از  است  تنبیهی  این  . پس و باز آفرینیم  استوار کنیم  است  دنیا بوده

  غیر او از انسانهای  با خطوط سر انگشتان  هر انسانی  خطوط سرانگشتان  امر که  این

 دارد.  دیگر اختالف

  انسان  اثر انگشت  آسای  شگفت  زیرا بر نقش  است  کریم  قرآن  از معجزات  آیه  این

  زیرا امروزه  است  گردیده  از منکران  بسیاری  آوردن  ایمان  سبب  آیه  دهد. این می  توجه

  و مستقل  مشخص  و شخصیت  هویت  که  است  گشته  روشن  حقیقت  این  در عصر علم

  است  ممکن  شود پس می  بازشناخته  ز دیگرانا  وی  خطوط سرانگشتان  وسیله  به  انسان

  آنچه  باشد ولی  کامال شبیه  دیگران با  وی  و شمایل  صدا و شکل  ، لحن قد انسان  گاهی

و   او یا مهر خاص  انگشتان خطوط سر ندارد،  شباهت  دیگری  انسان  هیچ  اصال به  که

  قضایای  در بررسی  اثر انگشت  تاهمی  رو، امروزه  از همین  است  فرد وی  منحصر به

 شود. می  کار گرفته و به  شناخته  قاطع  دلیلی  عنوان  به  و حقوقی  جنایی

 

 ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ   ہ  
 یعنی: «و فجور کند  ، فسق است  وی  روی  پیش  که  خواهد در زمانی می  انسان  بلکه»

را   ،گناه رو دارد جلو انداخته  پیش  که  ر زمانیرا د  و فجور و بدکاری  خواهد تا فسق می

درازا کشید،   به  عمر وی  هر چه  خواهد که تأخیر اندازد و او می را به  نماید و توبه  مقدم

انکار   پس آورد. یاد نمی را به  و آخرت  دهد لذا هرگز مرگ  وفجور ادامه فسق  به

 آید: پدید می  رستاخیز از دو شبهه

 متالشی و  شدن اعضا و اجزاء بعد از پراکنده  آمدن  هم و به  اجتماع  نداشتنـ بعید پ 1

 آنها.  شدن 

  هوسهای ها و هوی  و مانعی  عامل  هیچ  که و این  قیدی و بی  گی ضابطه بی  به  ـ گرایش 2

  وفجور، تسلیم فسق  به  و تمایل  افسارگسیختگی  از روی  جهت  را مهار نکند از این  وی
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  ضوابط و قیودی  او را به  آخرت  به  گردد زیرا ایمان و منکر معاد می  شده  و هوس  یهو

 گرداند. پایبند می

 

 ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  
 ؛«؟ است  وقت  چه  روزقیامت»استبعاد، استهزا و استکبار:   از روی «پرسد می»

 

 ھ  ھ  ے    ے  
، یا  مرگ  و تحیر در سکرات  گی زده بهت  از شدت «شود  خیره  چشم  که  گاه آن  پس»

 رستاخیز؛  در وحشت

 

 ۓ  ۓ     ڭ  
برنگردد   آن  و مجددا به  رفته  بین تماما از  آن  یعنی: نور و روشنی «گردد  تیره  و ماه»

 ؛ گشت برمی  آن  دنیا به  گرفتگی در ماه  که چنان

 

 ڭ  ڭ      ڭ       ۇ  
  هم هر دو یکجا با  یعنی: خورشید و ماه «وندش دیگر آورده فرایک  و خورشید و ماه»

در کار   و روزی  دیگر شب  نگهآگردند، و  تبدیل  واحدی  کتله  یک  و به  شده  در پیچانده

 نباشد؛

 

 ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ         ٴۇ  
 های صحنه  فرزند آدم  یعنی: چون «؟ گریزگاه  کجاست  بگوید که  روز انسان  آن»

نزد  از  گریزگاه  گوید: کجاست می  هنگام  کند، در آن  را مشاهده  امتروز قی  هولناك 

 . وی  و عذاب  و از حساب  سبحان  خدای
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 ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
و   قلعه و  کوه  روز هیچ  یعنی: در آن «نیست  پناهی  هیچ»!  ! هرگز نه نه «حاشا و کال»

 دهد.  پناه  جلعزو  خدای  و عذاب  شما را از حساب  که  نیست  پناهگاهی

 

 ۉ  ۉ  ې   ې        ې  
 .«پروردگار توست  سوی به»کار   و سرانجام  یعنی: بازگشت« روز، مستقر  آن»

 

 ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
 «شود می  خبر داده  است داشته  یا بازپس  فرستاده  پیش  از آنچه  روز انسان  در آن»

  یا بدی  نیک  عمل از  اعمال  وزن  ر ـ در هنگاماز نیکوکار و بدکا  ـ اعم  یعنی: فرزند آدم

  و بعد از مرگش  گذاشته  جای از خود به  که  بد یا نیکی  ، یا از سنت فرستاده  پیش  که

  خود خبر داده  آخر عمل و  شود. یا او از اول می  ساخته  شود، آگاه می  عمل  بدان

  است  داشته  و باز پس  ازمعصیت  فرستاده  پیش  که  شود از آنچه می  شود، یا خبر داده می

يلحقنإ»است:   آمده  شریف  . در حدیث از طاعت بعدوحسناتهعملهمنالمؤمنمما

علمه علما مصحفاًأتركهصالحاًوولداًونشرهموته  مسجداًأورثهو بيتاًأبناهو بنإلو

:  بعدموتهمنتلحقهوحياتهصحتهفيمالههامنخرجأةوصدقأجراهأونهراًأبناهالسبيل

از:   است  پیوندد، عبارت می  وی  به  مؤمن  بعد از مرگ  که  هایی و نیکی  از عمل  گمان بی

 جا گذاشته از خود به  که  و فرزند صالحی  است  نموده و نشر  داده  را تعلیم  آن  که  علمی

  که  ای ، یا خانه است  بنا کرده  که  ، یا مسجدی است  نهاده  ارث به  که  ، یا مصحفی است 

 ساخته  و روان  را حفر کرده  آن  که  ، یا جویی است  ساخته  مانده در راه  رهگذران  برای

  پس  است  آورده  بیرون  و حیاتش  خود در سالمتی  را از مال  آن  که  ای ، یا صدقه است 

  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«. پیوندد می  وی  هب  بعد ازمرگش  که  اینهاست

عملجرمنأجرهاوألهكانةحسنةسنسالماإلفيسنمن»است:   آمده  مسلم  صحیح

بعده منبها عليهكانةسيئةسنسالماإلفيسنءومنشيجورهمأمنينقصنأغير،
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ووزر بعدهعملمنوزرها منبها   در اسالم  هر کس :شيئاوزارهمأمنينقصنأغير،

  بعد از او بدان  که  است  و مزد کسانی  عمل  مزد آن  وی  گذارد، برای  را بنیان  نیکی  سنت

 در اسالم  شود و هر کس  ساخته  کم  چیزی  ایشان  از مزدهای  که آن اند، بی کرده  عمل

 عمل  بعد از او بدان  که  است  کسانی  و گناه  آن  ر او گناهگذارد، ب  را بنیان  بدی  سنت 

 «.شود  ساخته  کم  چیزی  از گناهانشان  که  آن  اند، بی کرده 

 

 وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  
و   معصیت یا  یا کفر، طاعت  ایمان  و حقیقت «خود بصیر است  بر نفس  انسان  بلکه»

  است: بلکه  این  معنی  قولی داند. به را می  است  بوده  او بر آن  که  یا انحرافی  استقامت

 او گواهند.  علیه  انسان  اعضا و اندامهای

 

 ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
 و از  کرده  یعنی: هر چند عذرها پیشکش «آورد  خود را در میان  هرچند عذرهای»

  علیه د زیراکن نمی  سودی  هیچ  حالش  عذرآوریها به  کند، آن  بنماید و دفاع  خود حجت

است:   این  سازد. یا معنی را برمال می  دروغینش  عذرهای  شود که می  اقامه  او شواهدی

و   بیناست  خویش  بتراشد اما او بر خویشتن  از خود عذرهایی  دفاع  برای  هرچند انسان

  وی  از حجتهای  عبارت ، انسان  عذرهای»گوید:  شناسد. مجاهد می می  را خوب  خودش

 «. است  وی  مجاهد و اصحاب  قول  صحیح»گوید:  کثیر می ابن«.  است

 

 ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  
 در بیان  مفسران «کنی  شتاب  در کار آن  که  نجنبان  وحی  بازخوانی  را به  زبانت»

از   جبرئیل  که از آن  پیش  وحی  نزول  در هنگام صخدا   اند: رسول گفته  نزول  سبب 

داشتند،   قرآن  بر حفظ و نگهداری  که  و اشتیاقی  خاطر حرص  شود، به  فارغ  آن  دنخوان

شد. یعنی:   نازل  آیه  این  بود که  جنبانیدند، همان می  تکرار آن  خود را برای  لبها و زبان
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  که نآ  را از بیم  تا آن  نجنبان  قرآن  تکرار کردن  به  وحی  القای  را در هنگام  خویش  زبان

 . فراگیری  شتاب  برود، به  مبادا از خاطرت

 

 ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  
 از  از آن  چیزی  که  بدان  پس «ماست  عهده بر»  ات در سینه «آن  زیرا گردآوری»

  زبانت بر  آن  تکرار و خواندن  ساختن یعنی: پایدار «آن  و بازخوانی»رود  نمی  خاطرت

 . ماست  عهده و استوار نیز بر  درست  وجهی  به

 

 يئ  جب  حب  خب     مب  
  تمام  جبرئیل  زبان  را بر تو به  قرآن  خواندن  یعنی: چون «را بخوانیم  آن  چون  پس»

و سر   فراده  گوش  جبرئیل  خواندن  یعنی: به «کن  پیروی  آن  از خواندن»؛  گردانیم

 . کن  او توجه  تا پا به

 

 ىب  يب    جت  حت   خت   
 بر  آن  مشکله  مسائل  و بیان  و حرام  یعنی: تفسیر حالل «ماست  برعهده  آن  بیان  سپس»

تو   ـ به  ایم گردانیده  و مشروع  کرده  اراده  که  را ـ آنچنان  معانی  و ما این  ما است  عهده

  آمدن فرود  هنگام در  آیات  این  از نزول  پس صخدا   . لذا رسول کنیم می  الهام

،  رفت می  از نزد ایشان  سپردند و چون می  او گوش  ، به وحی  رساندن  ایبر  جبرئیل

خواندند.  بود ـ می  داده  وعده  ایشان  به  خداوند متعال  که را ـ چنان  وحی  آیات  دغدغه بی

  قرآن  کردن  جمع  که: هرآینه  است  این  نزد بنده  آیه  معنی»گوید:  می  دهلوی هللا ولی  شاه

  تعالی هللو ا  است  الزم  عصر بر ما وعده عصرا بعد  آن  و حفظ و قرائت  احفدر مص

  عنهما جمع هللا رضی« و مسلم  بخاری«  شیخین  را بر دست  آن  و تفسیر معانی  توضیح

تجوید بخوانند و   را به  حافظ شوند و قرآن  داد که  را توفیق  قاریان  و در هر زمانی  کرده
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  کلمه .1« اعلم هللنمایند ـ و ا  سعی  در تفسیر آن  داد که  را توفیق  فسرانم  در هر زمانی

 . است  خطاب  از وقت  بیان بر جواز تأخیر  دلیل«  ثم»

 کند: می  دنبال  چنین منکر رستاخیز را این  انسان  سابق  حال  بیان  قرآنی  سیاق  گاه آن

 

 ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  
 را دوست  دنیوی  زودیاب  بهره  که  است  این  حق»!  ! هرگز نه نه «حاشا و کال»

و   با وحی  و مخالفت  روز قیامت  تکذیب  شما را به  که  است  عامل  و همین «دارید می 

انکار  از  و بازداشتن  زجر و توبیخ  یعنی  دارد. کال: مفید ردع وا می صو پیامبر   قرآن

  فریفته زودگذر  دنیای  نباید به  که  انسان  به  است  داریهش  آیه  این  . پس است  آخرت

 . مندی و حوصله  ، تحمل ، تأمل بر شکیبایی  است  شود و ترغیبی

 

 پ  پ     پ  
کار   آن  و برای «گذارید فرو می»  آن  های با نعمت «را  آخرت»  که  است  این  حق «و»

و   اهتمام دارد، همانا باز می  آخرت  برای  شما را از کارکردن  که  آنچه  کنید. پس نمی

 . زودگذر دنیاست  های نعمت  شما به  اشتیاق

 

 پ  ڀ    ڀ    ڀ   
 . «است»  و روشن  زیبا، باصفا، شاداب «و خرم  تازه  هایی روز چهره  در آن»

 

 ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  
 امر خود  و مالک  هآفرینند  سوی یعنی: به «پروردگار خود  سوی اند به نظرکننده»

 امر  نیز متواترا بر این  صحیح  بینند. احادیث سر می  چشم  نگرند و او را آشکارا به می

  پروردگارشان  سوی به  حجابی  گونه هیچ  بی  در روز قیامت  بندگان  اند که تأکید گذاشته

                                                           
 . است  با ویراستاری  ، همراه ام کرده  نقل  تفسیر شریف  در این :دهلوی  هللا ولی  از شاه  را که  عباراتی 1
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و   از صحت  یثاحاد  نگرند و این می  چهارده  شب  ماه  سوی به  که  گونه  نگرند آن می

  آن  نقل  کثیر به ابن  که چنان  نیست  آنها ممکن  و منع  دفع  قرار دارند که  پایه  تواتر بدان

  و تابعین  صحابه  در میان هللحمدا به  مسأله  این»افزاید:  می  آن  دنبال  و به  پرداخته  احادیث

  نیز مورداتفاق  اسالم  ائمه  در میان  که چنان  است  اجماعی  مسئله  امت  این  و سلف

ةغدووجههليإينظرمناهللعليكرمهمأو»...است:   آمده  شریف  در حدیث«. باشد می

  سوی به  و شام  صبح  هستند که  کسانی در نزدخداوند  بهشت  اهل  ترین گرامی :ةوعشي

 «.نگرند می  پروردگار متعال  چهره

 

 ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  
  زشت و  ، افسرده ، عبوس کشیده  یعنی: درهم «باشند  دژم  هایی روز چهره  آن و در»

 . کفار است  های ها، چهره چهره  این  باشند؛ که

 

 ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   
،  بزرگ و  کمرشکن  است  فاقره: بالیی «در رسد  بزرگ  بالیی  آنان  به  کنند که  توقع»

 شکند. را می  پشت  ات، فقر است  بزرگ  از بس  گویی

 

 ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  
را   ات کارنامه  در روز قیامت  توانی ! تو نمی فرزند آدم  ! ای ! هرگز نه نه «حاشا و کال»

رسد.   گلوگاه  به ، یا روح نفس  یعنی: چون «گلوگاهها رسد  به  جان  چون»  انکار کنی

،  گلوگاه  به  نفس  رسیدن و  است  گردن  چنبره  ، یعنی و گردن  سینه  میان  ترقوه: استخوان

 باشد. می  مرگ  در آستانه  از قرار گرفتن  کنایه
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 ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  
،  است فرد محتضر حاضر  پیرامون  که  یعنی: کسی «افسونگر؟  شود: کیست  و گفته»

  آیا کسی  که  است  مراد اینکند تا شاید شفا یابد؟  و دعا می  بر او دم  کسی  گوید: چه می

را خبر کنید. اما   کند، بگردید و اطبا و دعاخوانان  درمان  حالتی  تا او را در چنین  هست

«  رقی»از «  راق»کنند. یا   دفع  را از وی  خداوند متعال  چیز از قضای  توانند هیچ نمی  آنان

همدیگر   به  فرشتگان  عنیی . است  از فرشتگان  سخن  این  صورت  در این  که  است

یا   رحمت  برد، فرشتگان می  جایگاهش  او را به  از شما روح  کسی  گویند: چه می

 ؟. عذاب  فرشتگان

 

 ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  
  گلوگاهش  به  وی  روح  که  یعنی: کسی «است  جدایی  وقت  این  داند که  و یقین»

و   و مال  از دنیا و خانواده  شدن جدا  اعت، س ساعت  آن  کند که می  ، یقین است  رسیده

رو   آن تعبیر نمود، از  گمان  به  از یقین«  ظن«  کلمه  با آوردن  تعالی  . حق است  فرزندان

  یقین  خویش  مرگ  و به  داشته  طمع  زندگی  باشد، او به  شخص  در بدن  روح  تا وقتی  که

وجود،   اما با این  است مرگ  وی  غالب  گمان  که  حال  در عین  کند بلکه نمی  حاصل  کامل

 در نهاد او وجود دارد.  زندگانی  از امید به  کورسویی

  بدن  بعد از مرگ  که  بالذات  قائم  است  جوهری  روح  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

  که  است  بر آن  یل، دل و خود این  است  نامیده  را فراق  مرگ  تعالی  ماند زیرا حق می  باقی

  وجود موصوف  مستدعی  و صفت  است  صفت  و وصال  فراق  ؛ چرا که است  باقی  روح

 باشد. می

 

 ڃ   چ    چ   چ  
  پس  وی بر  مرگ  فرودآمدن  در هنگام «بپیچد  دیگر آن  ساق  محتضر به  ساق  و یک»

آنها   دادن  حرکت  قادر به شوند و او می  خشک  پایش  میرند و ساقهای می  هر دو پایش

کرد  می  بر آنها جوالن  روزی  که پیچانند درحالی می  او را در کفن  ساقهای  گاه . آن نیست
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  آید: مردم گرد می  بر میت  دو کار بزرگ»گوید:  می  آن  در معنی  . ضحاك تاخت و می

  و مقر آن  جایگاه  هرا ب  روحش  کنند و فرشتگان می  آماده  ودفن کفن  را برای  پیکرش

 «.برند می

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  
 باز از  پس  روز، ارواح  یعنی: در آن «پروردگار توست  سوی به  کردن  روز روان  آن»

 شوند. می  رانده  متعال  آفریننده  سوی از اجساد، به  شدن  گرفته

 

 ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  
  و نه»  و روز آخرت  پیامبر و قرآن  منکر به  نانسا  را این  حقایق «باور داشت  نه  پس»

  بدنش  به  هم  آورد و نه  ایمان  قلبش  به  نه  پس  پروردگار خویش  برای «نماز گزارد

 کرد.  عمل

 

 ڎ  ڈ           ڈ    ژ  
و   فرشتگان و صپیامبر   انگاشت  یعنی: دروغ «شد  و رویگردان  انگاشت  دروغ  ولی»

 گردانید.  روی  و ایمان  از طاعت را و  روز آخرت

 

 ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      ک  
 و  ، افتخارکنان و رفتارش  در راه  و خرامان  یعنی: سرمست «تبخترکنان  سپس»

 معنی  این  به«  یتمطی»یا  «رفت  اش خانواده  سوی  به»  وضعش و سر  به  کنان عشوه

 کرد.  و کاهلی  ، سنگینی دعوتگر حق  از اجابت  و گردنکشی  خودبینی  است: او از روی 
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 ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
  این «است  بر تو و اولی  است  اولی  ، باز هم است  اولی  بر تو پس  است  اولی»

  وی  به  اگر خطاب  . پس کافر مغرور و متبختر است  متوجه  در دنیا یا در آخرت  خطاب

  راهی  غیر از این  راهی  که  سزاوارتر است  کافر! برایت  ایاست:   این  دنیا باشد، معنی در

  تو غیر این  سزاوارتر برای  که  کنم تکرار می  . باز هم ، اختیار کنی ای گرفته  در پیش  را که

. و  کنی  پیروی خدا  و از کتاب  آوری  ایمان  که  است  تو این  ؛ سزاوارتر برای است  راه

با غیر   سزاوارتر بود که تو  کافر! برای  است: ای  این  باشد، معنی  در آخرت  اگر خطاب

  این  که  کنم تکرار می  باز هم . کردی می  سراسر کفرآلود خود ما را مالقات  کارنامه  این

  حقیقت  این  سوی  به  انسان  دعوت  متضمن  آیه  این  تو سزاوارتر بود. پس  کار برای

  که  کافر! بدان  است: ای  این  معنی  قولی  باشد. به  یافته راه  ؤمنانباید او از م  که  است

امر بر تو باربار تکرار   پیونداند و این می تو  به  داری  ناخوش  را که  آنچه  سبحان  خدای

 شود. می

بر ) : ژ ڎ  ڎ  ڈژ   آیه  چون»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

گفت:   قریش  به  شد، ابوجهل  نازل« 11مدثر/»است(   برگمارده  فرشته  دهنوز  دوزخ

  جهنم  نگهبانان  دهد که شما خبر می  به  کبشه بنشینند، فرزند ابی  عزایتان  به  مادرانتان

روزگار هستید، آیا  سرآمد  شما در شمار بسیار و در شجاعت  که اند و درحالی تن  نوزده

و او را   برده  هجوم  جهنم  از نگهبانان  تن  بر یک  هستند که  عاجز از آناز شما   تن  هر ده

ک  گ   ژ بگوید:   ابوجهل  به  که کرد  وحی  پیامبرش  به خداوند  گیرند؟ پس  فراچنگ

بر تو،   وای»او گفتند:   رفتند و به  ابوجهل نزد صخدا   گوید: رسول می  . مقاتل ژگ

چیز   چه  گفت: مرا به  ابوجهل  تهدید کردند. پس  عذاب  و را بهو ا« بر تو  وای  باز هم

و   عزیزترین  و من  پروردگارت  و نه  بکنی  کاری  من  علیه  توانی تو می  ؟ نه کنی تهدید می

  نازل  آیه  این  پس  خود کشید و رفت  راه  ! سپس هستم  وادی  این  اهل  نیرومندترین

 گردید.
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 ڱ    ں  ں    ڱ       ڱ    ڱ 
 و عبث  یعنی: مهمل «خود رها خواهد شد؟  امان  به  پندارد که می  آیا انسان»

و   محاسبه مورد  و نه  گرفت قرار خواهد  مورد امرونهی  نه  خواهد شد؟ پس  فروگذاشته 

  رستاخیز است  حتمی  تحقق  دلیل  آیه  این  . پس نیست  ؟ هرگز چنین و مؤاخذه  مجازات

برابر   هم با  نافرمان ناپذیر؛ تا فرمانبر و  اجتناب  است  ، امری بر اعمال  دادن جزازیرا 

 نباشند.

 

 ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  
از   ای ، قطره انسان  یعنی: آیا این «شد می  ریخته  در رحم  نبود که  از منی  ای آیا نطفه»

 شود، نبود؟. می  ریخته  در رحم  که  ای منی

 

 ہ        ہ  ھ  ھ  ھ   ہ 
  نخستین در  بود زیرا منی  ای بسته  ، خون یعنی: او بعد از نطفه «بود  ای بسته  خون  سپس»

خداوند او را   پس»شود  می  تبدیل  بسته  خون  خود، به  تطور جنینی  از مراحل  مرحله

  آفریده  ای پاره گوشت  او را به  دقیقی  کتاب و  بنا بر حساب  یعنی: خداوند متعال «آفرید

و   او را درست  اندامهای  گاه یعنی: آن «ساخت  او را موزون  پس»  متطور ساخت  شده

 دمید.  گردانید و در او روح  او را کامل  برابر کرد و آفرینش

 

 ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  
دو »  منی زیعنی: ا «از آن»  در رحم  تطور جنینی  در کوران  منی  دادن بعد از قرار «پس»

یعنی: مرد و  «را  و مادینه  پدید آورد؛ نرینه»را   انسان  از نوع  یعنی: دو صنف «را  قسم

 را.  زن
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 ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ   
گردید  توانا  انسان  را انشا کرد و بر آفرینش  بدیع  آفرینش  این  که «کسی  آیا چنین»

در   که  حالی  همان  را با رستاخیز به  یعنی: اجسام «کند  دهرا زن  مردگان  که  قادر نیست»

از   آفرینش  بازگردانیدن و  زیرا اعاده  کار تواناست  اند، برگرداند؟ قطعا بر این دنیا بوده

  که  است آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  . در حدیث آسانتر است  آن  ایجاد نخستین

خواند و  را می ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ژ   از شما سوره  سهر ک»فرمودند:  صخدا   رسول

  چنان  ! نه رسد، باید بگوید: بلی می ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ ژ تعالی:   حق  فرموده  به

«.  تواناست  او بر آن  توانا نباشد بلکه  مردگان  کردن  پروردگار ما بر زنده  که  است

را   آیه  این ص  حضرت  آن  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  است  چنان  پروردگارا! نه  هستی  و منزه  وبلی: پاك  سبحانک»فرمودند:  خواندند، می می

  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین «. تو توانا هستی  بلکه  توانا نباشی  که

ڃ  ژ ، یعنی:  آخر آن  خواند و به می را ژٱ  ٻ  ژ   از شما سوره

  الحاکمین  پروردگار ما احکم  که  است  چنان  نه رسد، باید بگوید: می ژڃڃڃ

  الشاهدین(... و هر کس  من  ذلکم  نا علیأو   )بلی امر از گواهانم:  بر این  من  نباشد بلکه

رسد، باید  می ژخت  مت  ىتيتژ آیه:   خواند و به )مرسالت( را می  سوره

 «. آوردیم  مانای خداوند  بگوید: )آمنا باهلل( به
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 ﴾ انسان  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

،  بعد از عدم  و ایجاد وی  انسان  آفرینش  با بیان  آن  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

و   و معادن  و برکات  خیرات  تمام  آفرینش  و بیان  در زمین  وی  کردن  خلیفه  سپس

شد. در   نامیده«  انسان» ، است  شده  قرار داده  وی  برداری بهره  برای  ر زمیند  که  هایی گنج

در نماز بامداد روز  صخدا   رسول  که  است  شده  نقل  عباس  از ابن  مسلم  صحیح

 خواندند. را می  ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ و   سجده«  . تنزیل الم«  های ، سوره جمعه

 

 ې  ې    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 
  به و در اینجا  تقریر و تقریب  استفهام  هل: حرف «بر انسان  است آمده  که  تحقیق به»

از   مدتی»  بر انسان  است  باشد. یعنی: محققا آمده می  مفید تحقیق  که  است« قد«  معنی

او   که  مدتی و  است  ، آدم قولی: مراد از انسان به «نبود  ذکری  چیز قابل  روزگار که

شود   دمیده  در وی  روح  که از آن  بود قبل  سال  چهل  نبود، مدت  ذکری  چیز قابل  در آن

  از گل  و سپس  ناك بوی  از لجنی  گاه شد آن  آفریده  از گل  زیرا در آغاز ساختارش

نیز   راجح  اند و قول آدم  فرزندان  همه  دیگر: مراد از انسان  قولی . به از آن  بازمانده  خشک

  موجودی  به  از نطفه  باشد و تطور انسان می  مفسر آن  که  بعدی  آیه  دلیل ، به است  همین

  ممتدی  زمان« دهر»و   جنینی  در دوران  انسان  حمل  مدت«  حین»کند.  می  را بیان  متکامل

ود خ  و حقارت  ضعف  سبب  به  مدت  در این  ! انسان ندارد.آری  محدودیتی  که  است

  مدت  آن  در طول  آدم  که  است  این  معنی»گویند:  می  فراء و ثعلب نبود.  ذکری  چیز قابل

 شد، نه می  یادی  از آن  نه  بود که  و گل  از خاك  ای شده  نگاری پیکر صورت ، سال  چهل

او  در  ، سپس چیست  از خلقتش  او یا هدف  اسم  شد که می  دانسته  بود و نه  شده  شناخته 

  معنی دیگر  قولی به«. شد  گردید و بلندآوازه  مطرح  نامش  از آن  شد و پس  دمیده  روح

  بود، نه  ذکری  چیز قابل  دراز نه  روزگاران  در آن  و آدم  است: روزگارها گذشت  این

  کتم او در  بود بلکه  شده  شناخته  از مخلوقات  یکی  برای  وی  اسم  بود و نه  شده  آفریده
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و   نیست  آن منکر  احدی  که  است  حقیقتی  ذکر بود و این  قابل و غیر  شده  فراموش  عدم

  درازی  روزگاران  اند: انسان و گفته  تأکید گذاشته  نیز بر آن  االرض  طبقات  دانشمندان

 . است  پدید آمده  آن  بر روی  خود زمین  بعد از آفرینش

 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ    ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
 هر»فرماید:  می ذکر شد ـ  که  آن  راجح  ـ بنا برمعنی  قبل  در تفسیر آیه  تعالی  حق  گاه آن

  یعنی  انسان  جنس در اینجا:  مراد از انسان «آفریدیم  مختلطی  را از نطفه  ما انسان  آینه

مرد و   و نطفه  منی  بآ و مختلط:  آمیخته  هم در  و مراد از نطفه  است  آدم  فرزندان  همه

از چند چیز   هایی آمیخته«  امشاج» قولی: . به دو است  آن  بعد از اختالط و آمیزش  زن

  طبایع  و انواع  مختلف  چیزهای  از انواع  آمیخته  هم  به  مخلوطی  زیرا نطفه  است

 «بکشانیم  مونشآز  تا به»شود.  می  از آنها و بر آنها آفریده  انسان  که  است  ای مختلفه

  تا او را به  ایم را داشته  او قصد آزمونش  از آفرینش  که  آفریدیم  حالی را در  یعنی: انسان

یعنی:  «شنوا و بینا ساختیم»  سبب بدین «را او  پس»  بیازماییم  امر و نهی  خیر و شر و به

  گردد. احتمال  کنمم  و آزمودنش  گشته  کامل  ادراکش تا  را ایجاد کردیم  در او حواس

،  دوم  و مراد از آیه  در وی  روح  از دمیدن  قبل  آدم  آفرینش ، اول  مراد از آیه  دارد که

  که  انسان  پیدایش  یاد اصل  را به  انسان  فوق  دو آیه  هر حال  باشد. به  وی  نسل  آفرینش

  و برآوردن  و شکر منعم  تبر نعم  اعتراف  اندازد و او را به اند می وی  یادآور ناتوانی

 انگیزد. ، برمی است  آزمایش  در این  همانا پیروزی  خود که  آفرینش  حکمت

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   
  یعنی: ما راه «شکرگزار باشد یا ناسپاس  ، خواه دادیم  او نشان  را به  ما راه  هرآینه»

و   و منافع  آشنا ساخته  آن  ، او را به نمایانده  انانس  و خیر و شر را به  و گمراهی  هدایت

  راه  بدان  خویش  و عقل  فطرت  او خود به  که طوری به  ایم او شناسانده  مضار آنها را به

برپا  را  و ادله  کرده  را نازل  خویش  ، آیات را فرستاده ‡یابد و نیز ما پیامبران می
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  ناسپاس را بپوید، یا  و تقوی  و عبادت  ایمان  و راه  او شکرگزار بوده  ، خواه ایم کرده

 باشد و کفر بورزد.

 

 ىئ      ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
  این  بیان  به  را ذکر کرد، اکنون  شکرگزار و ناسپاس  دو گروه  تعالی  حق  که  بعد از آن

زنجیرها   کافران ما برای»است:   کرده  آنها آماده  را برای  چیزی  چه  پردازد که می  حقیقت

. غل:  کنیم  عذاب چیزها  این  وسیله را به  تا آنان «ایم کرده  آماده  فروزان  و بندها و آتش

 . است  بسیار افروخته  شود. سعیر: آتش می  بر گردنها بسته  دستها با آن  که  است  چیزی

 

 مئ   ىئ     يئ  جب  حب      خب          مب  ىب  يب   
  که اند کسانی  ، یعنی و اخالص  طاعت  ابرار: اهل «نوشند می  امیابرار از ج  گمان بی»

  ليهإ  اطمأنت والبر ما»است:   آمده  شریف  کنند. در حدیث را ادا می  عزوجل  خدای  حق

  آن  آمیزه  که»  است  شراب  کأس: پیاله«. گیرد  آرام  بدان  روان  که  است  چیزی رّبِالنفس:  

و   کامل  شراب  و طعم  شود تا بوی می  آمیخته  افور با آنیعنی: ک «کافور است

 تر گردد. بخش لذت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
  آب  یعنی: آن «نوشند می  خداوند از آن»  درستکار و مقرب «بندگان  که  ای چشمه»

 از آن  درستکار و مقرب  بندگان  که  است  شرابی  از چشمه  است  کافور عبارت

کافور   چشمه  آب  به  شراب  آن  نوشند که را می  خویش  شراب  وشند. یا درحالین می 

  را به  چشمه  آن  یعنی: بهشتیان «کنند می  بخواهند جاریش  که  و هرگونه»  است  آمیخته

  بخواهند، بهره  که  هر گونه  کنند و از آن می  بخواهند، روان  که  از بهشت  هرجایی

کنند  می  کشند وجویها روان می  آنجا جدول  اینجا و از اینجا به  آنجا بهاز   گیرند پس می

  آن  که  است  شود. مراد این می  اینجا و آنجا برده  و به  گردیده  کشی نهر جدول  که چنان

چهار   در بهشت»است:   آمده  شریف  . درحدیث است  ایشان  امر و تصرف  ، تحت چشمه
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از آنها   از یکی خداوند  روانند که  زیر عرش از آنها از  مهوجود دارد؛ دو چش  چشمه

  . دو چشمه است  زنجبیل  دیگر چشمه  و آن ژپ  پ    ژ است:  یاد کرده  چنین

است:   یاد کرده  چنین از آنها را خداوند  یکی  زنندکه  فواره  دیگر از فراز عرش

  حسن«.  است  تسنیم  چشمه  و دیگری شود می  نامیده  سلسبیل  که  در آن  است  ای چشمه

  که  است  ایشان  شرب  آب  عنوان  و به  مقربان  مخصوص  تسنیم  چشمه» گوید: می  بصری

ابرار   نیز برای  و سلسبیل  زنجبیل  های از چشمه  که چنان  است  ای ابرار آمیزه  برای  از آن

 اختصار و در  شیوه  در ذکر عذاب  که  اتآی  از این»گوید:  می  رازی  امام«.  است  ای آمیزه

 رحمت  جانب  آید که بر می  داللت  ، این شده  کار برده به  تفصیل  شیوه  ثواب  شرح

 «. تر است تر و قوی غالب 

 

 پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  
ی: آنها یعن «کنند نذر وفامی  به»ذکر شد:   که خداوند  درستکار و مقرب  بندگان  و آن

شریعت:   نذر در اصطالح کنند. نذر خود وفا می  نذر کنند، به  سبحان  خدای  برای  چون

  واجب  بر خویشتن  خداوند متعال  رضای  به  نیل  برای  مکلف  شخص  که  است  چیزی

  واجب  وی  شرعا بر ذمه  که  از اموری  این ، یا غیر ، یا قربانی گرداند؛ از نماز، یا روزه می

آنها   که  است  مراد این «ترسند می  است دامنگستر  شر آن  که  و از روزی»  است  نبوده

  که  است  گسترده  و چنان  دامن ، دراز فاش  شر آن  که  ترسند؛ روزی می  از روز قیامت

  و ستارگان  شده  روز شگافته  در آن  زیرا آسمان گیرد را در بر می  آسمانها و زمین  همه

  و ویران  کوفته  و کوهها درهم  شده  تکانده  سختی به  گردند و زمین می  و پاشان  کندهپرا

 گردند. می

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  
  به  داشتنش  را با وجود دوست  طعام» خداوند  درستکار و مقرب  بندگان  آن «و»

  آن  دارند وخودشان  کم  اکیخور  که یعنی: با آن «کنند می  و اسیر اطعام  و یتیم  مسکین

  منظور کسب را به  خوراکی  آن  حال  دارند اما با این  تمایل  آن  و به  داشته  را دوست
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  انگیزه  را به  طعام است:  این  کنند. یا معنی می  اطعام  گروه  سه  بر این خداوند  رضای

پدر ندارد.   که  است  کسی و یتیم: کنند. مسکین: نیازمند فقیر می  اطعام  آنان  به  الهی  حب

  اسیر شامل  کلمه  گردد. البته می اسیر  اسالمی  در جنگی  که  از کفار است  اسیر: کسی

  اسیر به  در حق ص  اکرم رسول  که  ذکراست  شود. شایان نیز می  و زندانی  و برده  مؤمن

  خیراندیش  اسیران  به» است:  آمده  شریف  درحدیث  که اند چنان کرده  سفارش  نیکی

  و اطعام  است خداوند  سوی به  قربتی  عمل  مشرك اسیر  ، اطعام بنابراین«. باشید

  ، بر مسلمانان نپرداخت  آن  به  و اگر دولت  است  واجب )دولت(  اوال بر امام  اسیران

  بالد اسالمی کفار موجود در  به  علما نیکی  عامه  شود که می  خاطرنشان گردد. می  واجب

  که  بدان»گوید:  می  رازی  . امام از واجبات  نه  است  از نوافل  اند و این داده  را اجازه

داردو   اشاره  بدان ژ پ  ڀژ   که امرا  در دو امر محصور است: تعظیم  طاعات  مجامع

« رااسی» جریر در تفسیر ابن«.  است  ناظر بر آن ژ ٺ  ٿ ژ   که هللا  بر خلق  شفقت

  اسیران  درباره  آیه  و این 1گرفتند نمی  اسارت را به  اسالم  اهل صخدا   رسول»گوید:  می

با آنها دستور   رفتار نیک  را به  مسلمانان ص  اکرم  گردید و رسول  نازل  شرك  اهل

 «.دادند می

عنهما  هللا رضی  و فاطمه  علی  درباره  کریمه  گویند: آیه می  نزول  سبب  تفسیر در بیان  اهل

  صحت  سند به از نظر  داستان  گردید ـ هرچند این  نازل  فضه  نام از آنها به  و کنیزکی

)ابرار(   نیکان  همه  درباره  آیه  این  که  است  آن  صحیح»گوید:  می  . قرطبی است  نرسیده

 «. است  شده  نازل

 

 ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
  که  نیست  جز این»گویند:  با خود می  در دل خداوند  درستکار و مقرب  بندگان  و آن

و   پاداش ، از شما انتظار پس «کنیم می  خداوند شما را اطعام  خشنودی  ما فقط برای

 خداوند  . البته طلبیم را نمی  مردم  ثنا و ستایش  عمل  و با این  را نداشته  متقابل  عمل
                                                           

.  است در افغانستان  فعلی  خانگی  جنگ  آن  گیرند. نمونه می  اسارت دیگر را به یک  اسالم  اهل  اما امروزه 1

 بمیرد.  و زاری  خواری  کنند تا به نمی  دهند و او را درمان نمی  نان  سلماناسیر م  به  گاهی  که  این  عجب



 

0800 

  شما نه از»ستود   را بدان  ایشان  روی  و از این  دانست  ایشان  را از دلهای امر  این

  طلب و  بوده هللا  ما خالصا لوجه  عمل  این  بلکه «سپاسی  و نه  خواهیم می  پاداشی

و   قیامت از روز  ترس  ما هم  دوم  و هدف  ما است  هدف  نخستین خداوند  رضای

 اشد.ب می  آن  و هراسهای  هول

 

 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
  عبوسی روز  ما از پروردگارمان»گویند:  می خداوند  درستکار و مقرب  بندگان  و آن

شود، روز  می  کشیده  و درهم  ها ترش چهره  آن  و سختی  از هول  که «را هراسناکیم

 . وحشتناك و  دشوار و تاریک  سخت  قمطریر: یعنی «را  دشواری  نهایت»

 

 چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
  دفع روز را  شر آن  یعنی: از ایشان «روز نگهداشت  را از شر آن  خداوند ایشان  پس»

 غذا  نیازمند وی  بندگان  ترسیدند و به می  وی  از خشم  ایشان  که  این  سبب کرد به

 جای به  تعالی  قح «داشت  ارزانی  و خوشحالی  شادابی  ایشان  و به»دادند  می

  دل  و شادمانی  و خرمی  چهره  و صفای  تازگی  ایشان  ، به در کفار است  که  ای ترشرویی 

 . است  از اثر نعمت  چهره  و خرمی  و صفا و پاکی  . نضره: سپیدی داشت  ارزانی

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
  بخشیدن و  از محرمات  ، پرهیزشان واجبات  بر ادای «برابر صبرشان را در  و ایشان»

  و جامه» شوند برخوردار می  از آن  که «داد  پاداش  بوستانی»؛  نیازمندان  به  اموال

عمر  ابن  روایت  به  شریف  پوشند. در حدیث را می  آن  داد که  پاداش «ابریشمین

ر د  گرفتند پس قرار  از صبر مورد سؤال صخدا   رسول  که  است عنهما آمده هللا رضی

ةربعأالصبر»فرمودند:   پاسخ والصبرولياألةولهاالصبرعندالصدمأ  ،داءالفرائضأعلي،

والصبرعلياهللمحارماجتنابوالصبرعلي   آن  است: اول  چهار نوع صبر بر :المصائب،
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ر صب  ، سوم است  فرایض  ادای صبر بر  ، دوم است  با صدمه  برخورد اول  صبر در هنگام

گوید:  می  رازی  امام«.  است  مصائب صبر بر  و چهارم  است  الهی  از محرمات  بر اجتناب

  عذاب  اهل  جز به  آخرت  های سختی  که  امر است  این  از دالیل  یکی  آیه  این  که  بدان»

 «.رسد نمی

 

 ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
  مکلل  تختهای بر اورنگها و  بهشتیان «زنند  تکیه ها بر تخت»  یعنی: در بهشت «در آنجا»

  بینند و نه را  خورشیدی  گرمای  در آنجا نه»زنند   ها تکیه ها و سراپرده حجله  به

  سردی . زمهریر: است  فرحبخش  و بس  معتدل  بهشت  هوای  بلکه «سختی  سرمای

الجن»است:   آمده  شریف  . در حدیث شدید است   :  هوایالحروالقرسجسجةهواء

  ، مانند سایه است  گسترده  سجسج: سایه«. سرد  و نه  است  گرم  ، نه است  معتدل  بهشت

 خورشید.  بامداد تا طلوع  طلوع

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
  بهشتیان  به  بهشت  درختان  های یعنی: سایه «باشد  نزدیک  ایشان  به  آن  های و سایه»

  هرچند که بیفزاید،  ایشان  و نعمت  کند تا بر طرب می  سایبانی  بر ایشان و  است  نزدیک

از طال   بهشتیان  موی  شانه  که  طوری  ، همان مهتابی  و نه  است  خورشیدی  نه  در بهشت

  های و میوه».  گرد وغباری  و نه  است  ای پلیدی  نه  در بهشت  ، هرچند که است  و نقره

  کنندگان تناول  برای  چنان  بهشت  های یعنی: میوه «است  پذیری ترسدس  در کمال  آن

  پهلو آرمیده و به  نشسته ، ایستاده  در حاالت  بهشتی  شخص  که  است  شده  ساخته  رام

از آنها   بهشتیان  دستهای  که  دور است  درختان  آن  نه  دارد پس  دسترسی  آن  به  یکسان

 دارد.  خار و خاشاکی  هشتب  درختان  برگردد و نه
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 ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ              ۀ   ہ  
 یعنی: در هر «شود می  آنها گردانده  پیرامون  بلورین  های و کوزه  سیمین  و ظروف»

 و  را با ظروف  شراب  بر ایشان  بخواهند، خدمتکاران  بهشتیان  که  و هر زمانی  وقت

  بهشت چیز در  هیچ»گوید:  می  عباس گردانند. ابن ، می است  از نقره  که  هایی کوزه

  از نقره  که  هایی اید، بجز کوزه شده  را داده  آن  شما در دنیا مشابه  که  مگر این  نیست

  دسته  بدون  است  ؛ جامهایی که: اکواب  است  این«  اکواب»و «  آنیه«  در میان  فرق«.  است

 . و کوزه  ، مانند قدح دسته  دارای  است  ؛ ظروفی  اما آنیه

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
  پس  است  از نقره  بهشت  اهل  بلورین  ها و ظروف یعنی: آبگینه« از سیم  هایی آبگینه»

  در حالی  است  شده  دو در آنها جمع هر  شیشه  و صفا و درخشش  نقره  سپیدی

 برتری  عزوجل  خدای  سان . بدین است  و ماسه  دنیا از ریگ  های ها و شیشه آبگینه که

 آنها تا  و شفافیت  اما درخشش  است  آنها از نقره  اصل  را که  بهشتی  های آبگینه 

نماید  می شود، گوشزد می  آنها دیده  ، از بیرون آنهاست  در اندرون  آنچه  که  بدانجاست

  ای نقره  بلورین  در جامهای  شتیبه  یعنی: ساقیان «باشند  پیموده  اندازه آنها را به  که»

  آن  حتی . و کم  و نه  بیش  خواهند؛ نه می  بهشتیان  ریزند که می  مقدار شراب  همان

خود   صاحب  اند که شده  هنجار ساخته برابر و به  خود چنان  و محتوای  در شکل  ظروف

 . کم  و نه  بیش  سازند، نه  را سیراب

 

 ڭ   ۓ  ڭ   ھ  ے  ے     ۓ   
 را  شراب  اعراب «نوشانند می  است  زنجبیل  آن  آمیزه  که  از جامی  آنان  و در آنجا به»

بالد  در  که  معروف  است  گیاهی  ساختند. زنجبیل ، لذیذ و دلپذیرتر می زنجبیل  با آمیزه

ـ  شود می  کافور آمیخته  به  بهشتیان  شراب  گاهی  روید. پس می  و هند و چین  شام

 آمیخته  زنجبیل  به  و گاهی  خود سرد است  ـ و کافور در طبیعت  گذشت  که نانچ

  هرکدام از  پدید آید. اما مقربان  الزم  تا اعتدال  است  خود گرم  در طبیعت  شود که می 
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  خدای  که  هرچه»گوید:  می  عباس نوشند. ابن می  خالص  بخواهند، شرابی  آنها که

 «.آنها وجود ندارد از  چیز دیگری  ، در دنیا جز نام یاد کرده  بهشت از  در قرآن  عزوجل

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
  بهشت در  یعنی: زنجبیل «شود می  نامیده  سلسبیل  که»نوشند  می «در آن  ای از چشمه»

  در نهایت  که  است  آبی  نام  در لغت  شود. سلسبیل می  نامیده  سلسبیل  دارد که  ای چشمه

 فرو رود.  در حلقوم  و بسیار زود و راحت  بوده  و گوارایی  یروان

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  
و   و طراوت  بر جوانی  همیشه  که  پسرانی «گردند می  جاودانی  پسرانی  و بر گرد آنان»

  و نه ودش می  آنها دگرگون  شادابی  شوند، نه پیر می  باقیند، نه  خویش  و خرمی  تازگی

  شده  افشانده  از رشته  مرواریدهایی  ایشان  که  ، پنداری را ببینی  ایشان  چون»میرند  می

  را به  پسران  آن  و دلربایند. خداوند متعال  باصفا، زیبا، شاداب  که  از بس «هستند

  که  نحورعی  برخالف اند، سریع  در خدمتگزاری  کرد زیرا ایشان  تشبیه  مروارید افشانده

شوند و  نمی  قرار داده  خدمت زیر بار  نمود زیرا ایشان  تشبیه  مروارید نهفته  را به  ایشان

وجود دارد   ، تشبیهی نیکوتر از این  نه»گوید:  کثیر می بالند. ابن فارغ  ورزیدن  عشق  برای

 «.باتر وجود دارددلرباتر و زی  ای منظره زیبا و باصفا،  در مکانی  از مروارید افشانده  و نه

 

 ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ     ەئ  
  نعمتی»  بیفگنی  را آنجا در بهشت  نگاهت  یعنی: چون «آنجا را بنگری  و چون»

را درحد   آن  هرگز قدر و اندازه  که «بینی می  کران بی  و ملکی»ناپذیر  و وصف «فراوان

 آورد.  و حصر نتوان

آمد  صخدا  نزد رسول  خطاب اند: عمربن کرده  تروای  نزول  سبب  در بیان  مفسران

بر   آن  درشتی  خرما که  درختان  از برگ  بر حصیری ص  حضرت  آن  که  در حالی

 صخدا   رسول . گریست عمر  بودند. پس  بود خوابیده  اثر کرده  مبارکشان  پهلوی



 

0805 

  ، هرمز و پادشاه یکسر گفت: ؟ عمر است وا داشته  گریه  چیز تو را به  فرمودند: چه

هستید، بر  خداوند  فرستاده شما  که و درحالی  یاد آوردم را به  شان و فرمانروایی  حبشه

اختیار  داد و بی  دست  رقت  شما بر من  حال  ، از این پس»از خرما قرار دارید!   حصیری

از   و آخرت باشد  دنیا از آنان  که  نیستی  راضی فرمودند: آیا صخدا   رسول«. گریستم

 .  ژې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ     ژ  گردید:  نازل  آیه  این  ما؟ پس  آن

 

 ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  
 سندس: «ستبر در بر است  سبز و ابریشم  نازك  از ابریشم  هایی را جامه  بهشتیان»

و  «شوند  آراسته  سیمین  ستبندهاید  و به»  ستبر است  و استبرق: ابریشم  نازك  ابریشم

  دستبندهای  در آنجابه» : ژڍ  ڍ ڇڇ  ڇ  ڇ ژ است:  آمده« فاطر«  در سوره

دستبند   دو نوع از هر  بهشتیان  که  است  بر آن  دلیل  تنوع  این«. شوند  آراسته  زرین

  به  ارشانو پروردگ» پوشد بخواهد، می  دلش  را که  هر چه  شوند و هر کس می  پوشانده

غذا   ایشان  ابتدا به»گویند:  می  نخعی  و ابراهیم  ابوقالبه «نوشاند می  پاکیزه  شرابی  آنان

شود  می  تقدیم  ایشان  به  پاکیزه  شرابی  گاه آخر رسید آن غذا به  شود و چون می  آورده

  بوی  چون  شود و عرقی می  متناسب خرد و  شکمهایشان  نوشند و بر اثر آن می  پس

  چون»فرمود:   که  است شده  روایت  علی از«. گردد سرازیر می  از بدنهایشان  مشک

ـ غیر از   ای پاکیزه  شراب  ایشان  به  خداوند متعال برسند،  بهشت  به دروازه  بهشت  اهل

.. یابند. را می  در آنجا دو چشمه  نوشاند. پس ذکر شد ـ می  قبل  در آیات  که  شرابهایی  آن

  وغش و حسد و غل  را از کینه  اندرونشان  شراب  این  نوشند که می از آنها  از یکی  گاه آن

و   ، شادابی بر اثر آن  کنند که می  غسل  از دیگری  گرداند و سپس می  پاك  پست  و اخالق

 «.شود می  نمایان  بر ایشان  بهشت  های نعمت  خرمی

 

 يئ   ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
  جزایی نعمتها،  انواع  شود: این می  گفته  بهشتیان  به  یعنی «شماست  برای  جزایی  این»

شما   و سعی»  شماست  اعمال  . یعنی: اینها پاداش برابر اعمالتان در  شماست  برای
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  شایان . و مورد پسند است  ، پذیرفته شما در نزد ما ستوده  یعنی: سعی «مشکور است

 را.  وی  طاعت  اوست  ، قبول بنده  در برابر عمل  سبحان  که: شکر خدای  ذکر است

 

 جب   حب  خب  مب  ىب  يب   جت  
  تدریج  را به  یعنی: آن «آوردیم بایدوشاید فرود  که را بر تو چنان  ما قرآن  هرآینه»

 ادعا  مشرکان  که  آنچه  و تو بر عکس  یکباره به  نه  آوردیم بر تو فرود  بخش وبخش

و   گوناگون  با تأکیدات  عزوجل  خدای  سان . بدین ای را از نزد خود نیاورده  کنند، آن می

خود را   بنده بر  قرآن  فرود آوردن« ناإ»بعد از ذکر ضمیر «  نحن»ذکر ضمیر   از جمله

 بزداید. را از دلها  ای و شبهه  شک  هرگونه  مؤکدات  گرداند تا بسیاری مؤکد می

 

 يت   جث  مث  ىث     يث          حج   حت  خت  مت  ىت  
 تأخیر به ، وی  و قضای  حکم  از جمله  که «کن  پروردگار خود شکیبایی  بر حکم  پس»

و از »کند  می را اقتضا  آن  تعالی  حق  حکمت  که  است  تا میعادی  ات پیروزی  انداختن

  مرتکب  که را  سانیاز ک  یعنی: احدی «نکن  اطاعت  گناهکار یا ناسپاسی  از هیچ  آنان

  آشکارا مرتکب  که  است  مبر. آثم: بدکاری  اند، فرمان یا در کفر فرو رفته  گردیده  گناهی

نماید  افراط می  آن و در  داشته  بر کفر خود تعصب  که  است  شود. کفور: کسی می  گناه

در   دو تن  اد از اینگویند: مر می  کند. مفسران می  آشکارا کفر خود را اعالن  که  طوری  به

گفت:  صخدا   رسول  به  بودند زیرا عتبه  مغیره و ولیدبن  ربیعه بن ، عتبه آیه  نزول  هنگام

  از زیباترینهای  دخترانم  چراکه  کنم  توتزویج  را به  کار برگرد تا دخترم  از سر این

  بدهم  تو مال  قدر به  ا آنبرگرد ت  راه  گفت: از این  ایشان  به  مغیره  اند. و ولیدبن قریش

  از اول صخدا   رسول  . پس هستم  قریش  ثروتمندترینهای از  زیرا من  شوی  راضی  که

 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦژ «: 11«  آیه تا«  . السجده حم«  سوره

د و برداشتن  دست صخدا   از رسول  دو تن  آن  هنگام  کردند. در این  تالوت  را بر آنان

 فروخواهد  کعبه  همینک  که  را خواند، پنداشتم  آیات  محمد این  آنها گفت: وقتی از  یکی

 افتاد.
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  هیچ از صخدا   رسول  که  است: چرا با آن  این  شود و آن می  مطرح  در اینجا سؤالی

  است  نای شدند؟ پاسخ  نهی  از آنان  بردن  بردند، از فرمان نمی  از کفار و فجار فرمان  کس

  این  که  چنان  است  امت  ، نهی ایشان  باشند و نهی می  امت  و الگوی  قدوه صپیامبر   که

  رو که  دارند، ازآن و ارشاد نیاز  توجیه  به  همیشه  مردم  دارد که  اشاره  واقعیت  این  به  نهی

  و ارشاد الهی  قتوفی از  و اگر کسی  است  بشر نهفته  شر و فساد در اندرون  به  گرایش

  واجب  ، بر هر مسلمانی بنابراین بود ص  پیامبر معصوم  کس  آن  شک بود، بی نیاز می بی

را از   وی  تعالی  گردد تا حق  و نیاز متوجه  زاری  به خداوند  سوی به  که  است

 بدارد. و محفوظ  مصون  کن گمراه  پلید و شهوات  خواهشهای

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   

 یعنی: بر یاد پروردگار خود «و شام  پروردگار خود را در هر صبح  و یاد کن»

بامداد  روز: نماز  مراد از اول  و آخر روز نماز بگزار. پس  او در اول  و برای  کن  مداومت

و ظهر و  بامداد  دستور نمازهای  ، این . بنابراین و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است

از   یعنی: در برخی «کن  او سجده  برای  از شب  و در بخشی»گیرد  عصر را در بر می

و او را »  و عشاء است  مغرب  نماز بگزار. مراد نمازهای  تعالی  حق  برای  شب  ساعات

  ـ که  از شب  درازی  در وقت او  یعنی: برای «یاد کن  پاکی  به  از شب  بلندی  در بخش

 بگزار. ـ نماز تهجد  است  آن  ، یا ثلث ، یا نصف دو سوم

 

 پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
  بهره ، و موافقانشان  یعنی: کفار مکه «دارند  را دوست  زودیاب  بهره  اینان  گمان بی»

  ترجیح  آخرت را بر  دارند و آن  ، دوست زودگذر است  دنیای  همانا بهره  را که  زودیاب

روز  «افگنند می سر خود  پشت»  است  روز قیامت  که «گرانبار را  روزی و»دهند  می

  آنان  . پس است  و هراس  و هول  پر از سختی  شد که  رو گرانبار نامیده  آن از  قیامت

 دهند. نمی  اهمیتی  آن  گیرند و به نمی  آمادگی  روز آخرت  برای
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 ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
یعنی: ما بندها  «ایم آنها را استوار کرده  و پیوند مفاصل  را آفریده  آنان  هک  ماییم»

پیوند   دیگر محکم یک  به  عصبی  های و رشته  و پی  رگ  وسیله  را به  وجود آنان  واعضای

،  بخواهیم یعنی: اگر «کنیم می  تبدیل  نظایرشان  را به  ، آنان بخواهیم  و چون»  ایم داده

پذیر  فرمان ما  برای  که  گردانیم می  را جانشینشان  دیگری  و کسان  نابود کردهرا   آنان

 باشند.

 

 ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   
  سوی به  خواهد، راهی  تا هر که»  ای و موعظه «است  پندی»  سوره« این  گمان بی»

 . پیامبرش از او و  بردن  و فرمان  با ایمان «گیرد  پروردگار خود در پیش

 

 ڍ  ڍ  ڌ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
  خویش پروردگار  سوی توانید به یعنی: نمی «خدا بخواهد  که  خواهید مگر آن و نمی»

او   کار به را بخواهد پس  چیزی  خود چنین  تعالی  حق  که گیرید مگر این  در پیش  راهی

  به  ، نه اوست  بالکیف  دست  ر و شر بهشما و خی  به  نه  است  مفوض  وتعالی سبحانه

  آورد و نه می  ارمغان  او به  را برای  خیری  نه  بنده  و ارداه  خواست  شما لذا صرف  دست

همانا خداوند »دهد   اذن کار  این  به خداوند  که کند مگر این می  را از او دفع  شری

  لذا راه  دارد، داناست را  هدایت  شایستگی  که  کسی  او به  پس «است  و حکیم  علیم

  گرداند و نیز او به می  آماده  را برایش  آن  و اسباب  هموار گردانیده  رویش را به  هدایت

گرداند. و در  برمی  هدایت  راه او را از  پس  داناست  است  گمراهی  مستحق  که  کس  آن

 دهد. قرار می  آن  مناسب  جای چیز را در لذا هر  اوست  از آن  بالغه  حکمت  هر حال

 

 

 

 



 

0833 

 ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
 زیرا «آوردد در می»  خویش  بهشت  یعنی: به «خویش  رحمت  را خواهد به  هرکه»

  عذابی»کافر  «ظالمان  و برای»  است  دسترسی  قابل خداوند  با رحمت  بهشت

 بر  عزوجل  خدای  سان . بدین است  جهنم  همانا عذاب  که «است  کرده  آماده  دردناك

  اوست  و مشیت  خواست  هر دو به  و گمراهی  هدایت  گذارد که تأکید می  حقیقت  این

  مشیت  بودن  عام  کند. البته می  گمراه  خویش  عدل  و به  هدایت  خویش  فضل  او به  ولی

  نیز در محدوده  زیرا اختیار انسان  تنیس  با اختیار انسان  در خیر و شر، منافی  تعالی  حق

 باشد. خود نافذ می
 



 

0838 

 ﴾ مرسالت  سوره ﴿
 . است  ( آیه51)  و دارای  است  یکم

 

سوگند   بدان خداوند  که ژ ...کژ خود:   مطلع  نام به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  مرسالت»،  است  خورده

نماز  در صخدا   رسول  که  است  کرده  تروای  از مادرش  عباس آن: ابن  فضیلت

را «  مرسالت»  سوره  عباس ابن  که  است  خواندند. نقل را می«  مرسالت«  سوره  مغرب

  خاطرم  به  سوره  این  ! با خواندن گفت: فرزندم  وی  به  الفضل اثنا ام  خواند، در این می

  را در نماز مغرب  آنصخدا   سولر  شنیدم  که  است  چیزی  آخرین  سوره  ؛ این آوردی

 خوانند. می

 

 ک  گ   گ  
از  مراد  که  است  تر این  قوی  قول»گوید:  کثیر می ابن «پیاپی  فرستادگان  به  قسم»

  برآن  سر هم  پشت  که  اسب  گردن  موی  چون  که  است  ، بادهایی پیاپی  فرستادگان

مراد از   برآنند که  جمهور مفسران»گوید:  ز مینی  قرطبی«. آیند می  ، پیاپی است  روییده

  هستند که  ای فرستاده  فرشتگان«  مرسالت»دیگر: مراد از   قولی به«.  ، بادهاست مرسالت

 آورند. می  طورپیاپی  نیکو، یا به  پروردگار را بر وجهی  و امر و نهی  وحی

 

 گ  گ   ڳ  
  نعمت  آوردن  خود ـ یعنی  مأموریت  جامقصد ان به  که «سخت  تندبادهای  به  قسم  پس»

  بر بادها گمارده  اند که فرشتگانی«  عاصفات»قولی:  شوند. به می  ـ فرستاده  یا عذاب

را   کافران  ارواح  هستند که  دیگر: آنها فرشتگانی قولی رانند. به شوند و آنها را تند می می

 رانند. می  تندی  به

 

 



 

0830 

 ڳ  ڳ   ڳ   
پروردگار   که  گونه زا را آن باران بادآور  ابرهای  که «افشانگر  افشانندگان  به  و قسم»

اند و  برابرها گماشته  اند که فرشتگانی«  ناشرات»پراکنند. یا مراد از  بخواهد، می  عزوجل

خود را   ، بالهای وحی  فرودآوردن  در هنگام  اند که پراکنند. یا مراد فرشتگانی آنها را می

 افشانند. گشایند و می یدر فضا م

 

 ڱ  ڱ  ڱ  
  ای الهی  با پیامهای  هستند که  مراد فرشتگانی «جداکردنی  به  جداکنندگان  به  قسم  پس»

 کنند. جدا می  را از هم  و حرام  و حالل  و باطل  آورند، حق فرود می  که

 

 ڱ  ں  ں  
 کنند. القا می ‡انبیارا بر   وحی  که «وحی  فرودآورنده  فرشتگان  به  قسم  پس»

در   شده یاد سوگند  از پنج  که  است  این  راجح  قول»گوید:  می«  األساس»تفسیر   صاحب

دیگر   سوگندهای دارد و  بادها تعلق  )فالعاصفات( به  یعنی  اینجا، فقط سوگند دوم

و   چهارمبادها و سوگند   به  سوگند اول  دیگر: سه  قولی به«.  است  فرشتگان  مربوط به

،  بادها و فرشتگان  میان  مناسبت  وجه  که  ذکر است  دارد. شایان  تعلق  فرشتگان  به  پنجم

 . آنهاست  حرکت  و سرعت  لطافت

 

 ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
و   نمایاندن عذر  عنوان را به  وحی  یعنی: فرشتگان «باشد یا هشداری  عذری  خواه»

 ‡پیامبران ، بر هشدار عذابش  عنوان یا به ، بر خلقش  عزوجل  خدای  حجت  اتمام
  و هشداری  پرستان حق  برای  عذر و حجتی  عنوان را به  وحی  آورند. یا فرشتگان فرود می

 آورند. ، فرود می پرستان باطل  برای

 

 



 

0839 

 ۀ   ۀ  ہ  ہ  
  آیه  این «خواهد داد  اید، قطعا رخ یافته  وعده  آنچه  که»ذکر شد   آنچه  ! سوگند به آری

صور و  در  ، دمیدن قیامت  شما در مورد وقوع  به  که  آنچه  ؛ یعنی هاست قسم  جواب

 دهد. می  رخ  ناخواه ، خواه شده  داده  اجساد وعده  برانگیختن

 سازد: می  روشن  گونه  را این  الوقوع رخداد حتمی  این  های نشانه  سبحان  خدای  سپس

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  
 آنها محو گردد.  یعنی: نور و روشنی «شوند  تیره  ستارگان  هک  گاه آن  پس»

 

 ھ  ھ  ے   ے  
 گردد.  پاره و پاره« شود  شکافته  آسمان  که  گاه و آن»

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
  باقی از آنها  اثری  و در فضا بر باد روند و هیچ «شوند  کوهها از جا کنده  که  گاه و آن»

 برابر گردد.  زمین  سطحآنها با   نماند و جایگاههای

 

 ڭ  ڭ     ۇ   ۇ  
  میان  نهایی  و فیصله  منظور داوری  به «کنند  تعیین  میقاتی  پیامبران  برای  که  گاه و آن»

 دهد. می  روی ، است  حتمی  آن  وقوع  که  آنچه  هنگام  . یعنی: در آن و امتهایشان  ایشان

 

 ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  
 در مورد  شان گواهی ‡تا پیامبران «است  شده  وقت  تعیین  روزی  چه  برای»

 دارند؟. را برپا  هایشان امت

 



 

0832 

 ٴۇ     ۋ     ۋ  
صادر   نهایی  و فیصله  داوری  اعمالشان  برمبنای  مردم  میان  در آن  که «روز فصل  برای»

 شوند. می  پراکنده  یا دوزخ  بهشت  سوی به  شود سپس می

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  
را   سؤال  این  روز قیامت  بودن  در مورد هولناك  تعجب  افگندن  برای  تعالی  حق  گاه آن

  وقوع روز، روز  یعنی: آن «؟ چیست  روز فصل  که  دانی  و تو چه»کند:  می  مطرح

تصور بشر  در  آن  و هراس  و مقدار هول  وصف  که  است  و عظیمی  رخداد هولناك

 . است  نهفته  آن  در درون  سؤال  ینا  گنجد لذا پاسخ نمی

 

 ې  ې   ى  ى  
  هالکت و  نابودی  ویل: تهدید به «کنندگان  بر تکذیب»  هولناك «روز  در آن  وای»

.  نیست  صحیح  است  در جهنم  ای وادی«  ویل«  که  روایت  گوید: این کثیر می . ابن است

دیگر از   جای  در نه ژ ېئ  ېئ  ېئژ با جمله:   تهدید و تهویل  که  ذکر است  شایان

نیز «  رحمان«  در سوره  که چنان  است  بیشتر تکرار شده  تأکید و تبیین  نیز برای  سوره  این

 . است  تکرار شده ژھ  ھ  ھ  ھ  ژ ، یعنی:  نظیر آن

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  
، عاد،  نوح  اماقو  چون  گذشته  یعنی: آیا کفار امتهای «؟ نکردیم  را هالك  مگر پیشینیان»

دنیا   با عذاب صمحمد   زمان  جوی تا کفار ستیزه  آدم  را از زمان  ثمود و دیگران

 کردند؟.  را تکذیب  پیامبرانشان  که  گاه ؛ آن نکردیم  هالك

 

 

 



 

0839 

 وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
 دیگر را  از کفار قرنهای  و نیز امثالشان  ، موافقانشان یعنی: کفار مکه «را  پسینیان  سپس»

در مورد  ما  سنت  و این «آوریم می  آنان  در پی»پردازند  می صمحمد   تکذیب  به  که

 . آنهاست

 

 ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  
دنیا یا در  ؛ یا در کنیم نابود می  چنین را این  یعنی: هر مشرکی «کنیم می  چنین  با مجرمان»

 . آخرت

 

 ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   
  کنندگان بر تکذیب  در روز هالك  یعنی: وای «کنندگان روز بر تکذیب  در آن  وای»

 . است تأکید  ـ برای  گفتیم  که ـ چنان  آیه  . تکرار اینخداوند  کتابها و پیامبران

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
)منی(   نطفه  همانا آب  و حقیر که  ضعیف  یعنی: از آبی «مقدار بی  مگر شما را از آبی»

 . «؟ نیافریدیم»  است

 

 پ  ڀ  ڀ    پ  پ
  که  محکم محفوظ و  یعنی: در جایگاهی «استوار قرار دادیم  را در جایگاهی  آن  پس»

  جنین  برای  که  ای شده  و حمایت  محیط امن  از چگونگی  . و هر کس است  همانا رحم

 یابد. را درمی  آیه  اعجاز این  شود، دقت  آگاه  است  شده  قرار داده

 

 ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  
 . است  بارداری  همانا مدت  که «معین  تا مدتی»



 

0835 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
  همه و  جنین  یعنی: اعضا و اوصاف «تواناییم  نیک  و چه  دادیم  سامان  اندازه به  پس»

  سامان ما نیکو  پس  ایم خواسته  که  قرار دادیم  وصفی  را بر همان  و اطوار آن  احوال

 . هستیم  ای و آفریننده  دهنده

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   
، یا بر  ساماندهی  ما بر این  قدرت «کنندگانروز بر تکذیب  در آن  وای»

 . تجدید آفرینش  کنندگانتکذیب

 

 ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  
در  گیرد و را فرا می  همگان  که  طوری  به «؟ ایم نگردانیده  کننده را جمع  مگر زمین»

 . است  کردن  و جمع  گرفتن راکند؟ کفات: ف می  خود جمع

 

 ڤ  ڦ  ڦ  
  زندگان خود فراگیر  در سطح  یعنی: زمین «؟ مردگان  برای  و چه  زندگان  برای  چه»

  همچنین برند. سر می به  خویش  و جایگاههای  در منازل  آن  بر روی  و زندگان  است

،  کفت» گوید: می  خلیلخود.   در بطن  است  مردگان  کننده  و جمع  فراگیرنده  زمین

  است  این  کفات  معنی  پس  است  پشت  رو یا از رو به  به  چیز از پشت  یک  برگردانیدن

  حیات  آن  روی بر  زندگان  عنوان به  آیند، سپس وجود می  به  زمین  از خاك  آدمیان  که

 «.گردند برمی  در آن  مردگان  صورت مجددا به  گاه گذرانند آن می

 

 

 

 

 



 

0832 

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 و گوارا «شیرین  شما آبی  و به  پایدار و بلند پدید آوردیم  کوههای  و در آن»

  مردگان  انگیزتر از رستاخیز و احیای تر و شگفت ، شگرف همه  این  پس «نوشانیدیم»

 . است

 

 ڃ  ڃ  چ   چ   
  جمله نیز از  یادشده  نعمتهای  ما، که  نعمتهای «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

 . آنهاست

 

 چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  
  این «شمردید می  را دروغ  آن  که  چیزی  همان  سوی به»  انگاران دروغ  ای« بروید»

 آنان  به  و منکران  کنندگان  تکذیب  و کوبیدن  از سر تحکم  جهنم  را نگهبانان  سخن

 شمردید. می  را در دنیا دروغ  آن  که  دوزخ  عذاب  سوی هگویند. یعنی: بروید ب می 

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
با   که  از دود جهنم  ای سایه  سوی یعنی: به «شاخه  سه  دارای  ای سایه  سوی بروید به»

؛  است  شده  تقسیم  جداگانه  شاخه  سه  به  که  بلند گردیده  پیکر خود چنان کوه  های شعله

 آید.  پایان  به  ها بروید تا کار حساب سایه  ر آندر زی

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
 مانند  دود نه  یعنی: آن «دارد بازمی  آتش  از گرمی  و نه  سرد است  سایه  نه  که»

 دارد. را از شما بازمی  جهنم  سوزان  گرمای  و نه  دنیا سرد است  های سایه

 

 



 

0834 

 ک  گ  گ     گ            گ  
 های از شراره  ای یعنی: هر شراره «افگند مانند قصر می  هایی شراره  دوزخ  هرآینه»

  ای شعله . شرر: از کاخهاست  خود مانند کاخی  افگند، در بزرگی را می  آن  که  دوزخ 

 . خراش آسمان  است  و برجی  عظیم  شود. قصر: بنایی می  پراکنده  از آتش  که  است

 

 ڳ  ڳ         ڳ  ڳ   
 صفر؛ شتران»گوید:  فراء می «اند تاب  سیه  زردرنگ  شررها شتران  آن  گویی»

  جهت  زند، از این می  زردی  به  دل  که مگر این  نیست  تابی شتر سیه  اند و هیچ تاب سیه 

  هوا پراکنده شرر به  اند: چون گفته  دانشمندان«. اند را صفر نامیده  تاب سیه  شتران  اعراب

  تاب شتر سیه  به چیز  ترین باشد، شبیه  آتش  از رنگ  ای مانده باقی  فروافتد و در آن  شده

 . است

 

 ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   
 . و روز آخرت خدا  پیامبران «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  روی در محشر  که  آنچه  و هراس  از هول  کافران «نگویند  سخن  که  است  روزی  این»

 . است  داده

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 آنان  به  عزوجل  یعنی: خدای «کنند  عذرخواهی  شود که می  داده  اجازه  آنان  به  و نه»

و   گردیده  بر آنها تمام  حجت  کنند بلکه  را پیشکش  عذری  دهد که را نیز نمی  اجازه  این 

  حاالت  قیامت  عرصات  که  ذکر است  شایان . است  نمانده  باقی  برایشان  عذری  دیگری

و   زیرا کفار در حالت باشد می  حاالت  از این  ناظر بر یکی  دو آیه  دارد و این  گونی گونه

 گویند. می  سخن  دیگری  موقف



 

0880 

 ہ  ہ   ھ   ھ  
 روز جزا. «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

 

 ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  
کفار   یعنی: به «گردآوردیم  ، شما را با پیشینیان است»  و داوری «صلروز ف  همان  این»

  فیصله  خالیق  میان  در آن  که  است  نهایی  و فیصله  روز داوری  همان  شود: این می  گفته

  کنندگان  تکذیب  و ای  کفار قریش  ای  شود پس جدا می  از باطل  حق  شود و در آن می

 . گردآوردیم  گذشته  روز با کفار امتهای  در این! ما شما را  امت  این

 

 ڭ  ڭ              ڭ     ۇ         ۇ  ۆ  
  نیرنگی از خود بر  عذاب  کردن  در دفع  اکنون یعنی: اگر هم «دارید  اگر نیرنگی  پس»

  ندرآورید. ای اجرا  به  من  را علیه  نیرنگ  یعنی: آن «بسگالید  من  در حق  پس»توانایید؛ 

 . کفار است  ، تعجیز و توبیخ تحقیر، تخجیل  مفید نهایت  آیه

 

 ۆ     ۈ  ۈ   ٴۇ  
و   حیله  روز هیچ  زیرا در آن  روز قیامت  عذاب «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

 ندارند.  از عذاب  در نجات  تدبیری

 

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  
  شرك پرهیزکار از  یعنی: مؤمنان «سارانند شمهو کنار چ  ساران در سایه  متقیان  هرآینه»

  دارند، نه درختها و قصرها قرار  ساران ـ در سایه  مشرك  کنندگان تکذیب  ـ بر خالف

ـ   است  شده  پدیدآورده  آور جهنم کفار از دود گرمازا و خفقان  برای  که  ای سایه  همچون

 . گذشت  که چنان
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 ې  ې  ې  ې  
  رغبت  و بدان «است  دلخواهشان  که»هستند  «هایی در میوه»  انمتقی  همچنین «و»

در   بهشتیان  و میل  رغبت  بر طبق  بهشت  نعمتهای  که کند بر این می  داللت  آیه  دارند. این

  بستگی  داشته  دست  امکانات  وجود آنها به  دنیا که  نعمتهای  ، برخالف است  دسترس

 دارد.

 

 ەئ  وئ    ى    ى  ائ   ائ  ەئ  
بخورید »  شایسته  در دنیا از اعمال «کردید می  آنچه  پاداش  به»شود:  می  گفته  ایشان  به

 .« و گوارا  خوش  و بنوشید، خورد و نوشی

 

 وئ  ۇئ             ۇئ  ۆئ   ۆئ  
  به  اعمالشان برابر را در  یعنی: ما نیکوکاران «دهیم جزا می  گونه را بدین  ما نیکوکاران»

  نیکو سازید تا چنین خود را  انسانها! عمل  ای  پس  دهیم جزا می  بزرگ  پاداش  د اینمانن

 دارید.  را دریافت  پاداشی

 

 ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ  
 روز در بدبختی  در آن  آنان  چرا که  بهشت «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

 سر خوشگوار به  ار و سعادتیپاید  در نعمتی  مؤمنان  که  قرار دارند در حالی  بزرگی 

 برند. می

 

 ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  
و   اندك  مدت  یعنی: به «اندکی»در دنیا   منکران  شما ای «مند باشید بخورید و بهره»

اند و  مجرم  زیرا مشرکان «شما مجرمید  چراکه»  است  دنیا اندك  زیرا بهره  کوتاهی

 را ندارند.  دائمی  و تکریم  انعام  ، شایستگی بنابراین
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 ی  ی   جئ    حئ  
 را در خود  که  و روز آخرت  خدا، پیامبرانش  به «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

  که  ـ چنان آیه  اند. تکرار این قرار داده  همیشگی  عذاب  در معرض  اندك  ای برابر بهره

 . آنهاست  و کوبیدن  بر سرزنش  افزودن  ـ برای  گفتیم

 

 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  
 شود: نماز بگزارید، نماز  گفته»کافر   نادان  گروه  آن  یعنی: به «آنان  به  و چون»

  که  ثقیف  قبیله  درباره  کریمه  آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران «گزارند نمی

  آنان به صخدا   رسول»گوید:  می  گردید. مقاتل  کردند، نازل  امتناع  از نمازگزاردن

  خم نماز دستور دادند اما آنها گفتند:  ادای  را به  شوید و آنان  فرمودند: مسلمان

فرمودند:  صخدا   رسول  . پس است  و رسوایی  بر ما ننگ  شدن  زیرا خم  شویم نمی

ركوعفيهليسدينالخيرفي اشد، ب  نداشته  و سجده  رکوع  که  در دینی والسجود 

 «. نیست  خیری

 

 ىب   يب  جت  حت  
 . وی  و نواهی  سبحان  اوامر خدای «کنندگان  روز بر تکذیب  در آن  وای»

خداوند   که  است  سوره  و تهدید در این  دهی بیم  از انواع  نوع  ده  در مجموع  این  پس

 . است  کفار را بدانها هشدار داده  متعال

 

 خت  مت  ىت  يت  جث   
باور   قرآن  یعنی: اگر کفار به «آورند؟ می  ایمان  بعد از قرآن  سخن  دامینک  به  پس»

بر   مشتمل و  خود معجزه  دارند؟ زیرا قرآن باور می  از قرآن غیر  سخن  کدامین  ندارند، به

  درخشان  معجزه  این  اگر به  پس  و برتر است  بزرگ  و مضامین  و معانی  روشن  حجتهای

کنند. در  نمی  تصدیق  حال  هیچ  را به  الهی  دیگر کتب  د، قطعا بعد از آننیاورن  ایمان

  هر کس»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث
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رسد،  می ژ يت خت  مت  ىتژ  آیه  خواند و به را می ژ گ کژ  سوره

  ، ایمان است  کرده  نازل  که  آنچه  و به  جلعزو  خدای  به وبماأنزل باهللآمنتباید بگوید: 

 «. آوردم
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 ﴾ نبأ  سوره ﴿
 . است  ( آیه41)  و دارای  است  یکم

 

  خدای  فرموده  شود زیرا با این می  نامیده« نبأ»و «  عم»،  سوره  این تسمیه:  وجه

،  ترستاخیز اس خبر روز  مراد از آن  که  ژ ٻ  پ   ٻ ٻ  ٱ  ٻ ژ وتعالی:  تبارك

 . است  شده  افتتاح

 

 ٱ  ٻ    ٻ  
  چون اند: گفته  نزول  سبب  در بیان  ؟ مفسران کافران «پرسند دیگر می از یک  چه  درباره»

و از  خداوند  از یگانگی  مکه  مردم  شدند و به  مبعوث  رسالت  به صخدا   رسول

  کردند به  ردند، کفار شروعک  تالوت  قرآن  خبر دادند و بر آنان  از مرگ  پس  شدن  زنده

  چیزی  او چه ؟ است  افتاده  اتفاقی  محمد چه  گفتند: برای دیگر و می از یک  کردن  سؤال

  را با این  سؤالشان  فرمود. سپس  را نازل  آیه  این خداوند  ؟ پس است  آورده  همراه به

 داد:  پاسخ  خویش  فرموده

 

 ٻ  ٻ  پ       پ  
  الشأن عظیم  قرآن  ، همانا خبر نزول خبر بزرگ  آن «کنند می  سؤال  رگخبر بز  از آن»

دهد.  می رستاخیز خبر  پیامبر و وقوع  از توحید و تصدیق  باشد زیرا قرآن می

کثیر  ابن . است  از مرگ  پس  شدن  ، خبر زنده خبر بزرگ  دیگر: مراد از آن قولی به

 «. است  قول  تر نیز همین قوی  قول»گوید:  می

 

 پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   
در  دارند،  اختالف  در آن  که  یعنی: خبر بزرگی «دارند  اختالف  هم با  آن  درباره  که»

  تکهن  بعضی شعر،  پندارند، بعضی را سحر می  آن  از آنان  ؛ زیرا بعضی است  مورد قرآن

. یا در مورد  است  یانپیشین  های افسانه  قرآن  گویند که می  هم  و بعضی  گویی و غیب
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  کنند، کسانی را انکار می آن  دارند و کسانی  ایمان  آن  به  دارند زیرا کسانی  اختالف  قیامت

 . یقین  دارند و کسانی  شک  در آن

 

 ڀ         ٺ   ٺ  
  را. این امر  حقیقت« خواهند دانست  زودی به»پندارند  می  مشرکان  که «است  چنان  نه»

وتشدید در   مبالغه  مجددا برای  که  کفار است  برای  سختی  زجر و توبیخهشدار و 

 شود: می  دنبال  دهنده هشدار تکان  و وعید با این  هشداردهی

 

 ٺ  ٺ          ٿ   ٿ  
  درباره  که  یعنی: هرگز سزاوار نیست «خواهند دانست  زودی ، به است  چنان  نه  باز هم»

  که  کسانی لذا  است  حق  دین  این  و باورهای  کنند زیرا قرآن  فاختال  ، یا قیامت قرآن

 . را خواهند دانست  تکذیبشان  فرجام  زودی ورزند، به کفر می  بدان

  اشیای  خود بر آفرینش  عظیم  از مظاهر قدرت  ذکر برخی  به  خداوند متعال  گاه آن

،  است  آن بر امر معاد و غیر  وی  قدرت  خود دلیل  که  شگرف  های و پدیده  عجیب

 شمارد: برمی  گونه از آنها را این  پدیده  و نه  پرداخته

 

 ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   
  که  گهواره  ، همچون است  مهاد: زیرانداز و فرش «؟ نگردانیدیم  را مهادی  آیا زمین»

 شود.  خوابانده  شود تا بر آن می  گسترده  کودك  برای

 

 ٹ  ڤ  ڤ  
  برای  یعنی: کوهها را مانند میخهایی «؟ نگردانیدیم  هایی میخ  کوهها را چون»آیا  «و»

 شود. می  ساخته  محکم  با میخ  خیمه  که گیرد و نجنبد، همچنان  تا آرام  گردانیدیم  زمین
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  جیولوجی  علم  زیرا دانشمندان  است  قرآن  از معجزات  ای علمی  بازتابگر معجزه  آیه  این

دارد   زمین  عمق در  مانندی  میخ  ریشه  هر کوهی  اند که رسیده  نتیجه  این  صر ما بهدر ع

 باشد. می  زمین  بر روی  آن  برابر با ارتفاع  در زیر زمین  آن  حجم  که

 

 ڤ  ڤ  ڦ  
  بهره  از دیگری  هر یک  که  و مادینه  نرینه  یعنی: جفتهای «و شما را جفتها آفریدیم»

 آید. پدید می  شما، توالد و تناسل  جنسی  گیری بهره  و در اثر اینگیرید  می

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
با   انسان  زیرا قوای «گردانیدیم»  ابدانتان  و آسایش «آرامش  شما را مایه  و خواب»

  این یابند. سبات: دو نشاط خود را بازمی هر  وی  و جسم  و عقل  تجدید گردیده  خواب

بازماند و   ، از حرکت است  و جاری  ساری  در بدنش  روح  که درحالی  انسان  که  است

  ، ضرورتی آرامش از  ای برهه  به  یا جبری  اختیاری  شدن  و تسلیم  از حرکت  بازماندن  این

از   و نعمتی  آفریننده  قدرت  از رازهای  ، رازی زنده  هر موجوده  از ضرورتهای

  آن  بخشیدن  قادر به  ذوالجالل  جز ذات  نیرویی  چهی  که  اوست  عظیم  های نعمت

 باشد. نمی

 

 ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  
  برای  پوشش  پوشاند و این شما را می  آن  تاریکی  که «دادیم قرار  را لباسی  و شب»

ناظر   آن در  ندارید دیگران  دوست  که  است  چیزهایی  کردن  شما و پنهان  منافع  انجام

  میسر نیست آنها در روز  برآوردن  که  است  فوایدی  بخش د و تحققشما باشن  احوال

را از   کند وعورتش و او را از گرما و سرما حفظ می  را پوشانده  انسان  لباس  که چنان

 دارد. می  انظار پنهان
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 ڃ  ڃ      ڃ  چ  
 سبب  که  آنچه  طلب  به  آن  تا در روشنی «قراردادیم  معاش  تالش  و روز را وقت»

  نموده  قسمتتان  عزوجل  خدای  را که  کنید و ارزاقی  شود، تالش می  معیشتتان  برپایی 

 آورید.  دست  ، به است

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  
نیرومند  و  خود محکم  و آفرینش  در خلقت  که «استوار  آسمان  هفت  و بر فرازتان»

 « .بنا کردیم»  است

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
  عزوجل  خدای  که  است  مراد از آن: خورشید جهانتاب «آفریدیم  شاندرخ  و چراغی»

  ، یعنی دو معنی هر  ، جامع« وهج«  و کلمه  است  آفریده  گرما و انرژی  نور، هم  هم  در آن

 باشد. نور و گرما می

 

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
در   آب  به  که  است  معصرات: ابرهایی «آوردیم فرود  ریزان  آبی  متراکم  و از ابرهای»

  حدیث . در است  کثرت  به  . ثجاج: فروریزنده است  شود اما هنوز نباریده می  فشرده  هم

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است عنهما آمده هللا عمر رضی ابن  روایت  به  شریف

  خون  تنریخ و  گفتن  لبیک  صدا به  نمودن باال  حج  :  بهترینوالثجالعجالحجفضلأ»

 «. است  هدیه  حیوان
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 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  
 از ابرها،  ریزان  آب  آن  سبب یعنی: تا به «را برویانیم  و گیاه  دانه  آن  سبب تا به»

.  غیره ، جو و ؛ مانند گندم شماست  و غذای  قوت  که  آوریم  بیرون  را از زمین  هایی دانه

 . است  خوردنی  و سایر گیاهان  چهارپایان  از علوفه  نبات: عبارت

 

 ک   ک  ک  
یعنی:  «را  و انبوه  پیچیده  درهم  باغهای»  ریزان  آب  آن  سبب  به  نیز تا برویانیم «و»

هر   آنها به  های شاخه  رو که  اند، از آن پیچیده  دیگر درهم بعضی  به  بعضی  را که  باغهایی

ژ  ژ دو آیه:   که  است ذکر  اند. شایان دیدهگر  وبرگ و بسیار پرشاخ  است  سو دویده

روید  می  از زمین  شود که می  ای رستنی  نوع  هر سه  شامل ژژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 اند از: عبارت  که

 . غذایی  های ، مانند دانه است  و پوشش  غالف  دارای  که  ای ـ رستنی 1

  دارای  دو نوع  این  و علفها که  اهانندارد، مانند گی  و پوشش  غالف  که  ای ـ رستنی 2

 نیستند.  ساق

  بوستان شوند،  بسیار انبوه  از درختانند و چون  عبارت  که  و تنه  ساق  دارای  ـ رستنی 1

 پوشانند. را می  محل  یک  رو که  آن شوند، از می  )جنت( نامیده

خود، بر  و تجدد  و امکان  حدوث  شد، نظر به  برشمرده  که  ای گانه نه  های پدیده  این  پس

و   علم  آنها برکمال  و محکمی  استواری  که کنند چنان می  مختار داللت  وجود آفریننده

  ثابت  اوصاف  این در  تعالی  حق  کمال  نماید و چون می  داللت  تعالی  حق  ذاتی  حکمت

  آوردن  در بیرون  شتهشود. از اینها گذ می  حشر نیز ثابت  امکان  طور قطع گردید، به

گورها و  از  مردگان  آوردن  بیرون  آنها، بر امکان  شدن  بعد از خشک  گیاهان

و   است  اذهان  به  نزدیک  وجود دارد که  ای حسی  ظاهری  دلیل  بعد از مرگ  برانگیخنشان

باید با  می  که  عظیم  است  نعمتی  شده یاد  گانه نه  از چیزهای  یک اینها، هر  بر همه  افزون

  نباید با ارتکاب  پس  است  طاعات  دادن  با انجام  شود و شکر آن  استقبال  شکر و سپاس

 گردند.  ، بدرقه است  ناسپاسی  که  معصیت
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 گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  
بدکار و  نیکوکار و  ، میان کفر و ایمان  اهل  میان  یعنی: روز داوری «روز فصل  گمان بی»

  و میعادگاهی  روز، مجمع  یعنی: آن «است  معین  هنگامی»؛  باطل  و اهل  حق  لاه  میان

اند،  شده  داده  وعده  که  و عقابی  ثواب  به  در آن  که  است  و پسینیان  پیشینیان  برای  معین

و   فیصله  خلقش  میان  در آن شد زیرا خداوند  نامیده«  فصل»روز   رسند. این می

 ند.ک می  داوری

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  
و از  دمد می  در آن  اسرافیل  که  است  صور: بوقی« شود  در صور دمیده  که  روزی»

  و توده  گروه  یعنی: شما گروه «بیایید  فوج  فوج  پس»آید  می  بیرون  مهیبی  صدای  آن

  حساب  گاه عرصه حشر وم  موقف  سوی به  از قبرهایتان  با پیامبرش  همراه  ، هر امتی توده

 آیید. می

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
یعنی:  «دروازه ، شود دروازه  پس»  فرشتگان  آمدن فرود  برای «شود  شگافته  و آسمان»

 فرود آیند. ها دروازه  از آن  گردد تا فرشتگان می  بسیاری  درهای  دارای  آسمان

 

 ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  
در  خود  یعنی: کوهها از جاهای «گردند  سرابی  نشوند و چو  ساخته  و کوهها روان»

شوند   هوا پراکنده  به  گردی  شوند و چون  و از مقر خود برکنده  شده  ساخته  هوا روان

  که درحالی  است  کوه  زیرا بر صورت  است  کوهی  آن  پندارد که می  بیننده  که  طوری  به

 . و بس  است  ریمحضا غبا  بلکه  نیست  حقیقتا در آنجا کوهی

 

 



 

0800 

 ہ  ھ  ھ               ھ   ھ  
  است  کمینگاهی  الهی  و قضای  در حکم  یعنی: جهنم «است  کمینگاهی  جهنم  گمان بی»

خود   کنند. یا دوزخ  عذاب  را در آن اند تا آنها کفار نشسته  در کمین  آن  نگهبانان  که

در   کننده کمین  که آیند چنان می  آن  سوی به  که  است  و در انتظار کفاری  است  کننده کمین

 آید.  آن  سوی باشد تا به می  انتظار شکار خویش

 

 ے   ے  ۓ  
  طغیان اوامر پروردگار،  با مخالفت  که  و کسانی «است  بازگشتگاهی  سرکشان  برای  که»

 ند.آی فرود می  آن و در  کرده  رجوع  آن  سوی اند، به اختیار کرده  و سرکشی

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
  باقی  روزگاران  که  گاه تا آن  یعنی: سرکشان «کنند می  درنگ  دراز در آن  روزگاری  که»

  چون  که  است  دراز و دیرپا از زمان  ای کنند. حقب: برهه می  درنگ  در دوزخ  است

 هم به  قطعات  گونه دیگر و همین  ای برهه  آید، سپس می  آن  دنبال  دیگر به ای بگذرد، برهه

  به  در سخن«  حقبه»و«  حقب«  که  ذکر است  پیوندند. شایان می  هم  تا ابد به  زمان  پیوسته 

 باشد.  مد نظر داشته زمانها را  آمدن  پیاپی  گوینده  که شود مگر این نمی  کار گرفته

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
 ، یا در آن در جهنم  نی: سرکشانیع« شربتی  چشند و نه می  ای خنکی  در آنجا نه»

 بیاسایند  لختی  جهنم  سوزان  از گرمای  با آن  را که  ای خنکی  دراز هیچ  روزگاران 

 برساند. برد: بر  نفعی  شان تشنگی  در رفع  آنان  به  را که  ای نوشیدنی  چشند و نه نمی

 شود. می  نیز اطالق  خواب

 

 

 



 

0803 

 ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  
و   و چرك  زردآب  که «ای و چرکابه»  است  جوش  حمیم: آب «جوشان  جز آب»

 باشد. می  دوزخیان  خونابه

 

 ۅ  ۉ  ۉ  
  گناهانشان و  با اعمال  و مناسب  موافق  عذابشان  یعنی: این «مناسب  است  جزایی»

وجود ندارد و   دوزخ  بزرگتر از آتش  و عذابی  بزرگتر از شرك  گناهی  باشد؛ پس می

 چشاند. می  با آن  موافق  جزایی  آنان  به ، خداوند بد است  اعمالشان  که چنان

 

 ې  ې   ې  ې  ى  ى  
 طمع  ثوابی  به  آنان  یعنی: نه «داشتند نمی  را توقع  وکتابی حساب  بودند که  آنان»

 نداشتند.  رستاخیز ایمان  بودند زیرا به  بیمناك  از حسابی  داشتند و نه 

 

 ەئ   ائ  ائ  ەئ
  دالیلی ها و و حجت  قرآنی  یعنی: آنها آیات «کردند می  تکذیب  ما را سخت  و آیات»

  تکذیب  سخت بود،  فرود آورده  بر خلقش ‡پیامبران  وسیله  به  خداوند متعال  را که

 کردند. می

 

 وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
 محفوظ  حیعنی: هر چیز را در لو «ایم ضبط کرده  کتابی  صورت  را به  چیزی و هر»

  که است  بندگان  را بشناسند. یا مراد اعمال  آن  تا فرشتگان  ایم شمار آورده و به  نوشته

 اند. آنها را نوشته  نگهبان  فرشتگان

 

 



 

0808 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
  دوزخ  اهل  به  سخن  یعنی: این «افزاییم هرگز بر شما نمی  جز عذاب  بچشید که  پس»

  پس  ناصوابشان و  زشت  و افعال  الهی  آیات  به  کفر و تکذیبشان  سبب شود؛ به می  گفته

 كعمرو بن هللعبدا قرار دارند.  الهی  از عذاب  در روند روزافزونی  طور همیشه به  آنان
 «. است  نشده  نازل  آیه  تر از این سخت  ای آیه  دوزخ  بر اهل»گوید:  می

 

 ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  
و   مطلوب  به  و دستیافتن  مفاز: رستگاری «است  ای رستگاریرا   مسلما پرهیزگاران»

زیرا   است  داده  را ترجیح  دوم  کثیر معنی . ابن است  ، یا تفرجگاهی دوزخ  از آتش  نجات

 فرماید: می  بعد از آن خداوند

 

 ٻ  پ  پ  
انها بوست انگور بر  عطف «است  انگوری  و درختان»مثمر و مشجر  «است  بوستانهایی»

  داللت  درختان  آن  شأن  خود بر بزرگی  که  ، امری است  بر عام  خاص  عطف  قبیل از

 کند. می

 

 پ  پ   ڀ  
  برجسته  پستانهایشان  که  است  دوشیزگانی  بهشتیان  یعنی: برای «نارپستان  و دوشیزگان»

خود   وسال سن ی: دریعن «همسال»  دوشیزگان  این  ، که نیست  و فروافتاده  است  و برآمده

 برابرند.

 

 ڀ   ڀ  ڀ  
 . است  پر از شراب «سرشار  جامهای»  پرهیزگاران  برای «و»

 



 

0800 

 ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  
  لغوی  سخن  در بهشت  نه  یعنی: پرهیزگاران «دروغی  شنوند و نه می  لغوی  در آنجا نه»

  مجالس در  که  آنچه  ند، برخالفگوی می  دیگر دروغ یک  به  هم  شنوند و نه را می

  در آن  که  هرآنچه  پس  است  سالمتی  سرای  دهد زیرا بهشت می  دنیا روی  نوشی شراب

 . است  و بیهوده  باطل  . لغو: سخنان مبراست  و عیب  وجود دارد، از نقص

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ذکر   را بدانچه  بهشتیان  یعنی: پروردگار متعال «پروردگارت  از سوی  است  پاداشی»

  ایشان  به  است «بخششی»دهد  می  پاداش  ایشان  شایسته  و اعمال  برابر ایمان شد، در

  سبحان پروردگار  و وعده  در حکم  که  است  ای اندازه  یعنی: به «شده  کرده  حساب»

  وعده  ثواب فتصدتا ه  از ده  هر نیکی  برای  تعالی  هستند زیرا حق  و سزاوار آن  مستحق

ندارد. یا   ای واندازه  نهایت  که  است  مقرر کرده  پاداشی  گروهی  و نیز برای  است  داده

  اعراب  که چنان  است  کافی و  را بسنده  ایشان  پاداش  این  که  است  معنی  این  به« حسابا»

و از «.  است  دیگر بس  مگفت  بخشید که قدر زیاد  آن  من  به حسبنی:أف  اعطانی»گویند:  می

 «. است  بس مرا خداوند اهلل:  حسبی»است:   آن

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
آسمانها  پروردگار»  که  ؛ همان پروردگارت  از سوی  است  ذکر شد، پاداشی  ! آنچه آری

 سخن  و اجازها  از جانب  که  رحمان هلل، ا آنهاست  بین ما  که  و آنچه»  است «و زمین

  برایشان  که  کنند مگر در امری  سؤال  از وی  را ندارند که  آن  یعنی: توان «ندارند  گفتن 

 . دستور وی و  اجازه  را نیز ندارند، جز به  کردن  و اختیار شفاعت  است  داده  اجازه

 

 

 

 



 

0809 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 از  ای در اینجا فرشته  مراد از روح «ایستند  صف  به  رشتگانو ف  روح  که  روزی»

خود   آفرینش در  که  عظیم  است  ای فرشته  روح»گوید:  می  عباس . ابن است  فرشتگان

بزرگتر از   است  ای فرشته  روح»گوید:  می مسعود ابن«. باشد می  فرشتگان  از بزرگترین

«.  است  روح: جبرئیل  که  است  جمهور این  قول»گوید:  می  نسفی«.  آسمانها و زمین

 قولی به«. نیستند  فرشته  که  است  عزوجل  خدای  از لشکریان  لشکری  روح»قولی:  به

  دیگر و این  در صفی  ایستند و فرشتگان می  صفی در  اند که آدم بنی  ارواح  آنان»دیگر:  

شوند ـ   برگردانده  اجسام  به  ارواح  که ناز آ  ـ قبل اسرافیل  دو دمیدن  امر در میان

  او اجازه  به  رحمان  که  مگر کسی»محشر   حاضران «نگویند  سخن»«. دهد می  روی

  رحمان  خدای  که  نگویند مگر در مورد کسی  . یا سخنی شفاعت در امر «باشد  داده

 گفته»  باشد که  انیکس  جمله از  شخص  آن «و»  است  داده  گفتن سخن  او اجازه  برای

  گفتن  سخن  باشد. یا اجازه  داده  توحید گواهی  یعنی: به «صواب  سخن»دنیا  در «باشد 

 بگوید.  و درست  صواب  سخنی  در امر شفاعت  که  کسی  شود مگر برای نمی  داده

  خدای آنها به  و نزدیکترین  خالیق  از بهترین  که  گروه  این  هرگاه»گوید:  می  بیضاوی

را   آن  اجازه  چگونه  ایشان غیر  باشند پس  را نداشته  گفتن سخن  هستند، اجازه  سبحان

 «.؟ خواهند داشت

 

 ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
  روزی یعنی: «است  روز حق»ذکر شد، همانا   که  بر وصفی  روز ایستادنشان «این»

  بازگشتی  خواهد راه  هرکه  پس»شود  یم  حتما واقع  که  است  و متحقق  رخدادنی

او   که  ای برنامه  گرفتن  و در پیش  شایسته  اعمال  با انجام «پروردگار خود بگیرد  سوی به

 رساند. می  تعالی  حق  و رضای  قرب  سر منزل  را به

 

 

 



 

0802 

 ڻڻ    گگ  گ  گڳڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں
را دو   آنچه  آدمی  که  ، روزی دادیم هشدار  نزدیکی  ما شما را از عذاب  هرآینه»

  خاك  من  کاش  بنگرد و کافر گوید: ای»از خیر یا شر  «بود  فرستاده  پیش  وی  دست

،  است  کرده  آماده  برایش  سبحان  خدای  را که  عذابی  کافر انواع  رو که  ازآن «بودم

 از  گرفتن  انتقام  را برای  انچهارپای کند که: خداوند می  کثیر نقل کند. ابن می  مشاهده

  تبدیل  خاك  کنند به می  کشی دیگر انتقام از یک  که آورد و بعد از آن همدیگر گرد می

 کند. می آنها را آرزو  همانند حال  کافر حالی  که  است  وقت  شوند، در آن می



 

0809 

 ﴾ نازعات  سوره ﴿
 . است  ( آیه49)  و دارای  است  یکم

 

از   عبارت  که«  نازعات«  به  با سوگند الهی  افتتاح  سبب به  سوره  : اینتسمیه  وجه

  سوره  دیگر این  شد. نام  نامیده«  نازعات»اند،  آدم بنی  ارواح  کننده  قبض  فرشتگان

 . است  ( آمده14)  در آیه  آن  بیان  که  است« محشر  زمین«  یعنی«  ساهره»

 

 ڻ  ڻ  ۀ  
  فرشتگانی  یعنی: سوگند به «کشند می  بیرون  سختی  را به  ارواح  که  کسانی  سوگند به»

  کشنده  که چنان کشند می  بیرون  سخت  با کشیدنی  را از اجسادشان  بندگان  ارواح  که

  بدن  را از انتهای  ارواح  فرشتگان  آن  کشد چراکه می  سختی  را به  آن  دو سوی  کمان

 کشند. می  بیرون

 

 ۀ  ہ  ہ  
اجساد  را از  یعنی: ارواح «آوردنی  آورند بیرون می  بیرون  که  فرشتگانی  و سوگند به»

؛  قولی: ناشطات به . است  سرعت به  آورند. نشط: گرفتن می  بیرون  و سهولت  سرعت  به

  ارواح  کشندگان  بیرون و نازعات:  و راحتی  نرمی مؤمنانند به  ارواح  آورندگان بیرون

 و درد.  سختی هکافرانند ب

 

 ہ  ہ   ھ  
  رساندن  برای  که  یعنی: فرشتگانی «شناورند  شناکنان  که  فرشتگانی  و سوگند به»

 آیند. فرود می  از آسمان  و شتابان  شناکنان خداوند  فرمان

 

 

 



 

0805 

 ھ  ھ  ھ  
 اند فرشتگانی  ایشان «کردنی سبقت  گیرند به می  سبقت  که  فرشتگانی  سوگند به  پس»

 برند. می  بهشت  سوی به  کنان را سبقت  مؤمنان  ارواح  که

 

 ے  ے  ۓ  
  عبارت امر:  برای  تدبیر فرشتگان «کنند امر را تدبیر می  که  فرشتگانی  سوگند به  پس»

در بادها و   زمین  اهل  برای  آنها و کارپردازی  با تفاصیل  و حرام  حالل  آوردن از فرود

  از فرشتگان  تن چهار  امر دنیا به  که: تدبیر و ساماندهی  است  . نقل است  بارانها و غیر آن

  ؛ برگمارده جبرئیل  . پس‡و اسرافیل  ، عزرائیل ، میکائیل ؛ جبرئیل است  شده  سپرده

  ، عزرائیل: برگمارده هاست رستنی بارانها و  ، میکائیل: برگمارده بادها و لشکرهاست

  باشد. جواب می  بر ایشان  فرمان  آوردن فرود  رافیل: برگماردهو اس  است  ارواح  گرفتن

  برانگیخته  شما بعد از مرگ  ذکر شد که  آنچه سوگند به  ، یعنی است  محذوف  قسم

 شوید. می

 

 ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  
  روی  در صور اول  اسرافیل  دمیدن  در هنگام  واقعه  این «بلرزد  لرزنده  روز که  آن»

و   جنبش به  در آن  و کوهها همه  میرند و زمین می  خالیق  همه  آن  سبب  به  کهدهد  می

 آیند؛ درمی  اضطراب

 

 ڭ  ۇ      ۇ  
شود.  می رستاخیز برپا  با آن  که  است  دوم  رادفه: نفخه «درآید  آینده  از پی  آن  و از پی»

 گرداند. می  زندهرا   آنان  دوم  میراند و نفخه را می  خلق  اول  نفخه  پس

 

 

 



 

0802 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
هستند   و لرزانی  ، نگران مضطرب  واجفه: دلهای «و لرزانند  ترسان  روز دلهایی  در آن»

 شوند. می  هراسان  سخت  روز قیامت  و هراسهای  هول  بر اثر مشاهده  که

 

 ٴۇ   ۋ     ۋ  
  هراسهای و  هول اند، مرده  مبر غیر اسال  که  کسانی  یعنی: چون «آنها فروافتاده  دیدگان»

  چیره  فروافتادگی و  و خضوع  خواری  کنند بر چشمانشان  را مشاهده  روز قیامت

 شود. می

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  
  نخستین  حالت  آیا ما به»اند:  در دنیا منکر رستاخیز بوده  که  ؛ همانان کافران «گویند می»

  گفته  آنان  به  گویند که استبعاد می  از روی  را هنگامی  خنس  این «؟ شویم می  بازگردانیده

در   که آیا بعد از آن شوید. یعنی: می  و از نو زنده  شده  برانگیخته  شود: شما بعد از مرگ

  زنده  و بعد از مرگ  شده  برگردانده  اول  حال  ، مجددا به قرار بگیریم  قبرهایمان  گودال

 حافرته:  فی  رجع  فالن»گویند:  می  . اعراب است  نخستین  گی؟! حافره: زند شویم می

 «. بود، برگشت  آمده  از آن  که  راهی  به  فالن

 

 ى  ى    ائ     ې  ې 
  پوسیده  هایی ریزه  ما استخوان  آیا وقتی»گویند:  و می  افزوده  بر استبعاد خویش  گاه آن

  این  که  حالی ؟ در گیریم از سر می را  و زندگی  شده  بار دیگر برانگیخته «شدیم

 ؟. است  از زندگی  حالت  دورترین
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 وئ      ۇئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ
  مرگ یعنی: اگر مجددا بعد از «آور است  زیان  برگشتی  این  صورت  گفتند: در این»

  تهدیدهای  صورت  بود زیرا در آن  ، قطعا زیانکار خواهیم شویم  برگردانده  زندگی  به

  شود. این می  ما راست  او در حق  پوشد و سخنان می  عمل  در مورد ما جامه صد محم

 استهزا گفتند.  را نیز از روی  سخن

 ې ۉ ۅ  ۉژ   آیه  چون گوید: می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  کعب محمدبن

  در این ، شویم  زنده  دوباره  خویش  گفتند: اگر بعد از مرگ  شد، کفار قریش  نازل ژ

 شد.  نازل  آیه  این  بود! پس  زیانکار خواهیم  صورت

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  
تند   بانگ  یک  آن  که  نیست  جز این»فرماید:  می  در رد سخنانشان  خداوند متعال  سپس

  آوردن پدید  که را دور از تصور نپندارید و فکر نکنید  ! قیامت منکران  یعنی: ای «است

و   است  وابسته  سخت فریاد  یک  به  باشد زیرا قیامت دشوار می  عزوجل  ایبر خد  آن

 شود. می برپا  قیامت  آن  با دمیدن  که  است  دوم  نفخه  همان  این

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 خدای  که  است  سپیدی  ساهره: زمین «رستاخیز باشند  در هامون  آنان  بناگاه  پس»

 کند. می  محاسبه  آن  را بر روی  و خالیقآورد  را پدید می  آن  سبحان 

 

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی   
  برای  است  خطابی  این «؟ است  تو رسیده  به»  یعنی: اخبار وی «موسی  آیا داستان»

  یعنی: ای . قومشان  برابر تکذیب در  ایشان  و دلجویی  قصد تسلیت به ص  اکرم  رسول

بود زیرا   گونه نیز همین  وی  و قوم  سرکش  عونبا فر  موسی  داستان  که  پیامبر! بدان

گردید.   فراوانی  های سختی  رو شد و متحمل روبه  با تکذیب  فرعون  او نیز در دعوت
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  دهند، سرانجامی  ادامه خود  تکذیب  اگر به  کفار که  برای  است  تهدیدی  آیه  این  که چنان

اند ـ  تر بوده نیرومندتر و با شوکت بسیار  آنان از  ـ که  وی  و کسان  فرعون  مانند سرانجام

  برای  را عبرتی  و قومش  فرعون  که چنان  سبحان  بود و خدای خواهد  در انتظارشان

 همانند روبرو خواهد کرد.  سرنوشتی  را نیز به  گردانید، آنان  جهانیان

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
 «مقدس  ندا در داد در وادی»را   موسییعنی: « او را  پروردگارش  که  گاه آن»

 . است  سینا واقع  و در کوه  است« طوی«  مقدس  وادی  آن  نام  و مطهر، که  یعنی: مبارك

 

 پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   
 «است  برداشته  طغیان  او سر به  برو که  فرعون  سوی به»موسی:   ای  ! ندا در داد که آری

 . است  تکبر و کفر از حد گذشتهو   یعنی: در عصیان

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  
  پیش  که یعنی: بعد از آن «؟ گرایی  پاکیزگی  به  که  داری  آیا سر آن»  وی  به «بگو  پس»

  عصیان و  از شرك  و ایمان  با طاعت  که  هستی  او بگو: آیا بر آن  ، به رسیدی  فرعون

از در   با فرعون  نخست  مأمور گردید تا در گام  موسی  سان ؟ بدین شوی  پاکیزه

 درآید.  و مالیمت  نرمش

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
یعنی:  «؟ بداری تا پروا  نمایم  راه  پروردگارت  سوی تو را به»  که  داری  آیا سر آن «و»

  از عذاب  در نتیجه ، ارشاد کنم خداوند  و پرستش  ، یگانگی شناخت  سوی تو را به

و رشید باشد،   راهیافته  که  جز از کسی  و ترس  خشیت  که  ذکر است  ؟ شایان ترسیب  وی

 آید. پدید نمی
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 ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  
را   حق  و دعوت  رفت  نزد فرعون  یعنی: موسی «را بدو نمود  بزرگ  معجزه  پس»

  ادعای در  وی  راستگویی  دلیل  را که  سترگی  و نشانه  بزرگ  معجزه  گاه رساند آن  وی  به

عصا و ید  اژدها یا  به  وی  عصای  شدن  ، تبدیل معجزه  او نمایاند و آن  بود، به  نبوت

 بودند.  معجزه  یک  بیضا هر دو بود زیرا هر دو در حکم

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
  خدای «کرد  و عصیان»بود   آورده  که  را با آنچه  موسی  فرعون «کرد  تکذیب  ولی»

 نبرد.  فرمان  از وی را لذا  عزوجل

 

 ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  
یعنی:  «تدبیرکنان»  ، یا از موسی کرد از ایمان  و پشت  فرعون «برتافت  روی  سپس»

  که  با آنچه  مقابله و  کوشید و در معارضه می  زمین  فساد در روی  به  که  در حالی

 بود.  تکاپو افتاده  بود، به  آورده  موسی

 

 ڄ   ڃ  ڃ  
یا  و نبرد گرد آورد،  جنگ  خود را برای  لشکریان  یعنی: فرعون «گرد آورد  پس»

  صحنه حضور در  را برای  گرد آورد، یا مردم  با موسی  مقابله  را برای  جادوگران

  ای منادی  وسیله به یا  خودش «پس»کنند   دهد، مشاهده می  روی  را که  گرد آورد تا آنچه

 ؛ جمع  در آن «ندا در داد»

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
از  برتر  پروردگاری  بود که  این  ملعون  مراد فرعون «و گفت: پروردگار برتر شما منم»

 وجود ندارد.  وی
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 چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  
 او را یعنی: خداوند «گرفتار کرد  دنیا و آخرت  عذاب  او را به  و خدا هم»

و   است  دوزخ  همانا عذاب  که  آخرت  ازاتمج  کرد به  او را مجازات  ؛ پس فروگرفت

هر  بود تا  سرخ  در دریای  وی  کردن  دنیا با غرق  همانا عذاب  که  نخستین  مجازات  به

 بگیرد.  شنود، از او پند و عبرت را می  خبرش  کس

 

 ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  
 یعنی: در داستان «ستا  بترسد، عبرتی  که  هر کس  ماجرا برای  در این  گمان بی»

 از  که  است  چنین  وی  و حال  شأن  که  کسی  شد، برای  با او انجام  که  و آنچه  فرعون 

 . بزرگ  است  دارد، عبرتی ترسد و از او پروا می می خدا

رستاخیز   منکران  متوجه  تعالی  حق  ، بار دیگر خطاب و فرعون  موسی  داستان  بعد از بیان

آسانتر   وی بر  آن  ابتدایی  از آفرینش  خلق  بازآفرینی  که  حجت  این  ارائه شود، با می

 فرماید: می  پس  است

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  
و   شما بعد از مرگ  یعنی: آیا آفرینش «استوارترید یا آسمان  آیا شما در آفرینش»

 «را بناکرد  آن هللا»؟  آسمان  یا آفرینش  تر و دشوارتر است سخت  مجددتان  برانگیختن

قادر   است بزرگی  و جسامت  همچو جرم  دارای  که  آسمانی  بر آفرینش  هر کس  پس

از   محدودی  زوایای فقط  که  قدرت  های و شگفتی  صنعت  عجایب  با این  باشد، آسمانی

د از بع  که  اجسامی  بازآفرینی از  چگونه  ؛ همچو کسی هویداست  بینندگان  برای  آن

 باشد؟. می  ، ناتوان است  آنها را میرانده  نخستین  آفرینش

 

 گ  گ  گ  گ  
  همچون را  یعنی: آن «را بلند برکشید  سقفش»را بنا کرد و   آسمان ! خداوند آری

 «استوار کرد را  آن  پس»  را برافراشت  آن  قرار داد و سقف  بر فراز زمین  مرتفعی  بنای
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  و با اعتدال  درست  و هیئت  و در شکل  اندازه  استوار و به  خلقت را در  یعنی: آسمان

! هر  . آری و شگافی  سستی  و نه  و انحرافی  کجی  ، نه است  خللی  در آن  نه  گردانید که

را   آسمان  یقینا عظمت باشد،  داشته  شناختی  انگیز کهکشانها اندك  از ابعاد هول  کس

بشر ـ   عقلی  تصورات  مقیاس در  ـ حتی  انسان  بازآفرینی  د کهیاب کند و در می می  درك

 . تر است بسیار ساده  آسمان  از آفرینش

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
 را با روشنگری  یعنی: روزش «را آشکار گردانید  و روزش  را تاریک  و شبش»

آسمانها  را از  شب  پدیده است: خداوند  این  گردانید. یا معنی  خورشید بارز و نمایان 

  زیرا شب باشند می  روشن  همه  ندارند بلکه  آسمانها شب  که  مفهوم  این  به  برداشت

 آنها.  در همه  نه  است  فلکی  از اجرام  در بعضی  محلی  ای پدیده

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
و گستراند  یعنی: «هموار کرد»  آسمان  یعنی: بعد از آفرینش «را بعد از این  و زمین»

  ـ برعکس  که گردانید  ، بیضوی را در شکل  کرد و آن  آماده  انسان  زیست  را برای  آن

باشد.  می  خود پهن  کرانه  از یک  زیرا زمین  نیست  ـ تماما کروی  است  معروف  آنچه

بعد از   بیضوی  شکل به  زمین  کردن و هموار  هر چند گستراندن  که  ذکر است  شایان

بود   شده  آفریده  آسمان  ازآفرینش  خود قبل  اولیه  صورت به  بود اما زمین  انآسم  آفرینش

در تفسیر   سعید حوی  . شیخ گذشت « سجده«  سوره« 3ـ  11«  در آیات  که چنان

  خلقت  آید که بر می  هر دو چنین  علم  انکشافات و  قرآن  از آیات»گوید:  می«  األساس»

  بر خلقت  آنهاست  و توابع  کائنات  این  کهکشانهای  شامل  که  لک  یک  عنوان  به  آسمان

  ای غیبی  های خود پدیده  که  گانه هفت  آسمانهای  اما خلقت  است  بوده  مقدم  زمین

  بوده  زمین  ، بعد از خلقت است  نیافته  آنها راه  به بشر هرگز  و ادراك  هستند و علم

 «. است

 فرماید؛ می  که  است  این  زمین  گوید: هموارکردن می  دهلوی هللا ولی  شاه
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 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
 ، دریاها و جویباران  یعنی: از زمین «آورد  را بیرون  آن  و چراگاه  آب  از زمین»

 چرای  برای  را که  گیاهانی  ـ یعنی  چراگاهش  ها را منفجر گردانید و از آن چشمه

  از آن انسانها  که  هایی و میوه  ارزاق  شامل  معنی  آورد و این  باشد ـ بیرون  آماده  حیوانات 

 شود. گیرند، نیز می می  بهره

 

 ۀ  ہ    ہ  
  ساکنان  گردانید تا زمین  زمین  برای  و آنها را مانند میخهایی «و کوهها را استوار کرد»

 نگرداند.  و ناآرام  خود را مضطرب

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  
تا در  «شما و چهارپایانتان  مندی بهره  برای»کارها را کرد؛   این  مهه  تعالی  ! حق آری

هر   بدانید که  برخوردار شوید. پس  آن  فراوان  کنید و از نعمتهای  زندگی  راحتی به  زمین

آنها نیز   بازآفرینی بر  شک  توانا باشد، بدون  عظیم  های پدیده  همه این  بر آفرینش  کس

 . آنها تواناتر است  ر بازآفرینیب  بلکه  تواناست

 

 ھ  ھ    ے   ے   ۓ  
  بزرگی و  سخت  بال و مصیبت  که  گاه  یعنی: آن «در رسد  بزرگ  هنگامه  آن  چون  پس»

  است  دوم  نفخه از  عبارت  ، در رسد. و آن دیگر بزرگتر است  بالها و مصایب  از همه  که

 سپارد؛ می  دوزخ  را به  وزخد  و اهل  بهشت  را به  بهشت  اهل  که

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 «آورد می یاد  به»از خیر یا شر  «بود  کرده  عمل  را که  آنچه  انسان  که  روز است  آن»

از   که  کند درحالی می  مشاهده  خویش  در کارنامه  طور مدون خود را به  زیرا او اعمال

 بود.  کرده  ، آنها را فراموش مدت  یا طول  فرط غفلت
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 ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  
  که شود آشکار می  ای گونه به  یعنی: جهنم «درنگرد آشکار شود  هر که  برای  و جهنم»

شود و  می  برداشته  از جهنم  و حجاب  پرده»گوید:  می  ماند. مقاتل نمی  پنهان  بر کسی

  نعمت  قدر این ، آن  ا دیدنب  مؤمن  که  است  هنگام  در آن«. نگرند می  آن  سوی به  خلق

،  آن  دیدن  کافر؛ پس داند و اما می  است  مانده  سالمت به  از آن  را بر خود که خداوند

 افزاید. می  بر حسرتش  و حسرتی  بر غم  غمی

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
 . در کفر و گناهان «باشد  از حد گذشته  که  و اما کسی»

 

 ۅ   ۉ   ۉ    ې  
  برای  نه  پس  از شهوات  ؛ با پیروی بر آخرت «باشد  را برگزیده  جهانی نای  و زندگانی»

گوید:  می کثیر  باشد. ابن  کرده  عمل  بهشت  اهل  عمل  به  باشد و نه  گرفته  آمادگی  آن

 ؛«باشد  ساخته  مقدم  خویش  و آخرت  دنیا را بر دین  یعنی»

 

 ې  ې    ې  ى    ى  
جز  و  گرفت خواهد  جای  در آن  زودی به« اوست  جایگاه  نهما  دوزخ  شک بی  پس»

 . او نیست  برای  دیگری  جایگاه  دوزخ

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  
و   حساب  در موقف «باشد ترسیده  پروردگارش  در پیشگاه  از ایستادن  که  و اما کسی»

  بر نفس یعنی: «باشد  ازداشتهب  و هوس  خود را از هوی  و نفس»  حشر در روز قیامت
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ورزد، مهار  می آنها اشتها  به  که  و محرماتی  گناهان  به  را از گرایش  و آن  زده  خود نهیب

 باشد؛  کرده

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
در   نه گیرد، می  آید و جای فرود می  در آن  که «اوست  جایگاه  بهشت  گمان بی  پس»

 «. کریمه  دو آیه  این  دلیل  ، به است  کلید بهشت  هوی  ركت»گوید:  می  . سهل غیر آن

  برادرش عمیر و بن مصعب  در شأن  دو آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

از   که  مؤمنی هر  درباره  است  عام  گردید اما مفاد آن  عنهما نازل هللا عمیر رضی عامربن

 نکند.  پیروی  خویش  سنف  و از هوای  ترسیده خداوند

 

 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  
 مرساها: یعنی «؟ است  وقت  چه  فرارسیدنش  پرسند که می  قیامت  از تو درباره»

 در یکجا.  کشتی  انداختن استقرار و لنگر  ، چون استقرار آن 

 و از سر استهزا  مکه  مشرکان»گوید:  می  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  نازل  تا آخر سوره  آیه  این  شود؟ پس برپا می  وقت  چه  پرسیدند: قیامت ریشخند می

 «.شد

 

 ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  
 داشته  علم  بدان  که  نیستی  یعنی: تو در مقامی «؟ هستی  مقامی  در چه  آن  تو از علم»

 . آن  وگو درباره گفت  به  چهرا  تو  پس  است  سبحان  فقط نزد خدای  آن  علم  بلکه  باشی 

 

 يئ     جب  حب     خب  
چرا   پس  نیست  تعالی  حق در نزد غیر  آن  و علم «با پروردگار توست  آن  علم  منتهای»

 طلبند؟. را از تو می  آن  برپایی  وقت  کنند و بیان می  سؤال  آن  از تو درباره
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 مب      ىب  يب    جت  حت  خت  
 آن  یعنی: تو برای «ترسد می  از آن  که  هستی  کسی  دهنده بیم تو  که  نیست  جز این»

  ای شده  مبعوث  آن  برای  بلکه  کنی  آگاه  قیامت  برپایی  تا آنها را از وقت  ای نشده  مبعوث 

و   بیم  آن  های و هراسها و سختی  ترسد، از هول می  قیامت  از برپایی  را که  تا کسی

 . هشدار دهی

 

 يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح     مت     ىت
  درنگشان  کنند، مدت می  را مشاهده  آن  و هراسهای  و هول «بینند را می  آن  که  روزی»

سر  به  بامداد آن یا  جز شبانگاهی  گویی»  نماید که می  اندك  چنان  در دنیا در تصورشان

  به  نزدیک  که  چاشتگاه  ر حد یکروز یا د  جز مقدار آخر یا اول  یعنی: گویی «اند نبرده

خود   در قبرهای  است: گویی  این  اند. یا معنی نکرده  ، در دنیا درنگ است  شبانگاه  این

اند زیرا بعد از  سر نبرده ، به است  از آن  پیش  را که  بامدادی  یا وقت  جز شبانگاهی

 شمارند. می  را کم  خویش  خود در قبرهای  درنگ  ، مدت روز قیامت  های سختی  مشاهده
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 ﴾ عبس  سوره ﴿
 . است  ( آیه42)  و دارای  است  یکم

 

  و جبلی  عادتی  از اوصاف  که«  عبوست»با ذکر   افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

  نامیده«  عبس» شود، می  چیره  مهم  کاری  به  آن  اشتغال  در هنگام  و بر انسان  بشر است

 هللعبدا  در شأن  سوره  اند: این گفته  کریمه  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  نشد. مفسرا

  بود که  گونه این  جریان شد.  عنها نازل هللا رضی  )خالو( خدیجه  پسر دایی  مکتوم ام بن

  قریش  از سران  جمعی  که آمد صخدا   نزد رسول  نابینا درحالی  مکتوم ام بن هللعبدا

و   خلف بن ، امیه عبدالمطلب بن عباس ، هشام  بن ، ابوجهل دو فرزند ربیعه  شیبه و  ـ عتبه

کردند،  می  دعوتشان  اسالم  سوی به ص  حضرت  بودند و آن  ـ نزد ایشان  مغیره  ولیدبن

 هللاثنا عبدا  شوند. در این  نیز مسلمان  دیگران  شدنشان  با مسلمان  امید که  بدان

  به  عزوجل  خدای  که  بخوانید و مرا از آنچه  من ! برهللا رسول ت: یاگف  مکتوم ام بن

  کرد که تکرار می  حالی را در  خویش  سخن  دهید واین  ، تعلیم است  داده  شما تعلیم

 ص  حضرت  آن  اند. پس مشغول  قریش  سران  دعوت به صخدا   رسول  دانست نمی
  کشیدند و از وی  در هم  چهره  داشته  کند، ناخوش یم  قطع را  سخنشان او  امر را که  این

 صخدا   رسول  شد. بعد از آن  نازل  سوره  این  بود که  رو برگردانیدند. همان
  عاتبنی  مرحبا بمن»گفتند:  دیدند، می او را می  داشتند و چون می  را گرامی  مکتوم ام ابن

او   به  گاه آن«. کرد  عتاب  خاطر وی همرا ب  پروردگارم  که  آمد کسی  ربی:  خوش  فیه

کار و نیاز تو   به  که  هستم  آماده  من  یعنی« ؟ داری  کار و نیازی  هیچ آیا»گفتند:  می

  خویش  جانشین  )استاندار( مدینه  والی  عنوان دو بار او را به ص  حضرت  . و آن بپردازم

 رفتند. می  غزوات  به  که  هنگامی ساختند،

  فقیری  هرگز بر روی  ، نه سوره  این  بعد از نزول صخدا   رسول  که  است  شده  روایت

 ساختند.  مشغول  امور توانگری  به  پرداختن  خود را به  کشیدند و نه  در هم  چهره
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 ٱ  ٻ  ٻ  
  درهم  چهره  خشمگینانه صخدا   یعنی: رسول «برتافت  کشید و روی  درهم  چهره»

 ردانید؛برگ  کشید و روی

 

 ٻ  ٻ  پ  پ  
،  ترتیب  این  به «او آمد  پیش»بود   مکتوم ام بنهلل عبدا  که «مرد نابینا  آن  که از این»

  کرد تا این  سرزنش  مکتوم ام برابر ابن در  ایشان  را بر ترشرویی  پیامبرش  عزوجل  خدای

  نگریستن که و این  ستفقیر بهتر از توانگر کافر ا  مؤمن  گرداند که  را روشن  حقیقت

ـ   در ایمانش  بستن  طمع  سبب  توانگر کافر ـ به  سوی به  فقیر، از نگریستن  مؤمن  سوی به

 . است  نهفته  از مصلحت  امر نیز نوعی  در این  باشد هرچند که می  و اصلح  اولی

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
نابینا  مرد  یعنی: شاید آن «گراید  پاکی  بسا او به چه» صمحمد   ای «دانی  و تو چه»

  پاك  گناهان از  صالح  عمل  دادن  ، با انجام آموزد و در نتیجه از تو می  که  آنچه  سبب  به

مرد نابینا،   آن از صپیامبر   روگردانیدن  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  آیه  گردد. این

 بود.  وی غیر  و پاکسازی  خاطر تزکیه به

 

 ٺ   ٺ  ڀ   ٺ  ٺ  
سود  پند او را  و آن»  گرفت بود، پند می  آموخته  که  و از اندرزهایی «شنید یا پند می»

  ترك  مثابه به ص  اکرم  رسول  رفتار از جانب  گونه  این  که  ذکر است  شایان «بخشید می

  یرا اینز ‡انبیا  عصمت  با اصل  در تصادم  بود و نه  گناه  کارشان  این  بود لذا نه  افضل

  ، رضا، خنده خشم مانند  است  انسانی  سرشت  تابع  سر زد که  ای بر اثر انگیزه  کار ایشان

  . عذر ابن است  گردیده  مرفوع از آنها  تکلیف  اسالم  در شریعت  که  اموری  ، یعنی و گریه

امید   و بدیناند  مشغول  دیگران  به صخدا   رسول  دانست نمی  بود که  نیز این  مکتوم ام

 شوند.  مشرف  اسالم  به  گویند که می  سخن  با آنان
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 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
یا  ، از علم  نزد توست  که  و از آنچه  از ایمان «دهد می  نشان  نیازی بی  که  اما کسی»

 ؛ است  مادی  و توانگری  ثروت  دارای  که  کسی

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
  حالی در  گویی می  و با او سخن  آوری می  او روی  هیعنی: ب «پردازی تو بدو می  پس»

  که  آنچه کند و از می  نیازی از تو اظهار بی  خویش  و توانگری  تأثیر ثروت  او تحت  که

 گرداند. برمی  ، روی ای آورده

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  
  آن  امر که  اینیعنی: بر تو در  «بر تو نیست  نکند، ایرادی  پیشه  اگر پاکدلی  که  با آن»

تو فقط   زیرا مأموریت  نیست  ایراد و سرزنشی  نیاید، هیچ  راه نشود و به  توانگر، مسلمان

  و وضعی  حال  در چنان  از کفار که  کار کسانی دیگر به  پس  و بس  است  الهی  پیام  ابالغ

 . نده  اهمیت  قرار دارند، چندان

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
  خیر ارشاد و به  راه  او را به  که  این  طلب  به «تو آمد  پیش  شتابان  که  کس  و اما آن»

 ؛ کنی  موعظه  الهی  اندرزهای

 

 ڄ  ڄ    ڃ  
 ؛ حساب در روز  وی  پیشگاه  به  و ایستادن  از خداوند متعال «ترسد او می  که  درحالی»
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 ڃ   ڃ  ڃ  چ  
از » گوید: کثیر می  . ابن گردانی برمی  و روی «پردازی می  دیگران  تو از او به  پس»

 و هشدار  امر ابالغ  را به  دستور داد تا کسی  پیامبرش  به خداوند  که  اینجاست

و   ، مرد و زن ، آقا و برده ، فقیر و غنی و وضیع  شریف  میان  نگرداند بلکه  مخصوص

 «.برقرار نماید  برابری  حق  پیام  در ابالغ  و خردسال  بزرگسال

 

 چ    چ        چ       ڇ  
قصد   به  که  از ارشاد فقیری  که  را تکرار نکن  رویداد، دیگر مانند آن  بعد از آن «زنهار»

  شوی  مشغول  توانگری  و به  برتابی  ، روی است  نزد تو آمده  و پندپذیری  و پاکی  تزکیه

  اینها پندی  هرآینه» کند می  پیشه  لیپاکد  که  نیست  هم  توانگر از کسانی  آن  که  در حالی

  پند گرفته  تا تو از آن  است  این  حق  که  است  پندی  سوره  ، یا این آیات  یعنی: این «است

 کنند.  عمل  آن  موجب نیز باید به  و امتت  کنی  عمل  آن  موجب و به

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
  سوره  این  و اندرزهای  قرآن  آیات  هب  یعنی: هر کس «پند گیرد  خواهد، از آن  تا هرکه»

  آنها عمل  موجب  کند و به گیرد، آنها را حفظ می باشد، از آنها پند می  داشته  رغبت

 نماید. می

 

 ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  
  هایی صحیفه  در میان  که  است  پندی  قرآن  یعنی: آیات «ارجمند  هایی صحیفه  در میان»

، یا  در آنهاست  که  و حکمتی  علم  سبب به  است  گرامی  متعالنزد خداوند   قرار دارد که

 ؛  است  شده  آورده محفوظ فرود  از لوح  آیات  این  که  دلیل  این  به
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 ڎ  ڈ  ڈ  
  پلیدی از  است  و منزه «شده  پاك»  عزوجل  در نزد خدای  قرآن «و بلند قدر  واال است»

محفوظ و  و کفار  کنند و از دستبرد شیاطین نمی  اسمس  را جز پاکان  آن  ، که و تحریف

 ندارند؛  دسترسی  آن  هرگز به  که  ای گونه به  است  شده  داشته  نگاه

 

 ژ  ژ     ڑ  
در   وحی  کار انتقال به  اند که . سفره: فرشتگانی است «نویسندگانی  دستهای  به»  قرآن  این

  آمد برای و  رفت  که  سفارت  ازند، از مادهپرد می  و پیامبرانش  عزوجل  خدای  میان

 ؛ است  قوم  در میان  اصالح  آوردن

 

 ڑ        ک         ک  
« نیکوکار» و  اند از گناهان ، پاکیزه نزد پروردگارشان  وحی  سفیران  آن «اند گرامی  که»

  خویش  انایم باشند و در می  پروردگارشان  مطیع  هستند که  پرهیزگارانی  اند، یعنی

  اند که فرشتگانی  رهفَسَ  که  است  آن  صحیح»گوید:  جریر می و راستگویند. ابن  صادق

در   که  کسی  سفیر، یعنی  است  ماده  باشند و از این می  و خلقش خداوند  میان  سفیران

 «.کوشد و خیر می  صلح  به  مردم  میان

القرآالذي»است:   آمده  شریف  در حدیث بهنيقرأ ماهر ةرَرَالبَالكرامةرفَالسَمعوهو

، با  است  قرآن  خواند و ماهر به می  قرآن  که  :  کسیأجرانلهشاقوهوعليهيقرؤهوالذي

  بر وی  و خواندنش خواند را می  آن  که  باشد و کسی می  نیکوکردار همراه  گرامی  سفیران

 «. است  دو پاداش  ، برایش دشوار است

 

 ک  ک      گ    گ    گ  
  ایمان  را از عدم  پیامبرش  طور ضمنی  و به  گفته  کفار سخن  از طبیعت  تعالی  حق  گاه آن

انگیزد:  برمی  و شکر نعمت  اندرز گرفتن  کند و انسانها را به می  آنها دلجویی  آوردن

قدر در کفر  چه کافر باد،  نبر انسا  یعنی: لعنت !« است  ناسپاس  ، چه باد انسان  کشته»



 

0820 

در کفر و   افراطش  سبب  کافر به  انسان  علیه  سخت  نفرینی  ! این سر است سخت  خویش

چیز او را   چه  ، یعنی است  توبیخی  . یا استفهام نعمتهاست  از ناسپاسی  واداشتن  تعجب  به

 ندارد؟  از حق  گاهی و تکیه  مبنی  کفر هیچ  که  با آن  است  بر کفر وا داشته

  که  هنگامی شد  نازل  لهب ابی بن عتبه  درباره  آیه  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

 . کافرم  پروردگار ستارگان  به  گفت: من

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
  چه را از  کافر ناسپاس  انسان  این یعنی: خداوند «؟ است چیز آفریده او را از چه»

 ؟. است  چیز آفریده

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
دوبار   که  کسی  برای  آفرید پس  مقداری بی  یعنی: او را از آب «کرد  خلقش  ای از نطفه»

  اندازه  پس» تکبر ورزد؟  که  است  شایسته  ، چگونه است  آمده  بیرون  بول  از مخرج

  او را خلقی ، از نطفه  انسان  بعد از آفرینش  عزوجل  یعنی: خدای «بخشید  مقررش

او دو   بپردازد و برای  و منافعش  مصالح  کرد تا به  گردانید و او را آماده  اندازه استوار و به

 را آفرید؛  و حواس  و سایر آالت  و دو پا و دو چشم  دست

 

 ں   ڻ  ڻ  ڻ  
  یبرا خیر یا شر را  آوردن  دست به  راه  یعنی: سپس «گردانید  را بر او آسان  راه  سپس»

 گردانید.  او هموار و آسان

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
 را دارای  انسان  خداوند متعال  یعنی: سپس «نهاد  او را میراند و در گورش  سپس»

از  شود لذا او را می  مستور و پوشانیده  در آن  گرامیداشتش  عنوان به  گردانید که  قبری 
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  پرندگان و  شود تا درندگان می  دهافگن  زمین  بر روی  اجسادشان  نگردانید که  کسانی

 را بخورند.  شان الشه

 

 ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
  سبحان  خدای  که  هنگامی  یعنی: سپس «بخواهد، او را برانگیزد  چون  سپس»

  این  همه  که  است  گرداند. گفنی می  زنده  کند، او را بعد از مرگش  را اراده  حشرونشرش

  او به  دومی  انتقال  ، سپس جنین  مقدار به بی  از آبی  انسان  اولی  انتقال  ؛ یعنی انتقاالت

،  کردن قبر در و  او با میراندن  نهایی  انتقال  خیر و شر و سرانجام  ممیز میان  موجودی

نیز   را از قبرش  انسان  بخواهد، این  هر وقت  تعالی  حق  امرند که  بر این  روشن  دالیلی

 کند. نشر می و رانگیزد و حش برمی

 

 ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  
دستور  او  را به  او هرگز آنچه»گوید  کافر می  انسان  آن  که  نیست  چنان  قضیه !« نه  ولی»

در اوامر  ، با عصیان  انسانها با کفر و برخی  برخی  بلکه «نیاورد  جای  بود، به  شده  داده

  از آنان  بود، جز اندکی  داده  فرمان  بداناو   را که  انداختند و آنچه  خلل خداوند

  نادرستی  حال و  باید از وضع  که  انسان  به  است  هشدار و تنبیهی  نیاوردند. و این  عمل به

 آید.  دارد بیرون  که

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
  بنگرد که  تأمل  دیده  به  یعنی: باید انسان «خود بنگرد  خوراك  باید به  انسان  پس»

 ، آفرید؟. است  گردانیده  حیاتش  سبب  را که  وی  خوراك  خداوند متعال  گونهچ

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
از  «ریختیم  فراوانی  را به  ما آب»که:   است  این  انسان  خوراك  آوردن پدید  کیفیت  بیان

 ابر.
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 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
  سبب به  از آن  که  هایی ا رستنیرا ب  یعنی: زمین «شکافتیم  را با شکافتنی  زمین  گاه آن»

با   که  شکافتیم  ای گونه  و به  و شگرف  نیک  شکافتنی  ؛ به است  برآمده  باران  آمدن فرود

و نیز در   آن  بزرگی تا  باشد؛ از کوچکی  سازگار و متناسب  رستنی  آن  مختلفه  حاالت

غذا، دوا   عنوان  به  کاربرد آن ندمان  دیگری  متنوع  و اغراض  و طعم  ، رنگ و هیأت  شکل

  ، هشت بعد از آن خداوند  جهت  همین  باشد. به لحاظ می مورد  از آن  که  و چراگاه

 نمود: ذکر  آتی  شرح ها را به رستنی  از انواع  نوع

 

 ۉ  ۉ    ې  ې  
نی: یع «رویانیدیم»شود  می  حاصل  آنها تغذی  وسیله به  که «ها را دانه  در آن  پس»

  تبدیل  دانه  به  افزایند تا سرانجام کنند و بر نمو خود می رشد می  ها پیوسته رستنی

 شوند. می

 

 ې  ې  ى   
  که  است  ای تازه  . قضب: علفهای رویانیدیم «را  انگور و سبزیجات»  در آن «و نیز»

نامیدند  « قضب»را   . آن و یونجه  شوند مانند سبدر، اسپست می  تغذیه  با آن  چهارپایان

 شود. کند و باربار درو می رشد می  سر هم  زیرا پشت

 

 ى  ائ  ائ  
 . است  آنها معروف  غذا و میوه  که «و خرما را  زیتون  درخت»  نیز رویانیدیم «و»

 

 ەئ  ەئ  وئ  
  که  است  ، تنومند و ضخیمی اصیل  خرمای  غلب: درختان  نخل «را  انبوه  و باغهای»

 باشد.  قد برافراشته  تعداد زیاد در نخلستان  و به  طور پرپشت به
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 وئ  ۇئ  ۇئ  
  عام را  خورند. آن ها می از میوه  مردم  که  است  فاکهه: هر چیزی «را  و علف  و میوه»

را   آن  مردم  نه  که  است  هایی رستنی  بشود. أب: تمام  آن  انواع  تمام  ذکر کرد تا شامل

 . حیوانات  های هرز و چراگاه  های کنند، مانند علف می  کشت  خورند و نه می

 

 ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
 تا شما و  یعنی: آنها را رویانیدیم «باشد  شما و چهارپایانتان  برای  تا متاعی»

و   شماست خود  خوراك  شده ذکر  از انواع  بگیرید زیرا بعضی  از آنها بهره  چهارپایانتان

 . چهارپایانتان  خوراك  هم  بعضی

 چیز است:  اشیاء سه  مراد از ذکر این  که این  خالصه

 باشد. می  تعالی  بر توحید حق  دال  که  شواهدی  ـ بیان 1

 در امر معاد و رستاخیز.  تعالی  حق  بر قدرت  دالیل  ـ بیان 2

  طاعت از  که  سزاوار نیست  عاقل  شخص  زیرا برای  و طاعت  ایمان  به  ـ ترغیب 1

،  است  کرده  احسان  بسیار بر بندگانش  از نعمتهای  گون گونه  انواع  با این  که  خداوندی

 کند.  تمرد و سرکشی

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
کر  گوشها را  که  روز قیامت  خراش  گوش  یعنی: بانگ «سخت  بانگ  چون  پس»

از   که  تاس  با عصا بر چیزی  دیگر، یا زدن  بر آهنی  آهن  . صخ: زدن «در رسد»سازد  می

 پدید آید.  خراشی آواز گوش  آن

 

 ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
 و فرزندانش  و از زنش  و از پدرش  و از مادرش  از برادرش  آدمی  که  روزی»

مهر   آنها به  او و سزاوارترین  نزدیکان  ترین مخصوص  گروه  این  که در حالی «گریزد می 

  هنگامه و  بزرگ  و هراس  جز هول  چیزی  فرارشان  هستند و عامل  شو عنایت  و رأفت
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  وحشت  از این  ای بازتابگر گوشه  ذیل  شریف  حدیث  که  . چنان نیست  قیامت  وحشتناك

وأ،ننظراهللرسولزوجته ياغرال،قال فقالتةمشاةعراةحفاتحشرون»باشد:  می  بزرگ

،  عریان  ، بدن برهنه  : پایيغنيهيومئذشأنءمنهمامريقال لكل؟بعضةبعضناعوريري

 ص  حضرت  همسر آن  پس گوید: می  شوید. راوی محشور می  ناشده  و ختنه  پیاده  پای
، یا  نگریم دیگر را می  بعضی  از ما عورت  ! آیا بعضیهللا  پرسید: یا رسول  از ایشان

« کند می  او را کفایت  که  است  شغلی را  از آنان  وز هر کسر  ؟ فرمودند: در آن بینیم می

  این  به  که  است  خود غرق  و پریشانی  وهراس  هول  به  چنان  هر کس  . یعنی(بعد  آیه)

 تواند. نمی  امر پرداخته

 

 حب  خب  مب  ىب  يب    جت   حت  
 و از «دارد می  ولخود مشغ  او را به  که  است  را کاری  از آنان  روز هر کس  در آن»

از او   چیزی  مبادا نزدیکانش  که آن  او از بیم  که  گرداند چنان و برمی  بازداشته  نزدیکانش

 گریزد. می  او را نبینند، از آنان  و حیرانی  سختی  که  این  نمایند و برای  مطالبه

 

 خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  
  این  که «و شادمانند  خندان»  رخشندهو د  و تابناك «روشنند  هایی روز چهره  در آن»

  برند که می  امر پی  این  محشر به  در هنگامه  زیرا ایشان  است  مؤمنان  های ها، چهره چهره

 . است  در انتظارشان  عظیمی  نعمتها و اکرامهای

 

 يث        حج  مج  جح  مح  
 خدای  بینند که زیرا می «بر آنها غبار نشسته  که  است  هایی روز چهره  و در آن»

 . است  نموده  آماده  را برایشان  سختی  عذاب  عزوجل 
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 جخ  حخ  مخ  
،  گرفتگی ، غبارآلود را سیاهی  های چهره  یعنی: آن «است  آمده  غالب  بر آنها تیرگی»

  تر از آن وحشتناك تو»گوید:  می  . نسفی است  فرو گرفته  و خاکساری  ، سختی ذلت

 «.شود  جمع  چهره  هر دو در یک  ار و سیاهیغب  که  بینی نمی

 

 جس  حس  خس  مس  حص   
غبارآلود   رمق بی  تکیده درهم  های چهره  یعنی: صاحبان «بدکارند  کافران  همان  آنان»

  حال  بیان  که  است ذکر  اند. شایان کافرکیش  دروغگوی  نافرمانان  ، همان ذلیل  زشت  سیاه

را اقتضا   سومی  گروه وجود  ، نفی از آیات  و مانند آن  کریمه  آیه  در این  دو گروه  این

 اند. گنهکار یا فاسق  مؤمنان ـ  است  گفته  رازی  امام  که ـ چنان  سوم  کند و گروه نمی



 

0824 

 ﴾ تکویر  سوره ﴿
 . است  ( آیه23)  و دارای  است  یکم

 

  ژٱ  ٻ  ٻژ تعالی:   قح  فرموده  با این  افتتاح  سبب به  سوره  اینتسمیه:   وجه

  محو کردن و  افگندن  خورشید و سپس  پیچیدن  هم شد. تکویر: در  نامیده« تکویر»

 . است  آن  روشنی

  رسول  که  است  عنهما آمده هللا عمر رضی ابن  روایت  به  شریف  آن: در حدیث  فضیلت

  گویی  که رد چنانبنگ  روز قیامت  سوی به  دارد که  دوست  هر کس»فرمودند:  صخدا 

ٱ  ٻ  ٻ   ژ  ، ژٱ  ٻ  ٻژ های:  باید سوره  بیند پس سر می  چشم  را به  آن

 «.را بخواند  ژڀ  ڀ  ٺ    ژ و   ژ

 

 ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  
دستار و   و مانند پیچیدن «شود  پیچیده  درهم»  کره  مانند شکل «خورشید  که  گاه آن»

  ، پرتاب جهان  بر ویرانی  اعالمی  عنوان  به  سپس شود  آورده  فراهم  لباس  کردن  جمع

 گردد.

 

 ٻ  پ  پ  پ  
  معنی  آنها به« انکدار»برود. یا   میان و نور آنها از «شوند  تیره  ستارگان  که  گاه و آن»

 . عمر آنهاست  رسیدن  پایان و به  شدن  ، پراکنده فروافتادن

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  
  و در هوا بر باد داده  شده  برکنده  یعنی: از زمین «رفتار آیند  کوهها به  که  گاه و آن»

 شوند.  تبدیل  پراکنده  گردی  شوند لذا به
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 ای کرده و مهار  رام  عشار: شتران «شوند  باردار وا نهاده  شتران ماده  که  گاه و آن»

 یادآوری  به  دلیل  این  به  رانشت  گونه  . این آنهاست  آنها در شکم  فرزندان  هستند که 

عطلت:  باشند. می  در نزد اعراب  اموال  ترین و گرامی  ترین شدند زیرا نفیس  مخصوص 

  وهراس  هول  سبب  شوند؛ به  وا نهاده  شتربان  رها گردند و بدون  گونه همین  یعنی

 کنند. می  مشاهده  در روز قیامت  مردم  که  عظیمی

 شوند. می  دیگر برانگیخته  نیز مانند حیوانات  شتران  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
  جانوران و  و درندگان  وحشی  یعنی: جانوران« شوند گرد آورده  جانوران  که  گاه و آن»

  دیگرقصاص برخی  از آنها برای  شوند تا از برخی حشر می  در روز قیامت  بیابانی

 . آنهاست قولی: حشر آنها، مرگ گردند. به می  تبدیل  خاك  به  شود، سپس گرفته

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
  البته شوند.  تبدیل  کش ور و زبانه شعله  آتشی  و به «گردند  دریاها افروخته  که  گاه و آن»

 بر اثر انفجار و  زمین  اندرون  آتشفشانی  مراد انفجار مواد مذاب  که  بعید نیست

 نظرند.  بر این  الوسی  همچون  از مفسران  بعضی  که باشد چنان  آن  معظی  های زلزله

  بناگاه برند، سر می  به  خویش  در بازارهای  مردم  که  در اثنایی»گوید:  می  کعب بن ابی

کوهها از جا   اند، بناگاه حالت  در این  آنان  که  شود و در اثنایی نور خورشید محو می

پدید   عظیمی  و اضطراب  حرکت  ، از آن افتند پس می  زمین  ویو بر ر  شده  برکنده

  سوی به  آورند و انسیان می  روی  انسیان  سوی به  زده وحشت  جنیان  هنگام  آید در این می

 «.آمیزند می  درهم  همه  و درندگان  و مرغان  و چهارپایان  جنیان
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  جفت  با حور عین  مؤمنان  یعنی: جانهای «گر شوندهمدی  جانها قرین  که  گاه و آن»

  شوند. حسن می  با اجساد جمع  . یا ارواح با شیاطین  کافران  شوند و جانهای می  گردانیده

  یهود با یهود، نصاری شود؛ می  ملحق  خویش  گروه  به  هر کس»گوید:  می  آن  در معنای

هر   پس  با مؤمنان  مؤمنان  گونه همین و  نافقانبا م  ، منافقان با مجوس  ، مجوس با نصاری

 «.شود می  خود پیوند داده  آیین و هم  کیش با هم  کس

 

 ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 «؟ است  شده  کشته  گناه  کدامین  به  شود که  گور پرسیده به از دختر زنده  که  گاه و آن»

  بعد از تولدشان خود را  دختران  و نیازمندی فقر  عار، یا از بیم  از بیم  از اعراب  برخی

  دانستند. پس می و عار خود  ننگ  را سربار و مایه  آنان  که کردند چرا گور می  به  زنده

  اند، به شده  کشته  گناهی  هیچ بی  را که  دختران  قاتالن  هشدار داد که  خداوند متعال

  کشته  گناه  کدامین به  پرسد که گور می  به  زنده  دختران  کشاند و از آن می  محاکمه

! و در  ایم شده گور  به  زنده  گناهی  هیچ  است: بی  این  دختران  آن  اند؟ پاسخ شده

فيةالموؤد»... است:  آمده  شریف  . در حدیث است  با قاتالن  حساب  روی  که  اینجاست

 «. است  در بهشت  شده گور  به  دختر زنده :ةالجن

  گناه در برابر  شوند زیرا عذاب نمی  عذاب  مشرکان  اطفال  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 . است

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
  حساب  برای  اعمال  های نامه  که  گاه یعنی: آن «شود  ها گشوده کارنامه  که  گاه و آن»

و در   شده  پیچیده  هم در  مرگ  ها در وقت نامه  شوند زیرا این  و منتشر ساخته  گشوده

 شوند. می  گشوده  حساب  هنگام
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 ڃ  چ  چ      چ  
شود   و از جا برکنده  گردیده  پاره یعنی: پاره «شود  برکنده  پوست  آسمان  که  گاه و آن»

 شود. می  گوسفند برکنده  از تن  و پوست  از خانه  سقف  که چنان

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 . قتاده سخت  فروزشی  به خدا  دشمنان  برای «وزندرا برافر  دوزخ  که  گاه و آن»

 «.گرداند می  برافروخته  آدم بنی  و گناهان خداوند  را خشم  دوزخ»گوید:  می 

 

 ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
  حق  اند: از فرموده . علما گفته متقیان  سوی به «شود  آورده  نزدیک  بهشت  که  گاه و آن»

  شده ذکر  پدیده  دوازده ژ ڍ ڍ ڇ ژاش:  تا فرموده ژ ٱ  ٻ  ٻژ تعالی: 

و  ژ ٹ ٹ ٿ ژتا   سوره  از اول  ؛ یعنی عدد از آنها در دنیا است  شش  که  است

  همه  . وجواب آیه  تا این ژ ٹ  ڤ  ڤژ از   ؛ یعنی است  در آخرت  از آن  شش

 است:  تعالی  حق  فرموده  اینها این

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
شود، در   واقع  امور یاد شده  آن  یعنی: چون «است  کرده  آماده  چه  بداند که  هر نفس»

  آماده  از خیر یا شرچه  داند که خود می  اعمال  های نامه  با گشودن  هر کس  هنگام  آن

خدا   رسول  که  است  آمده  حاتم بن عدی  روایت  به  شریف  . در حدیث است  کرده

منهيمنأفينظر،ترجمانوبينه،مابينهاهللالوسيكلمهإحدأمنمامنكم»فرمودند:  ص

فاليريمنهشأمأوينظرالماقدمهإفاليري فمن،النارفتستقبلهيديهبينالماقدمإ،

  که مگر این  از شما نیست  کس  هیچ :فليفعلةتمرالنارولوبشقيتقينأمنكماستطاع

 خداوند  او و میان  میان  که  طوری  گوید به می  با او سخن  زودی به  خداوند متعال

 (از اعمال)  را که  نگرد و جز آنچه می  خویش  راست  جانب  به  پس  نیست  ترجمانی
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  را که  آنچه جز  نگرد پس می  خویش  چپ  جانب  بیند و به ، نمی است  فرستاده  پیش

هر   آورد. پس می  اوروی  به  آتش  گاه بیند آن ، نمی است  فرستاده (از اعمال)از خود   پیش

  ـ باید چنین  از خرمایی  ای پاره  بپرهیزد ـ ولو با دادن  تواند از آتش می  از شما که  کس

 «.کند

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ   
! سوگند  آری . تأکید خبر است  برای  بلکه  نیست  نفی  برای« ال» «خورم سوگند می  پس»

  چشم  و به  شده  پنهان روزها در زیر نور خورشید  که «گردان  های ستاره  به»  خورم می

سیارند مانند   جمهور: ستارگان در نزد  ستارگان  شوند. مراد از این نمی  دیده  غیر مسلح

. در  است  برج  اول  آنها به  آنها بازگشت  و عطارد و خنوس  ، زهره ، مریخ ، مشتری زحل

 شوند. می  پنهان  اند زیرا در روز از دیده«  خنس»  ستارگان  است: همه هآمد  حدیث  کتب

 

 ک    ک   ک  
یعنی: در  «شوند  نهان  کز دیده»کنند  خود سیر می  در مدارهای  که «سیار»  ستارگان

  یعنی  از کناس  شوند. کنس: برگرفته می  پنهان  سر افق  خود در پشت  غروب  وقت

خود   برای  درختان  از شاخکهای  در بیشه  و درندگان  آهوان  که  است  خوابگاهی

و «  خنس«  ستارگان  تمام  که  است  این  راجح  شوند. قول می  پنهان  سازند و در آن می

  به  شوند، سپس آشکار می  شب و در  نهان  آنها در روز از دیده  اند زیرا همگی«  کنس»

  که شوند چنان می  ، غایب آنهاست  برجهای یا  آشیانه  نهما  که  خود در زیر افق  پنهانگاه

 شود. می  خود پنهان  آهو در آشیانه

 

 ک  گ     گ    گ  
 عسعس» گویند: می  آورد، اعراب  روی  شب  چون «آورد  روی  چون  شب  و سوگند به»

از   کلمه  نای  پس«.  اللیل  عسعس»گویند:  کند و برود، نیز می  پشت  شب  و چون«  اللیل 
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 «.نماید مناسبتر می در اینجا  آوردن  روی  معنای»گوید:  کثیر می . ابن الفاظ اضداد است

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   
  است  آن  و روشنگری  آوردن ؛ روی صبح  تنفس «گیرد  دمیدن  چون  صبح  و سوگند به»

 آورد. می  روی  نوازی جان  و نسیم  با روح  زیرا صبح

 

 ڱ              ڳ    ڱ  ڱ  ڱ 
  به یعنی: سوگند «است  ای آور گرامی پیام  برخوانده  آن  که»است:   این  علیه و مقسم

زیرا او   است  جبرئیل  ، یعنی گرامی  فرستاده  برخوانده  قرآن  ذکر شد که  آنچه  همه

 . است  فرود آورده ص بر پیامبرش  سبحان  خدای  را از جانب  قرآن

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ  
نزد » دارد  بسیاری  و استوار و قدرت  عظیم  آفرینش  که  جبرئیل «است  نیرومندی»

  مقام  دارای  سبحان  نزد خدای  یعنی: جبرئیل «است  مقام  ، صاحب عرش  صاحب

  عندیت  نه ، عندیت  این  که  ذکر است  . شایان است  و واالیی  رفیع  و پایگاه  بلند و جایگاه

  بزرگداشت و  و تشریف  اکرام  عندیت  بلکه  و جهت  سمت  عندیت  و نه  است  نیمکا

در نزد   :  منقلوبهمةأناعندالمنكسر»است:  آمده  قدسی  شریف  در حدیث  که چنان  است

 «. دلشکستگانم

 

 ۀ   ہ  ہ  ہ  
  هم  آسمان  فرشتگان  در میان  یعنی: جبرئیل «است  امین  و هم  مطاع  در آنجا هم»

  به  متصف  برند و هم می  کنند و از او فرمان می  او رجوع  به  فرشتگان  که  است  مطاع

 . و غیر آن  در امر وحی  است  امانت  صفت
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 ہ  ھ  ھ  ھ  
 شما  همنشین ص! محمد  مکه  مردم  یعنی: ای «نیست  شما دیوانه  صحبت  و هم»

 با آنان  سخنی هم  وصف  به ص  حضرت  از آن  عالیت  حق  که این  . دلیل نیست  دیوانه

دانند  دانایند ومی  امر ایشان  حقیقت  آنها به  که  امر است  فرمود، اشعار بر این  یادآوری 

 هستند.  مردم  و کاملترین  خردمندترین ص  حضرت  آن  که

 

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
 صشما محمد  صحبت هم یعنی: «است آشکار دیده  او را در افق  راستی  و به»

  همان به  آسمان  مشرق  آشکار سمت  خورشید بر کرانه  طلوع  را در وقت  جبرئیل

  برای  که نحوی  به  است  بود، دیده  ششصد بال  دارای  که  وی  حقیقی  و صورت  شکل

  به  که  مقرب  است  ای فرشته  جبرئیل  که  است  شده  حاصل  بدیهی  علمص محمد 

.  مطرود نیست  بود و او شیطان  کامال مطمئن  توان می  وی  از سوی  وحی  آوردن دفرو

بعد از  ص  حضرت  توسط آن  جبرئیل  رؤیت  دومین  این  که  ذکر است  شایان

  حضرت  آن»گوید:  می در غار حرا بود. مجاهد  آغاز وحی  در هنگام  ایشان  اول  دیدن

 «.، دیدند است  مکه  شرق در  اجیاد که  وادی  ر ناحیهرا د  جبرئیل  دوم  در رؤیت ص

 

 ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  
و   وحی یعنی: در امر «در امر غیب» صشما محمد   صحبت یعنی: یار و هم «و او»

  آن  در تبلیغ ورزد و نمی  بخل  غیبی  وحی  در رساندن  پس «نیست  بخیل»  اخبار آسمان

  به  و بخشندگی  سخاوت  را با همه  عزوجل  خدای  و احکام  کالم  کند بلکه نمی  کوتاهی

 دهد. می  تعلیم  خلق
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 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   
  شیاطین از  و گفتار شیطانی  سخن  یعنی: قرآن «مطرود نیست  شیطانی  سخن  و قرآن»

  که  آنچه  برخالف زیرا  شوند، نیست طرد می  آسمانی  با شهابهای  شنود که  کننده استراق

 . کهانت  و نه  شعر است  نه  گویند، قرآن می  قریش

 

 ۋ  ۅ  ۅ  
روید  می  راه  کدامین  به  آن  و برنتابیدن  یعنی: بعد از انکار قرآن «روید کجا می  به  پس»

با وجود   قرآن  این  در تکذیب  هایتان ؟ عقل است  شده  بر شما تمام  حجت  که  در حالی

  برای  که  راهی  این از  روید که می  راه  کدام  رود؟ به کجا می  به  آن  و حقانیت  روشنی

 تر باشد؟. ، روشن ام کرده  شما بیان

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
  حقیقت  بیان  و به  را پند و اندرز داده  آنان  که «نیست  عالمیان  برای  جز پندی  قرآن»

 پردازد؛ می  برایشان

 

 ەئ  ەئ     ى  ى  ائ  ائ
 و  و ایمان  حق  بر راه «باشد  و مستقیم  بخواهد راست  از شما که  هر یک  برای»

 گردند. می مند بهره  از آن  و آنانند که  است  پندی  آنان  فقط برای  ! قرآن . آری طاعت

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
 « استنخواهد شما نیز نخواهید خو  پروردگار عالمیان هللو تا ا»

  هم قادر  خواست  خواهید و بر این را نمی  و استفامت  و درستی  یعنی: شما راستی

  راه  یعنی ، راست  راه  به  . استقامت: رفتن خداوند متعال  و توفیق  مشیت  باشید مگر به نمی

 . است  آسمانها و زمین  خداوند فرمانروای
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  نازل ژائ   ەئ ائ ى ىژ  آیه  : چوناند کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  مفسران

و اگر   شویم می  ، با استقامت ؛ اگر بخواهیم ماست  امر مربوط به  گفت: این  شد، ابوجهل

خداوند   که خواهید مگر آن نمی شما»کرد:   نازل  خداوند  ! پس شویم ، نمی نخواهیم

  مهم  نکته  یک  به  یهآ  این  نزول  سبب در  ، از تعمق پس«. بخواهد  پروردگار عالمیان

  معنای  به  این  . البته است  الهی  مشیت به  بشری  مشیت  بودن  موقوف  و آن  رسیم می

و   کرده  اراده  ، سپس خود دانسته  ازلی  علم  به  تعالی  زیرا حق  نیست  انسان  مجبور بودن

اجبار آور.   نه  است  نندهک  کشف  وی  علم  پس  است  ساخته  امر نمایان  را بر آن  قدرتش

  خود چه  مثال زید در زندگی  که  است  خود دانسته  ازلی  علم  به  خداوند متعال  یعنی

  آن  خویش  قدرت  به  و سپس  کرده  او را اراده  کارهای  تحقق  گاه کند آن می  کارهایی

 . است  ساخته  نمایان  واقع  کارها را در عرصه
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 ﴾ انفطار  سوره ﴿
 . است  ( آیه13)  و دارای  است  یکم

 

ژ تعالی:   حق  فرموده  با این  شد که  نامیده« انفطار«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  شده  خواهد آمد افتتاح  تفسیر آن  که ژٱ  ٻ  ٻ   

هد آمد خوا پدید  در روز قیامت  گوید که می  سخن  ای کونی  انفطار، اوال از انقالب  سوره

  علت  هم  نهایت گیرد و در قرار می  مورد هشدار و سرزنش  در آن  ناسپاس  انسان  سپس

 شود. می  بیان  انکار منکران

بود و   مردم نماز فرمود: معاذ پیش  که  است  کرده  روایت از جابر  نسائی آن:  فضیلت

نماز خود در  بود،  او اقتدا کرده  به  که  از افرادی  اثنا یکی  کرد. در این  نماز را طوالنی

گزارد و از مسجد  نماز  تنهایی  ، به مسجد رفت  گوشه  به  نموده  را قطع  سر وی  پشت

را   قضیه  . پس منافق  است  ، شخصی معاذ رسید، گفت: فالن  خبر به  این  شد. چون  بیرون

در   ا نمازشچر  کردند که  سؤال  شخص  از آن صبردند. حضرت صخدا   رسول  به

  سر وی  پشت  که  آمدم  ! منهللا رسول ؟ او گفت: یا است  سر معاذ را رها کرده  پشت

مسجد نماز   در گوشه  کرد، بناچار بازگشته  طوالنی  نماز را بر من  اما وی  نماز بگزارم

  انفتأ»معاذ فرمودند:   به صخدا   رسول  پس . بدهم  علف  شترم  به  که  و رفتم  گزاردم

ٻ   ٱژو   ژٱ  ٻ ژو   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ   عن  کنت  یا معاذ؟ أین  نتأ

ں  ڻ  ڻ  ژ های:  سوره  از خواندن  کجا بودی ؟ گری معاذ! آیا تو فتنه  ای : ژٻ

  یعنی: چرا از این«  ژڳ  ڳ     ڳ ژو  ژٻ  ٻ ٱژو  ژڄ  ژ و  ژڻ  

  نیفتند و از نماز دلتنگ  مالل  به  در کار دین  که  خوانی نمی  متوسط بر آنان  های سوره

 اند. درافتاده  فتنه  و به  گشته  دلتنگ  شود، از دین  نشوند زیرا اگر چنین
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 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
  شدن  شکافته ؛ انفطار آسمان «منفطر شود  آسمان»  قیامت  برپائی  در هنگامه «که  گاه آن»

 ؛ است  از آن  فرشتگان  آمدن فرود  برای  آن  گسستن  هم و از

 

 ٻ  پ  پ  پ  
 شوند؛  یعنی: فروریزند و متفرق «شوند  پراکنده  ستارگان  که  گاه و آن»

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  
و  گردند  دیگر روان در بعضی  یعنی: بعضی «شوند  دریاها از جا برکنده  که  گاه و آن»

با   شیرین  د و دریاهایشون  تبدیل  واحدی  دریای  به  که طوری یابند به  راه  هم  به  همه

 آمیزد؛  هم شور در  دریاهای

 

 ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  
  که  زبر شود و مردگانی و گورها زیر  یعنی: خاك «زبر شود و گورها زیر  که  گاه و آن»

 آیند؛  در آنها هستند، بیرون

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
در  یعنی: «بود بداند  اشتهگذ  را بازپس  بود و آنچه  فرستاده  را پیش  ، آنچه هر نفسی»

  فرستاده  را از خیر یا شر پیش  آنچه  شود و هر کس منتشر می  اعمال  های نامه  هنگام  آن

داند. و  می بود،  گذاشته  یا بد در دنیا باقی  نیک  از خود از روش  پس  را که  بود و آنچه

 دهد. می  روی  قیامت  قیام  انه، در آست یاد شده  های ، پدیده گذشت  قبل  در سوره  که چنان
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 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  
 «کرد؟ مغرور  ات پروردگار بخشنده  چیز تو را در باره  چه»کافر  «انسان  ای  های»

،  کافر شدی  ات و بخشنده  پروردگار کریم  به  کرد که  و غره  چیز تو را فریفت  یعنی: چه

نمود،   و بخشش  فضل  و حواست  آفرینش  کردن  با کاملبر تو در دنیا   که  پروردگاری  به

چیز   بر انکار هیچ  که داد و بر تو با نعمتهایی  تو روزی  گردانید، به  و فهمیده  تو را عاقل

مغرور کرد  عفو خداوند را  اند: انسان گفته  . برخی گذاشت  ، انعام از آنها قادر نیستی

نکرد.   و مجازات  مؤاخذه  شتاب  به  اش و نافرمانی  گناه  گام  را در اولین  زیرا او انسان

  تو را در پیشگاه  در روز قیامت خداوند گفتند: اگر  عیاض بن فضل  به  که  است  نقل

در « کرد؟  غره  پروردگار کریمت  چیز تو را به  چه»تو بگوید:   کند و به  خود ایستاده

  مغرور ساخت  ات فروانداخته  های مرا پردهگویم:  می» ؟ گفت: گویی می  چه  پاسخش

  رسول  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث«.  است  پوشعیب ستار  کریمت  زیرا ذات

را   انسان»فرمودند:  خواندند، می را می ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤژ آیه:  صخدا 

 «. ساخت  مغرور و فریفته  جهلش

یا   خلف  بن  ابی  درباره  آیه  اند: این گفته  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از مفسران  برخی

مراد از »گوید:  عنهما می هللا رضی عباس ابن  شد. ولی  نازل  جمحی  کلده اشدبن ابی  درباره

 «. است  مغیره  در اینجا، ولیدبن  انسان

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
مغرور   ات پروردگار بخشنده  هچیز تو را در بار  ، چه کافر و ناسپاس  انسان  ! ای آری

استوار   پس»  نبودی  چیزی  که  درحالی  از نطفه «تو را آفرید  که  کس  همان»؟  ساخت

  و درك  بینی ، می شنوی می  که  کسی  و هیأت  صورت  ، به درست  اندامهای  تو را به «کرد

  و تعادل  صورت  ، حسننیکو  قامت  بخشیدن  به «بخشید  تو را سامان  گاه و آن»  کنی می

  یا یک  دست  یک  که  نیست  مثال چنین و  در آنها نیست  تفاوتی  هیچ  که طوری  اعضا به

 بلندتر باشد.  دیگرت  یا پای  از دست  پایت
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 تو را»  یا زشتی  در زیبایی  مختلف  از صورتهای «خواست  که  هر صورتی  و به»

در  . یا تو را کنی  و انتخاب  را ترکیب  خویش  صورت  که  تو نبودی  و این «کرد  ترکیب

 . ترکیبهاست  ترین و معتدل  ترین از آراسته  کرد که  ترکیب  و ساختاری  صورت

 

 چ      چ  چ  چ  ڇ  
بر  خود  نعمتهای  و بعد از برشمردن  قیامت  های نشانه  بعد از بیان  خداوند  گاه آن

رستاخیز   تکذیب  انکار را که  این  ، علت وی  آنها از سوی  و انکار و ناسپاسی  انسان

دین:  مراد از «شمرید می  را دروغ  دین  بلکه  نیست  ، چنین نه»کند:  ذکر می  است

  تنبیه  برای  است  ای . کال: کلمه است  اسالم  ، یا دین در روز قیامت  اعمال  جزای  دریافت

و او نباید   است  نادرست  پندارهایش  مورد که  کافر در این  انسان  آن  به  و هشدار دادن

 کفر بگرداند.  سوی به  ای را وسیله  و فضلش  و نعمت  شده مغرور خداوند  کرم  به

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  
  ثبت را  تانو سخنان  اعمال  که  از فرشتگان «اند شده  گماشته  و قطعا بر شما نگهبانانی»

شما نیز   پس «قدرند گرامی  نویسندگانی»  نگهبان  فرشتگان  آن «که»کنند  و ضبط می

  سخنان  و گفتن  زشت  اعمال  دارید و با ارتکاب  را نگاه  ایشان  باید قدر و حرمت

 نکنید.  حرمتی آنها بی  ناپسند، به

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  که شمارید در حالی می  ا روز جزا را دروغیعنی: شم «دانند کنید، می را می  آنچه»

  قیامت نویسند تا روز شما را می  اند و اعمال شده  بر شما گماشته خداوند  فرشتگان

دانند و  می کنبد می  را که  هر چه  فرشتگان  قرار گیرید و آن  در برابر آنها مورد محاسبه

  به  شریف  حدیث ماند. در نمی  پنهان  شما بر ایشان  از اعمال  چیزی  نویسند پس می

ينهاكماهللنإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  عنهما آمده هللا رضی  عباس ابن  روایت
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منالتعريعن الكراممعكمالذيناهللةمالئك،فاستحيوا الذينالكاتبين، الإاليفارقونكم،

الغائط،والجنابعندثالث وأتربثوبهـبالعراءفليستحدكمأاغتسلذاإ،فسل،والغةحاالت 

بجرم   از فرشتگان  کند پس می  نهی  شدن  برهنه شما را از : خداوندةوببعيرأحائط،

از شما   که  قدری گرامی  نویسندگان  از آن شما هستند حیا کنید؛  همراه  که خداوند

  و حالت  جنابت  ، حالت حاجت  قضای  شما به  حالت: رفتن  شوند مگر در سه جدا نمی

، یا  خویش  کند، باید خود را با جامه می  باز غسل  از شما در فضایی  یکی  و چون  غسل

 «.کند استتار  شتری  ، یا به دیواری  پناه  به

 

 ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  
  کارهای  دهند و در تمام می  انجام  کار نیک  که  راستینی  یعنی: مؤمنان «ابرار  گمان بی»

یعنی:  «اند نعمت در»کنند؛  پروا می  عزوجل  و از خدای  را مد نظر داشته  تقوی  خویش

  که  کفاری  . یعنی است فاجر  جمع «فجار  گمان و بی»دارند  قرار  بهشتی  در نازونعمت

  کفارند و این« فجار»از  ، مراد بنابراین «در دوزخند»اند  کرده  را ترك  الهی  شریعت

 شود. نمی  را شامل  کبیره  گناه  ، مرتکبان خطاب

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  
  منکر آن  که  کفار فجار در روز جزایی  یعنی: این «شوند می  در روز جزا وارد آن»

چشند وعذابها  ها می ، سختی آن  سرکش  های شعله  شوند و در کام می  بودند، وارد دوزخ

بود   مکه  عازم  اموی  خلیفه  عبدالملک بن سلیمان»که:   است کرده  نقل  رازی  مامبینند. ا می

گفت:   وی  ، به داشت  با ابوحازم  که  در دیداری  پس  گذشت می  از مدینه  مکه  و در راه

گفت: اما   ؟ ابوحازم است  چگونه خداوند  در پیشگاه  گرفتن قرار  قیامت  فردای

گردد و  برمی  اش نزد خانواده از سفر  که  است  ای سفرکرده  ند شخصنیکوکار؛ او همان

شود.  می  آورده  خویش  موالی نزد  که  است  گریزپایی  برده  او همچون  اما بدکار پس

  سبحان  خدای  که  دانستم می  کاش  گفت: ای  و سپس  گریست  گوید: سلیمان می  راوی

 خداوند  را بر کتاب  ؛ عملت است  ای ساده کار  این گفت:  کند؟! ابوحازم می  با ما چه
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تو   توصیه  گفت: این  خواهدکرد. سلیمان  با تو چه او  که  دانی می  وقت  بدار، آن  عرضه

ک    ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک   ژ گفت:   ؟ ابوحازم است  آمده خدا  کتاب  در کجای

  ؟ ابوحازم در کجاست خداوند  ، رحمت صورت  گفت: در این  . سلیمان ژگ  

  به خداوند  رحمت  گمان : بی ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ داد:   پاسخ

 «.59/ اعراف« » است  نزدیک  نیکوکاران

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
  دوزخ از  هم  ساعتی  فاجر کافر، هرگز برای  یعنی: دوزخیان «نیستند  غایب  و از آن»

ابد در   برای  شود بلکه نمی  سبک  آنان بر  آن  ند و عذابشو دور نمی  و از آن  جدا نشده

 برند. سر می به  آن

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
تکرار  «؟ روز جزا چیست  که  دانی  ؟ باز چه روز جزا چیست  که  دانی  و تو چه»

 . است  قیامت  نمایاندن  و هولناك  شأن  ، تفخیم نمودن  بزرگ  برای  سؤال

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
  از آن  روز، فرمان  ندارد؛ و در آن  اختیاری  هیچ  کسی  برای  کسی  که  است  روزی»

در  را  از منفعت  چیزی  باشد ـ اختیار رساندن  ـ هر که  کس  یعنی: هیچ «خداوند است

  ، هیچ عالمیان پروردگار ندارد و در آنجا جز خداوند  دیگری  کس  برای  روز قیامت

  در دنیا نیز چنین چند کار دهد. و هر  انجام  صادر کند یا کاری  حکمی  که  نیست  کس

  کشمکش  تعالی  حق با  در امر فرمانروایی  کسی  در آخرت  که  است  مراد این  ولی  است

در دنیا   که  چنان گرداند نمی از امور  چیزی  را مالک  کس  روز هیچ  کند و او در این نمی

  را از دوزخ  ! خویشتن هاشم بنی  ای»است:  آمده  شریف  گردانید. در حدیث  آن  مالک
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  یعنی«.  نیستم  اختیار چیزی شما صاحب  برای خدا  از جانب  برهانید زیرا من

 . برسانم  شما نفعی  به  توانم نمی
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 ﴾ مطففين  سوره ﴿
 . تاس  ( آیه19)  و دارای  است  یکم

 

،  ژڭ  ۇژ تعالی:   حق  فرموده  با این  آن  افتتاح  جهت به  سوره  این تسمیه:  وجه

 کنند. وارد می  زیان  طرف ، به و وزن  در پیمانه  اند که کسانی  شد. مطففین  نامیده  مطففین

  مدینه  به صخدا   رسول  گوید: وقتی می  نزول  سبب  عنهما در بیان هللا رضی  عباس ابن

  خدای  بودند پس  و پیمانه  در امر وزن  کسان  از پلیدترین  مدینه  کردند، مردم  هجرت

  وپیمانه  در وزن  ، آنان کرد و بعد از آن  را نازل  ژڭ  ۇ  ژ سوره:   عزوجل

 گراییدند.  و استقامت  و انصاف  راستی به

 

 ڭ  ۇ  ۇ  
و   در وزن  مردم  از حقوق  باد که  بر کسانی  و نابودی  یعنی: زیان «بر مطففین  وای»

« چیز  یک  کناره«  ، یعنی و از طف«  اندك«  یعنی  کاهند. تطفیف: از طفیف می  پیمانه

  مطفف و  است  یا وزن  از پیمانه  چیز اندکی  ، کاستن تطفیف  . پس است  شده  برگرفته

)کیلی( یا   پیمودنی  ناساز اج  کردن  با کم  خویش  معامله  طرف  از حق  که  است  کسی

  دوترازو، یا دو پیمانه  فروشان کم  از این  برخی  که  کاهد. بعید نیست )وزنی( می  کشیدنی

خود.   برای  اند و با دیگری کرده می  ، یا پیمانه وزن  مردم  از آنها برای  با یکی  اند که داشته

  که  سنجیدند چنان می  دادند، کم می  سنجیدند وچون ستاندند، افزونتر می می  یعنی: چون

 فرماید: می

 

 ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
  چون  که  یعنی: کسانی «ستانند می  ستانند، تمام می  پیمانه  از مردمان  چون  که  کسانی»

 گیرند؛ می  ، تمام و وزن  در پیمانه  گیری خود بپیمایند، با سخت  برای
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 ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  
  یعنی: چون« رسانند می  زیان  آنان  کنند، به  دهند یا وزن  پیمانه  آنان  برای  و چون»

  ابوالقاسم  دهند. شیخ می  را کم  و پیمانه  کنند، وزن  دهند یا وزن  پیمانه  دیگران  برای

  عیب  کردن آشکار ، و پیمانه  در وزن  کردن  کم  شامل  لفظ مطفف»گوید:  می : قشیری

،  دیگران  برای  دادن  انصاف  خود و ترك  برای  انصاف  و طلب  آن  کردن  نهانکاال یا پ

  خویش  برادر مسلمان  پسندد، برای می خود  را برای  آنچه  که  هر کس  شود پس می  همه

خود را   بیند اما عیب را می  مردم  عیب  که و هر کس  و دادگر نیست  نپسندد، او منصف

  آنان  طلبد اما حقوق می  خود را از مردم  حق  که  و هر کس  است  طففبیند، او نیز م نمی

را   مردم  حقوق  که  است  جوانمرد کسی  پس . است  جمله  دهد، او نیز از این را نمی

  قوم خداوند  که  ذکر است  شایان«. طلبد نمی  حقی  خود از کسی  پردازد و برای می

  که رسانیدند بعد از آن می  زیان  و پیمانه  در وزن  رد کهک نابود  آن  جهت  را به  شعیب

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ژ کرد:   نصیحت را  مکررا آنان  شعیب

 . گذشت  آن  تفسیر و بیان  که« 85هود / » ژ  ...ڑ  ک   ک  ک

 تالوت  مدینه  را بر مردم  سوره  این صخدا   رسول  که  است آمده  شریف  در حدیث

وماعدوهمالسلطعليهمإالعهدقوم،مانقضبخمسخمس»فرمودند:   سکردند و سپ 

والالموتالفشافيهمإالفاحشهفيهمالفقروالظهرتالفشافيهمإاهللنزلأحكموابغيرما

  ج: پنلمطراعنهمالحبسإةالزكااوالمنعووأخذوابالسنينالنباتاالمنعوإالمكيالاطففو

 چیز قرار دارد:  برابر پنج چیز در

  گردانیده مسلط  بر آنان  دشمنشان  که را نشکستند مگر این  عهد خویش  قومی  ـ هیچ 1

 شد.

فقر   که نکردند مگر این  حکم  نموده  نازل  عزوجل  خدای  که  غیر آنچه به  قومی  ـ هیچ 2

 . یافت  و گسترش  شیوع  در میانشان

  گسترش  ومیر در میانشان مرگ  که  مگر این  نیافت  شیوع  قومی  هیچ  نـ فحشا در میا 1

 پیدا کرد.
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  باز داشته ها و رستنی  نباتات  از رویش  که ندادند مگر این  کم  در پیمانه  قومی  ـ هیچ 4

 شد.  مسلط گردانیده  بر آنان  شدند و قحطی

 «.شد  باز داشته  از آنان  رانبا  که را بازنداشتند مگر این  زکات  قومی  ـ هیچ 5

 

 ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  
  چنین  مرتکب  که  یعنی: آیا کسانی «شد؟ خواهند  برانگیخته  دانند که نمی  مگر آنان»

هستند و   برانگیختنی  کند که خطور نمی  در خاطرشان  اندیشه  شوند، این می  کارهایی

  تدبر و اندیشه امر  ؟ چرا در این واهندگرفتقرار خ  پرسش کنند، مورد می  از آنچه  گاه آن

  بیمناك  آن  عاقبت باید از  را که  امر، آنچه  در این  یقین  به  با رسیدن  نکردند تا سرانجام

  افگندن  تعجب  انکار و به و  از سر توبیخ  است  سؤالی ﴾ې  ې﴿  بود، فروگذارند؟ پس

  حتی  اگر کسی  امر که  این  به باشد  ای د تا اشارهتعبیر ش«  ظن«  به  . از یقین آنان  از حال

  کند، چه نمی  جسارت  زشتی  همچو کارهای  باشد، بر ارتکاب  قیامت  برپایی  گمان  به

 دارد.  یقین  آن  به  که  کسی  رسد به

 

 ەئ  ەئ    وئ  
  قیامت زرو  که «بزرگ  در روزی»خواهندشد؛   برانگیخته  اند که نداشته  ! آیا یقین آری

  به  در آن  بزرگی  امور و رخدادهای  که  است  بزرگ  جهت  بدان  روز قیامت  . پس است

و   بهشت  به  بهشتیان و ورود  و عقاب  تا حساب  پیوندد؛ از رستاخیز گرفته می  وقوع

 . دوزخ  به  دوزخیان

 

 وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   
  به او یا  انتظار فرمان  به «ایستند  پای  به  نیانپروردگار جها  در پیشگاه  مردم  که  روزی»

  درشتی و  فروشان کم  گناه  و فزونی  تعبیر خود بر بزرگی  . این انتظار جزا یا حسابش

  دیگران  حق  و خوردن  در امانت  کار، خیانت  کند زیرا این می  داللت  آنان  مجازات
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  جمع  هم با  آیات  از تهدید را در این  نواعیا  سبحان  خدای  که  کنیم  مالحظه  . پس است

 . است  کرده

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  
  تکذیب و زجر بر  و نیز تنبیه  فروشی از کم  آنان  و تنبیه  ردع  کال: برای «است  چنین  نه»

  گمان بی»  است  مؤمن  به  نسبت  از رستاخیز و حساب  کافر، یا غفلت  به  روز جزا نسبت

  حقوق  کاهندگان  جمله بدکار و من  یعنی: فجار نافرمان «است  فجار در سجین  نامه

و   اند. یا در زندان شده  ثبت  دوزخ  )سجل( اهل  ، در پرونده و وزن  در پیمانه  مردم

 قرار دارند.  سختی  تنگنای

 

 پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  
  نشان  و هولناك  نمایاندن بزرگ  برای  سؤال  نای «چیست  سجین  که  دانی  و تو چه»

  کتابی»ندارد:   ارتباطی  تعالی  حق  فرموده  این  به  ما بعد خود یعنی  و به  است  جهنم  دادن

  ، کتابی است  شده  ثبت  در آن  فجار دوزخی  نامهای  که  یعنی: کتابی «شده  نوشته  است

از   شده شر صادر  اعمال  کننده جمع  که  است  کتابی  قولی: سجین . به شده  نگاشته  است

  اعمال خداوند  که  است شر  دیوان  سجین  باشد. پس می  و فاسقان  و کافران  شیاطین

  ، سبب کتاب  زیرا آن  است  زندان  معنی  به  و از سجن  است  کرده  تدوین  اشرار را در آن

  در اصل  دیگر: سجین قولی شود. به می  در جهنمکار بر اشرار   شدن  و تنگ  شدن  زندانی

  مکانی  دیگر: سجین  قولی باشد. به می  اعمال  کتاب  که  است  از سجل  و مشتق  سجیل

  بلکه  نیست  مرقوم( تفسیر سجین  تفسیر، )کتاب  و بنابراین  السافلین در اسفل  است

 «. است  در سجین  نافرمانان  بکتا  بلکه  است  چنین  نه»شود:  می  چنین  تقدیر سخن

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  
 زنده  که  بر کسانی  در روز قیامت  یعنی: وای «روز  در آن  کنندگان  بر تکذیب  وای»

 اند؛ انکار گرفته را به  الهی  آوران پیام  و پیام  شمرده  را دروغ  از مرگ  پس  شدن 
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 ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   
 و منکر آنند. «کنند می  جزا را تکذیب روز  که  کسانی  همان»

 

 ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  
 یعنی: جز هر بدکار «گیرد نمی  دروغ  را به  آن  گناهکاری  و جز هر تجاوز پیشه»

جزا  ، روز است  فرورفته  آن  اسباب  کارگیری  و در به  از حد گذشته  در گناه  که  ستمگری

 کند. نمی  را تکذیب

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ          ڦ  ڄ
گوید:  شود،  بر او خوانده»؛  ایم کرده  نازل صبر محمد   که «ما  آیات  چون  که  همان»

آنها را   که است  اساسشان و بی  واهی  یعنی: داستانهای «است  پیشینیان  های اینها افسانه

 اند. داده  و پیرایش  و آرایش  برساخته

 

 ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  
  از گفتن کار گناه  تجاوزگران  بر این  است  ، هشدار و تکذیبی کال: تنبیه «است  چنین  نه»

« است  بسته زنگار  شدند بر دلهایشان می  مرتکب  آنچه  بلکه»  باطلی  سخنان  چنین

  این  پس  ستا  فراگرفته را  و دلهایشان  بسیار گشته  هایشان و نافرمانی  یعنی: گناهان

را انکار   رو حق  این از ، است  را در خود پوشانده  دلهایشان  که  است  زنگاری  گناهان

  بسیاری  تا بدانجا که  است  گناه  بر باالی  گناه« رین: زنگار»گوید:  می  کنند. حسن می

مهر   دلهایشان بر  که  است  این « طبع»گرداند اما  می  را سیاه  را نابینا و آن  دل  گناهان

  احمد، ترمذی  روایت  به  شریف  . درحدیث تر از زنگار است سخت  این  شود که  گذاشته

ذنباذاأذنبإالعبدنإ»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  از ابوهریره  و نسائی

تغلفحتيدتعادزانإوقلبهواستغفرصقلونزعتابنإسوداء،فةنكتقلبهفينكتت

فذلكقلبه شود، در   گناهی  مرتکب  بنده  : چونالقرآنفيسبحانهاهللذكرهالذيالران،
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  کشید و آمرزش  کرد و دست  اگر توبه  شود پس می  کوبیده  سیاهی  نقطه  وی  قلب

  افزوده  سیاه  نقطه  ، آن بازگشت  گناه  شود و اگر به می  زده  صیقل  وی  ، قلب خواست

  که  )زنگاری( است  رین  همان  این  برد. پس می فرو  را در غالفی  قلبش  که شود تا آن می

 «. است  یاد کرده  در قرآن  از آن  سبحان  خدای

 

 ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  
روز   در آن  آنان  در حقیقت»بافند؛  می  هم  به  آنان  که  پندار باطل  زهی «است  چنین  نه»

روز  در  یعنی: کفار از دیدار پروردگارشان «محجوبند  سخت  از دیدار پروردگارشان

  مؤمنان شوند لذا مانند می  دیدار باز داشته  اند و از این و در پرده  محجوب  قیامت

در حجابند،   پرستی در دنیا از توحید و یگانه  که چنان  نگرند پس نمی  تعالی  حق  سوی به

  در تفسیر آیه باشند. مجاهد می  در حجاب  تعالی  از دیدار حق  در آخرت  هگون همین

 «.و محجوبند  شده  بازداشته  تعالی  حق  و بخشایش  آنها از کرامت»گوید:  می  کریمه

 

 ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  
  شدنی  بیرون  گردند و هرگز از آن  آن  آغوش و هم« درآیند  یقینا در دوزخ  آنان  سپس»

نیز   جاویدان  آتش  ، اهل رحمان  از دیدار خدای  ، آنها با وجود حرمان تند. بنابرایننیس

  از آن  نمودنشان  محروم و  کردن تر از خوار ، سخت دوزخ  هستند و قطعا ورود به

 . است  کرامت

 

 ک  ک   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳ  
 یعنی: «گرفتید می  دروغ  را به  آن  که  است  همان  شود: این می  گفته  آنان  به  سپس»

  است  چیزی  همان  گویند: این می  آنان  به  زدن و سرکوفت  از سر توبیخ  جهنم  نگهبانان

 را بنگرید و بچشید.  آن  اینک  گرفتید پس می  دروغ  را به  شما در دنیا آن  که
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 ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  
در »گوید:  می  سخن  چنین  است کرده  آماده  نیکان  برای  که  از آنچه خداوند  گاه آن

اند.  شده  نوشته  علیین  اهل  در زمره  یعنی: ایشان« است  ابرار در علیین  کتاب  حقیقت

 نیکوکارند.  ابرار: فرمانبرداران

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
  ساخت  اهچیز تو را آگ  ! چهصمحمد   یعنی: ای «چیست  علیین  که  دانی  و تو چه»

 ؛ است  علیین  شأن  نمایاندن  و بزرگ  تفخیم  تعبیر برای  ؟ این چیست  علیین  که

 

 ۀ      ۀ     ہ  
  نوشته  در آن  بهشتیان  نامهای  که  است  کتابی  یعنی: علیین «شده  نوشته  است  کتابی»

نیز   آن  بلندیهای یا  خود بهشت  نام  علیین  دار. همچنین نشانه  است  . یا کتابی است  شده

 . هست

 

 ہ  ہ   ہ  
شوند  می حاضر  شده  نوشته  کتاب  آن  ، نزدیک یعنی: فرشتگان «شاهد آنند  مقربان  که»

  کتاب  در آن  که  بر آنچه  در روز قیامت  است: فرشتگان  این  بینند. یا معنی را می  و آن

 دهند. می  ، گواهی است

 

 ھ  ھ      ھ  ھ      ے  
  نعمت و ناز در  آخرت  در سرای  طاعت  یعنی: اهل «باشند  در نعمت  نیکان  گمان بی»

 کرد.  سنجش و  را فراگرفت  آن  قدر و اندازه  نتوان  که  قرار خواهند داشت  بزرگی
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 ے  ۓ  ۓ      ڭ  
 ارائک: تختها و اورنگهای «اند بر تختها نشسته»  در نعمت  غرق  ! نیکان آری

 در  تخت  که  گاه شود مگر آن نمی  اطالق  بر تخت  . اریکه است  بهشتی  های ردهسراپ 

 باشد  ها آراسته ها و آرایش پرده  به  باشد که  قرار داشته  ای در زیر قبه  یعنی  حجله

واعزازها   نعمتها و اکرام و از ناز  برایشان  عزوجل  خدای  که  آنچه  سوی به «نگرند می»

 . ذوالجالل  ذات  سوی نگرند به است: می  این  . یا معنی است  کرده  آماده

 

 ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
 ، را ببینی  ایشان  یعنی: چون «شناسی را می  نعمت و ناز  تازگی  هایشان در چهره»

  ای تروتازگی و  ، بهجت ، سپیدی نور، زیبایی  سبب اند، به نعمت و ناز  از اهل  که  دانی می

  آنان  و زیبایی  و شمایل  در سیما و شکل زیرا خداوند  بینی می  هایشان چهرهدر   که

  را وصف  آن  ای کننده توصیف  هیچ  که  است  بخشیده  و صفا و طراوتی  رونق  چنان

 نتواند کرد.

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
  ای الصیناخ و  غش  هیچ  نه  که  است  رحیق: شرابی «شوند  نوشانیده  مختوم  از رحیق»

  مهری  بر آن  که است  و فاسد کند. مختوم: آن  را گندیده  آن  که  چیزی  و نه  است  در آن

  که تا آن  است  شده  بازداشته برسد، محفوظ و  آن  به  دستی  که لذا از این  است  شده  نهاده

 دارند. را بر می  خود مهر آن  نیکان

 

 ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
  و چون  است  مشک  ، بوی بهشتی  باده  آن  طعم  یعنی: آخرین «است  از مشک  مهر آن»

  مشک  بوی  را همچون  آن  بردارد، بوی  آن  جرعه  را از آخرین  دهانش  نوشنده  شخص

مهر   با مشک  آن  های از جامها و کوزه  ، اعم بهشت  است: ظرفهای  این  یابد. یا معنی می

  تنافس: مشاجره «گیرند  دیگر پیشی امر بر یک  باید در این  مشتاقانو »  است  شده  زده
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خواهد  می  خودش  را برای  آن  هر کس  که  است  چیزی  یک  بر سر تصاحب  و کشمکش

  اختصاص  را در حوزه  ورزد و آن می  بخل  کند، بر آن می  رقابت  با دیگران  لذا بر سر آن

  ای تشنه  مؤمن  به  که  هر مؤمنی»است:   آمده  فشری  آورد. در حدیث درمی  خودش

نوشاند و هر  می  مختوم  او را از رحیق  روز قیامت در بنوشاند، خداوند  آبی  جرعه

  اطعام  بهشت  های او را از میوه کند، خداوند  اطعام را  ای گرسنه  مؤمن  که  مؤمنی

سبز   او را از لباسهای ند، خداوندرا بپوشا  ای برهنه  مؤمن  که  کند و هر مؤمنی می

 «.پوشاند می  بهشتی

 

 ې   ى  ى      ائ  
  تسنیم . است  مهر، از تسنیم  به سر  شراب  آن  یعنی: آمیزه «است  از تسنیم  آن  و آمیزه»

  بهشت  شرابهای  شود و بهترین می  فرو ریختانده  از باال بر بهشتیان  که  است  شرابی

 . است

 

 وئ     وئ   ائ  ەئ  ەئ 
  که  است  ای چشمه  ، یا تسنیم یعنی: رحیق «نوشند می  از آن  مقربان  که  ای چشمه»

  خالص طور به  از آن  مقربان  که  آمیزند در حالی می  را با آن  خویش  جامهای  بهشتیان

 است:  چهار صفت  دارای  رحیق  نوشند. پس می

 مهر.  سر به  است  ـ شرابی 1

 . است  از مشک  ـ مهر آن 2

 قرار دارد.  رغبت  و در معرض  رقابت  ـ در محل 1

 . است  از تسنیم  آن  ـ آمیزه 4

  از آن  مقربان صرفا  که  در بهشت  است  ای چشمه  تسنیم»گوید:  می مسعود  بن هللعبدا

 «.دکنن معطر می خشبو و  از آن  ای را با آمیزه  نیز جامهایشان  یمین  نوشند و اصحاب می
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 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
دنیا  را در  یعنی: مؤمنان «خندیدند می  مؤمنان  کردند، به می  جرم  که  کسانی  گمان بی»

 کفارند. و دیگر  گرفتند. مراد از آنان: کفار قریش ریشخند می  کردند و به می  مسخره

، مراد  اول  اند: بنا بر روایت کردهذکر   دو روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  علما در بیان

  سهمی  وائل  بن  و عاصی  مغیره  ، ولیدبن مانند ابوجهل  مشرکین  بزرگان«  مجرمان»از 

استهزا قرار  را مورد  مسلمین  از فقرای  و غیر ایشان  ، بالل عمار، صهیب  هستند که

  از راه  مسلمانان از  معیبا ج  طالب ابی بن است: علی  آمده  دوم  دادند. در روایت می

 مورد تمسخر قرار را  و ابرو ایشان  و با چشم  خندیده  ایشان  به  منافقان  پس  گذشت می

  آنان  ! و همه را دیدیم  طاس  رفتند و گفتند: امروز مرد کله  منافق  نزد یاران  گاه دادند آن

  نازل  آیه  برسد، این صخدا   رسول نزد  علی  که از آن  خندیدند. و قبل  سخن  از این

 شد.

 

 ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  
 به «کردند می  بدل و و ابرو رد  چشم  اشاره  هم گذشتند، با می  از کنارشان  و چون»

 اند. غمز: گردیده  مسلمان  که از این  ایشان  جویی منظور تحقیر، تمسخر و عیب 

  منظور خیر یا شر دیگری  ا بهو ابرو از سر تمسخر ی  چشم  دادن  و حرکت  فروافگندن

 گیرد. می  انجام  منظور شر و بدی  کار به  اکثرا این  ولی  است

 

 ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ   
 خود؛  و محافل  از مجالس «گشتند خود بازمی  نزد خانواده»کفار  «که  و هنگامی»

ریشخند  را مورد  نمؤمنا  که دارند و از این  که  و وضعی  از حال «گشتند شادمان بازمی»

  را که  نعمتی گشتند، هر ناز و بازمی  هایشان خانه  به  اند. یا چون داده و تمسخر قرار

 بود.«  استدراج»  برایشان  نازونعمت  این  دادن  یافتند. البته خواستند در آنها می می
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 جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  
خود   در پیروی «گمراهند  : همانا اینانگفتند دیدند، می را می  مؤمنان»  کافران «و چون»

نقد   لذتهای نعمتها و  و فروگذاشتن  است  او آورده  که  آنچه  به  و تمسک صاز محمد 

 دنیا.  و آماده

 

 حت  خت  مت   ىت  يت  
  خدای  از جانب  یعنی: آنان «بودند  نشده  فرستاده  نگهبان  بر آنان  که  آن  و حال»

 باشند  و اعمالشان  احوال  بودند تا نگهبان  نشده  گمارده  زرسبا  بر مسلمانان  سبحان

 و  صالح  بنگرند و امور خود را به  خویش  بودند تا در خویشتن  شده  مکلف  بلکه

  برایشان  دیگران  جویی عیب  به  شدن  خود از مشغول  به  پرداختن  آورند پس  سامان

 سزاوارتر بود.

 

 جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
  که  گاه آن «زنند می  خنده  بر کافران  مؤمنانند که»  یعنی: در روز آخرت« امروز  حال»

 بینند. مقدار می و بی  خوار و ورشکسته  الهی  را در عذاب  آنان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
و با فرو   نعمت و در ناز  مؤمنان  که یعنی: درحالی «کنند می  نظاره  بر تختها نشسته»

  دشمنان  سوی اند، به داده  تکیه  مجلل  و اورنگهای  مکلل  بر تختهاینواز  چشم  شکوهی

  بهشت  در میان» گوید: می  شوند. کعب می  عذاب  در دوزخ  نگرند که می  عزوجل  خدای

  در دنیا داشته  که  دشمنی  سوی به  بخواهد که  مؤمن  چون  پس  است  هایی روزنه  و دوزخ

بر   است: مؤمنان  این  معنی یا«. کشد ها سر می روزنه  ایناز   بنگرد، از برخی  است

 نگرند. می  خویش  پروردگار عزوجل  سوی  به  ها نشسته تخت
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 ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    ڀ   
  یعنی . است  تقریری  استفهام «شدند؟  بودند جزا داده  کرده  برابر آنچه در  آیا کافران»

گردید.   نازل ، جزا مؤمنان  به  در دنیا نسبت  سخر و استهزایشانبرابر تم کفار در  ! به آری

کار  دو به هر شود و در خیر و شر می  داده  برابر عملش در  بر بنده  که  ثواب: آنچه

  و از آن  اعمالشان گوید: آیا کفار را در برابر می  مؤمنان  به خداوند  رود. گویی می

  بر شادمانی  سخن  این  یا خیر؟ پس  جزا دادیم  ؤمنانشما م  به  تمسخر و خندیدن  جمله

مقدار  و بی  انگاشتن  سبک و  آنان  بیشتر به  نهادن  افزاید زیرا نمایانگر حرمت می  مؤمنان

 . است  دشمنانشان  دادن  نشان
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 ﴾ انشقاق  سوره ﴿
 . است  ( آیه25)  و دارای  است  یکم

 

  با این را  آن خداوند  شد که  نامیده«  انشقاق«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

؛  است  کرده ، آغاز است  آسمان  شکافتن  اعالم  که  ژڀ  ڀ  ٺ    ژ اش:  فرموده

 باشد. می  قیامت  عظیم  و هراس  هول  و برپایی  جهان  ویرانی  خود نشانه  که  ای پدیده

  در هنگام صخدا   فرمود: با رسول  که  است  شده  روایت  از ابوهریره  آن:  فضیلت

 . کردیم  سجده  ژ ڇ ڇ چ چ چژ و   ژ ڀ  ڀ  ٺژ تالوت: 

 

 ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  
 . است  قیامت  های از نشانه  شکافتن  و این «بشکافد  هم از  آسمان  که  گاه آن»

 

 ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  
  شکافته خود را در پروردگار  یعنی: آسمان «پروردگار خود  فرمان  بسپارد به  و گوش»

و خود »  است  از آن  پذیری چیز و سخن  یک  به  سپردن گوش«  اذن»برد.   فرمان  شدن

باشد و   و فروتن  مطیع پروردگار خود  برای  که  است  یعنی: سزاوار آسمان «سزد  چنین

 بشنود.  سخن

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
  کوههای و  شده  ساخته  و مسطح هموار  یعنی: زمین «شود  کشیده  زمین  که  گاه و آن»

 گردد.  همواری  دشت  همچون  شود تا بدانجا که  کوبیده  درهم  آن

 

 

 



 

0822 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 از  آن  در دل  را که  آنچه  یعنی: زمین «افگند  ، بیرون است  در آن  را که  و آنچه»

  اعمالشان و از  گاناز مرد «شود  و تهی»افگند   ، بیرون هاست ، گنجها و دفینه مردگان

  در این  زمین  نافذ گرداند. البته  را در آنان  خویش  فرمان  تعالی  جوید تا حق  بیزاری

  باقی  چیزی  هیچ  آن  در درون  کند تا بدانجا که می  جهد تمام  شدن و تهی  کردن  تخلیه

 ماند. نمی

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 «سزد  و خود چنین»برد   و از او فرمان «بسپارد  گوش  امر پروردگارش  به»  زمین «و»

امر   و به شود  ، تهی است  آن  در درون  از آنچه  که  است  نیز این  یعنی: سزاوار زمین

 برد.  بسپارد و فرمان  گوش  پروردگار عزوجل

 

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  
  شامل دو را و کافر هر  مؤمن  خطاب  این  . پس است  انسان  مراد جنس «انسان  ای  هان»

 ، یعنی: تو در عملت «ای کوشیده  سخت  پروردگارت  تو در راه  حقا که»شود  می

  فراوان  و رنجی  تمام  کوششی  به  پروردگارت  مالقات  سوی یا به  پروردگارت  سوی به

 یلقا  به  با عملت  زودی یعنی: به «کرد  خواهی  او را مالقات  پس»  ای کوشیده

  قیامت . یا تو در روز است  انسان  همانا مرگ  مالقات  این  رسید، که  خواهی  پروردگارت 

  که  است  آمده  شریف  شر. در حدیث  خیر باشد و چه  کرد، چه خواهی  مالقات  با عملت

يامحمد،عشقال»فرمودند:  صخدا   رسول ماوأحببميتنكفإماشئتجبريل 

شئتواعملمفارقهنكفإشئت   محمد! هر چه  گفت: ای  جبرئیل مالقيه نكإفما

بدار زیرا   دوست  خواهی را می  و هر چه  میری می  زیرا سرانجام  کن  زندگی  خواهی می

  خویش  با عمل زیرا تو  کن  عمل  خواهی و هر چه می  شوی جدا می  از آن  سرانجام

 «.کرد  خواهی  مالقات
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 چ   ڇ     ڇ    چ  چ  چ 
  های نامه  مؤمنانند که  و آنان «شود  داده  راستش  دست به  اش کارنامه  که  اما هر کس»

 شود. می  داده  راستشان  دست  به  اعمالشان

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
  های نیکی در برابر  یعنی: مؤمن «آسان  بس  کنند حسابی  با او حساب  زودا که  پس»

 خداوند شود اما می  نیز بر او ارائه  و بدیهایش  شود و گناهان می  داده  خود پاداش

.  آسان  حساب  همان  است  آمرزد و این شود، آنها را می  در آنها با او حسابرسی  که آن بی

  که  است  عنها آمده هللا رضی  از عائشه  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

مورد   در حساب  که عذب: هر کس  الحساب  نوقش  من»فرمودند:  صخدا   رسول

  رسول  به»گوید:  عنها می هللا رضی  عائشه«. شود می  و کندوکاو قرار گیرد، عذاب  مناقشه

حسابا یسیرا: زودا   یحاسب  فرماید: فسوف نمی خود ؛ مگر خداوند گفتم صخدا 

ذلكليسفرمودند:   سخمدر پا صخدا   ؟ رسول آسان  حسابی  کنند به  با او حساب  که

ولكنبالحساب منالعرضذلك،   گویی تو می  که : اینعذبةالقياميومالحسابنوقش،

در   هر کس  که  بدان  پس  اوست  به  بد انسان  کارنامه  ارائه  این  بلکه  نیست  حساب

 «.شود می  و کندوکاو قرار گیرد، عذاب  مناقشه مورد  حساب

 

 ڎ     ڈ   ڈ  ڌ   ڎ   
از   عده  آن  سوی به  آسان  بعد از حساب  یعنی: مؤمن «بازگردد  اش خانواده  سوی و به»

گردد. یا  برند، بازمی می سر به  در بهشت  ـ که  و فرزندان  خود ـ از زنان  خانواده  اعضای

  آماده  او در بهشت  برای  عزوجل  خدای  گردد که بازمی  از حور عین  کسانی  سوی به

  و کرامتی  از خیر و نعمت  است  و خرم  و خوشحال «شادمان»  که  در حالی  است  کرده

 . بگردان  ایشان  زمره خدایا! ما را از بار  . پس است  شده  او داده  به  که
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 ک  ک  ک   ژ  ژ  ڑ  ڑ      
 دست  که  جهت  بدان «شود  او داده  به  سرش  از پشت  اش کارنامه  که  و اما هر کس»

 آویخته  سرش  پشت  به  هم  چپش  و دست  آویخته  گردنش  وزنجیر به در غل  راستش 

 ؛ است 

 

 ک   گ  گ  گ  
شود و   داده  چپش  دست  به  اعمالش  نامه  یعنی: چون «خواهد  خویش  هالك  زودا که»

! ثبور:  برس  دادم  به  مرگ  ! ای بر سرم  خاك  ! ای بر من  وای  گوید: ای را بخواند، می  آن

 . است  و هالکت  نابودی

 

 گ  ڳ  ڳ  
 را بچشد.  آن  سوزان  ها و گرمای و سختی «درآید  افروخته  و در آتش»

 

 ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   
و  از هوسها  یعنی: او در دنیا با پیروی «بود  خود شادمان  خانواده  او در میان  هرآینه»

آزمند و  ، ، مغرور، متکبر، حریص ؛ سرمست خویش  شهوتهای  بر مرکب  شدن سوار

 کرد. نمی خطور  خاطرش  هرگز به  فکر آخرت  که  جهت  یود بدان  گردنکش

 

 ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  
  در میان  وی  شادمانی  این  یعنی: سبب «هرگز برنخواهد گشت  که  پنداشت او می»

  برای گردد و بازنمی خداوند  سوی هرگز به  بود که  و پندار وی  گمان  این  اش خانواده

 شود. نمی  برانگیخته  و عقاب  حساب
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 ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  
از  و بعد  بازگشت  پروردگارش  سوی او به  بود بلکه  او پنداشته  که «است  چنان  نه»

  زیرا هیچ و دانا «بینا بود»  عمالشو ا «او  به  پروردگارش  گمان بی»شد   برانگیخته  مرگ

رفتارها،   را در برابر همه  وی  نماند و اینک  در دنیا بر او پنهان  وی  چیز از احوال

 کند. می  مجازات  گفتارها و کردارهایش

 

 ھ  ھ   ھ   ے  
خورشید تا   بعد از غروب  که  است  ای شفق: سرخی «شفق  به  خورم سوگند می  پس»

  ای سپیدی  شفق» گوید: می :ابوحنیفه  شود. امام می  نمایان  عشاء در افقنماز   وقت

  نامیدند پس  شفق  آن  نازکی و  رقت  سبب  را به  آن«.  است  پیوسته  با آن  سرخی  که  است

 . است  شده  برگرفته  از شفقت  شفق

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 خود  به  شب  که  آنچه یعنی: «است  گرد آورده  شب  و آنچه  شب  و سوگند به»

  پی در  روز را که  پراکندگان  زیرا شب  است  و درپیچانده  آورده و در خود فرا  چسبانده

آورد و  می شوند، گرد می  جا پراکنده همه  به  خویش  و تحرك  و تالش  کار و کسب

 گیرد. می  جای  خویش  و مسکن  مأوی  چیز به آورد، همه  روی  شب  چون

 

 ڭ    ۇ    ڭ  ڭ 
  این  که  است  آن  شدن  و تمام  شدن ماه: پر  اتساق «شود  تمام  چون  ماه  و سوگند به»

 دهد. می  رخ  قمری  ماه  نامند و در نیمه را بدر می  حالت
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 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
  حاالت  چون «دیگر درآیید  حالی  به  قطعا از حالی  که»ذکر شد   آنچه  ! سوگند به آری

. یا مراد،  دوزخ یا  بهشت  و ورود به  ، حشر و حساب و زندگی  و فقر، مرگ  وانگریت

نکیر و   از سؤال  آنان زیرا  است  تر از آن سخت  حالی  به  از حالی  گذر کفار بعد از مرگ

ازفرود دیگر در   پس  و فرودی  در طبقه  ، طبقه در دوزخ  تا افتادن  منکر گرفته

 دارند. قرار  سخت  هایی سختی

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 از  که  آنچه  و به صمحمد   به «آورند نمی  ایمان  که  است  شده  را چه  آنان  پس»

 ؟. است  نیز فراهم  وی  به  ایمان  موجبات  که ؟ با آن است  شده  نازل  بر وی  و قرآن  وحی

 

 ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى  
  راه بر سر  مانع  یعنی: کدام« کنند؟ نمی  شود، سجده می  خوانده  قرآن  برآنان  و چون»

،  سجده  وجود دارد؟ یا مراد از این  قرآن  قرائت  در هنگام  آنان  و خضوع  کردن  سجده

بر   کریمه  آیه  با این : ابوحنیفه  امام  که چنان  است  تالوت  سجده  به  معروف  سجده

را   آن  را که  کسانی  کریمه  زیرا آیه  است  کرده  در اینجا استدالل  تالوت  سجده  وجوب

  نیز بر وجوب جمهور علما  و رأی  است  کرده  کنند، نکوهش نمی  شنوند و سجده می

 . در اینجاست  تالوت  سجده

 

 ائ  ائ  ەئ       ەئ   وئ  
 کفر  که  آنان  بلکه»فرماید:  و می  کرده  را بیان  ایمانشان  عدم  سبب  تعالی  حق  سپس

و   توحید، معاد و ثواب  بر اثبات  مشتمل  را که  الهی  کتاب «کنند می  اند، تکذیب ورزیده

 . است  عقاب
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 وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  
کنند از  می  جمع  که  آنچه  و انکار و به  از تکذیب «دارند می  در دل  آنچه  و خداوند به»

 ماند. نمی  پنهان  تعالی  بر حق  لذا کارشان «داناتر است»و بد   شایسته  اعمال

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   
و   تهکم  ، از باب عذاب  به  دادن  تعبیر مژده «بده  مژده  دردناك  عذابی  را به  آنان  پس»

 . است  تحقیر و استهزایشان

 

 ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ   
  به «اند کرده  شایسته  هایو کار»  خویش  دلهای  به «اند آورده  ایمان  که  مگر کسانی»

 گذاشته  آنها منت بر  بدان  که «منت بی  است  را پاداشی  آنان  که»  خویش  اعضای

 . است  نشدنی و قطع  نقص ، بی ناکاسته  معنی  به  ﴾جئ ی﴿شود. یا  نمی 
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 ﴾ بروج  سوره ﴿
 . است  ( آیه22)  و دارای  است  یکم

 

برجها،   دارای  آسمان  به با سوگند خداوند  فتتاحا  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  بروج»

نماز عشاء  در صخدا   فرمود: رسول  که  است شده  روایت  از ابوهریره آن:  فضیلت

  این  از نزول  هدف  که  ذکر است  خواندند. شایان را می  ژٱ   ٻ  ژ و «  بروج«  سوره

  ؛ با بیان ایذاء کفار است برابر در  و پیروانشان  و یاران ص  اکرم  رسول  ، دلجویی سوره

  الهی  برابر دعوتهای در  مکه  نیز مانند مردم  پیشین  امتهای  کافران  که  حقیقت  این

،  اخدود در یمن  اند، مانند اصحاب بوده  یکسان  هم با  حق  گر و در تکذیب ستیزه

  در قبضه  زیرا آنان  گرفت  انتقام  از آنان  عزوجل  ؛ اما خدای ثمود و دیگران  ، قوم فرعون

نیز   اسالم  گر با دین ستیزه عنود و  از منکران  گونه همین  داشتند پس قرار  وی  قدرت

 دارند. قرار  وی  قدرت  نیز در قبضه  آنان  که گیرد چرا می  انتقام

بود:   طور موجز این د، بهزن اخدود دور می  بر محور اصحاب  که  سوره  این  نزول  سبب

خبر   ذونواس  به  معروف  اسعد حمیری  تبان بن زرعه  نام به  کفار یهودی  از شاهان  یکی  به

  از قبیله  لشکریانی با  اند پس آورده  ایمان  نصرانیت  دین  به  از رعایایش  بعضی  رسید که

شوند یا   یهودی  که این  ، میانرا دستگیر کرد  ایشان  و چون  رفت  ایشان  سراغ  حمیر به

  رابرگزیدند. سپس  آتش  مؤمنان  نمود اما آن  شوند، مخیرشان  سوزانده  در آتش

از   از شما که  هر کس گفت:  ایشان  به  گاه آن  افروخت  برکند و در آنها آتش  گودالهایی

  آتش  این در برنگردد، او را  که  و هر کس  کنیم برگردد، او را رها می  خویش  دین

  را در آتش  ایشان  سرانجام ورزیدند و  و پایداری  شکیبایی  مؤمنان  . آن افگنیم می

  ها بود. نقل صحنه  گر این نظاره خود  ستمگر با یاران  پادشاه  آن  که  افگندند در حالی

  است  گفتنی رسیدند.  قتل  به  مؤمنان  از آن  هزار تن ، یا هفتاد که: دوازده، یا بیست  است

 بود.  کثیر مشرك ابن  قول  و به  حمیری  پادشاه  آخرین  ذونواس  که
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
مراد  قولی: . به است  عظیم  مراد از برجها، ستارگان «برجها  دارای  آسمان  سوگند به»

ها را از آن  اند و خورشید هر یک برج  دوازده  دارای  که  است  گانه دوازده  سیارگان  منازل

  استوا و شش خط  خورشید در شمال  از برجهای  برج  پیماید زیرا شش می  ماه  در یک

از:   است  عبارت قرار دارد،  آن  در شمال  که  قرار دارد، برجهایی  آن  در جنوب  برج

  قرار دارد، عبارت  آن  جنوب در  که  . و برجهایی ، اسد و سنبله ، ثور، جوزا، سرطان حمل

  برج  خورشید سه  که  است  . گفتنی حوت ، دلو و ، جدی ، قوس ، عقرب از: میزان  است

  دیگر را در سه  برج  ، سه بهار است  همانا فصل  کند که می  طی  ماه  را در سه  شمالی  اول

  ماه  را در سه  جنوبی  اول  برج  سه  . همچنین است  تابستان  فصل  کند که می  دیگر طی  ماه

کند  می  دیگر طی  ماه  را در سه  جنوبی  دوم  برج  کند و سه می  طی  است  خزان  فصل  که

  ماه  پیماید پس روز می  از آنها را در دو یا سه  یک هر  ماه  . ولی است  زمستان  فصل  که

 ماند. می  پنهان  را هم  و دو شب  است  منزل  وهشت بیست  دارای

حصر   تحت از  ستارگان  این  که  باشد، باید گفت  بزرگ  رگانستا«  بروج»اما اگر مراد از 

 قرار  هولناکی  در ابعاد و مسافتهای  زمین  به  نسبت  ستارگان  و شمار بشر بیرونند. این

  زمین  به  نوری  سال  میلیون  نیم و  از آنها بعد از یک  نور برخی  که  طوری دارند به

 . است  نور، سیصدهزار کیلومتر در ثانیه  حرکت  عتسر  که این  به  رسد با علم می

 

 ٻ  پ  پ  
روز   ؛ و آن است  شده  داده  وعده  آن  تحقق  که  یعنی: روزی «روز موعود  و سوگند به»

 باشد. می  قیامت

 

 پ  پ   ڀ  
 خدا  در راه  اند که از خالیق  مراد از شاهد کسانی «شاهد و مشهود  و سوگند به»

  جنایات و  دهند و مراد از مشهود، جرایم می  گواهی  اند و در روز قیامت شده  کشته

  مجرمان  علیه  اند و گواهان شده  مرتکب  گواهان  علیه  مجرمان  که  است  و هولناکی  زشت



 

0849 

قولی: شاهد   . به است  آمده اخدود  اصحاب  در داستان  که دهند؛ چنان می  بدانها گواهی

  ، گواهی است  کرده  عمل  آن در  که  آنچه  به  ای کننده بر هر عمل  که  است  روز جمعه

در   اند و فرشتگان حج  شاهد مراسم  در آن  مردم  که  است  دهد و مشهود روز عرفه می

در روز   مردم  که  است  هایی و شگفتی  شوند. یا مراد از مشهود: عجایب حاضر می  آن

 کند: می  داللت  بعد بر آن  آیه  که  است  محذوف  قسم  بینند. و جواب می  قیامت

 

 ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
 فرمود:  قرارگرفتند. گویی  یعنی: آنها مورد لعنت «اخدود  شدند اصحاب  هالك»

بودند   پرآتشی  گودال  اخدود، صاحبان  ملعونند. اصحاب  آنان  چیزها که  این  سوگند به

و   اخدود: گودال . گذشت  که  افگندند چنان  در آنرا   یمن  نجران  از مؤمنان  گروهی  که

 . اخادید است  آن  و جمع  است  شده  کنده  در زمین  که  است  مستطیلی  خندق

 

 ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  
 شود. می  برافروخته  آتش  بدان  که  است  وقود: هیزمی «بسیار  هیزم  دارای  آتش  همان»

 

 ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  
  گاه آن گرفتند قرار  یعنی: مورد لعنت «بودند  نشسته  گودال  آن  باالی  آنان  که  گاه آن»

 بودند.  مؤمنان  گر سوختن و نظاره  ها نشسته بر صندلی  گودال  گرداگرد آن  که

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
کردند؛  پر  را از آتش  و آن  را کنده  گودال  که  کافر و یارانش  پادشاه  یعنی: آن« و آنان»

.  در روز قیامت «دهند می  گواهی»  در آتش  از افگندنشان «کردند می  با مؤمنان  آنچه  به»

  عمل  شاهد و ناظر این دهد. یا آنها می  گواهی  آنان  علیه  زبانها، دستها و پاهایشان  پس

  عذاب  دیدن  به  تمایلشان  دهنده ، نشان فجیع  صحنه  این  بودند و تماشای  خود با مؤمنان

 بود.  مؤمنان
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 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 «بودند  آورده  ایمان  ستوده  خداوند غالب  به  که  نگرفتند، جز این  عیب  و بر آنان»

 پندار آنها همین  به  ایشان  نبود و عیب  در میان  یا جرمی  یا عیب  ، گناه در واقع  پس

 بود.  حق  به  آوردنشان  ایمان 

 

 ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  
  دارای  هر کس  پس «اوست  از آن  آسمانها و زمین  فرمانروایی  که  خدایی  همان»

و او   آورده  ایمان  وی  به  بندگان  که  است  آن  باشد، قطعا او شایسته  و شوکتی  شأن  چنین

  جمله و از «است  چیز گواه  اوند بر همهو خد»قرار دهند   مورد پرستش  یگانگی  را به

  این  ماند. البته نمی  بر او پنهان  از اعمالشان  چیزی  ؛ پس با مؤمنان  عملکرد آنان  به

  خاطر دین به  که  است  مؤمنانی  برای  نیک  ای و وعده  افروزان  گودال  برای  سخت  وعیدی

 قرار گرفتند.  خود مورد عذاب

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ
 را در آتش  یعنی: ایشان «کردند  را عذاب  مؤمن  و زنان  مردان  که  همانا کسانی»

  دیگری  انتخاب  برگردند؛ و هیچ  مورد آزار قرار دادند تا از آن  و در دینشان  سوزانده 

 «نکردند  توبه  سپس»ر ندادند قرا  برابر ایشان کفر ورزند در  سبحان  خدای  به  که جز این

  برای  پس»؛  خویش و بازنگشتند از کفر و آزار و رفتار ناپسند  عملکرد زشت  از این

  عذاب  است  آنان  و برای»  کفرشان  سبب به  در آخرت «جهنم  عذاب  است  آنان

،  عذاب  این  که  است  کفرشان  بر عذاب  دیگر افزون  عذابی  آنان  یعنی: برای «سوزان

  برپا کردند. حسن  مؤمنان  برای  که  سوزانی  حریق  سبب باشد؛ به می  سوزان  عذاب

؛ در  پروردگار متعال  کرم و جود  کران بحز بی  سوی بنگرید به»گوید:  می :بصری

  و مغفرت  توبه  سوی را به  آنان  را کشتند اما او بازهم  آنها دوستانش  که حالی

 «.خواند فرامی

 



 

0842 

 ڻ  ڻ        ڻ   ڻ ڱ  ںں ڱ ڱ  ڱ ڳ گ  ڳ  ڳ  ڳ گ
  کسانی  آنان  از جمله  که «اند کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که کسانی  گمان بی»

پایدار ماندند و  خود  و بر دین  کرده  گودالها صبر و شکیبایی  آن  افروخته  بر آتش  اند که

  آن  از فرودست  جویباران  که  است  ا بوستانهاییر  ایشان»و کفر بازنگشتند؛   شرك  به

  رستگاری»ذکر شد؛   که  چیزی «این»  شان و کردار شایسته  ایمان  سبب به «است  جاری

  با آن  و نعمتی  رستگاری  و هیچ  برابر نیست  با آن  فوز و فالحی  هیچ  که «است  بزرگ

 باشد. نمی  مقایسه  قابل

سزاوارتر  شود، می  بر کفر مجبور ساخته  که  کسی  که: به کند بر این می  داللت  آیه  این

  چند برای ورزد، هر  نماید و شکیبایی  پایداری  تهدیدی  برابر هرگونه در  که  است  این

از   دو تن  کذاب  مسیلمه  که  است  شده  . روایت است  کفر نیز رخصت  کلمه  گفتن  وی

  که  دهی می  آیا گواهی از آنها گفت:  یکی  یر کرد و بهرا دستگ صخدا   رسول  اصحاب

  به  او را رها کرد. سپس  مسیلمه ! پس گفت: آری  صحابی  ؟ آن خدا هستم  رسول  من

  چنین  ، من فرمود: نه  پاسخش در  صحابی  آن  ولی  گفت  دیگر نیز چنین  صحابی

  آن  مسیلمه  ! پس نیستی  بیش  تو دروغگویی  بلکه  دهم در مورد تو نمی  ای گواهی

  که  کس  آن»رسید، فرمودند:  صخدا   رسول  به  واقعه  خبر این  . چون را کشت  صحابی

  ولی  نیست  بر وی  پیامدی  ، هیچ نمود و بنابراین  عمل  رخصت  کرد، به  رهایش  مسیلمه

  بر او گوارا و مبارك (تفضیل  این)،  کرد بنابراین  فضیلت عمل  شد، به  کشته  که  کس  آن

 «.باد

 

 ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  
 که  بر کسانی  الهی  یعنی: عذاب« است  سنگین  سخت  پروردگارت  عذاب  گمان بی»

 که  و مستبدانی  ستمگران  ، مانند این است  و سهمگین  کنند مضاعف می  اش نافرمانی 

  که خود آن  و چون  است  تو شد  با خشونت  همراه  . بطش: گرفتن گذشت  داستانشان 

  سختی  نهایت در  که  است  شود، بیانگر آن  وصف  شدت  ، باز به است  شدت  مفید معنای

 . است  و سهمگینی
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 ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  
  حق  تامه  و قدرت  یعنی: از قوت «گرداند کند و باز می را آغاز می  همانا او آفرینش»

  دوباره  را بعد از مرگشان  آفریند و باز آنان وال در دنیا میرا ا  خلق  که  است  این  تعالی

 کند. می  زنده

 

 ے     ے         ۓ   ۓ   
  درگذشته  مؤمنش  بندگان  از گناهان  تعالی  یعنی: حق «دوستدار  آمرزنده  آن  و اوست»

تدار دوس سازد و او بسیار رسوا نمی  گناهان  را بدان  پوشاند و ایشان را می  و آن

 . است  داشتنی  باشد. یا او خود دوست می  و اولیائش  فرمانبرداران

 

 ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  
و   بزرگ  پروردگار عرش  تعالی  یعنی: حق «قدر است ، گرامی عرش  صاحب  اوست»

، علو و  تعالی  و مجد حق  است  و فضل  کرم  . مجد: نهایت است  مجد و بزرگی  صاحب

 . اوست  عظمت

 

 ۆ    ۆ    ۇ  ۇ
چیز او را   دهد و هیچ می  را بخواهد انجام  هر چه  تعالی  یعنی: حق «مایرید است  فعال»

  مورد پرسش دهد،  انجام  و از آنچه  نیست  جویی پی  او را هیچ  گرداند، حکم عاجز نمی

 گیرد. قرار نمی

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
  داستان ! آیا خبر وصمحمد   اییعنی:  «؟ است تو رسیده  لشکرها به  آیا داستان»

  همان  است  تو رسیده  اند، به بوده  پیامبرانشان  کننده  تکذیب  که  کافری  گروههای

آوردند؟  می لشکرها گرد  آنان  و نبرد علیه  مبارزه  کافر برای  گروههای  که  پیامبرانی
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برابر  باید در می  که و این  است صخدا   از رسول  ، دلجویی موضوع  این  از طرح  هدف

 صبر کردند. ‡پیشین پیامبران  که  کنند چنان  پیشه  خود صبر و شکیبایی  قوم  تکذیب

 

 ۅ  ۅ  ۉ  
داد و   روی  از آنان  که  است  ، کفر و عنادی مراد از خبر آنان «و ثمود  فرعون»خبر 

هستند. یعنی:   یانش؛ خود او و لشکر فرود آمد. مراد از فرعون  بر آنان  که  است  عذابی

 ها بودند. ، همین ذکر کردیم  قبل  در آیه  که  لشکرهایی

 

 ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  
و   در مورد رسالتت  عرب  مشرکان  گروه  این  یعنی: بلکه «در انکارند  کافران  بلکه»

ار کف از  اینان  قرار دارند پس  سختی  ، در انکار و تکذیب ای آورده  که  حقی  دعوت

  که: حال  است  کنند. مراد این می  را دنبال  پروا راهشان بی  نگرفتند چرا که  عبرت  پیشین

  هم  قریش زیرا کفار  برانگیزتر است  تعجب  کافر پیشین  امتهای  از حال  کفار قریش

را   آنان  هالکت و  بادی بر  های آثار و نشانه  اند و هم را شنیده  پیشین  امتهای  داستانهای

 گرفتند.  را در پیش  و انکار آنان  تر از تکذیب سخت  وجود، تکذیبی  اند اما با این دیده

 

 ى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  
همانند   آنان  به  که بر این  یعنی: او تواناست «محیط است  و خداوند از گرداگرد آنان»

 فرود آورد، فرود آورد.  کافر پیشین  گروههای بر  را که  عذابی

 

 وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئ 
،  شرف  نهایت و در «مجید است»  کردند، قرآنی  تکذیبش  کافران  که «قرآنی  این  بلکه»

و سحر   کهانت شعر و  گویند؛ قرآن می  آنان  که چنان  باشد پس می  و برکت  کرامت

 . نیست
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 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
  الکتاب( است )ام ادرم  کتاب  محفوظ که  در لوح  یعنی: قرآن «محفوظ است  در لوحی»

  قرآن  هرگاه  باشد. پس می  محفوظ و مصون  شیطان  از دسترس  که  ، لوحی شده  نوشته

  در آن  را انکار و شکاکان  آن  کافران  ، دیگر چگونه است  و جایگاهی  شأن  چنین  دارای

 ورزند. می  شک
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 ﴾ طارق  سوره ﴿
 . است  ( آیه17)  و دارای  است  یکم

 

 ژٱ   ٻ  ژ به:   با سوگند الهی  آن  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  طارق»آید،  می  تفسیر آن  که 

 

 ٱ   ٻ  ٻ  
گویند؛  می  طارق  آن  و به  است  طارق: ستاره «طارق  و سوگند به  آسمان  سوگند به»

پدیدار   شب در  که  هرآنچه  شود. پس می  و در روز پنهان  پدیدار گشته  زیرا در شب

در   کند که می تأیید صخدا   رسول  شریف  را حدیث  معنی  . این است  شود، طارق

بخيرياطارقايطرقالإوالنهار،الليلشرطوارقمنأعوذبك»فرمودند:   خویش  دعای

مگر   مبر می  وروز پناه  ناگوار شب  آمدهای تو از شر پیش  : پروردگارا! بهرحمن

«. الباب: در را کوبید  طرق» گویند می  اعراب«.  رحمان  آید، ای خیر می  به  که  آمدی پیش

مرد   که کردند از این  نهی صخدا   رسول  که  است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث

 آید. فرود  اش و بر خانواده  را کوبیده  در منزلش  طور ناگهانی به  هنگام  مسافر شب

 

 پ  پ     پ  ٻ  ٻ  
مراد  ؟ اختر شبگرد چیست  آن  که  دانی  یعنی: چه «چیست  طارق  که  دانی  و تو چه»

  درخشان  ستاره  آن  بشر حقیقت  ، گویی اختر است  آن  شأن  و تفخیم  تهویل

در   که  هر چیزی»است:   گفته  عیینه بن کند. سفیان نمی  آسمانها را درك  دردوردستهای

را   پیامبرش خداوند  که  است  اموری  ، از جمله است  )ما ادراك( آمده  صیغه  به  قرآن

  ، مربوط به آمده )ما یدریک(  صیغه  به  در قرآن  که  و هر چیزی  است  کرده  آگاه  از آن

 «. است  نکرده  آگاه  را از آن  پیامبرش خداوند  که  است  اموری

 کند: تفسیر می  اش رمودهف  را با این«  طارق» خداوند  سپس
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 پ  ڀ  ڀ  
  به را  شب  تاریکی  بسیار شدید که  است  ثاقب: درخششی «است  درخشان  ستاره»

  طروق مراد از  دارد که  فرستد. احتمال می  افق  را به  و پرتو خویش  دریده  درهم  شدت

ها  از ستاره  برخی نور  رسیدن  که  است  باشد زیرا واضح  با جو زمین  ، برخورد نور آن آن

 رسد. می  نوری  سال  هزاران به  گاهی  گیرد که را در بر می  ای طوالنی  ، زمان جو زمین  به

 

 ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 هر  جواب  آیه  این «است  شده  بر او گماشته  نگاهبانی  که مگر این  نیست  کس  هیچ»

 ، گفتار و کردار عمل  هستند که  ؛ فرشتگانی باننگه  . فرشتگان است  دو سوگند قبلی

 ها و از آفت  و ضبط کرده  دهد، ثبت می  از خیر یا شر انجام  را که  و هر چه  انسان

هر  کنند می  را حفظ و نگهداری  وی  و اجل  ، روزی کنند. یا آنها عمل می  اش نگهبانی

او   اثر حفظ ونگهبانی  رشتگاناما حفظ ف  است  عزوجل  خدای  حقیقت در  چند نگهبان

 . اوست  فرمان  ، به از انسان  آنان  باشد زیرا نگهبانی می

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  است  الزم  یعنی: بر انسان «؟ است  شده  چیز آفریده  از چه  باید بنگرد که  انسان  پس»

  که  آنچه ررا ب خداوند  کند تا قدرت  خود تفکر و اندیشه  در امر آغاز آفرینش  که

 بداند. ـ را  از مرگ  پس  کردن  بر زنده  وی  ـ مانند قدرت  است  فروتر از آن

 است:  این  سؤال  و جواب

 

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  
  از آب  عبارت  و آن «است  شده  آفریده»شود  می  ریخته  در رحم  که «ای جهنده  از آب»

  . هر دو آب است  شده  آفریده  دو آب  ز اینا  زیرا انسان  است  زن  نطفه  مرد و آب  منی

 شوند. می  آمیخته  هم به  هر دو آب  رو که  آن لفظ ذکر کرد، از  را در یک
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  درباره  کریمه  گوید: آیه می ژ ٿ  ٹ ٿ  ٿ ژ کریمه:   آیه  نزول  سبب  در بیان  عکرمه

  پوست  روی بود، بر  اننیروند و پهلو  بس از  شد که  نازل  جمحی  کلده  االشد بن ابی

مقدار   برکند، این  آن  مرا از روی  ! هر کس قریش  گروه  گفت: ای ایستاد و می می  گاوی

  حساب  اند پس تن  نوزده  جهنم  نگهبانان  کند که می  گفت: محمد گمان دارد! و می  جایزه

 کنید.  دیگر را دفع  تن  نه  ؛ و شما همه با من  از آنان  تن  ده

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  
  این  به «آید می  بیرون  زن  سینه  استخوانهای  مرد و میان  از صلب»  جهنده  آب  آن «که»

.  است  زن  سینه  آید. ترائب: استخوانهای وجود می  به  ، فرزند از هر دو آب ترتیب

  آید. در این می  ونبیر  بدن  اجزای  از تمام  جهنده  آب  است: آن  این  آیه  معنی  قولی به

موجود در   خون از  که  است  ، آبی زن  از سینه  شده  خارج  از آب  ، مراد آیه صورت

مرد و   پشت  واز آنجا که  است  شده  آید، تشکیل ها فرود می سینه  به  که  و بافتهایی  عروق

  مخصوص  رییادآو  به  جهت  هستند، از این  منی  آب  بافتهای  نزدیکترین  زن  سینه

دارند.   سهم  منی  آب  ساختن و  در تکوین  بدن  اجزای  همه  حقیقت اند اما در گردیده

دو در  هستند، هر  استقرار نطفه  محل  که  زن  مرد و تخمدان  خصیه  که  ذکر است  شایان

  فقرات  ستون  و نیمه  و سینه  تقریبا در پشت آنها  اند و موقعیت ها قرار گرفته جوار کلیه

 باشد. می

 

 ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   
  سبحان  یعنی: قطعا خدای «تواناست  خوبی  به  وی  او بر بازگردانیدن  گمان بی»

 آیه  در معنی  . مقاتل تواناست  از مرگ  پس  وی  کردن  با زنده  انسان  بردگربار آفریدن

  به  ، از جوانی جوانی  به  گسالیاو را از بزر  اگر بخواهیم  که  است  مراد این»گوید:  می 

 خوبی  به  کنیم  تأمل  اگر نیک«.  گردانیم برمی  نطفه  حال  به  و از کودکی  کودکی

  آمدن  و بهم  اجتماع  سبب به  انسان  زیرا پیدایش  معاد است  مبدأ خود دلیل  که  یابیم درمی 

بر   آفریننده  خدای  هرگاه  اند پس ودهب  و پراکنده  متفرق  والدین  در بدن  که  است  اجزایی



 

0002 

را   تمام  انسانی اجزا  از این  تا بدانجا که  قادر است  پراکنده  اجزای  این  گردآوردن

 نیز بر گرد  وی بدن  اجزای  شدن  و پراکنده  انسان  او بعد از مرگ  گمان آفریند، بی می

 باشد. آنها توانا می  اجزا و تجدید ساماندهی  این  آوردن

 

 ڃ  ڃ      چ       چ  
 از نو  را در روزی  انسان یعنی: خداوند «شود  فاش  راز ها همه  روز که  آن»

  داده قرار  داوری  و در معرض  سنجش  افتد و در محک  برون  رازها از پرده  آفریند که می

  در این  پس شود. می  داشته  پنهان  و غیره  در دلها از عقاید، نیات  که  شود. سرائر: آنچه

و   شفاف  صورت به چیز  و همه  متمایز گشته  رازها از هم  و بد این  نیک  که  است  هنگام

 شود. می  شناخته  روشن

 

 چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  
و   قوت  انسان  روز، نه  یعنی: در آن «یاوری  باشد و نه  نیرویی  او را نه  گاه آن  پس»

  یاوری  برایش  هم  برهاند و نه  الهی  از عذاب  آن  وسیله خود را به  دارد که  ذاتی  نیرویی

 دهد. ، نجات است  فرود آمده  بر وی  که  و او را از عذابی  داده  نصرتش  که  است

 

 ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   
  است  آن  اولیه  حالت  چیز به  یک  رجع: برگردانیدن «انگیز  بارش  آسمان  و سوگند به»

گردد و  برمی  زمین  سوی به  از آسمان  باشد زیرا باران می  در اینجا: باران  مراد از آن  که

گردد  بر می  زمین  به  رود و باز دوباره می  آسمان  بخار به  به  شدن  تبدیل  مجددا از طریق

  علمی  یقتحق  به  که  آیه  اعجاز این  شود. پس تکرار می  آن  وبرگشت طور رفت  و همین

 . است  کند، روشن می  اشاره  بزرگی
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 ڎ  ڈ  ڈ     ژ  
و...  ، اشجار، آتشفشانها گیاهان  آوردن  بیرون  برای  که «شکافدار  زمین  و سوگند به»

 آیند. می  بیرون  ها از آن پدیده  شود و این می  شکافته

 

 ژ    ڑ   ڑ  ک  
  باطل و  حق  در میان  که «است  قاطع  سخنی  قرآن  در حقیقت»است:   این  قسم  جواب

 افگند. می  کند و جدایی می  فیصله

 

 ک  ک    ک  گ  
  جدی  آن  و لذا همه  است  نشده  نازل  و شوخی  بازی  به  یعنی: قرآن «نیست  هزل  و آن»

 صخدا   رسول که  است آمده    علی  روایت  به  شریف  . در حدیث شوخی  نه  است
  راه  ! پس هللا یا رسول ؛ گوید: گفتم می  علی«.  است  در پیش  ای فتنه  گمان بی»ند: فرمود

از   رفت  بیرون  وتعالی: راه  تباركهلل ا  کتاب»؟ فرمودند:  چیست  فتنه  از آن  رفت  بیرون

مام،وحك،وخبرمابعدكمقبلكمنبأمنفيه؛ است  و تعالی  تبارك  خدای  ، کتاب فتنه  آن

أضلهغيرهفيالهديابتغيومناهللقصمهجبارمنتركه،منبالهزلليسالفصل،هوبينكم

،وهوالذي،وهوالصراطالمستقيمالذكرالحكيم،وهوالمبين،ونورهالمتيناهللوهوحبلهللا

العلماءوالمنهراءواليشبعاآلمعهوالتتشعبةلسناألبههواءوالتلتبساألبهالتزيغ

لماسمعتهالجنتنتهلمالذي،هوعجائبهالردوالتنقضيكثيرهعليتقياءواليخلقاأليمله

،صدقبهقالومنسبقعلمهعلممن ژ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺژ قالوا نأ

ومنأبهعملومنعدلبهحكمومن جر،   : در قرآنصراطمستقيمليإهديليهإدعا

  است  سخنی  ، قرآن شماست  در میان  شما و داوری  خبر پسینیان شما،  خبر پیشینیان

و   را از سر گردنکشی  آن  . هر کس نیست  و بازیچه  شوخی  که  کن و فیصله  قاطع

  آن را در غیر  هدایت  هر کسکند و  می  او را کمرشکن خداوند استکبار فرو گذارد،

و نور  خداوند  مستحکم  ریسمان  کند. قرآن می  او را گمراه خداوند کند،  طلب



 

0005 

و   کجی  به  آن هواها با  که  است  . قرآن است  و صراط مستقیم  ذکر حکیم او و  مبین

 شاخه شاخه  نکنند، آرا بدا پیدا نمی  و ابهام  التباس  گرایند، زبانها بدان نمی  انحراف

و با  گردند نمی  و دلتنگ  ملول  از آن  شوند، پرهیزکاران سیر نمی  شود، علما از آن نمی 

  آید و قرآن نمی  پایان به  آن  های و شگفتی  شود و عجایب نمی  تکرار کهنه  وجود بسیاری

  که  نیدیمرا ش  عجیبی  گفتند: )ما قرآن  درنگ را شنیدند، بی  آن  جنیان  چون  که  است

  ، پیش مجهز گشت  قرآن  علم  به  هر کس«. 1ـ  2/ جن»نماید(  می  رشد راه  سوی به

  دعوت  قرآن  سوی به  و هر کس  گفت  ، راست گفت  سخن  قرآن  به  و هر کس  تاخت

 «.شد  هدایت  راست  راه  سوی کرد، به

 

 گ   گ  گ            ڳ  
خدا   رسول  که  حقی  دین  کردن اثر بی  با هدف  : کافرانیعنی «سگالند می  نیرنگی  آنان»

 دهند؛ می  سازمان  ، مکر و نیرنگی است آورده ص

 

 ڳ  ڳ        ڳ  
  استدراج  دانند، به نمی  را از آنجا که  نیز آنان  یعنی: من «کنم می  نیز تدبیری  و من»

 . دهم جزا می  برابر نیرنگشان را در  و آنان  کشانم می

 

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
  و به  نخواه  سبحان  را از خدای  آنان  عاجل  یعنی: نابودی «ده  را مهلت  کافران  پس»

امهال:  «را  واگذار آنان»  باش  کند، راضی تدبیر می  در کارشان  تعالی  حق  که  آنچه

،  نزدیک  مهلتی  به  ده  یعنی: مهلتشان «زمانی  اندك»  است  افگندن تأخیر و به  واگذاشتن

فرود خواهد   آنان بر  باری خفت  عذاب  چه  دید که  خواهی  زودی  و به  اندك  یا مهلتی

در تهدید   مبالغه  ، برای« امهل»  به«  مهل»از   آن  ساختاری  و تغییر بنیه  آمد. تکرار فعل

تار کرد و در را در بدر گرف  آنان خداوند آمد، سر به  مهلت  این  و چون  است  کافران

 گردانید.  پاك  پرستی و بت  شرك  را از پلیدی  العرب جزیره  مکه  فتح
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 ﴾ اعلی  سوره ﴿
 . است  ( آیه13)  و دارای  است  یکم

 

  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : خداوند  فرموده  با این  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شود. می  هنیز نامید«  سبح»و   گرفت  نام«  اعلی«  سوره

خدا   رسول» که:  است  آمده بشیر بن نعمان  روایت  به  شریف  آن:  در حدیث  فضیلت

ٿ  ٿ  ژ و   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ های:  ، سوره عید و روز جمعه  در نمازهای ص

شد اما  می  روز جمع در یک  عید و جمعه  بسا که خواندند و چه را می  ژٹ  ٹ   

خدا   رسول»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. ندندخوا را می  دو سوره  همین

ژ و   ژ ٱ  ٻ  ٻژ  ، ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژهای:  در نماز وتر، سوره ص

 صخدا   رسول»که:   است  کرده  روایت  علی«. خواندند را می  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 «.داشتند  را دوست  اعلی  سوره

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 سزاوار وی  که  یعنی: او را از هر چه «بستای  پاکی  را بهخود   پروردگار واالی  نام»

  است: نام  این  معنی  قولی . به یاد کن  پاکی به«  االعلی  ربی  سبحان»جمله:   ، با گفتن نیست 

  در حدیث ببر.  از او نام  تمام  و با احترام  یاد کن  و خشوع  پروردگار خود را با تعظیم

را در   آن» فرمودند: صخدا   شد، رسول  نازل  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف

ېئ  ژ آیه:  چون  که  است آمده  شریف  در حدیث  همچنین«. قرار دهید  خویش  سجده

قرار   خویش  رکوع را در  آن»فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل ژېئ  ېئ  ىئ  

  و بزرگتر از هر چیزی تربرتر، واال که: خداوند  است  این«  اعلی»مراد از «. دهید

  آیه  این  خواننده  اند: برای کنند. علما گفته می  را وصف  آن  کنندگان وصف  که  است

  رسول  که  بگوید چنان «عليألاربيسبحان»خواند ؛  را می  آن  چون  که  است  مستحب

 کردند. می  گونه این  عنهم هللا رضی  و تابعین  از صحابه  دیگری  و جمع صخدا 
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 ۀ  ۀ    ہ  ہ  
  سامان  پس» اشیا را  و همه  خلق  همه «آفرید  که»را   ذاتی «همان»  یاد کن  پاکی  ! به آری

  تمام  استواری و  اعتدال  را به  انسان  که ساختار آنها؛ چنان  آنها را در بهترین «بخشید

  گرفتن  بر عهده  برای و او رابخشید   را سامان  و فهمش  را نیکو و معتدل  آفرید، قامتش

 کرد.  آماده  تکلیف

 

 ہ  ہ   ھ   ھ  
ها  پدیده  تمام  جنس یعنی: خداوند «نمود  کرد و راه  گیری اندازه  که  و همان»

 از آنها را  یک هر  آفرید پس  اندازه  آنها را به  و آجال  ، اقوال ، افعال ، اوصاف وانواع

 نمود، زندگی  راه  سزاوار است  یابد و برایش دور میص  از وی  که  آنچه  سوی به

امور   انسان  اند میسر گردانید، به شده  آفریده  آن  برای  که  هدفی  را برمبنای  موجودات 

و   ارزاق کرد،  راهنمایی  زندگی  و روشهای  راه  سوی و او را به  را الهام  و دنیایش  دین

  چراگاههایشان  سوی را به  وحشی  مقدر نمود، حیوانات  را برایشان  مواد مورد نیاز خلق

  منافع  آن  استخراج  های راه  را به  را آفرید و انسان  گردید و در اشیا منافع  رهنمون

  رسول  که  است  آمده عمرو بن هللعبدا  روایت  به  شریف  کرد. در حدیث  راهنمایی

، مقادیر  آسمانها و زمین  ازآفرینش  قبل  هزار سال پنجاه خداوند»فرمودند:  صخدا 

 «.بود  آب  روی بر  هنگام  در آن  وی  را مقدر کرد و عرش  خلق

آنها   ترکیب و  در اجزا و عناصر اجسام  از: تصرف  است  ؛ تقدیر عبارت که این  خالصه

  تاس  ؛ عبارت هدایت باشند.  نیروها را داشته  استعداد پذیرش  که  مخصوص  بر وجهی

باشد و   معینی  مصدر فعل  هر نیرویی  که  ای گونه اعضا، به  نیروها در این  آن  از: آفرینش

 رسد.  و اتمام  انجام به  مصلحت  آنها یک  از مجموع

 

 ھ  ھ  ے  ے  
  خرم سبز و  چمنزارها و گیاهان  یعنی: انواع «چراگاهها را رویانید  که  کسی  و همان»

 چرند، رویانید. می  ز آنا  چهارپایان  را که
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 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
  سبزی را بعد از  گیاهان  یعنی: آن «گردانید  گون تیره  را خاشاکی  آن  از چندی  و پس»

  اند زیرا گیاه گراییده  سیاهی  به  بعد از سبزی  گردانید که  خشک  آنها، خاشاکی  و خرمی

 شود. می  شود، سیاه  خشک  چون

 

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
  خویش  و آیات  قرآن  تو را خوانای  زودی یعنی: به «آوریم  خواندن  تو را به  که زودا»

را   آنچه «نکنی  تا فراموش»  کنیم می  را بر تو الهام  خواندن  که  ترتیب  این  ، به گردانیم می

 . خوانی می  که

از  او آورد، هنوز را فرود می  وحی صخدا   بر رسول  جبرئیل  نزول: چون  سبب

  مبادا آن کردند تا را تکرار می  آغاز آیه صخدا   رسول  شد که نمی  فارغ  آخر آیه  القای

  بر پیامبرش را  قرآن  خواندن  شد و خداوند متعال  نازل  آیه  این  کنند. پس  را فراموش

 . محفوظ داشت  آن  کردن  را از فراموش  و ایشان  نموده  الهام

 

 ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     
  خواسته  که  ، یا جز آنچه کنی  را فراموش  تا تو آن «است خدا خواسته  که  جز آنچه»

  از یادت  شده  منسوخ  ، آیه صورت  در آن  گرداند که  را منسوخ  آن  تا تالوت  است

را   کارا آنآش  انسان  را که  یعنی: هر چیزی «داند آشکارا را خدا می  آینه هر»رود  می

در نزد   انسان  که را  یعنی: هر چیزی «را  و پنهان»گوید  دهد، یا آشکارا می می  انجام

 . نیست  آگاه  دیگر بر آن  کسی جز خداوند  دارد که می  نگاه  خود پنهان

 

 ې   ې  ې  
و   گردانیم می  را آسان  بهشت  یعنی: بر تو عمل «آوریم پدید می  و در کار تو آسانی»

  عمل  آن  و به  حفظ کنی  سادگی را به  آن  که طوری  به  گردانیم می  را آسان  بر تو وحی
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  امور دینی  ؛ در همه دهیم می  توفیق  روش  آسانترین  به  و دنیایت  . یا تو را در دین نمایی

 نماید. تو رو می  به  که  ای و دنیوی

 

 ې  ى  ى  ائ  ائ  
برتو   که  آنچه  وسیله  ! بهصمحمد   یعنی: ای «سود بخشداگر اندرز   اندرز ده  پس»

  قوانین و  خیر و احکام  راه  سوی را به  و آنان  را پند و اندرز ده  ، مردم ایم فرستاده  وحی

اندرز  پند و  باشد که  باید در جایی  پند و اندرزت  و این  کن  ارشاد و راهنمایی  دین

  تبیین  روشنی  به  برایشان  حق  اند و راه شده  ند دادهپ  که  بخشد اما کسانی سود می

  پای  و سرکشی  و بر عصیان  کرده  پیروی  خویش  و هوس  از هوی  ولی  است  گردیده

از پند   برداشتن  دست  که  ذکر است  . شایان نیست  نیازی  پنددادنشان  به  اند پس فشرده

  و یکسان  عام طور باید به  مردم  همه  اولیه  عوتاما در د  است  ، در امر تکرار دعوت دهی

پذیرند و  را می  حق  دعوت  که  کسانی  شوند، چه  فراخوانده  عزوجل  خدای  دین  سوی به

  از همینجا برگرفته  علم نشر  ادب»گوید:  کثیر می تابند. ابن را برنمی  آن  که  کسانی  چه

  روایت  به  شریف  حدیث در«.  گذاشت  آن  هلرا نباید در نزد غیر ا  شود لذا علم می

،بمايعرفونالناساحدثو» فرمودند: صخدا   رسول  که  است آمده مسعود  بن هللعبدا

خواهید  بگویید، آیا می  سخن  در حد معرفتشان  : با مردمورسولهاهلليكذبنأتريدونأ

  نیز در تفسیر آیه  دیگری  ینجا وجها در«. قرار گیرند؟  مورد تکذیب  خدا و رسولش  که

نبخشد   هرچند سودی  است  مطلوب  دادن که: پند  است  این  و آن  است  ذکر شده

  شرط مراد نیست  به  تعلیق« اندرز سود دهد اگر»:  ژى  ى  ائ  ژ  ، در  وجه  بنابراین

از   ؛ اعم مردم  گروههای  همه  دادن . لذا اندرز است  قضیه  واقعیت  بیان  قید برای  این  بلکه

 و استثنا ناپذیر.  عام  است  تکلیفی  پندپذیر و پندگریزشان

 

 ەئ  ەئ  وئ   وئ   
  عزوجل  ازخدای  یعنی: هر کس «پند خواهد گرفت  زودی  ترسد، به می  که  کس  آن»

 بیفزاید.  وی  صالح و  بر ترس  ات پند بگیرد و پنددهی  از اندرزهایت  بترسد، زودا که



 

0038 

 ۇئ  ۇئ    ۆئ  
از پند   آنان  ترین پیشه ، یا شقاوت یعنی: کافران «کند  دوری  از آن  ترین پیشه و شقاوت»

و   در گناهان  و فروروی  سبحان  خدای  بر کفر به  رو که آن کنند، از می  دوری  و اندرزت

 فشرند. می  پای  خویش  های نافرمانی

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  
  که  و بسیار دردناك  وحشتناك  یعنی: در آتش «درآید  کبری  آتش در  که  کس  همان»

 . است  صغری  دنیا آتش  . و آتش است  جهنم  آتش

 

 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  
  ونه»گردد   برد، راحت سر می به  در آن  که  تا از عذابی «میرد می  در آن  نه  گاه آن»

 باشد.  داشته  همراه  به  ای مندی بهره  که  ای زندگی  به «یابد می  زندگانی

 

 ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  
او را  آورد،  ایمان  خداوند متعال  به  ؛ پس از شرك «شد  پاك  همانا رستگار شد هر که»

  زکات  پرداخت  قولی: مراد آیه  کرد. به  عمل  وی  و شرایع  احکام  خواند و به  یگانگی  به

 . است  پست  از اخالق  شدن  نماز، یا پاك  یادا  برای  شدن  ، یا پاك اموال

 

 يئ    جب  حب  خب  مب   
نماز تکبیر  در  خود. یعنی  زبان  به «را یاد کرد  پروردگارش  نام»  رستگار شد هر که «و»

  این  معنی . یا را برپا داشت  گانه پنج  یعنی: نمازهای «و نماز گزارد»  را گفت  افتتاح

آورد و لذا  یاد پروردگار خود در روز معاد را به  در پیشگاه  گرفتن قرار  است: هر کس

  ، پرداخت قبل  آیه در«  تزکی»مراد از   قولی کرد، رستگار شد. به  و پرستش  او را نیایش

 . نماز عید است  ، ادای آیه  در این«  صلی»فطر و مراد از   زکات



 

0030 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  یادآوری  شما به  که  است  این  یعنی: واقعیت «نیدگزی دنیا را برمی  شما زندگی  لیکن»

و   داشته  مقدم  را بر امر آخرت  دنیوی  فانی  لذتهای  پردازید بلکه پروردگار خود نمی  نام

 گزینید. را برمی  آن

 

 پ  پ  پ  پ  
 روایت  به  شریف  دنیا. در حدیث  به  نسبت «تر است نیکوتر و پاینده  آخرت  که  با آن»

ضرّأدنياهحبأمن»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  اشعری ابوموسی 

يبقيآفبدنياهضرّأآخرتهحبأومنخرتهآب ما يفنيعليثروا  را  دنیایش  : هر کسما

  به بدارد،  را دوست  آخرتش  و هر کس  است  رسانده  زیان  آخرتش  بدارد، به  دوست

و  برگزینید  است  فانی  که  بر آنچه  است  را باقی  لذا آنچه  است  ندهرسا  زیان  دنیایش

  از خزف  بود وآخرت  فناپذیری  اگر دنیا از طالی»گوید:  دینار می بن مالک«. دهید  ترجیح

  داده  فناپذیر ترجیح  بر طالی  و باقی  پاینده  خزف  بایست ، قطعا می ای ماندگار و پاینده

  و دنیا خزفی  است  ماندگار وباقی  از طالی  آخرت  که  حقیقت  این  ما بهاگر   شد پس می

خواهد   چگونه  ، حال صورت در آن  باشیم  داشته  ، عنایت است  رفتنی  بین و از  فانی

 «.بود!

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 ما  قایقح و  اندیش پاك  دین پاك  پاکدالن  در مورد رستگاری  که  حقایقی «این  گمان بی»

  آنها را برای یعنی: خداوند «نیز هست  نخستین  های در صحیفه»ذکر شد؛   بعد آن

زیرا   است  کرده  نیز ثبت  نخستین  های و در صحیفه  نموده  نیز وحی ‡پیشین  پیامبران

  راه  نیز یک  روشن  و راه  است  روان  یک  عصرها و نسلها همان  در همه  بشری  روان

 شناسد. نمی  و مکان  قید زمان  نسخه  و اینباشد  می

 



 

0039 

 ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   
  آخرت  که  پیام  این  و از جمله  رستگاری  یعنی: پیامهای« و موسی  ابراهیم  های صحیفه»

در   از جمله  است  شده  بیان  درپی پی  عزوجل  خدای  ، در کتب تر از دنیاست بهتر و پاینده

بر   بجز تورات  که  موسی  دهگانه  های و در صحیفه  هیمابرا  دهگانه  های صحیفه

پرسید:  صخدا   ازرسول ابوذر  که  است  آمده  شریف  بود. در حدیث  شده  نازل  وی

  که  و چهار کتاب  یکصد صحیفه» ؟ فرمودند: است  کرده  نازل  چند کتاب  عزوجل  خدای

  ، ده بر ادریس  صحیفه  ، سی بر شیث  صحیفه  شد، پنجاه  نازل  از آنها بر آدم  صحیفه  ده

،  تورات و خداوند  تورات  از نزول  قبل  موسی بر  صحیفه  ، ده بر ابراهیم  صحیفه

  ابراهیم  های صحیفه  که  است شده  روایت«. فرمود  را نیز نازل  ، زبور و فرقان انجیل

است:   آمده  ابراهیم  های فهدر صحی  بود؛ از جمله  وحکم  امثال  دربرگیرنده  همه

  بر کار و شأن  آورنده و روی  زمان  ، شناسای نگهدار زبان  است که  آن  عاقل  شایسته»

 با  مناجات  برای  شود: ساعتی  تقسیم  قسمت  سه  باید به  عاقل  باشد... زندگی  خویش

 عزوجل  خدای  باید در صنع  در آن  که  نفسش  محاسبه  برای  ، ساعتی پروردگارش

«. پردازد می  از غذا و نوشیدنی  نیاز خویش  برآوردن  به  در آن  که  بیندیشد و ساعتی 

  پرسید: آیا چیزیصخدا   از رسول ابوذر  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

بر شما   شده  نازل  در پیامهای  اکنون هم علیهماالسالم  و موسی  ابراهیم  های از صحیفه

ٺ  ٺ      ژتا  ژ ...ی  جئ  حئ  مئژ ابوذر؛ بخوان:   ! ای وجود دارد؟ فرمودند: آری

 را. ژٿ  



 

0032 

 ﴾ غاشيه  سوره ﴿
 . است  ( آیه29)  و دارای  است  یکم

 

خداوند متعال:   فرموده  با این  شد که  نامیده«  غاشیه«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

.  است  قیامت روز  از نامهای  . غاشیه است  شده  افتتاح  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ 

  نقل  قبل  سوره  را در مقدمه  آن  فضیلت  در باب  وارده  حدیث  شود که می  خاطرنشان

 . کردیم

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
تو   به  خبر قیامت  گمان ! بیصمحمد   یعنی: ای «؟ است تو رسیده  به  آیا خبر غاشیه»

 خود  و هراسهای  را با هول  زیرا مردم  گرفت  نام«  هغاشی«  . قیامت است  رسیده

 پوشاند. گیرد و درمی فرامی

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
 تقسیم  دو گروه  به  در روز قیامت  یعنی: مردم «خوارند  هایی روز چهره  در آن»

دارند و  قرار  در عذاب  رو که  دارند، ازآن  خوار و زبونی  های چهره  اول  شوند: گروه می 

یهود   های مخصوصا چهره  قولی: مراد آیه  . به هویداست  هایشان در چهره  سر ضمایرشان

 شود. می ( یاد8)  در آیه  دوم  . و از گروه است و نصاری

 

 ڤ    ڦ    ڦ  
  نیایش و  ، در دنیا عبادت زبون  های چهره  یعنی: آن «اند کشیده  و محنت  دیده  سختی»

  هیچ  که  کردند درحالی می  کشیدند و خود را رنجور و خسته ها میمحنت  راه  در این  کرده

بر کفر و   که  روی  ، از آن گرفت نمی  تعلق  و عبادات  اعمال  آن  در قبال  آنان  به  پاداشی

  و پیامبر خاتمش خداوند به  ، ایمان اعمال  قرار داشتند. لذا شرط قبول  گمراهی

 باشد. می



 

0039 

  که  است  دیگری  و هر انسان  بتان  ، پرستشگران کشیشان  و وضع  ر حالناظر ب  کریمه  آیه

  کند و رنج می  تالش  پس  است  کوش خود سخت  و انحرافی  فاسد کفری  عقیده  در راه

در   گذشت می  راهبی از برابر دیر  خطاب عمربن  که  است  شده  برد. روایت می  بیهوده

 آمد. عمر  بیرون  از دیر خویش  ! بیا اینجا! راهب راهب  اثنا ندا کرد: ای  این

  گفتند: ای عمر  اثنا به  . در این گریست و می  نگریست می  سویش به  گونه همین

؟  است  واداشته  گریه به  راهب  این  سوی به  چیز شما را از نگریستن  ! چه امیرالمؤمنین

ڤ    ڦ    ڦ  ژ آوردم:  یاد به  ابشرا در کت  عزوجل  خدای  فرموده  گفت: این عمر

  زار وی  بر حال  و من  است  همین ، وا داشته  گریه  مرا به  که  عاملی  . پس ژڦ  ڦ     ڄ  

 . گریم می

 

 ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  
  بس  در آتشی»  و عقاید نادرست  اعمال  در پی  شده رنجور  کوشان سخت  آن «که»

 «.درآیند  سوزان

 

 ڃ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   
 . است  داغی  در نهایت  ، آبی« آنی»  آب «شوند  نوشانیده  گرم  نهایت بی  ای از چشمه»

 

 ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  
  آن  تازه  به  قریش  که  از خار زهردار است  ضریع: نوعی «ندارند  جز ضریع  خوراکی»

شد،   نازل  آیه  این  نگویند: چو می  گفتند. مفسران می«  ضریع«  آن  خشک  و به«  شبرق»

  ضریع  خوردن ما با  ندارد، شتران  اشکالی  عناد و تمسخر گفتند؛ هیچ  بر سبیل  مشرکان

 گردید:  نازل  شوند! پس می  وچله چاق

 

 



 

0035 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   
  زهردار، نه  خار خشک  آن  یعنی: خورنده «را بازدارد  گرسنگی  کند و نه  فربه  نه  که»

 رود. می  از بین  اش گرسنگی  شود و نه می  ربهف

 

 ڎ  ڈ  ڈ        ژ  
  که  است  دوم  گروه  های از چهره  ها، عبارت چهره  این «شادابند  هایی روز چهره  در آن»

  کنند ؛ غرق می  کار خود را مشاهده  آنها سرانجام  که  اند زیرا هنگامی نیکبخت  نیکوکاران

 شوند. می  و شاداب  و تر و تازه  گردیده  هاجسرور، انبساط و ابت

 

 ژ  ڑ      ڑ  
هستند زیرا   اند، راضی در دنیا کرده  که  یعنی: آنها از عملی «خود خشنودند  از کوشش»

 اند. کرده  دریافت  بخشی رضایت  پاداش  برابر آن در

 

 ک  ک  ک    ک   
  است  درجاتی  دارای  زیرا بهشت  است  و بلند مرتبه  بلند مکان  که «اند برین  در بهشت»

 باشد. می  و طبقاتی  درکات  دارای  دوزخ  که چنان

 

 گ  گ  گ  گ     ڳ  
  کلمه  هیچ  بهشت  اهل  ! در سخنان مخاطب  یعنی: ای «شنوی نمی  لغوی  در آنجا هیچ»

در برابر  خداوند  و ستایش  حکمت  جز به  زیرا ایشان  شنوی را نمی  ای لغو و بیهوده

 گویند. نمی  ، سخن است  کرده  ارزانی  ایشان  به  که  ای همیشگی  نعمتهای

 

 

 



 

0032 

 ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  
 ها چشمه  از آن  بخش لذت  های نوشابه  انواع  که «باشد  روان  ای در آنجا چشمه»

  جنس  کلمه  این  بلکه  نیست  چشمه  یک«  عین»کند. مراد از  می  جوشد و فوران برمی

 شود. می  را شامل  بسیاری  های و چشمه  است

 

 ڱ  ڱ    ڱ     ں   
 و  از نظر مکان  و هم  از نظر قدر و مرتبت  هم «باالبلند  است  در آنجا تختهایی»

 . موقعیت

 

 ں  ڻ  ڻ
در   که  است  از شرابی پر  های اکواب: کوزه «نهاده پیش  است  هایی و در آنجا کوزه»

 نوشند. و از آنها می  است  نهاده  تیانبهش  روی  پیش

 

 ڻ  ڻ   ۀ    
 زنند. می  بر آنها تکیه  که  چیده  هم  و پهلوی «شده ردیف  است  و در آنجا بالشهایی»

 

 ۀ  ہ  ہ   
  که  است  نفیسی  زربفت  های زرابی: قالی «گسترده  نفیس  است  و در آنجا فرشهایی»

 . است  گسترده  فراوانی  به  بهشتیان  و در مجالس دارد  و ظریفی  ، نازك نرم  مخمل

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
و   اعراب  چهارپایان  غالب  که «شتر  سوی به»  مردم  ، یا تمام کافران «نگرند آیا نمی»

  به «شده  آفریده  چگونه  که»کنند؛  می  را مشاهده  آن  که  است  حیوانی  بزرگترین

  این  نگرند به نمی ؟ آیا شگرف  وافر و اوصافی  ، نیروی جثه  بزرگی  ؛ چون بدیع  آفرینشی



 

0034 

  باربری  برای  هم  حال  و در عین  است  نوشیدنی  و شیرش  خوردنی  گوشتش  که  حیوانی

و   گرسنگی  را با تحمل دور  مسافتهایی  که  ، حیوانی سواری  برای  دارد و هم  آمادگی

زیر پا   صبورانه  سنگین  را با باری  علف و  آب بی  پیماید و صحراهای می  تشنگی

  کودکی  را برای  آن  عزوجل  خدای  که  و نیرومندی  بزرگ  حیوان  گذارد؟ این می

راند، او را  بخواهد می  که  جایی هر  او را به  که طوری  به  است  ساخته  رام  خردسال

  درنگ بی  برخیزد پس  بار گران  این با  دهد که می  او فرمان  به  گاه خواباند و آن می

 خیزد؟. برمی

  بهشت  اوصاف  عزوجل  خدای  که: چون  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  از قتاده

شتر   سوی آیا به» فرمود:  نازل  ماندند پس  در شگفت  آن  از اوصاف  را برشمرد، گمراهان

 «.؟ است  شده  آفریده  چگونه  نگرند که نمی

 

 ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  
بر  «است  شده  برافراشته  چگونه  که»  ستون بی «آسمان  سوی به»نگرند  آیا نمی «و نیز»

 کند؟. می  درك را  آن  عقل  دارد و نه  دسترسی  آن  به  فهم  نه  که  ای گونه ؟ به فراز زمین

 

 ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  
  گونه ؛ به زمین  بر باالی «شده  داشته برپا  چگونه  کوهها که  سوی به»نگرند  آیا نمی «و»

 رود. می خود  از جای  شود و نه می  کج  جنبد، نه می  نه  که  و راسخ  پایدار، مستحکم

 

 ٴۇ  ۋ      ۆ  ۈ   ۈ
مانند   که  نحوی  به «است  شده  گسترده  چگونه  که  زمین  سوی به»نگرند  آیا نمی «و»

 ؟. است  گردیده  و گسترده  خود همواره  اکنانس  اقامت  برای  فرشی
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 ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  
و  را پند و اندرز  ! مردمصمحمد   یعنی: ای «همانا تو اندرزگویی  که  تذکر ده  پس»

 . نداری  ، دیگر مأموریتی دادن و هشدار  زیرا تو جز اندرزگویی  و هشدار ده  بیم

 

 ې  ې   ې    ې  
 . کنی  ایمان  وادار به  اجبار و اکراه  را به  تا آنان «تیمسلط نیس  بر آنان»

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ      ۇئ  
 کند؛ خداوند او را به  و کفر پیشه»از پند و اندرز و هشدار  «برتابد  روی  هر که  ولی»

 رب  معنی  . این است  جهنم  همیشگی  همانا عذاب  که «کند می  بزرگتر عذاب  عقوبتی 

را   آنان تو  باشد، یعنی  منقطع  استثنای ژى  ى  ائ  ائ  ژ استثنا در   که  است  آن  اساس

  زور بر ایمان  به  که  مسلط نیستی  برتافتند، تو دیگر بر آنان  اما اگر روی  پند و هشدار ده

را کند زی می  معذب بزرگتر  عذابی  به  را در آخرت  آنان خداوند  ولی  کنی  وادارشان

قولی:   اند. به دنیا دیده در  و اسارت  و قتل  و قحطی  را با گرسنگی  تر از آن پایین  عذاب

است:   چنین  معنی  صورت در این  باشد، که می  متصل  استثنای ژ ى  ى  ائژ استثنا در 

اد جه  وسیله  اند زیرا به کرده  و کفر پیشه  برتافته  روی  که  جز بر کسانی  تو مسلط نیستی

بزرگتر   با عقوبتی  در آخرت را  نیز آنان خداوند  و بعد از آن  مسلط هستی  بر اینان

 کند. می  عذاب

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 . بعد از مرگشان «ما است  سوی به  آنان  بازگشت  گمان بی»
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 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
بر »  اعمال  ر آندر براب  و جزا دادنشان  اعمالشان  یعنی: محاسبه «آنان  حساب  گاه آن»

بود،  خیر  ما بازگردند، اگر اعمالشان  سوی با رستاخیز به  چون  پس «ما است  عهده

هرچند   اند: حساب کنند. علما گفته می  شر دریافت  خیر و اگر شر بود، جزای  جزای

 خداوند مگر  نیست  واجب  بر مالک  حق  و استیفا و بازگرفتن  است  خداوند  حق

  مقتضای  به و یا  نیست  را خالفی  آن  که  خویش  وعده  حکم  را ـ یا به  خلق  محاسبه

  مظلوم  برای  تعالی زیرا اگر حق  است  گردانیده  ـ بر خود واجب  خویش  و عدل  حکمت

  است  راضی  ظلم  این او به هللـ العیاذ با  آید که پدید می  شبهه  نگیرد، این  انتقام  از ظالم

  باشد پس و واال می  منزه  دیگری  و عیب  و هر نقص  و نقص  عیب  او از این  که حالی در

 . است  حتمی  آخرت  رو محاسبه این از
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 ﴾ فجر  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

: خداوند  فرموده  با این  شد که  نامیده« فجر«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

  است  صبح  سپیده  به  بزرگ  سوگندی  . و این است  شده  افتتاح  ژ ٻ   ٻ  ٻ    ٱ  ژ

 شکافد. را می  ظلمت  دل  که

بود.   مردم نماز فرمود: معاذ پیش  که  است  کرده  روایت از جابر  آن:  نسائی  فضیلت

مرد نماز   آن  کرد. پس  او اقتدا کرد اما معاذ نماز را طوالنی  آمد و به  اثنا مردی  در این

نماز گزارد و  تنهایی  و به  مسجد رفت  گوشه  به  نموده  را قطع  سر وی  خود در پشت

.  است  کرد، منافق  چنین  که  کس  معاذ رسید، گفت: فالن  خبر به  این  شد. چون  بیرون

چرا   کردند که  سؤال  شخص  از آن صخدا   بردند، رسول صخدا   رسول  را به  قضیه

  وی  دنبال به  که  ! آمدمهللا  ؟ او گفت: یارسول است  سر معاذ رها کرده  ا در پشتنماز ر

مسجد نماز   و در گوشه  بناچار بازگشتم کرد،  طوالنی  اما او نماز را بر من  نماز بگزارم

  ای»معاذ فرمودند:   به صخدا   رسول  . پس بدهم  علف  شترم  به  که  و رفتم  گزاردم

ٱ  ژ،   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ مانند:  هایی  ؟ چرا سوره گر هستی تو فتنهمعاذ! آیا 

  که  شویم یادآور می«. ؟ خوانی نمی  مردم را بر  ژ ڳ  ڳ  ڳژ و   ژ ٱ ژ ،  ژ ٻ

 شد.  نیز نقل« انفطار»  در آغاز سوره  شریف  حدیث  نظیر این

 

 ٱ        ٻ
،  وقت  خورد زیرا این سوگند می )صبح(  دم سپیده  به  سبحان  خدای «صبح  سوگند به»

  مراد حق» گوید: . مجاهد می روز است  سپیده  و شکفتن  ظلمت  دریدن  درهم  وقت

 «. است  روز عید قربان  دم سوگند، سپیده  از این  تعالی
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 ٻ  ٻ     ٻ    
 . الحجه ذی  ماه  اول  دهگانه  یعنی: شبهای «دهگانه  شبهای  و سوگند به»

 

 پ     پ  پ   
  تشریق  و دوم  ، روز اول قولی: مراد از زوج  اشیا. به  از همه «و تاق  جفت  و سوگند به»

مراد از وتر،  و  دارد، رواست  شتاب  که  ای حاجی  در آنها برای  از منی  خروج  که  است

  که  است  گفتنی . است  نیز آمده  دیگری  اقوال  . در تفسیر آن است  تشریق  روز سوم

  . در حدیث آنهاست  خاطر فضیلت ، به الحجه ذی  دهگانه  شبهای  به  خوردن سوگند

  عمل  که  نیست  روزی هیچ»است:   عنهما آمده هللا رضی  عباس ابن  روایت  به  شریف

  ـ دوست  الحجه روز ذی  از ده  روزها ـ یعنی  در آنها از این خداوند  سوی به  صالح

جهاد   خدا فرمودند: حتی  رسول خدا؟  جهاد در راه  گفتند: حتی  ابتر باشد. اصح داشته

از آنها را   چیزی  جهاد برود و سپس  میدان به  خود با مالش  که  خدا مگر شخصی  در راه

 «.برنگرداند

 

 پ  ڀ  ڀ    ڀ  
 باز رود.  گاه آورد آن  یعنی: روی «شود  سپری  ، وقتی شب  و سوگند به»

 

 ٿ      ٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
از   که  کسی  . یعنی است  حجر: عقل «؟ معتبر است  خردمند سوگندی  برای  آیا در این»

سوگند   بدان  آیات  در این خداوند  آنچه  داند که و خرد برخوردار باشد، می  عقل

  یگانگی  روشن  سوگند یاد شود زیرا اینها دالیل  بدان  که  است  ، سزاوار آن است  خورده

کند،  می  داللت  آن بر  بعدی  و آیه  است  محذوف  علیه  اند. مقسم تعالی  حق  و قدرت

 شوند. می  قطعا عذاب  منکران  یعنی
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 ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  
 «کرد؟  با عاد چه  پروردگارت  که»  ای ! مگر ندانستهصمحمد   یعنی: ای «آیا ندیدی»

  بعد از آنان  که  عادی  قوم  باشند و به می  شده  منقرض  ز اعرابا  عاد اولند که  مراد، قوم

  بود که هود  اول پیامبر عاد  که  شویم گویند. یادآور می )عاد دوم( می  آمد، عاد اخری

 شدند. آمد و نابود فرود  مرگبار بر آنان  بانگ  کردند پس  او را تکذیب

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  قوم جد  نام  قولی: ارم  . به است  دیگر عاد اول  ارم: نام «ستونها بود  صاحب  که  ارم»

یا شهر   از شهر دمشق  عبارت  که  آنهاست  جای  اسم  دیگر: ارم  قولی . به است  عاد اول

  شده  واقع  العرب جزیره  در جنوب  که  است  و حضرموت  عمان  میان  در احقاف  دیگری

  ها و ستونهایی عاد خیمه  قوم»گوید:  العماد( می ت)ذا  معنی  . مجاهد در توضیح است

  بهار در صحرا خیمه  در فصل شد. آنها پا می بر ستونها بر  ها محکم خیمه  آن  داشتند که

خود   های خانه  شد، به می و زرد  خشک  سبزیها و گیاهان  کردند و چون برپا می

بود   بلندی  ستونهای  واستوار و دارای  بسیار محکم  دیگر: شهر آنان  قولی به«. گشتند برمی

 بود.  شده  تراشیده  از سنگ  که

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
  در تنومندی  قبیله  یعنی: مانند آن «بود  نشده  در شهرها ساخته  مانند آن  که  همان»

از ما   کسی گفتند: چه  بود و همانانند که  نشده  آفریده  و استواری  و نیرومندی  قدوقامت

  است: شهری  این  باشد. یا معنی کثیر می ابن  قول  ؟ و این و نیرو استوارتر است  در قوت

 بود.  نشده  شهر آفریده  آن  و استواری  محکمی  به

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ثمود،   قوم کرد؟  چه «ثمود  با قوم» خداوند  که  ای ! مگر ندانستهصمحمد   ای «و»

  حجر ـ میان  در سرزمین  اند که  سام بن ارم کاتربن  از نسل  شده نابود  باز اعرا  ای قبیله
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در   که»شد   مبعوث  رسالت  به  در میانشان  داشتند و صالح  و حجاز ـ سکونت  شام

و در   کوهها را تراشیده  یعنی: آنها پیکره «بودند  را بریده  بزرگ  سنگهای  تخته  وادی

  آنان  گردانیدند و وادی می  خویش  مسکونی  های نقبها را خانه  زدند و آن می  آنها نقب

  و هنوز هم  داشت قرار  منوره  مدینه  از جانب  شام  بر سر راه«  القری وادی»یا « حجر»

 . است  موجود و معروف  منوره  مدینه  )عال( در شمال  در منطقه  آثارشان

 

 چ  چ  ڇ    ڇ   
کرد؟   چه «اوتاد  صاحب  فرعون»با  خداوند  که  ای سته! مگر ندانصمحمد   ای «و»

شود و   داده قرار آنها  در درون  بنا کردند تا گورهایشان  فراعنه  که  است  اوتاد: اهرامهایی

  داشتند. یا معنی وا می  اجباری کار  را به  مردم  های ، توده عظیم  بناهای  اعمار آن  آنها برای

  بسیاری  و خرگاههای  خیمه  دارای  که  داشت  و لشکریانی  اهیانسپ  است: فرعون  این

عنهما  هللا رضی  عباس ابن  ، قول و این کردند ها را با میخها استوار می خیمه  بودند و آن

 . است

 

 ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  
  فرعون عاد و ثمود و  برای  وصفی  این «برداشتند  طغیان  در شهرها سر به  که  همانان»

  الهی  حکم و از  برداشته  طغیان  سر به  خویش  در سرزمین  از آنان  . یعنی: هر طایفه است

 کردند.  پیشه  تمرد و سرکشی

 

 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
جور  و  عزوجل  خدای  با کفر، نافرمانی «کردند  و فساد بسیاری  شهرها فتنه  و در آن»

 . بر بندگانش  و ستم
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 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
دارد   آن  به  تعبیر اشاره  این «را فروریخت  عذاب  تازیانه  بر سر آنان  پروردگارت  پس»

  . گفته است  قتل  به  نسبت  تازیانه  ـ مثال ـ همچون  آخرت  عذاب  به  دنیا نسبت  عذاب  که

 . دمز  محکم  تازیانه او را با  ، یعنی فروریختم  را بر سر مجرم  از شالق  شود: بارانی می

 

 ک  ک  ک  گ  
تا  را زیر نظر دارد  هر انسانی  یعنی: او عمل «است  در کمینگاه  پروردگارت  گمان بی»

 شر بدهد. حسن  شر، جزای  برابر عمل خیر و در  خیر، جزای  برابر عمل او در  به

«.  تنیس  گریزی  را از وی  کسی  را زیر نظر دارد پس  بندگان  راه  تعالی  حق»گوید:  می 

  از آنان  مردم کرد تا  بیان  آن  را برای  گروه  سه  این  داستان خداوند  که  است  گفتنی

  که  نیست  پیامبری او تنها  باشد که  کرده  دلجویی ص  گیرند و نیز تا از پیامبرش  عبرت

 . است  رو برو شده  با تکذیب

نیز، پند و   کریم  قرآن  مختلف  هایدر جا  دست  از این  از تکرار داستانهایی  اصلی  هدف

آمد، بر   یا قومی  بر سر شخص  آنچه  بدانند که  تا مردم  از آنهاست  گرفتن عبرت

 باشد. اجرا می  نیز قابل  همانندانشان

 

 گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
 گرامی  پس»متها نع  با دادن «آزماید را می  وی  پروردگارش  که  ، هنگامی اما انسان»

 ؛ بر وی  و نعمت  روزی  کردن  و گسترده  مال  با دادن «دهدش  و نعمت  داردش 

 دنیا  های بهره  پندار که  لذا با این «است  داشته  مرا گرامی  گوید: پروردگارم می»

ا نعمته  برابر آن در  که آن شود، بی ، بدانها شاد و مغرور می است  از وی  الهی  گرامیداشت

  جانب او از  برای  امتحانی  این  خطور کند که  در خاطرش  اندیشه  گزارد و یا این شکر

  که ! بدان انسان  فرماید: ای می  تعالی  حق  گویی»گوید:  می  باشد. بیضاوی می  پروردگارش

 جز در  اما انسان  کنی  تالش  آخرتت  برای  که  خواهم و از تو می  تو هستم  در کمین  من

 «. نیست  آن  دنیا و لذتهای  غم و  هم
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 ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   
 و بر او «گرداند  او را بر او تنگ  و روزی»  بال و محنت  به «او را بیازماید  و اما چون»

 «است  مرا خوار کرده  گوید: پروردگارم می»ندارد؛   ارزانی  و فراوانی  گشایش  در آن

  که  است  منکرانی  صفت  این  . البته است  درافگنده  و حقارت  خواری  هیعنی: مرا ب

 جز دنیا و  و عزتی  ، کرامت کسانی  در نزد چنین  ندارند پس  رستاخیز ایمان به

 دنیا و عدم  دادن  جز با از دست  و حقارتی  و نیز خواری  آن  گسترده  مندیهای بهره

  که  است  این  در نزد مؤمن  و عزت  ود ندارد. اما کرامت، وج آن  های آرایش  به  دسترسی 

و او را   داشته  ، گرامی خویش  و فرمانبرداری  طاعت  توفیق  او را با بخشیدن خداوند

  تلقی  محض  کرامت در کار دنیا را  گشایش  نه  مؤمن  دهد پس  توفیق  آخرت  عمل  برای

داند  خود می  برای  آزمایشی را  و توانگری  گشایش  ه؛ بلک را اهانت  آن  تنگی  کند و نه می

خود   برای  گزارد یا خیر؟ وفقر را نیز آزمایشی می  شکر و سپاس  آن  آیا در قبال  که

در   معنی  این  که کند یا خیر؟ چنان می ورزد و صبر می  شکیبایی  آیا بر آن  داند که می

 . است  نیز آمده  قدسی  حدیث  مضمون

 

 ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھھ  
یاد   مختلفه  در دو حالت  که  انسانی  به  است  و هشداری  تنبیه  این «نیست  ، چنین نه»

  باورهای  در الك  فروخفته  انسان  گوید. یعنی: ای می  سخنانی  ، چنان قبل  در دو آیه  شده

  و نه  است  اشتگرامید و  ، عزت و ثروت  توانگری  نه  که ! بدان خویش  ناصواب  پست

و   طاعت  به  وابسته  آن  عدم و  انسان  گرامیداشت  بلکه  ، تحقیر و اهانت فقر و تنگدستی

  خود عمل  وجایب  به  رو که  آن از دورند،  به  حقیقت  کفار از این  . البته است  معصیت

نیز   ایشانه ها و داوری باوری  که  چنان شناسند خود را نمی  های کنند و مکلفیت نمی

و   ثروت  وسیله به «را  دارید یتیم نمی  گرامی  بلکه»  است  پایه سراسر غلط و بی

داشتید،  می  را گرامی  و اگر شما یتیم  است  شما داده  به  خداوند متعال  که  ای توانگری

  شریف  بود. در حدیث  تعالی  نزد حق خود شما در  برای  گرامیداشتی  در حقیقت  این

بيتالمسلمينفيوشربيتليهإيحسنيتيمفيهبيتالمسلمينفيخيربيت»است:   دهآم
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  در میان  خانه  : بهترینهكذاةالجنفياليتيمناوكافلأصبعيه بأقالثمليهإيساءيتيمفيه

  در میان  خانه  ینشود و بدتر می  خوشرفتاری  با یتیمی  در آن  که  است  ای ، خانه مسلمین

  خویش  دو انگشت  گاه شود آن می  بدرفتاری  یتیمی با  در آن  که  است  ای ، خانه مسلمین

در جوار همدیگر قرار   گونه  این  در بهشت  یتیم  متکفل و  و فرمودند: من  را باال نموده

 «. داریم

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  
 رغبت  را یا همدیگر را بر آن  عنی: خودتانی «انگیزید برنمی  مسکین  و بر اطعام»

  گردیده و مقهور  شما مغلوب  ، فقیر و بینوا در میان انگیزید در نتیجه دهید و برنمی نمی 

 شود. نمی دراز  وی  سوی به  ای یاری  دست  و هیچ

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
  خوردنی  به»را   ناتوانانو   و زنان  یتیمان  ارث  یعنی: اموال «خورید را می  میراث  و مال»

و   زنان  به  مشرکان  که  شویم کنید. یادآور می  فرق  را از هم  و حرام  حالل  که آن بی «بسیار

 خوردند. را می  آنان  دادند و سهم نمی  میراث  کودکان

 

 ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
  بازداشتن وو آز   با حرص  همراه «بسیار  داشتنی دوست  دارید، به  را دوست  و مال»

دهید در  می  ترجیح  که: شما دنیا را بر آخرت این  . خالصه مسلمشان  از حقوق  دیگران

  دارد و به  دنیا دوست  برای  را بیشتر از تالش  آخرت  برای  تالش خداوند  که  حالی

 برسد.حد افراط   کند و به غلبه  بر انسان  آن  دنیا و لذتهای  دوستی  که  نیست  راضی  این

 

 ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
،  زمین  که  گاه آن»باشد   گونه شما آن  عمل  که  یعنی: سزاوار نیست «است  چنان  نه»

چیز   یک  کردن  سطح  و هم  ، فروکوبیدن شکستن  دك: درهم «شود  کوبیده  درهم  سخت



 

0084 

  ساختمانی هر بنا و  شود که  کوبیده  درهم  چنان  هم سر  پشت  . یعنی: زمین است  مرتفع

  تبدیل  همواری  و هامون  دشت  ها به کوهها و پشته  گردد تا بدانجا که  ویران  آن  بر روی

 وهموار.  سطح  هم  است  زیرا محلی  است«  دك«  نیز از ماده  گردد. دکان

 

 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
 در میان  قاطع  ریو داو  کردن فیصله  برای  و تعالی  سبحانه «و بیاید پروردگارت»

 آسمانها فرود  همه  یعنی: فرشتگان «در صف  صف  و بیایند فرشتگان»  بندگانش 

 کشند. می  صف  آیند و همه می

 

 وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
  فرشتگان و  است  مهارهایی  دارای  که درحالی «روز حاضر آورند  را در آن  و جهنم»

  جهنم»است:   آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  د. در حدیثکشن را می  آن  مهارهای

و با هر   هزار مهار است هفتاد  دارای  که  شود درحالی می  حاضر آورده  در روز قیامت

 «پند گیرد  انسان  که  روز است آن»«. کشند را می  آن  که  است  هفتاد هزار فرشته  مهاری

  کجا او را جای  ولی»شود   پشیمان بود، داده  انجام در دنیا  که  ای و از کفر و معاصی

از   قبل  او سودمند بود که  برای  صورتی فقط در  گرفتن یعنی: پند «باشد؟  پندگرفتن

  برایش  سودی  هیچ  در آخرت  و ندامت  توبه آورد لذا یاد می را به  حق  مرگ  دررسیدن

 در بر ندارد.

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
  اکنون در دنیا تا «بودم  فرستاده  پیش  چیزی  خویش  زندگی  این  برای  شگوید: کا می»

تولد تا   از هنگام  ای اگر بنده»است:   آمده  شریف  . در حدیث بودم  نمی  قدر بیچاره  این

  عمل  قیامت روز  گمان باشد، بی  خود افتاده  بر روی  عزوجل  خدای  در طاعت  مرگ  دم

شود   برگردانیده دنیا  سوی  به  دارد که  شمارد و قطعا دوست حقیر می را ناچیز و  خویش

 «.بیفزاید  خویش  تا بر مزد و پاداش



 

0000 

 پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   
 یعنی: عذاب «نکند  او عذاب  کردن  عذاب  چون  کس  روز هیچ  در آن  پس»

 جز او  که  است  و سهمگین  سخت  ای گونه به  بر نافرمانان  در روز قیامت خداوند 

  و جزا از آن  در حساب  مطلق  زیرا سلطه  قادر نیست  عذابی  بر چنان  کس  هیچ

 تواند. نمی  آمده  بیرون  وی  و سلطه  قدرت  از قبضه  کس  و هیچ  است خداوند

 

 ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  
  مجرمان او  چون  کس  یعنی: هیچ «او، دربند نکشد  بند کشیدن در  چون  کس  و هیچ»

  برخوردار از روان  اما مؤمن  است  مجرمان  عذاب  ! این بند و زنجیر نکشد. آری  را به

 دارد:  دیگری  و وضع  ، حال و مطمئن  پاکیزه

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
باور و  خداوند  به  در ایمان  که  رسیده  یقین  به  آرام  روح  یعنی: ای «مطمئنه  نفس  ای»

و   ریب  و هیچ  نیست  آمیخته  با آن  شکی  هیچ  که  ای رسیده  یقینی  چنان  او به  یگانگی  به

  ای و دانسته  ای گشته  راضی  الهی  قضای  به  که  روحی  شود. ای نمی  سراغ  در آن  ریایی

و از او   ستا  باید برسد، رسیدنی  انسان  به  و آنچه  اوست  مقدرات  چیز مطابق  همه  که

  روح  ، ای دور است ، از او کامال به نیست  رسیدنی  وی  به  که  ندارد و آنچه  دوری

تو   به  که  از او؛ با پاداشی «خشنود  خویش پروردگار  سوی بازگرد به»!  خشنود و آرام

نیز از تو خشنود   عزوجل  یعنی: خدای «و او نیز از تو خشنود است»  است  بخشیده

و در   مرگ  زیرا در هنگام  آیی می  عرصات در  و آسوده  آرام  تو روز قیامت و  است

 . شوی می  داده  مژده  بهشت  رستاخیز به  هنگام

  آیات  اول: این  ؛ بنا بر روایت است شده  نقل  دو روایت  آیات  این  نزول  سبب  در بیان

دوم:   روایت رسید. بنا بر  شهادت در احد به  که  گاه شد آن  نازل  حمزه  حضرت  درباره

را   را خرید و آن  رومه  چاه  که شد بعد از آن  نازل  عثمان  حضرت  درباره  آیات  این

 کرد.  وقف  مردم  آشامیدنی  آب  برای



 

0003 

 ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  
 . باش  آنان  و ازجمله «درآی  من»  و صالح  خاص «بندگان  در زمره  پس»

 

 ڦ       ڦ   ڦ   
  اسـت   گرامیداشتی  این  . یعنی و خاصان  با صالحان  همراه «شو  داخل  من  در بهشت و»

و   خطـاب   این اند، کرده  بیان  مفسران  که وجود ندارد. چنان  گرامیداشتی  هیچ  آن  فوق  که

 شود. می  گفته  وارسته  انسان  این  به  در روز قیامت  احتضار و هم  در هنگام  ندا هم
 



 

0008 

 ﴾ بلد  ورهس ﴿
 . است  ( آیه21)  و دارای  است  یکم

 

بلد   به  در آغازآن خداوند  که  گرفت  نام« بلد«  آن  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  کرده مکرمه( سوگند یاد  )مکه  حرام

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
  آن  برای سوگند  . این است  مکرمه  مکه  که  شهر حرام  یعنی: به «شهر  این  سوگند به»

  که  روی دهد از آن  در نزد خود توجه  القری ام  و شرف  بزرگی  به  تعالی  تا حق  است

و   اسماعیل شهر، شهر  این  و همچنین  است  شده  شهر واقع  در این  وی  الحرام بیت

 ود.ش می  انجام  نیز در آن  حج  مناسک  که چنان  است  والسالم  الصاله محمد علیهما

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
را در   دادنت آزار  مکه  محمد! مشرکان  یعنی: ای «شد  خواهی  شهر حالل  و تو در این»

  تو در آن  که  شهری  این  است: سوگند به  این  شمرند. یا معنی می  ، حالل شهر حرام  این

شهر با   این  که  تا بدانجاست  و منزلتت  محمد! قدر و شرف  ای  . یعنی ای گزیده  اقامت

خود را از   شرف ، مکان  یک  چرا که  است  کرده  کسب  عظیمی  شرف  در آن  اقامتت

 گیرد. می  ساکنانش

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  
 ـ مانند  پدر و فرزندانش  به  خداوند «است  زاده  هر چه  پدر و به  و سوگند به»

خورد.  می سوگند  جانداران  اماز تم  هر پدر و فرزندی  ـ و نیز به  وی  و نسل  آدم

  این  و داللت و توالد  تناسل  کونی  آیت  بر بزرگی  است  امر، تنبیهی  بر این  سوگند الهی

 . وی  و حکمت  و علم  تعالی  حق  بر قدرت  بزرگ  نشانه
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  
 . یعنی: است  علیه  مقسم  آیه  این «آفریدیم  و محنت  را در رنج  انسان  که  راستی به»

  های سختی  دنیا و تحمل  و تعب  در رنج  پیوسته  انسان  ، که یاد شده  چیزهای  سوگند به

  باشد تا مرحله می  رحم  و تنگنای  تاریکستان  خود که  پیدایش  نقطه  ، از آغازین است  آن

و   از رنج  جدید دیگری  فصل بمیرد،  و باز چون  است  مرگ  در دنیا که  حیاتش  پایانی

شود و باز در  ـ آغاز می  قبر و برزخ  و هراسهای  ها و هول او ـ مانند سختی  مشقت

 رو دارد.  را پیش  آخرت  های ، سختی دیگری  مرحله

 قریش  از سوی  که  است  هایی سختی  در قبال صپیامبراکرم  بخش تسلی  آیه  این

 . هاست سختی  این  بر تحمل  یشانا  برای  بینند و انگیزشی می 

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  
  یعنی: آیا فرزند آدم «؟ نتواند یافت  هرگز بر او دست  کس  هیچ  پندارد که آیا می»

  که  اندازه وهر  نیست  دستی  ـ را بر وی  عزوجل  خدای  ـ حتی  هرگز کسی  پندارد که می

 ! پندار باطل  زهی گیرد؟ نمی  انتقام  از وی  شود، کسی  رتکبم  و گناهان  از بدیها، جرایم

  جمحی  کلده  بن االشد  ابی  درباره  کریمه  آیه  که: این  است شده  نقل  نزول  سبب  در بیان

 مغرور بود.  خویش  بدنی  نیرومندی  به  سخت  شد که  نازل

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک  
و   از بسیاری  را که  بسیار و فراوانی  یعنی: مال «بر باد دادم  فراوانی  گوید: مال می»

  شهرت خاطر ، یا بهصبا پیامبر  مبارزه  رود، در راه نمی  شدنش  تمام  بیم  آن  گی انباشته

 . ام کرده  خرج  و فخرفروشی  طلبی

  کهشد   نازل  نوفل عامربن بن حارث  درباره  کریمه  گوید: آیه می  نزول  سبب  در بیان  مقاتل

دستور   وی  به صخدا   استفتا کرد. رسول صخدا   گردید و از رسول  گناهی  مرتکب

در   همه  ، مالم درآمدم محمد  در دین  که  هنگام  بپردازد. گفت: آخر از آن  کفاره  دادند که
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  دادن  دست بر از  ابراز تأسفی ، یا طغیان  نوعی  سخنش  ! و این ها و خیراتها رفت کفاره

 . است  مال  انفاق او از  پشیمانی  ، بازتاب در هر صورت  بود که  شمال

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
مستکبر  مغرور و  انسان  یعنی: آیا این «؟ است  او را ندیده  کس  هیچ  پندارد که آیا می»

را   آن  پرسد که نمی  مالش  به  و از او راجع  است  او را ندیده  سبحان  خدای  پندارد که می

 ؟. است کرده  و در کجا انفاق  آورده  دست از کجا به

 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 بیند؟. آنها می  وسیله به  که «ایم نداده  او دو چشم  آیا برای»

 

 ڱ  ں  ں  
نماید  می  ترجمانی  را با آن  ضمیرش  کند و منویات می  نطق  آن  وسیله به  که «و زبانی»

،  ، خوردن گفتن  پوشاند و از آنها بر سخن را می  ها دهانشآن  وسیله به  که «و دو لب»

 . است  وی  برای  ای ها زیبایی گیرد و نیز لب می  یاری  و غیر آن  نوشیدن

 

 ڻ   ڻ     ڻ  
و   طور روشن  شر را به  خیر و راه  یعنی: آیا راه «کردیم  داللت  و او را بر هر دو راه»

 ؟. ایم نشناسانده او  باشند، به  قرار داشته  بر بلندایی  هک  دو راهی  روشنی  آشکار بسان

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
 طاعت  او و میان  در میان  را که  چرا موانعی  یعنی: پس «را  درنیامد عقبه  پس»

ها  خواهش  چون  ؟ موانعی برنداشت  و از میان  نریخت  شوند، درهم می  حایل خداوند 

و   سخت  است  مانعی  قطعا این»گوید:  می  را؟ قتاده  شیطان  و پیروی  نفس  های و وسوسه



 

0002 

«. خود بردارید  روی  و ازپیش  سر گذاشته  پشت خداوند  را با طاعت  آن  دشوار پس

 . است  و دشواری  سخت  کوهستانی  عقبه: راه

 

 ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   
  سخت  مانع  آن  ریختن  درهم  که  دانی  یعنی: تو چه «؟ چیست  عقبه  که  دانی  و تو چه»

تو   یعنی ، است  عقبه  شأن  نمودن  بزرگ  برای  آیه  ؟ این است گونه  دشوار چه  و گردنه

 . دانی را نمی  آن  برداشتن  میان از  و پاداش  گردنه  این  دشواری

  ذیل مرا  را با سه  سخت  گردنه  و عبور از این  مانع  این  خود برداشتن  تعالی  حق  سپس

 کند: تفسیر می

 

 ھ  ھ  ے  
با  ، همانا مانع  آن  برداشتن  میان و از  سرگذاشتن  یعنی: پشت «را آزاد کردن  ای برده»

 ؛ است  از اسارت  ای برده  آزاد کردن

 

 ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  
  که  است  و گرسنگی  قحطی  فقرا در ایام  یعنی: اطعام «دادن  طعام  یا در روز گرسنگی»

گوید:  می«  جاللین» تفسیر  شارح  باشد. صاوی می  و بسیار با ارزش  کمیاب  غذا در آن

  بر انسان  در آن  مال  انفاق  که  مقید ساخت  روز گرسنگی  را به  دادن  طعام  جهت  از این»

 «. تر است سخت

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
  دارد و نه پدر  نه  که  طفلی  یعنی: به «قرابت  صاحب  یتیمی  به»است:   دادن  ! طعام آری

  بگذرد. در حدیث  خواهد از مانع می  که  است  کسی  این  از نزدیکان  حال  مادر، در عین

وعليةصدقالمسكينعليةالصدق»است:   آمده  شریف : ةوصلةاثنتان صدقالرحمذي،



 

0009 

  و هم  صدقه  دو چیز: هم  زدیکو بر خویشاوند و ن  است  صدقه  یک  بر مسکین  صدقه

 «. رحم  صله

 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ندارد،  چیز  هیچ  که  بینوایی  یعنی: به «نشینی خاك  مسکین  به»  است  دادن  طعام «یا»

  است  بینوایی او»گوید:  . مجاهد می است  چسبیده  خاك  به  فقر و نداری  از نهایت  گویی

و خاکسار   نشین خاك  کند پس  محافظتش  از خاك  د کهندار  یا چیز دیگری  لباس  که

از   انسان  که  در ایامی  یعنی  گرسنگی و  قحطی  در روزهای  که  ، کسی بنابراین«.  است

کند،   اطعام  دو صنف  از این  شود ـ بر یکی می  غافل  اش چیز، جز خود و خانواده  همه

  بندگان  به  رساندن  و نفع خداوند  طاعت به  از اشتیاقش  ناشی  عملش  این  گمان بی

  از کسانی  یعنی  یمین  از اصحاب  که  است  سزاوار آن  گمان بی  کسی  لذا چنین  است  وی

 رود. می  سخن ( از آنها18)  در آیه  باشد که

 

 ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  
  برده  و آزاد کردن  مال  یعنی: انفاق «اند آورده  نایما  باشد که  کسانی  از زمره  عالوه  به»

  تعالی  حق  رضای  قصد کسب  و به  با ایمان  همراه  که  سودمند است  فقط در صورتی

  باشد که  نیز از کسانی «و»  خیر است  کارهای  تمام  شرط قبول  ایمان  باشد. پس

وصبر بر بالیا   وی  های ز نافرمانی، صبر ا خداوند متعال  بر طاعت «صبر  همدیگر را به»

یعنی:  «مرحمت  اند و همدیگر را به کرده  سفارش»  است  رسیده  آنان  به  که  و مصایبی

  به  متخلق  زیرا اگر آنان «اند کرده  سفارش» خداوند  بر بندگان  و مهربانی  شفقت  به

،  کرده  رحم  و مسکین  یتیم  به باشند، یقینا  اوصافی  چنین  به  و متصف  اخالق  گونه  این

  بر بندگان  شفقت  که دهند چرا می  صدقه  دهند و فراوان می  خیر را بسیار انجام  کارهای

  عنایت  و مسکین  یتیم  به  شک باشد، بی  نرمدل  گرداند و هر کس می  را نرم  دل خدا

  ، ارحموا من الرحمن  همیرحم  الراحمون»است:   آمده  شریف  کند. در حدیث می  و توجه



 

0005 

  کند پس می  رحم  کنندگان بر رحم  السماء: پروردگار رحمان  فی  من  یرحمکم  رضاأل  فی

 «.کنند  در آسمانند، بر شما رحم  که  کنید تا کسانی  رحم در زمینند  که  بر کسانی

 

 ائ  ائ  ەئ        ەئ  
  که  ذکر است  . شایان تاس  میمنه: بهشت «میمنه  ، ایشانند اصحاب گروه  این»

 و ناز و  یمین  اصحاب  ذکر حال  به«  واقعه«  ( سوره29ـ  41)  در آیات خداوند

در   کمال و  تمام  را به  موضوع  و این  ، پرداخته است  کرده  آماده  برایشان  که  هایی نعمت

 کنید.  در آنجا مراجعه  تفسیر آن  به  پس  است  داده  شرح  سوره  آن

 

 وئ   وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  
 اند آنانند اصحاب ما کافر شده»  تکوینی  و آیات  تنزیلی «آیات  به  که  و کسانی»

 . همچنین است  و نامیمون  شوم  از دوزخ  عبارت  که  شمال  یعنی: اصحاب «مشأمه 

  سوره (59ـ  41)  ، در آیات داده  وعده  شمال  اصحاب  برای  تعالی  حق  که  آنچه  تفصیل 

 کنید.  آنجا مراجعه  به  پس  است  شده  بیان«  واقعه»

 

 ۈئ  ېئ      ېئ      ېئ   
  آنان بر سو  و از همه  از هر جهت  که  یعنی: آتشی «دارد  احاطه  چندالیه  آتشی  بر آنان»

رار ق  الیه چند و  سویه همه  آتش  و آنها در حصار آن  است  کرده  و احاطه  گرد آمده

 دارند.



 

0002 

 ﴾ شمس  سوره ﴿
 . است  ( آیه15)  و دارای  است  یکم

 

خورشید   به  با سوگند الهی  شد که  نامیده«  شمس«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است  شده  افروز )شمس( افتتاح جهان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
  آن  طلوعخورشید بعد از   باال آمدن  ضحی: وقت «آن  خورشید و ضحای  سوگند به»

خورشید  است:  این  رسد. یا معنی می  کمال  به  آن  و روشنی  تابش  که  گاه آن  است

از   ای معجزه  ، حامل معنی  این  دارد. که قرار  و درخشش  روشنی  درحال  همیشه

 . است  عظیم  قرآن  این  معجزات

 

 ٻ  ٻ  پ    پ  
  آفتاب از  درنگ بی  ماه  که  گاه  یعنی: آن «آید  آفتاب  از پی  ، چون ماه  و سوگند به»

و   ، پانزده چهارده  های شب  ؛ یعنی بیض  از خورشید، در شبهای  ماه  کند. پیروی  پیروی

  طلوع  تمام  حجمی خورشید با  بعد از غروب  بالفاصله  در آن  ماه  که  است  ماه  شانزده

 کند. می

 

 پ  پ     ڀ  ڀ   
 روز،  شدن  گسترده  زیرا در هنگام «کند  خورشید را نمایان  چونروز،   و سوگند به»

 شود. می  نمایان  خود بر بینندگان  درخشش  وسعت  خورشید با تمام

 شود که می  پنداشته  زیرا ظاهرا چنین  است  نهفته  دیگری  کونی  معجزه  آیه  در این

 درست  زمانی  پنداشت  این  که  گرداند در حالی و آشکار می  خورشید روز را نمایان 

 چرخد بر مدار خود می  زمین  است  شده  ثابت  که  باشد اما اکنون  ثابت  زمین  که  است 



 

0004 

  مبارکه  آیه  ، که آن  عکس  کند نه می  خورشید را آشکار و نمایان  که  روز است  این  پس

 . است  بخشیده  اعجاز درخشش  را در کمال  معنی  این

 

 ٺ  ٺ    ڀ  ڀ    
 گرداند  را از نظرها غایب  و نور آن «خورشید را بپوشاند  ، چون شب  و سوگند به»

و   معنی  همان  نیز دربرگیرنده  آیه  را فروپوشاند. این  آفاق  همه  آن  تاریکی  که  طوری به

 . است  معجزه  همان

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
کرد  را بنا  آن  که  و کسی  آسمان  سوگند به یا« را  آن  هللا  و بناکردن  آسمان  و سوگند به»

 قرار داد.  سقف  یک  از بنای  خشتی  منزله  را به  از آن  ای و هر ستاره

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
 و  زمین  . یا سوگند به از هر جانبی «را گسترد  آن  که  کس  و آن  زمین  و سوگند به»

 را.  آن خداوند  گستردن

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
و  را پدید آورد، اعضا  یعنی: آن «کرد  را درست  آن  که  کس  و آن  نفس  د بهو سوگن»

  معنوی و  روانی  کرد و در او نیروهای  را سوار تنش  ، روح را برابر ساخت  اندامهایش

در   که چنان استوار گردانید.  فطرت  قرار داد و او را برمبنای  عجیبی  و ادراکات  عظیم

عليكل»است:   آمده  شریف  حدیث يولد فأبواهةالفطرمولود : هر ينصرانهأويهودانه،

یا   را یهودی او  هستند که  پدر و مادرش  شود، سپس متولد می  بر فطرت  نوزادی

  باشد و یا موصوله می  ، یا مصدری فوق  آیه  در هر سه« ما«  حرف«. گردانند می  نصرانی

 شد.  بیان  بنا بر هر دو صورت  آن  معنی  ، که« الذی«  معنی  به

 



 

0090 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 و  تقوی  حال  تعالی  یعنی: حق «کرد  الهام  آن  را به  اش فجور و پرهیزکاری  سپس»

 فجور  او فهماند که  او شناساند و به  را به  آدمی  نفس  و معصیت  و طاعت  تقوایی بی

،  فسق . فجور: است  انسان  مختار بودن  بر اصل  خود دلیل  . و این زیباست  و تقوی  زشت

  استقامت  جاده  به  انجامد. تقوی: پایبندی می  و هالکت  زیان  به  که  است  شر و هر چیزی

 کند. حفظ می  را از بدفرجامی  انسان  که  است  اموری  دادن  و انجام

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 گردانید، قطعا رستگار  پاك را  آن  هر کس»است:   این  یادشده  سوگندهای  جواب

و  رشد و ارتقا  تقوی  وسیله را به  گردانید و آن  خود را پاك  نفس  یعنی: هر کس «شد

  حدیث گردید. در  نایل  هر امر محبوبی  و به  یافت  دست  هر مطلوبی  اعتال داد، یقینا به

را  صخدا   رسول  یفرمود: شب  که  است  عنها آمده هللا رضی  عائشه  روایت  به  شریف

،  خود کردم  دست با  ایشان  پاییدن  به  شروع  در تاریکی  پس  نیافتم  در خوابگاهشان

عطنفسيأرب »گفتند بودند ومی  رفته  سجده  به  که  برخوردم  درحالی  ایشان  به  بناگاه

  را بده  آن  تقوای  فسمن  : پروردگارا! بهوليهاوموالهازكاهاأنتخيرمنتقواهاوزكهاأنت

«.  هستی  آن  ، تو کارساز و موالی هستی  آن  کننده پاك  زیرا تو بهترین  گردان  را پاك  و آن

گفتند:  می  خویش  در دعای ص  حضرت  آن  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

الةدعوومنالينفععلمومنالتشبعنفسومناليخشعقلبمنعوذبكأنيإاللهم»

ناپذیر   سیری  و از نفسی  خشوع بی  از قلبی  برم می  تو پناه  به  : بارخدایا! منلهايستجاب

 «.نشود  اجابت  که  سود و از دعایی بی  و ازعلمی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
  هگمرا خود را  نفس  یعنی: هر کس «، قطعا زیانکار شد داشت  را آلوده  آن  و هر کس»

  شهرت  نداد و به  عادت  صالح  و عمل  طاعت  را به  و آن  داشت  و فرومایه  و پست

 . نرسانید، قطعا زیانکار شد و درباخت



 

0093 

 چ  چ   چ     چ  
 و تهذیب  را تزکیه  نفسش  که  کسی  بر رستگاری  الهی  یاد شده  بعد از سوگندهای

  را به  اعراب خداوند  کشاند، اینک می  گیآلود  را به  آن  که  کسی  کند و بر خسران می 

بگیرند   عبرت اندرز  این دهد تا از بودند، اندرز می  نزدیک  دیارشان  به  ثمود که  داستان

  طغیان  سبب  به ثمود  قوم»فرماید:  می  بردارند. پس ص  از ستیز با پیامبرش  و دست

  را به  آنان بود که  طغیان  را اینکردند زی  و انکار پیشه «پرداختند  تکذیب  خود به

 . است  گناهان  از حد در ارتکاب  . طغیان: گذشتن وا داشت  تکذیب

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
  که  خلق  ترین پیشه است: شقاوت  این  یا معنی «خاست برپا  ترینشان شقی  که  گاه آن»

کرد.  را پی  صالحو شتر   خاست بود، برپا  سالف قداربن  نام  ثمود به  از قوم  شخصی

 . خاست پا به  آن  اجرای  کار شد و برای  این  او داوطلب  انبعث: یعنی

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
زنهار؛  یعنی: «گفت: زنهار؛ شتر خداوند  آنان  به»  یعنی: صالح «پیامبر خدا  پس»

شتر هشدار   به  نشد  را از متعرض  ، آنان ترتیب  این  را فرو گذارید. به شتر خداوند

  در روز نوبتش  چشمه از  آن  آب  بهره  یعنی: متعرض «را  آبش  بهره»فروگذارید  «و»داد 

 نیز نشوید.

 

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ  ژ
 یعنی: همان «کردند  را پی  و آن»  هشدارش  در این «خواندند  دروغزنش  ولی»

 امر مشوقش  و در این  راضی  کار وی  به  قوم  کرد و تمام  ، شتر را پی کس  ترین شقی 

 یعنی: «فرود آورد  عقوبت  بر سرشان  گناهشان  سبب به  پروردگارشان  پس»بودند  

هموار   را بر سر آنان  عقوبت  پس»کرد   را نازل  عذاب  آنان  و بر همه  ساخت  نابودشان



 

0098 

  گردانید به  آنان  یر همهرا فراگ  فرود آورد و آن  یکسان  را بر سرشان  یعنی: عذاب «کرد

را   است: زمین  این  نبردند. یا معنی  سالمت به  جان  از آن  و بزرگشان  کوچک  که طوری

 گردانید.  یکسان  را با خاك  هموار کرد و آنان  بر سر آنان

 

 گ  گ  گ  گ   
  که آن بی کرد،  نازل  را بر آنان  عذاب  این یعنی: خداوند «ترسد نمی  آن  و از عاقبت»

کثیر  . ابن است  عادل  خویش  بترسد زیرا او در حکم  یا از پیامدی  کار خویش  از عاقبت

گردد.  شتر بر می  کننده پی  به« ها»دیگر: ضمیر   قولی به  داند. ولی می  را اولی  قول  این

گوید:  می  اول  تأیید معنی  به  زمخشری خود نترسید.  عمل  شتر از فرجام  کننده یعنی: پی

  کنند، از بیم می  مجازات  چون  شاهان  که  چنان ترسد کار خود نمی  از فرجام خداوند»

در نظر   که  گونه  ، آن آن  از پیامدهای  ترس  جهت  یا به اندیشند، می  تدابیری  آن  پیامدهای

 «.کنند نمی را اجرا  دارند، مجازات



 

0090 

 ﴾ ليل  سوره ﴿
 . است  ( آیه21)  و دارای  است  یکم

 

با   ـ که  شب  به  با سوگند الهی  شد که  نامیده«  لیل«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 . است شده  ـ افتتاح  است  جهان  خود پوشاننده  تاریکی

 

 ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  
 بود.  با روز روشن  را که  خود آنچه  با تاریکی «فروپوشاند  چون  شب  سوگند به»

 

 ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
 رفتن  آید زیرا با از بین  بیرون  شب  و از پرده «کند  گری جلوه  روز چون  و سوگند به»

 شود. ، روز آشکار می شب  تاریکی 

 

 ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   
  آنان و غیر  آدم از بنی  مذکر و مؤنث  یعنی: دو جنس «نر و ماده  که  آن  و سوگند به»

 «.را آفرید»

 

 ہ     ڻ    ۀ  ۀ 
نیز   قسم  جواب  یعنی  علیه مقسم  بود پس  متضاده  اشیای  به  قسم  گوید: چون کثیر می ابن

  یعنی: عمل «است  شما پراکنده  همانا کوشش  که»فرمود:   جهت  ، از این متضاد است

  از آن  ، برخی است شر  از آن  خیر و برخی  از آن  ؛ برخی و متضاد است  شما نیز مختلف

  و تالش  خود سعی  نفس  در نجات  ، کسی است  دوزخ  برای  از آن  و برخی  بهشت  رایب

 . آن  در نابودی  هم  دارد و کسی
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 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
  که  محرماتی از «نمود  و پرهیزکاری»خیر   را در راههای  مالش «عطا کرد  اما هر کس»

 ؛ است  نموده  از آنها نهی خداوند

 

  ھ  ھ    ے  
  انفاق  که  آنچه  در عوض  برایش  که در مورد این «را  الهی  نیک  وعده  و باور داشت»

  باور داشت را. یا  اسالم  پسندیده  آیین  دهد. یا باور داشت می  نیک  ، پاداش است  کرده

 ؛ است (هللا اال  اله )ال  نیکوتر را که  کلمه  . یا باور داشت است  بهشت  نیکوتر را که  پاداش

 

 ے  ۓ  ۓ  
 او را به  زودی  یعنی: به «هموار کنیم  خیر و آسانی  سوی را به  راهش  زودا که  پس»

  آماده  را برایش  آن  و اسباب  دهیم می  توفیق  خویش  طاعت  به  خیر و عمل  در راه  انفاق 

 . کنیم هموار می  رویش  را به  و راهش

شد زیرا   نازل  ابوبکر صدیق  در باره  آیات  اند: این هگفت  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  عذاب خدا  اسیر بودند و در راه  مکه  مشرکان  در دست  را که  نفر از مؤمنانی  او شش

 کرد.  دیدند، خرید و آزادشان می  و شکنجه

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
نکرد   و بخشش  بذل خیر  را در راه  و آن  خویش  مال  به «ورزید  بخل  و اما هر کس»

  نعمتهای دنیا از  شهوات  به  و با وابستگی  از مزد و ثواب «نیاز شمرد و خود را بی»

 پروا نکرد؛ نیاز شمرد و از او بی  ، یا خود را از پروردگارش جست  نیازی بی  آخرت

 

 

 

 



 

0092 

 ۇ  ۆ   ۆ  
  انفاقش  در عوض خداوند  را که  وعده  یعنی: این «انگاشت  را دروغ  نیک  و وعده»

 ؛ انگاشت  را دروغ  ، یا بهشت بخشد، یا اسالم می  نیکوتری  پاداش  او در آخرت  به

 

 ۈ  ۈ    ٴۇ  
 خصلت  یعنی: او را برای «هموار کنیم  شر و دشواری  سوی را به  راهش  زودی  به»

خیر   اسباب  که  تیبتر  این  ، به کنیم هموار می  را بر رویش  آن  و راه  کرده  آماده  دشواری 

امر،   این گردد و خود می  و ناتوان  آنها سست  دادن  و از انجام  بر او دشوار شده  و صالح

  بخاری  روایت  به  شریف  کشاند. در حدیث ، می است  دشواری  سرای  که  دوزخ  او را به

  ای جنازه  شییعدر ت صخدا   گفت: بارسول  که  است آمده  طالب ابی بن از علی  و مسلم

از   قطعا جایگاهش  که  مگر این  نیست از شما  کس  هیچ»فرمودند:   پس  حضور داشتیم

  حاال که! »هللا گفتند: یا رسول  . اصحاب است  شده  نوشته  از دوزخ  و جایگاهش  بهشت

؟ (نکشیم  دست  و از عمل)  نکنیم  تکیه  ما بر آن آیا« است  شده  چیز نوشته  همه

  آن  برای  که  شده  ساخته  آماده  چیزی  همان  برای  کنید زیرا هرکس  مودند: خیر! عملفر

  آماده  سعادت  اهل  عمل  باشد، برای  سعادت  از اهل  کس هر  پس  است  شده  آفریده

  ساخته  آماده  شقاوت  اهل  عمل  باشد، برای  شقاوت  از اهل شود و هر کس می  ساخته

ژ تا  ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ژ نمودند:   را تالوت  آیات  این  سپس«. شود می

 . ژۈ  ۈ    

 شد.  نازل  خلف  بن  امیه  درباره  آیات  گوید: این می  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

 

 ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  
  که «او  مال دیگر»فروافتد   گردد و در جهنم  یعنی: هالك «نگونسار افتد  که  گاه و آن»

جا  خود به سر  پشت  که  زیرا او در مالی «آید نمی  کارش  به»  است  ورزیده  بخل  بدان

نیازمند خود   فرزندان  را برای  مال  آن  که ندارد مگر این  ای مزد و بهره  گذارد، هیچ می
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  که  است  مالی  انهم رساند، می  او نفع  به  در روز قیامت  که  آنچه  باشد. پس  گذاشته  باقی

 . است  فرستاده  خود پیش  را برای  خیر، آن  در راه  با انفاقش

 

 ې    ې   ې      ى  
  راه  به  هرکس»گوید:  فراء می «بر ماست»  آن  راه  ساختن  و نمایان «هدایت  گمان بی»

  راهبجوید، او بر  را خدا  هر کس  پس  او بر خداست  شد، راهنمایی  روان  هدایت

  که  معروف  است  ! مثلی آری«. یابد می  راه  سویش او را بخواهد، به  و هر کس  است

 بود.  ، یابنده جوینده

 

 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
 در  و هر چه  در آخرت  یعنی: هر چه «ما است  و دنیا از آن  آخرت  گمان و بی»

 . کنیم می  صرفت  ، با آن بخواهیم  که  هر گونه  پس  ما است  از آن  دنیاست

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
 «.هشدار دادم»  دوزخ  یعنی: از آتش «کشد می  زبانه  که  شما را از آتشی  پس»

 

 ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  
  که  و او کافر است «درنیاید»  طور جاودان  به «در آن  مردم  ترین پیشه جز شقاوت»

کثیر در  . ابن خلف  بن و امیه  هلسوزد، مانند ابوج می  آن  سرکش  های در شعله  جاودان

از   که  درآمدنی به  است  ترین پیشه  شقاوت  که  جز کسی  در دوزخ»گوید:  می  تفسیر آن

احمد از   روایت  به  شریف  در حدیث«. کند، در نیاید  احاطه  وی بر  جوانب  تمام

،قيل ومنالشقيإالناراليدخل»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است آمده  ابوهریره

.  شود جز شقیی وارد نمی  دوزخ : درةمعصيهللواليتركةبطاعاليعمل؟قال الذيالشقي

  معصیتی  کند و هیچ نمی  عمل  طاعتی  به  که  ؟ فرمودند: کسی کیست  پرسید: شقی  کسی

دو «  اشقی»و «  اتقی»از   هر یک  که  است  گفتنی«. گذارد خدا فرو نمی  رضای  را برای
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از   شود که می  نیکوکردار پاکرفتاری  مؤمن  شامل  هم  اتقی  شود. پس می  را شامل  قسم

  گناهی  مرتکب  گاه بی و  گاه  که  مؤمنی  شامل  وهم  است  گزیده  ها دوری همه زشتی

.  است  آنها بهشت  دوی هر  گردد لذا پاداش می و پشیمان  کرده  توبه  شود و سپس می

  وی  و کتابهای  و پیامبران  عزوجل  منکر خدای  شودکه می  کافری  شامل  نیز: هم  اشقی

بر   دارد ولی  ایمان  وی  و رسول خدا  به  دلش در  که  مسلمانی  شامل  و هم  است

باور   کمی  خود، دلیل  این  کند که نمی  و از آنها توبه  فشرده  و بدیها پای  از گناهان  برخی

زنا،   زناکار در هنگام: »صخدا   رسول  شریف  حدیث  دلیل  ، به است  وی  و تصدیق

کند  نمی  ، سرقت دزدی  در هنگام  باشد و سارق  مؤمن  که درحالی شود زنا نمی  مرتکب

اند اما  در دوزخ  جاودانه  دوم  از قسم  اول  گروه  که  باید دانست«. باشد  مؤمن  که درحالی

  به  مانند اما سرانجام می  در دوزخ  الهی  مشیت  را برحسب  مدتی  دوم  قسم از  دوم  گروه

 شوند. می  برده  بهشت

 کند: می  معرفی  را چنین  مردم  ترین پیشه شقاوت  تعالی  حق  سپس

 

 پ  پ              پ  پ  
و   ایمان از «برتافت  و رخ»آوردند  ‡پیامبران  را که  حقی «کرد  تکذیب  که  همان»

 . طاعت

 

 ڀ   ڀ  ڀ  
  از کفر به  که  یعنی: کسی «خواهد شد  دور داشته  از آن  و پرهیزکارترین»

 خواهد شد.  دور داشته  دوزخ  ، از آتش است  پرهیز کرده  تمام  ای پرهیزگاری

  ، ابوبکرصدیق مفسران  تمام  قول  به  اتقی»گوید:  می  نزول  سبب  در بیان  واحدی

 هللـ وا  است  شده  نازل  ابوبکر صدیق  در شأن  تا آخر سوره  آیه  یعنی: این«.  است

 . است  عام  آیه  حکم  . ولی اعلم
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
 کند می  خیر صرف  را در راههای  فقرا و آن  برای «دهد خود را می  مال  که  همان»

 نزد  که  مقصد است  این  خود در پی  مال  یعنی: او با انفاق «شود  پاك  که آن  برای»

 . نیست  طلبی ، ریا و شهرت مال  از انفاق  هدفش  گردد. پس  پاك خدا

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  
 که  کسی  یعنی: این «شود  داده  باید پاداش  که  نیست  را نزد او نعمتی  کس  و هیچ»

  منتی کنند تا می  بخشند و صدقه را می  اموالشان  که  نیست  بخشد، از کسانی را می  مالش 

خود فقط   با صدقه  اینان  دهند بلکه  و عوض  دارند، پاداش  بر ذمه  کسی  از نعمت  را که

 هستند. خدا  رضای  طالب

 

 ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  
  نه «برتر است  بسی  که  پروردگارش  خشنودی»  طمع  یعنی: به «طلب  دهد به می  ولی»

 و  است  داده  وی  به  در زمانی  که  برابر نعمتهایی در  کسی  به  دادن  منظور پاداش  به

 . است  بخشیده  وی  به  که  از نعمتی  وی  داری  خاطر منت به

 

 ڦ  ڦ      ڦ   
با   شخص  این  که  ذوالجاللم  ذات  یعنی: سوگند به «شود خشنود می  زودی و قطعا به»

 خواهد شد. خشنود  زودی ، به دهم می  عظیم  و پاداش  از کرامت  یو  به  که  آنچه
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 ﴾ ضحی  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

ژ   آن  آغازین  کلمه  شد که  نامیده«  ضحی«  جهت  بدان  مبارکه  سوره  این تسمیه:  وجه

 گند خورده، سو است آغاز روز  که«  ضحی«  به  در آن و خداوند  است ژڄ  

  سوره  این  که  جهت  بدان باشد و نیز  داده  توجه  نورانی  مهم  وقت  این  اهمیت  تا به  است 

  نقل :شافعی  . از امام است  شده  بودند، نازل  نور محض  که ص  اکرم رسول  در شأن

  سوره اکبر( در آخر  هللوا هللا اال  اله ال اکبر  اکبر( یا )اهلل  )اهلل  فرمود: گفتن  که  است  شده

  مناسبت  وجه  در بیان  . مفسران است  سنت  بعد از آن  های سوره  تمام  و پایان«  ضحی»

تأخیر افتاد   به صخدا   بر رسول  مدتی  وحی  اند: ارسال کرده  نقل  تکبیر گفتن  این

و   از سر شادی  القا کرد و ایشان  تماما بر ایشان را«  ضحی«  آمد و سوره  فرشته  سپس

  بتوان  که  نیست  بر اسنادی  متکی  روایت  این»گوید:  می کثیر  تکبیر گفتند. اما ابن  فرحت

 «.کرد  حکم  یا ضعف  صحت  به  بر آن

 صخدا   رسول  اند: برای کرده  روایت  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران
 پا خاسته تهجد به  برای  شب  یا سهدو   بر اثر آن  شد و ایشان  عارض  ای ناراحتی

  ترکت تو  شیطان  نظرم محمد! به  آمد و گفت: ای  نزدشان  اثنا زنی  نتوانستند، در این 

را   سوره  این خداوند  . پس است  نشده  تو نزدیک  به  که  است  شب  و دو یا سه  کرده

نیاورد   وحی صخدا   لبر رسو  چند روزی  دیگر: جبرئیل روایتی  فرمود. به  نازل

.  است  شده  فروگذاشته و  قرار گرفته  مهری گفتند: محمد مورد بی  اثنا مشرکان  در این

 شد.  نازل  سوره  این  بود که  همان

 

 ڄ  ڄ
یعنی:  . خورشید در آغاز روز است  آمدن باال  وقت  نام  ضحی «ضحی  سوگند به»

 روز.  روشنایی  سوگند به
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 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
روز   آن  ، پوشیدن سجو شب»گوید:  می  اصمعی «بپوشد  چون  شب  و سوگند به»

در   تعالی  حق  که این  دلیل«. پوشاند می  را بر خویشتن  جامه  شخص  که  ، مانندی راست

  فضیلت  به  دادن  مؤخر ذکر کرد، توجه  سوره  و در این  را بر روز مقدم  شب  قبل  سوره

نور را،   فضیلت را دارد و روز  سبقت  فضیلت  باشد زیرا شب وز میو ر  از شب  یک هر

  و ارزش  اهمیت  به  دادن  سوگند خورد، توجه  و شب  چاشت  وقت  فقط به  که این  دلیل

مخصوصا از   که این  دلیل کند و می  داللت  بر آن  گذر روز و شب  که  است  و زمان  وقت

و   مردم  آمدن  گردهم  ، وقت وقت  این  که  است  کرد این  یادآوری  چاشت  وقت

 . است  شب  دیگر بعد از تنهایی آنها با یک  گرفتن انس

 

 ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   
 با  که  کسی  واگذاشتن  بسان «تو را وانگذاشته  پروردگارت»است:   این  قسم  جواب

بر تو  «است  مهر نشده و بی»  است  نکرده  را از تو قطع  او وحی  کند پس می  وداع  کسی

 . است  سختی  به  ورزیدن  . قلی: نفرت است  نورزیده  و نفرت  و با تو بغض

 

 ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
محمود،   از مقام خداوند  که  یعنی: آنچه «تو بهتر از دنیاست  برای  و قطعا آخرت»

بهتر و نیکوتر  ، است  داده  وعده  برایت  محبوب  مورود و خیر موعود در بهشت  حوض

  داده ص  حضرت  آن  به  که  است  نبوت  مانند شرف  شرفی  عالوه  به  . این از دنیاست

در دنیا   وهر کرامتی  کوچک  برابر آن در  و شرفی  فضل  هرگونه  که  ، شرفی است شده

  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  . در حدیث ناچیز است  آن  به  نسبت

  حصیر بر پهلوی  بودند و درشتی  خوابیده  حصیری  بر روی صخدا   فرمود: رسول

  بر پهلویشان  کشیدن  دست  به  شروع  بیدار شدند، من  چون  بود پس  اثر گذاشته  مبارك

  حصیر برای  را بر روی  چیزی  دهید که نمی  ما اجازه  ! آیا بههللا و گفتم: یا رسول  کردم

ةشجرتحتظلالدنياكراكبومثلنمامثليإوللدنيا،ليما»؟ فرمودند:  ار کنیمشما همو
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  دنیا، همچون  و مثل  من  مثل  که  نیست  با دنیا، جز این  کار است : مرا چهوتركهاراحثم

  و آن  رفته  ، سپس است  کرده  درنگ  در زیر درختی  لختی  که  است  سواری  شخص  مثل

 «. است  نموده  ركرا ت

بعد از   که  فرمودند: فتوحاتی صخدا   رسول  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

گردانید.   شادمان و  امر مرا خوشحال  شد و این  عرضه  شود، بر من می  ارزانی  بر امتم  من

 فرمود.  را نازل  آیه  این خداوند  گاه آن

 

 ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ    
 ، عظیم  ، پاداش در کار دین  گشایش «بخشد تو می  به  زودی به  پروردگارت  بتهو ال»

  پس»  را در آخرت  امتت  برای  شفاعت  کوثر و نعمت  ، حوض بهشت  علیین  اعلی

 چون  که  است  آمده  شریف  ها و پاداشها. در حدیث بخشش  این  به «شوی خشنود می

النار:   فی  متیأ  و واحد من  رضیأ ال  ذنإ»فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل  آیه  این 

 «.باشد  در دوزخ  من  از امت  تا یکی  شوم نمی  راضی  ؛ من است  چنین  حاال که  پس

  روایت عنهما هللا رضی  عباس . ابن است  قبل  آیه  نزول  نیز مانند سبب  آیه  این  نزول  سبب

شهر ـ بر   شود ـ شهر به می  فتح ص  حضرت  آن  بر امت  که  هایی کند: سرزمین می

ژ گردید:   نازل  گاه مسرور گردیدند آن  بدان  شد و ایشان  عرضه صخدا   رسول

 . ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
  یافت پدر  بدون  تو را یتیم  یعنی: پرودگارت «داد؟  جایت  پس  نیافت  مگر تو را یتیم»

  خانه  مأوی  ، آن یابی  و سروسامان  گیری  جای  آن  به  قرار داد که  ییمأوا  برایت  گاه آن

  در شکم  که هنگامی صخدا   بود زیرا رسول  ابوطالب  و عمویت  عبدالمطلب  جدت

دختر   آمنه  مادرشان  دادند، سپس  دست بودند یا بعد از تولد، پدر خود را از  مادرشان

  سرپرستی  تحت  سالگی هشت تا  و ایشان  یافت  وفات  ایشان  سالگی نیز در شش  وهب

  عمویشان  ، ابوطالب درگذشت او  که  داشتند و بعد از آن قرار  جد خود عبدالمطلب



 

0028 

  که  پیامبری  به  از بعثتشان بعد  و تا چند سال  گرفت  عهده را بر  ایشان  سرپرستی

 بود.  و پشتیبانشان  حامی  ، او پیوسته درگذشت  ابوطالب

قدر   بود تا ایشان  برگزید این  را یتیم ص  حضرت  آن  خداوند  که در این  حکمت

  که چنان بپردازند  اوضاعشان  به  دادن  و سروسامان  آنان  حق  را بشناسند و به  یتیمان

خود   این شدند،  برانگیخته  و رسالت  نبوت  به  یتیمی  با وصف صخدا   رسول  وقتی

  شریف  حدیث گردید. در  ایشان  رسالت  و صحت  صدق  های از نشانه  یعظیم  نشانه

  کرد، آن  شکایت  قلبش  از قسوت صخدا   نزد رسول  مردی  چون  که  است آمده

  دست  شود، بر سر یتیم  نرم  دلت  خواهی اگر می»فرمودند:   وی  به ص  حضرت

و   من» است: آمده  شریف  یثدر حد  همچنین«.  را غذا ده  و مسکین  بکش  عطوفت

  دو انگشت  و به«  هستیم  نزدیک  هم به  دو انگشت  مانند این (در بهشت)  یتیم  سرپرست

 کردند.  خود اشاره  و وسطای  سبابه

 

 ک  ک   ک  ک  
 تو را از  تعالی  پیامبر! حق  یعنی: ای «کرد  هدایت  پس  یافت  و تو را سرگشته»

  که  و تو را از آنچه  چیست  ایمان  دانستی نمی  که  طوری  به  یافت  غافل  ایمان  چگونگی

  و نه  چیست  قرآن  که  دانستی و تو نمی  یافت  بود، غافل  کرده  اراده  از کار نبوت  برایت

در اینجا   که  است  نمود. گفتنی  تو را بدینها راه  پس  بودی  آگاه  الهی  و احکام  از شرایع

از  ‡کرد زیرا انبیا ، حمل است«  هدی«  در مقابل  که  را بر آنچه«  ضالل»  توان نمی

و   شرعی  احکام  ندانستن  معنی در اینجا به«  ضالل«  و مصونند بلکه  معصوم  گمراهی

 شد.  بیان  که ـ چنان  است  از امر نبوت  آگاهی  عدم

 

 گ  گ  گ  گ  
فقیر و  تو را  تعالی  پیامبر! حق  یعنی: ای «توانگر گردانید  پس  یافت  و تو را تنگدست»

  تو از طریق به  که  ای و روزی  کرد؛ با رزق  نیازت بی  پس  یافت  و منال  مال مند و بی عایله

  نخست  رسالت از  است: تو را قبل  این  کفار بخشید. یا معنی  سرزمینها و اماکن  فتوحات



 

0020 

  با مال  سپس  ساخت ، توانگر همسرت  ولیندختر خویلد ا  خدیجه  در مال  با تجارت

  و بعد از هجرت  رسالت بعد از  غنیمت  به  با نیل  انصار و سپس  با مال  گاه آن ابوبکر

  شریف  در حدیث  که چنان  اندك  روزی  به  ساختنت  ؛ با قانع و نیز تو را توانگر ساخت

  مال  از بسیاری  : توانگریالنفسغنيلغنياولكنالعرضةكثرعنالغنيليس»است:   آمده

 «. است  نفس  نیازی بی و  ، توانگری توانگری  بلکه  نیست  و ثروت

 

 ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  
و   ضعف  سبب ، به نعمت  همه  این  پاس  پیامبر! تو نیز به  یعنی: ای «را میازار  و اما یتیم»

را   خودت  و یتیمی  او بده  را به  حقش  نشو بلکه مسلط  و حقش  بر مال  یتیم  ناتوانی

بسیار رفتار   وشفقتی  نیکی  به  با یتیمان صخدا   رسول  که  ذکر است  یاد آور. شایان به

.  گذشت  شریف  حدیث در  که  کردند چنان می  سفارش  نیکی  به  آنان  و در حق  کرده

 . است  شانامت  ، دستور به ایشان  مراد از دستور به  پس

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  
  درخواست  کمک  رسم  به  از تو چیزی  کسی  یعنی: چون «نزن  بانگ  و اما بر سائل»

او غذا   یا به  پس  ای زیرا تو خود نیز فقیر بوده  و او را از خود مران  نزن  کرد، بر او بانگ

است:   آمده  شریف  . درحدیث برگردان  و مالیمت  نرمی  او را به  و یا هم  بده  و خوراکی

،ينظرالجنوالمننساإلمنليسمنيأتيكم،فانهيسير،أوردجميلببذلالسائلاردو»

و   نرم  ، یا با برخوردی اندك هرچند  را با بخششی  : سائلاهللفيماخولكمصنيعكمكيف

از   و نه  است  از انس  نه  آید که یم( سائل  در هیأت)  نیکو برگردانید زیرا نزد شما کسی

 شما از نعمتها بخشیده  به  عزوجل  خدای  که  در آنچه  عملتان  نگرد که می  پس  جن

 «. است  ، چگونه است 

 

 

 



 

0029 

 ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   
  ارزانی تو  به  را که  و نعمتهایی «بگوی  سخن»  با مردم «پروردگار خویش  و از نعمت»

از   گفتن سخن ، . بنابراین مشهور گردان  و در میانشان  اظهار کن  مردم  رای، ب است  کرده

و   اینجا، نبوت در  قولی: مراد از نعمت  . به شکر است  خود نوعی خداوند  نعمت

  سخن  آن  بخواند و به  دهد تا قرآن دستور می  پیامبرش  به لذا خداوند  است  قرآن

مطلقا جایز  خداوند  نعمتهای از  با مردم  گفتن  د: سخنان گفته  محقق  بگوید. علمای

  به  هم  دیگران  بود که  بر خود این ها نعمت  از برشمردن  انسان  اگر هدف  و حتی  است

  آشکار گرداند، این  زبان  را به  پروردگارش شکر  بود که  این  اقتدا کنند، یا هدفش  وی

نبود، در   ایمن  و خودنگری  ، عجب خود از فتنه رب  اما چنانچه  نیز هست  کار مستحب

 . بهتر است  دیگران  به  نعمت  بازگو نکردن  صورت  این



 

0022 

 ﴾ شرح یا انشراح  سوره ﴿
 . است  ( آیه8)  و دارای  است  یکم

 

صدر   شرح از  شد که  نامیده«  انشراح»یا «  شرح«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

،  و ایمان  حکمت و  با نور هدایت  آن  داشتن  و گشاده  کردن  روشن  یعنی ص اکرم نبی

 دهد. خبر می

باشد زیرا  می  آن  برای  ای تکمله  گردید و گویی  نازل«  ضحی«  بعد از سوره  سوره  این

 صمحمد   حضرت  پروردگار را بر حبیبش  و عنایت  از لطف  سار روحبخشی سایه
 گستراند. می

 

 ہ    ۀ   ہ  ہ  ہ
  را برایت  ات ! ما سینهصمحمد   یعنی: ای «؟ را نگشادیم  ات تو سینه  آیا برای»

  الهی و دعوت  را پذیرا گردیده  تا امر نبوت  گردانیدیم  و نورانی  را وسیع  و آن  گشادیم

  ابوحیان . قادر گردی  و حفظ وحی  نبوت  دشواریهای  و بر برداشت  را برپا داری

  دریافت  برای  است  آن  کردن  و وسیع  با حکمت  است  صدر؛ تنویر آن  شرح»گوید:  می

صدر   شرح  معنی  که  است  این  اولی  اما رأی  است  جمهور مفسران  قول  این«.  الهی  وحی

از دشواریها،   غیر آن  تحمل  صدر برای  کردن  و نیز وسیع  امور فوق  و شامل  است  عام

شود.  دیگر نیز می  ها و ناهمواریهای آزار کفار وسختی  و تحمل  دعوت  مانند دشواریهای

  یعنی« الصدر شق«  اما درباره  است  معنوی  امری صدر  شرح  علما برآنند که  اکثریت

  این  . خالصه است  آمده  ، نیز احادیثی فرشتگان  وسیله به ص  حضرت  آن  سینه  شکافتن

را   ایشان  سینه ص  حضرت  آن  کودکی  در دوران  لجبرئی که:  است  این  احادیث

  ساخت  و پاك  ها شست را از ناخالصی  آورد و آن  را بیرون ن ایشا  و قلب  شکافت

  فخرالدین  نهاد. امام  ایشان  پر گردانید و مجددا در سینه  وایمان  را از علم  آن  سپس

 «. است  آن  و بشارتهای  از مقدمات  عنی، ی نبوت  الصدر از ارهاصات شق» گوید: می  رازی

 



 

0029 

 ھ  ھ  ھ  ھ  
از تو   جاهلیت  در دوران  را که  یعنی: لغزشهایی «؟ را از تو برنداشتیم  و آیا بار گرانت»

 . را نیز از تو دور ساختیم  بعد از آن  و لغزشهای  دور ساختیم  است  سر زده

 

 ے   ے  ۓ     ۓ  
اگر   بود که  سنگین  بار چنان  یعنی: آن «بود  کرده  گران تو را  پشت  که  باری  آن»

 دوش بر از  پشتت  مهره  شکستن  بود، قطعا صدای می  شدنی  حمل  محسوس  شکل به

از  ‡پیامبران زیرا  نیست  و معصیت  گناه«  وزرك»شد. مراد از  می  شنیده  آن  کشیدن

  اجتهادا برخالفص خدا   رسول  که  تاس  مراد اعمالی  اند بلکه معصوم  گناه  ارتکاب

  فدیه  ، گرفتن تبوك  ازغزوه  در تخلف  منافقان  برای  دادن  اند، مانند اجازه داده  انجام  اولی

و   گذشت«  عبس«  در سوره  آن  داستان  نابینا که  در برابر آن  بدر، ترشرویی  از اسیران

بر   نبوت  دشواریها و تکالیف  کردن  ، آسان گران بار  قولی: مراد از برداشتن مانند اینها. به

 گردید.  آسان  بر ایشان  کارسنگین  این  که طوری  به  است ص  حضرت  آن

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
بلند   تو را در دنیا و آخرت  و آوازه  یعنی: نام «تو بلند گردانیدیم  را برای  و نامت»

،  ، در اذان شهادت  در کلمه  نامت  بردن  به  نانمؤم  کردن مانند مکلف  ، با اموری گردانیدیم

  به  مؤمنان  دادن دستور  است  جمله  و از آن  جا از قرآن  ها، تشهد و در چندین خطبه

گوید:  می  قتاده . از ایشان  بردن  و فرمان ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم

و   خطیب  هیچ  پس گردانیدبلند   را در دنیا و آخرت ص  حضرت  آن  نام خداوند»

محمدا   نأو  هللال اإ  لهإ ال  نأشهد أگوید:  می  که مگر این  نیست  و تشهدخوانی  نمازخوان

  نزدم  جبرئیل»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث«. هللا  رسول

  ؟ رسول ام ساخته را بلند  نامت  پرسد: چگونه می  و پروردگارت  آمد و گفت: پروردگارم

فرماید:  می  تعالی  گفت: حق  جبرئیل . خود داناتر است فرمودند: خداوند صخدا 



 

0025 

ذکر   من  تو نیز با نام  ذکر شود، نام  من  نام  چون  که  ام بلند ساخته  سان را بدین  نامت  من

 «.شود می

 

 ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  
  مانند آن ، فقر و ، ضعف یعنی: قطعا با سختی «است  آسانی  با دشواری  گمان بی  پس»

  نمایاندن  بزرگ و  تعظیم  برای« یسرا». تنکیر  است  پیوسته  و گشایش  از تنگناها، آسانی

 . بزرگ  است  ای آسانی  دشواری  فرمود: در جنب  ، گویی است  آسانی  این

 

 ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  
شد،  ذکر  که  ای دشواری  در جنب  گمان یعنی: بی «است  نیآسا  ، با دشواری آری»

« العسر«  یعنی ، مفرد است  پس  است  معرفه« العسر«  . و از آنجا که است  دیگری  آسانی

  است  نکره  دو آیه در هر« یسرا«  چون  ولی  است  دشواری  یک  معنی  به  در هر دو آیه

  اول« عسر»لذا   است  دو آسانی  هر سختی  همراه به  رساند؛ یعنی تعدد را می  معنای  پس

  اول  در آیه  جدید یعنی: آسانی  است  ، امری در هر آیه« یسر»اما   است  دوم« عسر«  عین

و   دنیا و آخرت  آسانی  تواند شامل می  دو آسانی  این  پس  است  دوم  در آیه  از آسانی غیر

  آمده مسعود  ابن  روایت  به  مرفوع  شریف  باشد. در حدیث  و آجل  عاجل  آسانی

عسر   یغلب  و لن  فیخرجه  فیه  یدخل  الیسر حتی  حجر لتبعه  العسر فی  لو کان»است: 

  در سوراخی  : اگر دشواری ژۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ژ یقول:   اهلل  نإ،  یسرین

را از   شود و آن  داخل  سوراخ  در آن  که این کند تا می  نبالاو را د  باشد، قطعا آسانی

 شود زیرا خداوند نمی  غالب  بر دو آسانی  دشواری  آورد و هرگز یک  بیرون  سوراخ

  دو آسانی  دشواری  ، در جنب . آری است  آسانی  دشواری  همراه به  گمان فرماید: بی می

 «. است

 طعنه  فقر و نداری  را به  مسلمانان  مشرکان  چون  که  است  شده  نزول: روایت  سبب

گفت:   که  است کرده  روایت :بصری  از حسن  جریر طبری شد. ابن  نازل  آیه  زدند، این 



 

0022 

آمد،   آسانی بر شما  باد که  تان مژده»فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل  آیه  این  چون

 «.شود ینم  غالب  بر دو آسانی  دشواری  هرگز یک

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
، یا  شدی  از نماز خود فارغ  یعنی: چون «در کوش  طاعت  ، به یافتی  فراغت  چون  پس»

  در دعا بکوش  پس  شدی  از از جهاد فارغ  ، یا چون شدی  فارغ  و دعوت  از تبلیغ  چون

 . بکوش  سخت  . یا در عبادت را بخواه  خویش  حاجت  عزوجل  و از خدای

 

 ې  ى     ې  ې
 خداوند  سوی یعنی: مخصوصا به «آور  روی  پروردگارت  سوی به  و با اشتیاق»

،  هستی  راغب  بهشت  و به  بیمناك  از دوزخ  که و درحالی  باش  داشته  و گرایش  رغبت

 . کن  و تضرع  زرای  وی  سوی به
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 ﴾ تين  سوره ﴿
 . است  ( آیه8)  و دارای  است  یکم

 

  به  آن  در مطلع خداوند  شد که  نامیده«  تین«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

  و برکات  خیرات  در انجیر و زیتون  چرا که  است  سوگند خورده«  زیتون»و « تین: انجیر»

 . است  بسیاری

از   یکی در صخدا   رسول  که  است  آمده  عازب براءبن  روایت  به  شریف  در حدیث

صداتر یا نیکوتر   را خوش  کسی  خواندند و من را می  ژٱ  ٻ  ژ فر: س  دو رکعت

 «. ام ندیده  مانند ایشان  در قرائت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 «زیتون»  سوگند به «و»خورند  را می  آن  مردم  که  انجیری  یعنی: همان «تین  سوگند به»

از   دو، کنایه این  به  تعالی  گیرند. سوگند حق می  روغن  از آن  مردم  که  زیتونی  همان

  مشهورند و این  انجیر و زیتون  رویاندن  به  که  است  مقدسی  شهرهای  به  سوگند وی

« بحرالمحیط» در تفسیر  باشد. اما ابوحیان می  المقدس و بیت  از شام  شهرها عبارت

  تعالی  حق ! آری«.  است  خود انجیر و زیتون  سوگند به  تعالی  ظاهرا مراد حق»گوید:  می

را   لذت  که  هایی ها و آالیش تیرگی از  که  است  ای انجیر سوگند خورد زیرا انجیر میوه  به

  خورده  و دانه  و گوشت  با پوست  آن  تمام  که آن  سبب  به  است  شده  کاهد، خالص می

  زودهضمو   نرم  است  دوا؛ غذایی  و هم  میوه  ، هم غذاست  انجیر هم  شود همچنین می

  کننده ، پاك بلغم  دهنده  ، کاهش طبع  ملین  است  ماند، دوایی بسیار نمی  در معده  که

از   است  ای و میوه  کبد و طحال  مسامات  بازکننده ، بدن  کننده  ، فربه ها و مثانه کلیه

  نبی انجیر بواسیر را از»است:   آمده  شریف  ها. درحدیث میوه  ترین و ستوده  بهترین

انجیر   نیز برآنند که  از پزشکان  بسیاری«. شود می  واقع  نافع  نقرس  برد و در مرض می

  ، هم است  میوه  نیز هم  . اما زیتون است  بدن  آنها برای  ترین ها و مغذی میوه  مفیدترین

  و روغن  غالب  خورش نان  شود که می  گرفته  روغنی  دوا و از آن  و هم  خورش نان
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  کار برده از داروها نیز به  بسیاری  در ترکیب  و زیتون  هاست سرزمین از  برخی  فیمصر

 شود. می

 

 ٻ  ٻ  پ  
  آن بر  با موسی خداوند  که  است  طور سینا: کوهی «طور سینا  و سوگند به»

 قرار دارد.  کوه  در آن  که  است  دو جای  نام« سینا»و «  سینین»و   گفت  سخن

 

 ڀ       پ  پ   پ
  را امین آن  تعالی  و حق  است  مکرمه  مراد از آن: مکه  که «شهر امین  این  و سوگند به»

جا، یعنی:   سه  این  به  روی  از آن اند: خداوند  . علما گفته امن  است  نامید زیرا شهری

بر   الهی  وحی  فرودگاههای جا،  سه  این  سوگند خورد که  و مکه  المقدس ، بیت شام

  بشر روشن  برای  هدایت  های مشعل  که  جاست  سه  اند و از این  وی  العزم اولی  پیامبران

 . است  شده  گردانیده

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
 تقویم  را در نیکوترین  انسان  که  راستی به»است:   این  قبل  سوگندهای  جواب

  شکل  و معتدلترین  را در بهترین  ما انسان  ذکر شد، سوگند که  آنچه  یعنی: به «آفریدیم 

  است  این  انسان  های مزیت  و از جمله  ایم آفریده  و هیأت  قوام  و در نیکوترین  و صورت

  آن  که  انسان ، بجز است  آفریده  آن  بر روی  را فروافتاده  روحی  هر ذی که: خداوند

گیرد. و از  می  خویش  را با دست  خویش  خوردنی  که طوری  به  آفریده  قامت را راست

  را در او جمع  کائنات  خواص  تمام خداوند  که  است  این  انسان  های مزیت  جمله

  است  را داده  امکان  او این  به  سان و بدین  آفریده  ، او را دانا، سخنگو، مدبر و حکیم کرده

 . است  کرده  اراده  را برایش  خالفت  این  باشد که  نحوی  همان  به  در زمین  وی  خلیفه  که

باشـد، او   مـی   ساختار انسـان   بودن روشنگر ممتاز  که  است  کرده  را نقل  داستانی  قرطبی

  از بـاب   روزی ، داشـت   دوسـت   را سـخت   زنـش   هاشـمی   موسای  بن  گوید: عیسی می
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  درنـگ  بـی   زنـش  ! هسـتی   طـالق   ، سه نباشی  گفت: اگر تو زیباتر از ماه  زنش  به  مالطفه

  گفـت: تـو طالقـم     وی  بـه   پـرده   و از پشـت   قرار گرفت  در حجاب  و از وی  برخاست

منصـور    سـرای   بامداد به . گذشت  بسیار سختی  شب  موسی بن بر عیسی  شب  ! آن ای داده

. منصـور  نمـود   قـراری  بـی   سخت  وی  کرد و در پیش  و او را از ماجرا آگاه  رفت  خلیفه

بودنـد،    آمـده   که  کسانی  تمام  . پس فتوا خواست  باره  در این  کرد و از آنان  فقها را جمع

بود. منصور   ساکت  که  ابوحنیفه  یاران از  ؛ مگر مردی است  شده  طالق  وی  گفتند که: زن

:گفت و گشود  سخن  به  مرد لب  ؟ آن گویی نمی  او کرد و گفت: چرا تو سخنی  رو به

 ٻ ٻ پ

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ 
 . چیز از او زیباتر نیست  و هیچ  اشیاء است  و نیکوترین  زیباترین  ! انسان امیرالمؤمنین  ای

 زنت  لذا به  مرد گفت  این  که  است  چنان  گفت: قضیه  موسی بن عیسی  منصور به  پس

و   کن  اطاعت  داد که: از همسرت  او پیغام  فرستاد و به  را نیز نزد زنش  دیبپیوند. و فر 

 بر این  در تعلیقی  قرطبی  . سپس است  نگفته  زیرا او تو را طالق  نکن  اش نافرمانی

  باطن در ظاهر و در خدا  خلق  و زیباترین  نیکوترین  ! انسان آری»گوید:  می  داستان 

از   در آن  که  و آنچه  سرش  که  است  در این  وی  و هیأت  شکل  رفیو شگ  ، زیبایی است

  خلقتی  های اعجوبه با  وی  سینه  ، در باال قرار دارد و سپس شده  آفریده  آفرینش  عجایب

 قرار  دوم  سر در مرتبه ها و کبد ـ بعد از ، شش ـ مانند قلب  است  آن  در اندرون  که

،  آن  و محتوای  آنها، باز شکم  آسای شگفت  ساختاری  ها و ترکیبدست  ، بعد از آن گرفته

  . از این آن  پاها و وظایف  سرانجام و  آن  مربوط به  و دستگاههای  تناسلی  آلت  سپس

وجود   در دیگر مخلوقات  زیرا هر چه  اصغر است  عالم  اند: انسان گفته  فالسفه  جهت

 «. است  یدهگرد  در او جمع  تنهایی دارد، به

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
  بهترین را در  یعنی: ما انسان «بازگردانیدیم  پستی  مراتب  ترین پست  او را به  سپس»

عمر   ترین پست  او را به  و سپس  آفریدیم  و هیأت  قوام  و در نیکوترین  و صورت  شکل
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  و نیرومندی  انیاو بعد از جو  انسانی  و انحطاط قوای  و خرفتی  و پیری  ضعف  که

  کم  وی  گردد وعقل می  تمیزی بی  کودك  چون  تا بدانجا که  ، باز گردانیدیم اوست

تر و  و ضعیف  کودکان گیر، زمین  ، بیماران و فروماندگان  ناتوانان«  سافلین»شود.  می

  بنده  چون»است:   آمده  شریف  اند. در حدیث کهنسال  آنها پیرمردان  تر از همه فرومانده

  در حال  نویسد که را می  مزدی  او همان  برای سفر برود، خداوند  بیمار شود یا به

  که  است  آمده  قدسی  شریف  حدیث در  همچنین«. کرد می  خود عمل  و اقامت  صحت

  که  برابر آنچه و او مرا در  را مبتال کردم  از بندگانم  مؤمنی  بنده  چون»فرمود:  خداوند

  همانند روزی  اش او از بستر بیماری ، قطعا گفت  بودم سپاس  کرده  مبتالیش  بدان

  به)  . پروردگار عزوجل از گناهان  ؛ پاك است  او را زاییده  مادرش  خیزد که برمی

  این  و او را به  را مقید گردانیده  خویش  بنده  این  که  بودم  گوید: من می (موکل  فرشتگان

  از این  قبل  گردانید که  را جاری  چیزی  همان( از عمل)او   برای  پس  کردم مبتال  بیماری

 «.کردید می  جاری

  شکل  و بهترین  حال  او را در نیکوترین خداوند  که  است: انسانی  این  معنی  قولی  به

شود  می  بازگردانیده  حیوانی  هرگونه  بدتر و فروتر از حال  ، به است  آفریده  و صورت

از افراد   بعضی ، مراد از انسان  صورت  پیوندد. در این می  فرود دوزخ  فرودین  زیرا او به

جریر  اختیار ابن  که را  اول  و معنی  را برگزیده  دوم  قول  کثیر این کفارند. ابن  که  است  آن

از   مؤمنان  ایاستثن  صورت  بود، در این  اول  اگر مراد معنای»گوید:  و می  ، رد کرده است

 «.شوند می  و خرفت نیز پیر  از مؤمنان  نیکو نبود زیرا بعضی (بعد  در آیه)  آن

بسیار پیر  صخدا   رسول  در زمان  است: چند تن  آمده  آیه  نزول  سبب  در بیان

  یافته  کاهش  عقلهایشان  بودند تا بدانجا که  گردیده  فروماندگان  و فروتر از همه  وفرتوت

  آنان  حکم  شریف  از نظر شرع  کردند که  سؤال ص  حضرت  از آن  اصحاب  د پسبو

  که  است این  فرمود. یعنی: حکم  را نازل  عذر آنان خداوند  بود که  ؟ همان چیست

اند،  کرده می  عمل  بدان  عقلهایشان  رفتن  از بین  قبل  که  اعمالی  مزد همان  ایشان  برای

 گیرد. می  تعلق
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 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   
  به  اینان  پس «اند کرده  شایسته  اند و کارهای آورده  ایمان  که  مگر کسانی»

 در خداوند  برین  بهشت  به  شوند بلکه نمی  بازگردانیده  دوزخ  یعنی«  السافلین اسفل»

 «منت  بی  است  یپاداش  آنان  برای  پس»شوند  می  بازگردانیده«  علیین  اعلی»

  هرکس»گوید:  عنهما می هللا رضی  عباس . ابن طاعتهایشان  پاداش  عنوان ناپذیر به وگسست

«. شود نمی  برود، بازگردانیده  بین از  عقلش  که  از خرفتی  حالتی  بخواند، به  قرآن

 گردد. بازنمی  حالی  چنین  پرهیزکار در دنیا نیز به  ، مؤمن بنابراین

، « السافلین اسفل»  به  انسان  مراد از بازگردانیدن  که  کثیر است ابن  مؤید سخن  یهآ  این

 . است  در آخرت  دوزخ  کفار به  بازگشت

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 انسان  یعنی: ای «دارد؟ روز جزا وامی  تکذیب  چیز تو را به  چه  بعد از این  پس»

  اوست و هم  است  ساختار آفریده  ر نیکوترینتو را د خداوند  دانستی  که  منکر! اکنون 

رستاخیز و جزا   دارد که چیز تو را وا می  چه  گرداند پس فرود برمی  فرودین  تو را به  که

! بعد صمحمد   ای . یعنی است ص  اکرم  رسول  برای  قولی: خطاب  ؟ به را منکر گردی

 کند؟. می  تکذیب تو را  انانس  و گویا، باز کدامین  قاطع  دالیل  از ظهور این

 

 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   
 ؟ خویش  در عدل  در قضا و هم  هم «نیست  حاکمان  ترین کننده آیا خداوند حکم»

 ساختار  و با بهترین  و زیبایی  نیکویی  را به  او انسان  رو که  ؛ ازآن هست  که  شک بی

  را به  افگند و مؤمنان  رود دوزخف  را در فرودین  خویش  و منکران  کافران  آفرید، سپس

  مظلومان دارد تا را برپا می  قیامت  که  اوست  از عدل  بخشید؛ پس  بلند برتری  درجاتی

ژ از شما  یکی  چون»است:  آمده  شریف  بستانند. در حدیث  را از ظالمان  داد خویش

ید رسد، با می ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ آخر آن:   خواند و به را می ژٱ  ٻ  
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  الحاکمین  احکم  تعالی  حق  که  است  چنان  الشاهدین: نه  من  ذلک  نا علیأو  بلی»بگوید: 

«. امر از گواهانم  بر این  و من  هست  نباشد بلکه
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 ﴾ علق  سوره ﴿
 . است  ( آیه13)  و دارای  است  یکم

 

را با   آن  سبحان  دایشد زیرا خ  نامیده«  قلم»یا « اقرأ»، « علق«  سوره  این تسمیه:  وجه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ اش:  فرموده

  شده  نازل  آیات  ، اولین سوره  صدر این  که  ذکر است  . شایان است  آغاز نموده ژ... ڑ

  در میان ص  حضرت  آن  دعوت بعد از انتشار  سوره  این  باشد اما بقیه می  کریم  قرآن

 شد.  ، نازل دعوت  علیه  و بروز تحریکاتشان  یشقر

عنها  هللا رضی  ، از عائشهصخدا   بر رسول  وحی  آغاز نزول  چگونگی  در خصوص

  بر رسول  که  رسالت و  وحی  چیز از مقدمات  نخستین»فرمود:   که  است  شده  روایت

  که دیدند مگر این نمی  رؤیایی  هیچ  بود و ایشان  صادق  آشکار شد، رؤیای صخدا 

در   گزینی خلوت  به  اشتیاق  ، سپس پیوست می  تحقق  بود و به  روشن  صبح  مانند سپیده

کردند و  می  عبادت  در آن  متعددی  رفتند و شبهای غار حرا می  به  پدیدار شد پس  ایشان

  جهشد، نزد خدی می  سپری  مدت  آن  گرفتند. و چون برمی  شبها توشه  آن  برای

را   در غار حرا ایشان  وحی  نزول  که گرفتند. تا این برمی  گشتند و مجددا توشه بازمی

 صخدا   رسول«.  آمد وگفت: اقرأ: بخوان  در غار نزد ایشان  غافلگیر کرد زیرا فرشته
 مرا در  فرشته  . پس نیستم  خواننده  گفتم: من  فرشته  در پاسخ»کنند که:  می  خود حکایت

  رهایم  گاه آن  افتادم  زحمت  به  داد که  فشارم  چسباند و آنچنان  خودش  و به  تگرف بر

مرا فشرد تا بدانجا   بار دوم  . سپس نیستم  خواننده  من ! گفتم: کرد و گفت: اقرأ: بخوان

  ! سپس نیستم  ! و گفتم: خواننده کرد و گفت: اقرأ: بخوان  رهایم ، باز افتادم  در زحمت  که

چ  چ  چ  ژ کرد و گفت:   ، باز رهایم افتادم  در زحمت  فشرد تا بدانجا که مرا  سوم بار

«.   ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

  سخت  واقعه  از این صخدا   رسول  که در حالی»افزاید:  عنها می هللا رضی  عائشه

  در جامه آمدند و گفتند: مرا  لرزیدند نزد خدیجه ر خود میبودند و ب  گردیده  مضطرب

فرو   اضطرابشان پوشانیدند تا  لحافی  بر ایشان  درپیچانید! پس  درپیچانید، مرا در جامه



 

0099 

  وی  غار را به  ؟ و ماجرای است  شده  ! مرا چه خدیجه  فرمودند: ای  گاه آن  نشست

گفت:   ایشان  به  خدیجه . گردیدم  بیمناك  شتنکردند و افزودند: حقیقتا بر خوی  حکایت

او هرگز   سوگند که خدا باشید زیرا به  باید خوشحال  نباشید بلکه  ! هرگز بیمناك نه

و   راستی  آورید، به جا می به را  رحم  صله  هستید که  کند، شما کسی شما را خوار نمی

  را به  دارید، میهمان را برمی  انو ضعیف  ناتوانان  گویید، بار مشکل می  سخن  درستی

  خدیجه  و مددکارید. سپس یار  حق  و قضایای  کنید و بر حوایج می  پذیرایی  نیکویی

  نصرانی  در جاهلیت  برد که  پسر عمویش  نوفل  بن  را نزد ورقه  عنها ایشان هللا رضی

  خواسته خدا  را که  چیزهایی  و از انجیل  نوشت را می  و عبری  بود و خط عربی  شده

  بود. خدیجه  نابینا شده  بود که  پیرمرد کهنسالی  وقت  بود. و او در آن  بود، نوشته

  گوید؟ ورقه می  چه  بشنو که  ات برادرزاده ! از پسر عمویم  گفت: ای  وی  عنها به هللا رضی

را   آنچه صخدا   ؟ رسول ای دیده  ! چه برادرم گفت: پسر صخدا   رسول  به  خطاب

بر   که  است  ناموسی  همان  گفت: این  بازگفتند. ورقه  وی  بودند، به  در غار دیده

  تا به)  بودم می  اندام چابک  جوانی  در عهد رسالتت  من  کاش  شد. ای  نازل  موسی

  زنده  کنند، من می  تو را اخراج  قومت  که  هنگامی  کاش  ای (خاستم می بپا  دعوتت  یاری

 ! گفت: آری  هستند؟ ورقه  من  کننده  اخراج  فرمودند: آیا آنان صخدا   رسول . باشم

مورد   که ، نیاورد مگر این ای آورده (و رسالت  از وحی)تو   را که  مانند آنچه  مردی  هیچ

  یاری  تمام  قوت  ، تو را به باشم  روز زنده  آن  و اگر من  گرفت قرار  و دشمنی  تعدی

شد   سست نیز  دیگر وحی  سوی  . از آن درگذشت  ورقه  نپایید که  دیری  داد. پس  خواهم

گرفتند  قرار در فشار  و چنان  شده  اندوهگین  سخت  وحی  از انقطاع صخدا   و رسول

  قله  به  که  هرگاه افگنند. اما  پایین  به  کوهها رفتند تا خود را از آن  قلل  بار به  چندین  که

  دید ایشان  در معرض  کنند، جبرئیل  پرتاب  پایین  به  رفتند تا خود را از آن می  کوهی

با   . ایشان خداوند هستی  فرستاده تو  که  راستی  محمد! به  گفت: ای شد و می آشکار می

دیر   بر ایشان  باز وحی  گشتند. ولی بازمی  خانه  گرفتند و به می  آرام  جبرئیل  سخن  این

  به  کنند. اما چون  پرتاب  پایین  به  رفتند تا خودرا از کوه می  کوه  و بار دیگر بهکرد  می

  ایشان  را به  مانند آن  شد و سخنی می  نمایان  ایشان بر  رسیدند، جبرئیل می  کوه  قله

 «. گفت می
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 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
. یا  کنی می آغاز  پروردگارت  نام به  که درحالی  یعنی: بخوان «پروردگارت  نام به  بخوان»

  حق  که این  دلیل . جویی می  یاری  پروردگارت  از نام  که درحالی  است: بخوان  این  معنی

  ، این اهلل( نگفت الرحیم(، )باسم  الرحمن  اهلل  و مانند )بسم  گفت ژچ  چ  ژ   تعالی

  باری  ربوبیت  حقیقت  به را  و بنده  است  و تربیت  پرورش  مفید معنی«  رب»که:   است

  و منافعت  مصالح  داد و به  تو را پرورش  که آن  نام به  کند. یعنی: بخوان می  متوجه  تعالی

  بر طاعت  کند و هم می  داللت بیشتر  و الفت  بر انس  تعبیر، هم  این  ورزید. پس  عنایت

  خود را با این خداوند  پس «یدآفر  که»  آن  نام به  ! بخوان . آری تر است برانگیزاننده

  آفرینش  بیاورد زیرا نعمت  یادمان  را به  آفرینش  کند تا نعمت می  ما وصف  برای  صفت

تو را   که  خداوندی  نام به  پیامبر! بخوان  یعنی: ای . آنهاست  نعمتها و بزرگترین  اولین

را   کائنات  که  زیرا ذاتی  نویسنده  هو ن  ای بوده  خواننده قبال نه  ، هر چند که است  آفریده

  را در تو ایجاد نماید. اما سؤال  خواندن  قدرت  که  تواناست امر نیز  ، بر این است  آفریده

پروردگار   کونی  باشد که: آیات  بسا مراد این بخوانند؟ چه  چه صپیامبر   که  است  این

 کند. می  بحث  کونی  از آیات  سوره  . زیرا این را بخوان

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
  خون  باشد، آن  روان  و اگر خون  است  بسته  علق: خون «آفرید  را از علق  انسان»

باشد زیرا  می  جنین  از اطوار آفرینش  طوری  بسته  خون  که  است  . گفتنی است«  مسفوح»

  بسته( که  )خون  قهعل  را به  نطفه  آن خداوند  ، سپس است  ابتدا از نطفه  جنین  آفرینش

پاره(   )گوشت  مضغه  به  علقه  گاه کند آن می  ، متحول جامد است  از خون  ای قطعه  گویی

  آفرینش  خلعت  برآن  و سپس  است  از گوشت  ای قطعه  گویی  که  کند چنان تطور می

 رد.گی خود می  به  انسانی ، ساختار و هیأت  و از نظر شکل  شده  پوشانده  انسانی
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 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
  خواندن تو از  به  را که  یعنی: آنچه «است  کریمان  و پروردگار تو کریمترین  بخوان»

،  دستور داده  خواندن  تو را به  که  پروردگاری  که و بدان  کن  ، عملی ایم دستور داده

تواند  نمی  سریهم او  با کرم  بزرگواری  هیچ  که  است  زیرا او کریمی  است  ترین گرامی

)ناخوان(   تو امی  که در حالی  دهد تا بخوانی می  تو امکان  به  که  اوست  کرد و از کرم

 . هستی

 

 ژ  ژ  ڑ      ڑ  
و   نویسندگی  انسان  به  قلم  وسیله یعنی: به «آموخت  علم  قلم  وسیله  به  که  کس  همان»

.  است  انسان  برای  عزوجل  خدای  انباز ج  بزرگی  بس  نعمت  قلم  . پس آموخت  دانش

لذا   یافت می  سروسامان  ای زندگی  گردید و نه پایدار می  دینی  نبود، نه  قلم  اگر این

 گردیده  رهنمون  نور علم  سوی به  جهل  از تاریکی  قلم  وسیله را به  مردم خداوند

  و کتب  پیشینیان  سخنان بار وو اخ  نشده  مرتب  ، احکام نگردیده  تدوین  و علوم  است 

  جهانی  و اگر بتوانیم  و قلم نوشتن  وسیله مگر به  نرسیده  ضبط و ثبت  به  الهی  شده نازل

،  جهان  آن  شک ، بی کتابی  و نه  نوشتن  باشد، نه  قلمی  نه  در آن  که  و تصور کنیم  را تخیل

  شوم  سیاه  و سایه  افگنده  سو طناب هجا وهم در همه  در آن  جهل  خواهد بود که  جهانی

  و دانشهای  است  عقیم  ، معرفت بسته  جهان  در آن  که طوری به  است  خود را گسترانده

از   شود و نه می  منتقل  دیگران  به  نه  منجمد، که  و افکارشان  و آداب  و تجارب  پیشینیان

  های داشته  اندك  و آن  و تحریف  ا نقصب  و همراه  قلت  رود مگر به می  جایی  به  جایی

و دیگر   رسیده  پایان به  درگذار زمان  انسداد معرفتی و  نیز بر اثر انجماد فکری  علمی

 ماند. نمی  باقی  وجودی  هستی  در عرصه  آن  برای

شوند  می و ماندگار  مانده  باقی  و آداب  علوم  شک  ، بدون و قلم  اما با وجود نویسندگی

 هللشاءا ما  الی پیماید و را می  نوینی  آنها فرازهای  بر زیربنای  پیوسته  و آداب  علوم  و کاخ

و رشد   برآورده تمدنها سر  که  است  ای بستر و زمینه  شود؛ در چنین می  افزوده  بر آن

 کند، از انتشار پیدا می  شوند و هدایت حفظ می  و ادیان  کنند، افکار اعتال و ارتقا یافته می
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و   خواندن  سوی به  دعوت را با  اسالم  دعوت خداوند  که  برانگیز نیست رو تعجب این

  وی  ها و آیات از نشانه  بزرگ  دو نشانه  و نوشتن  خواندن  که  حقیقت  این  و بیان  نوشتن

و   است اند، آغاز نموده شده  آورده او فرود  رحمت  باشند و از خوان می  در خلقش

  نوشتن  داند و نه را می  خواندن  نه  که  است  امی  عربی  که درحالی ص  حمد پیامبرشم

  خوانده  که  ؛ قرآنی است  او قرآن  معجزه  که  شده  برانگیخته  رسالت  به  را، درحالی

  را از امتی  خویش  امت  زودی به  کتاب  این شود و او با می  نوشته  که  شود و کتابی می

و   علم  فضایل  تمام  به  که  خواهد کرد، امتی  متحول دانشمند و دانا  امتی  به  و ناخوان  امی

  بر این  خویش  نعمت  با این  که  حال  در همان خداوند  که . چنان است  آراسته  دانش

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ژ فرماید:  می  گذارد، چنین می  منت  امت

  که  کس  آن  اوست»:  ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

خواند  می  او را بر آنان  آیات  که  را برانگیخت  از خودشان  پیامبری  کتاب بی  قوم  در میان

 در  در گذشته  آموزد و حقا که می  و حکمت  کتاب  آنان  دارد و به می  شان پاکیزه و

  که  چیزی  اولین»است:   آمده  شریف  ثدر حدی«. 2 جمعه/« »بودند  آشکاری  گمراهی

  قیامت تا روز  را که  هر چه  ! و قلم او گفت: بنویس  به  بود سپس  آفرید قلم خداوند

 «. است  عرش  در ذکر، فوق هللنزد ا  قلم  پس  دهد، نوشت می  روی

 

 ک  ک  ک  ک   گ  گ  
  اموری  قلم  وسیله به خداوند یعنی: «او آموخت  به  دانست نمی  انسان  را که  آنچه»

 . دانست چیز نمی  از آنها هیچ  انسان  که  آموخت  انسان  را به

 

 گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  
را  اگر خود  یعنی: انسان «ورزد می  نیاز ببیند طغیان خود را بی  که همین  آدمی  حقا که»

و  استکبار  گذرد و بر پروردگارش یتوانگر ببیند، از حد م  خویش  و نیروی  مال  به

 ورزد. می  طغیان
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  میان گفت: آیا محمد در  مشرکان  به  ابوجهل  که  است شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

اگر   که  وعزی  الت  ! گفت: سوگند به گذارد؟ گفتند: آری می  را بر خاك  اش شما چهره

  را در خاك  اش وچهره  خود کرده  دهایرا در زیر لگ  کند، گردنش می  او چنین  ببینم

. یعنی:  ژ ...گ  گ    ڳ  ڳ ژ فرمود:   را نازل  آیات  این خداوند  ! پس لوالنم می

و   داده  نسبت  سبحان  خدای  به را  و نیرومندی  مال  طغیانگر، این  انسان  آن  که این  جای به

 دارد. بر می  طغیان  و سر به  دهکر  نعمت  آنها شکر بگزارد، کفران  او را در قبال

 

 ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  
  انسان  ای  . پس غیر وی  سوی به  نه «پروردگار توست  سوی به  ، بازگشت در حقیقت»

و در   آورده گرد را از کجا  مال  آن  امر که  این ، تو را بر پروردگار متعال  که طغیانگر! بدان

 کند؟ می  ه، محاسب ای کرده  خرج  راهی  چه

 کند: می او را ذکر  از طغیان  ای کافر، نمونه  انسان  طبیعت  بعد از بیان  تعالی  حق  سپس

 

 ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  
  در این«  أرأیت»  که  ذکر است  . شایان خبر بده  من  ! بهصمحمد   یعنی: ای «آیا دیدی»

  و سرزنش  ، تقبیح آن و مراد از  است  واداشتن  بتعج  به  برای  دیگر هر سه  و دو آیه  آیه

خبر   من  ! به باشد. آری می بار برانگیز و سرزنش تعجب  کارش  که  است  عملی  مرتکب

  اولین  این «گزارد؟ می نماز  که  گاه را آن  ای بنده  داشت باز می  که  کس  از آن»  بده

باز   که  شد، مراد از کسی ذکر  نزول  سبب  یاندر ب  که . چنان است  از مظاهر طغیان  نمونه

  رسول  که  است  شده  روایت اند.ص، محمد  و مراد از بنده  است  ، ابوجهل داشت می

  بن  ابوجهل  عمر، یا به  را به  اسالم خدایا!»دعا کردند:   چنین  الهی  بارگاه  به صخدا 

محمد! تو   فرماید: ای می  پیامبرش به خداوند  گویی  پس«.  بخش  عزت  هشام

  او از نماز که  که  شود در حالی عزیز می  ابوجهل  آوردن  با ایمان  اسالم  که  پنداشتی می

بود   ، ابوالحکم ابوجهل  که: لقب  است  دارد. نقل بازمی ، است  اسالم  از ارکان  رکن  اولین

  را از خدمت  بندگان  که  حالی در  سزاوار اوست  لقب  این  شد: چگونه  گفته  پس
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  آمده  خواند؟ در روایات فرامی  جمادی  پرستش  را به  و آنان  بازداشته  پروردگارشان

خوانند.  می  از نماز عید، نماز نفل  قبل  را دید که  کسانی  در مصلی    علی  که  است

شد:   او گفته  . بهبخوانند  از نماز عید نماز نفل  قبل صخدا  رسول  که  ندیدم  فرمود: من

  حق  خطاب  این  در تحت  که  ترسم ؟ فرمود: می داری بازنمی  را از نمازگزاردن چرا آنان

را   ای بنده  داشت بازمی  را که  کسی  آیا دیدی»:   ژ  ...ڻ   ڻ  ۀ ژ شوم:   داخل  تعالی

  نازل  ابوجهل هرچند در مورد  آیه  گویند: این علما می«. گزارد؟ نماز می  که  گاه آن

  نازل  خطاب  این بازدارد، در خداوند  را از طاعت  مردم  که  هر کس  ولی  است شده

 . است  ، شریک ابوجهل  در شأن  شده

 

 ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  
نماز   کننده  منع  طاغوت  این  از حال  من  به  ! همچنینصمحمد   یعنی: ای «آیا دیدی»

  شود: ای می  چنین  معنی  صورت  در این  ، که کافر است  برای  قولی: خطاب . به خبر بده

بر »  داری بازمی  خواندن نماز او را از  کهصمحمد  «اگر  که»  خبر بده  من  کافر! به

  ، توحید و عمل اخالص  یعنی: به «امر کند  پرهیزگاری  باشد، یا به  هدایت  طریق

او را از   هم پرهیز کرد، آیا باز  دوزخ  از آتش  توان می  آن  وسیله به  امر کند که  ای شایسته

  اکثر مفسران  که باشد ـ چنان صخدا  رسول  برای  ؟ و اگر خطاب داری کار بازمی  این

اگر   که  از نماز خبر بده  بازدارنده  طاغوت این  از حال  من  است: به  چنین  آنند ـ معنی بر

  بهتر از آن  کار برایش  کرد، آیا این امر می  تقوی  بود، یا به می  و صواب  هدایت  در راهاو 

 بهتر بود.  دهد؟ قطعا برایش  فرمان  بتان  پرستش  به باز دارد، یا خدا  از راه  نبود که

 

 ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
از  «برتابد  کند و روی  انکار پیشه»  هلابوج «اگر  که» صمحمد   ای «آیا دیدی»

  این  باشد معنی  ابوجهل  متوجه  . و اگر خطاب ای آورده  همراه  تو به  که  و آنچه  ایمان

مگر » باشد؛  رویگردان  دروغگو یا از حق صاگر محمد   که  خبر بده  من  است: به

  سبب  اورا به  پس  است  آگاه  وی  احوال  به یعنی: خداوند «بیند؟ خدا می  که  ندانسته



 

0058 

  ؟! بنا بر وجه بازداری  تو او را از نمازش  که  است  نیازی  کند؟ لذا چه می  مجازات  آن

  وسیله  کافر به  شود: آیا این می چنین  ، معنی است صمحمد   متوجه  خطاب  دیگر که

  ناظر است  زشتش  مالاع  این بر خداوند  داند که بیند و نمی خود نمی  و اندیشه  عقل

داند،  اگر می  کند؟ پس می  و مجازات  محاسبه  وجنایاتش  برابر جرایم او را در  زودی و به

 شود؟.  را مرتکب  ننگینی  همچو اعمال  که است  کرده  جرأت  چگونه

 

 ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  
 «بازنایستد اگر»  باید بداند که پندارد، او می  بازدارنده  طاغوت  این  که «نیست  ، چنان نه»

  خود دست  ناصواب  های واندیشه  اعمال  اگر او از این  که  الوهیتم  یعنی: سوگند به

  دوزخ  به و او را «بگیریم  او را سخت  پیشانی  موی  البته»نیاید؛   هوش برندارد و به

  را که  پیشانی  این  یعنی: صاحب «را  پیشه گناه  دروغزن  پیشانی  موی»؛  درافگنیم

  گناه  ارتکاب از  که  کسی  ، این است  و نکوهیده  اندیشه پروا، بی ، خطاکار، بی دروغزن

 . سر است  جلوی  ندارد. ناصیه: موی  عاری و  ننگ  کند و هیچ نمی  پروا و اندیشه  هیچ

 

 ائ  ەئ   ەئ  
نشینند و  می  در آن  قوم  که  است  محلینادی:  «خود را فراخواند  نادی  باید اهل  پس»

را   و کسانش  قبیله و  ، قوم طاغوت  آیند. یعنی: باید آن می  هم گرد  در آن  و قبیله  خانواده

  من  یاری  هال! به  دردهد که  بانگ  و بر آنان  فراخوانده  خویش  و پشتیبانی  کمک  به

 کنند!!  و یاری  بشتابید تا او را کمک

آیا  گفت: صخدا   رسول  به  ابوجهل  که  است شده  نقل  کریمه  آیه  نزول  سبب  اندر بی

  مجلس  )مکه( از نظر اهل  وادی  این  کسان  بیشترین  من  که  در حالی  کنی مرا تهدید می

 شد.  نازل  آیه  این  ؟! پس هستم  و پشتیبانان  و یاران

 

 

 



 

0050 

 وئ  وئ      ۇئ  
 را  زبانیه  زودی  ما نیز به»خود را فراخواند؛   و قبیله  قوم  کهپیامبر! بگو   ، ای آری

باشند.  می  جهنم  آتشبان  اند که خشن  سختگیر درشتخوی  زبانیه: فرشتگان «خوانیم فرامی

  درشتخوی  خشن  فرشتگان  فراخواند و ما این  کمک  را به  و یارانش  یعنی: او قبیله

عنهما  هللا رضی  عباس بیفگنند. ابن  سوزان  و در آتشرا تا او را بگیرند   پنجه قوی

  پنجه قوی  فرشتگان خواند، قطعا را فرامی  مجلسش هم  گروه  اگر ابوجهل»گوید:  می

 «.گرفتند ، آشکارا او را می موصوف

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
حاشا  ند کرد ونتوا  را عملی  تهدیدش  اندیشه بی  پروای بی  دروغزن  هر گز این «زنهار»

  که  در آنچه «نکن  از او پیروی»  باشد؛ پس  تو داشته  را به  گزندی  رسانیدن  او یارای  که

  نمازت  یعنی: به «کن  و سجده»  او پایدار باش  خواند و بر نافرمانی فرامی  آن  تو را به

او   ، یا در بازداشتن هیبد  اهمیتی  او کمترین  به  که آن ، بی بده  ادامه  عزوجل  خدای  برای

و   با طاعت  سبحان  خدای  سوی به «بجوی  و تقرب»  یابی  گرایش  سویش از نماز، به

  ذیل  شریف  کرد، در حدیث تعبیر«  سجده«  از نماز به  تعالی  حق  که این  . دلیل عبادت

  است  حالتی ، پروردگارش  به  بنده  حالت  ترین داشته  و دوست  نزدیکترین»است:   آمده

  ! سجده آری«.  است  نهاده  زمین بر  کنان سجده  تعالی  حق  برای  در آن  اش پیشانی  که

و از آنجا   است  پروردگار سبحان  پیشگاه در  و ذلت  از عبودیت  ، نمادی بر زمین  کردن

  باشد پس متصور نمی  مقداری  آن  برای  که  است  عزتی  چنان  دارای خداوند  که

در   . همچنین شوی نزدیکتر می  بهشتش  به ، دور گردی  وی  صفت  از این  هرچند که

را   پروردگارتان  ؛ پس اما رکوع»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

  است  سزاوار آن  دعا بکوشید زیرا سجده  به  آن در  ؛ پس  کنید و اما سجده  تعظیم  آن در

 «.شود  مستجاب  در آن  دعایتان  که



 

0059 

 ﴾ قدر  سوره ﴿
 . است  ( آیه5)  و دارای  است  یکم

 

  یعنی« قدر» ، است  گردیده  نازل  در آن  قرآن  قدر که  شب  نام به  سوره  این تسمیه:  وجه

ٱ  ٻ  ٻ  ژ فرماید:  می آن  در مطلع  سبحان  خدای  که شد چنان  نامیده  و عظمت  شرف

 . ژٻ  ٻ  

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ
  دارای و  بزرگ  را در شبی  یعنی: ما قرآن «کردیم  قدر نازل  را در شب  همانا ما آن»

« قدر«  آن  عظیم  و منزلت  شرف  سبب را به  آن  . پس ایم کرده  نازل  عظیم  قدر و منزلتی

را   چیزهایی  همه  سبحان  خدای  که  است  قدر این  به  آن  دیگر نامگذاری  نامیدند. دلیل

کند.  می  ریزی برنامه مقدر و  شب  ، در آن است رفته  بر آن  آینده  تا سال  وی  مشیت  که

  که  است  معنی  باشد، بدین می  رمضان  مبارك  های از شب  قدر که  در شب  قرآن  نزول

  از آسمان  نآ  نزول  شد ولی  دنیا نازل  آسمان  محفوظ به  از لوح  شب  تماما در این  قرآن

 صخدا   بر رسول  سال  وسه بیست  ظرف نیاز در  برحسب  بود که  تدریجی  دنیا نزولی
 صخدا   رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  گردید. در حدیث  نازل

شهرمباركشهررمضانقدجاءكم»فرمودند:  تفتحصيامهعليكماهللافترض، بوابأفيه،

حرمشهر،منلفأخيرمنةليل،فيالشياطينفيه،وتغلالجحيمبوابأفيهوتغلقةالجن

فقدحرم   در آن  خداوند متعال  که  مبارك  بر شما آمد، ماهی  رمضان  ماه  : اینکخيرها

  بسته  دوزخ  باز و درهای  بهشت  درهای  ، در آن گردانیده  را بر شما فرض  اش روزه

بهتر از هزار   که  شوند، در شبی می  داده در قید و زنجیر قرار  شیاطین  شود و در آن می

  شده  گردانیده  محروم (از هرخیری)  گمان شد، بی  محروم  ازخیر آن  ، هر کس است  شب

يماناواحتسابا،غفرلهإالقدرةليلقاممن»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  است



 

0052 

 (نماز و نیاز  برای)قدر را   شب  قصد قربت و به  ایمان  از روی  : هر کسذنبهمنتقدمما

 «.شود می  آمرزیده  بر وی  است  گذشته  از گناهانش  که  ، آنچه خاست پا به

  که  آنچه باشد اما می  قدر، مختلف  شب  در تعیین  وارده  احادیث  که  ذکر است  شایان

باشد؛ و  می  سال هر  رمضان  وهفتم بیست  قدر، شب  شب  که  است  این اکثر علما برآنند،

ندارد.   کند و شعاعی می  سپید طلوع  خورشید در بامداد آن  که  است  این  آن  از عالمات

  درباره صخدا   رسول  که  است  آمده  هللعبدا جابربن  روایت  به  شریف  در حدیث

قدر در   ساختند. شب  فراموشم را  اما آن  ر را دیدمقد  شب  من»قدر فرمودند:   شب

و سپید،   سرد، روشن  و نه  گرم  ، نه معتدل  است  و شبی  است  اخیر رمضان  دهه  شبهای

  صبحش  که آید تا آن نمی  بیرون  شیطان  شب  تابد. آن می  تمام  ماهی  در آن  که  گویی

  قدر، ضعیف  شب  خورشید در صبحگاه: »است  آمده  دیگری  در روایت«. گردد  روشن

  بیرون  از خانه صخدا   رسول  که  است  شده  روایت«. شود می ظاهر  رنگ  و سرخ

  در کشمکش  باهم  اثنا دو مرد را که  قدر خبر دهند؛ در این  شب از  مردم  شدند تا به

  شب  داشتن  ر پنهاند  کردند. حکمت  خبر را فراموش  آن  یافتند پس برابر خود بودند در

  طاعات  به  تا مکلف  است  و روز قیامت  وفات  وقت  داشتن  در پنهان  حکمت قدر مانند

  و سستی  بیفزاید، غفلت  راه  و جد و جهد خود در این  کوشی و بر سخت  کرده  رغبت

 ننماید.  تکیه  مخصوصی  و بر شب نکند

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  
  شب  شأن  و بزرگداشت  تفخیم  برای  استفهام «؟ قدر چیست  شب  که  دانی  و تو چه»

زیرا   ای نکرده  قدر را درك  شب  و شرف  فضل  نهایی  و پایه  ، یعنی: تو مرتبه قدر است

ار در هز  نیک  عمل ، بهتر از در آن  نیک  یعنی: عمل «است  قدر بهتر از هزار ماه  شب»

 در آنها نباشد.  قدری  شب  که  است  ماهی

را   صبح تا  شب  بود که  مردی  اسرائیل بنی  گوید: در میان می  نزول  سبب  مجاهد در بیان

و او هزار  کرد جهاد می  با دشمن  روز نیز تا شب  سپس  خاست پا می  کرد و به احیا می



 

0059 

  که  است  ماهی قدر بهتر از هزار  شبفرمود:  خداوند  کرد. پس  نمط عمل  بر این  ماه

 داد.  انجام  صالح  مرد در آنها عمل  آن

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  
 اذن  به  با روح  فرشتگان  در آن»که:   است  این  قدر بر هزار ماه  شب  برتری  سبب

 یعنی: فرود «هر امری  برای»  زمین  سوی از آسمانها به «آیند فرود می  پروردگارشان 

  آینده  را تا سال  آن خداوند  که  هر امری  به  دادن  و سامان  پرداختن  آیند برای می

«  فرشتگان»  و هرچند کلمه  است  . روح: جبرئیل است کرده  حکم  آن  مقدر و به

  شد پس  ییادآور مخصوصا نیز  شرفش  فزونی  سبب  از او به  شود ولی او نیز می  شامل

  که  است  این  فرشتگان  آمدن . از فواید فرود است  بر عام  خاص  عطف  از باب  این

  بودند همچنین  آسمانها ندیده  اهالی  در میان  بینند که را می  طاعاتی  انواع  در زمین  ایشان

آنها نزد   و زاری  ناله  شنوند که می را  کارانی گنه  و زاری  فریاد ناله  آنها در زمین

دیگر  یک  به  حال  در این  پس  است  مسبحان  تسبیح  تر از زمزمه داشته دوست خداوند

ما   تر از تسبیح داشته نزد پروردگار ما دوست  که  را بشنویم  گویند: بیایید صدایی می

 باشد. می

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   
خیر  و  سالمتی  شب  آن  نی: تمامیع «است  سالمتی  فجر محض  طلوع  تا دم  شب  آن»

  در آن  فرشتگان  آمدن ، فرود دم سپیده  دمیدن  و تا هنگام  نیست  در آن  شری  و هیچ  است

فرود   از آسمان  دم سپیده  تا طلوع  و پیاپی  گروه آنها گروه  که  طوری شود به نمی  قطع

  شیطان  که  است  سالمی  ، شب شب  آن»گوید:  می  کریمه  آیند. مجاهد در تفسیر آیه می

  گفتن  ، سالم مراد از سالم»گوید:  می  شعبی«. برساند  گزند و آزاری  تواند در آن نمی

شود تا  می  خورشید پنهان  که  هنگامی از  قدر است  مساجد در شب  بر اهل  فرشتگان

 «.کند می  بامداد طلوع  که  گاه آن



 

0055 

 ﴾ بينه  سوره ﴿
 . است  ( آیه8)  رایو دا  است  یدنم

 

ڄ  ژ تعالی:   حق  فرموده  با این  شد که  نامیده«  بینه«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

. در  است  شده  افتتاح  ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    

  به صخدا   رسول  که  است  آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  حدیث

ڄ  ڄ  ڃ  ژ   سوره  که است دستور داده  من  به خداوند»دند: فرمو کعب بن ابی

؟  است  برده  نام  از منخداوند  گفت:  . ابی را بر تو بخوانم  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  

 «. گریست (از شوق)  ! پس فرمودند: آری

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  
  عرب  یعنی: مشرکان «و مشرکان»  صارییعنی: از یهود و ن «کتاب  از اهل  کافران»

  خویش بردار از کفر و دست «شونده جدا»  و غیر آنها از مشرکان  پرستشگر بتان

و هویدا   را روشن  حق  که  است  بینه: هر چیزی «بیاید  بینه  بر آنان  که  نبودند تا وقتی»

و   رنگ کفار از هر. یعنی:  است ص، یا محمد  در اینجا قرآن  گرداند و مراد از آن

نیستند تا  بردار دست  خود در دین  و اختالف  باشند، هرگز از کفر و شرك  که  قماشی

متمایز   باطل را از  حق  در امر عقاید و ادیانشان  که  بفرستیم  حجتی  سویشان به  که آن

  سبب به  که  ای گمراهی  سازد همان  و مبرهن  روشن  را برایشان  شان گرداند و گمراهی

  که  ای آسمانی  کتب  تحریف  سبب  و به ‡با عهد انبیا  آنان  زیاد زمانی  وجود فاصله

محمد   آشکار همانا حضرت  وحجت  بینه  اند. این درافتاده  آن  ، به است  در اختیارشان

  که  ، کتابی است  با خود آورده  روشن  معجزه  عنوان او به  که  است  و نیز کتابی ص

.  است  خوانده  فرایشان  ایمان  سوی و به  گردانیده آشکار  را برآنان  شان و نادانی  اهیگمر

  کتاب  آوردن پیامبر و فرود  فرستادن  ، مقتضی ومشرکان  کتاب  اهل  که: حال این  خالصه

 . را فرود آوردیم  و قرآن  را فرستادیم   صخاتم پیامبر ما  جهت  بود، از این
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 ڌ  ڎ  ڎ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 های صحیفه  خداوند که  از جانب  است  ای فرستاده»فرماید:  می  در تفسیر بینه  گاه آن

در   را که  ، آنچهخداوند  فرستاده  عنوان بهص یعنی: محمد  «کند می  را تالوت  پاك 

 بر آنان  کتاب  از روی  خود و نه  و قلبی  ذهنی  ، از حافظه است  قرآن  های صحیفه

  صریحی  حق  و دربرگیرنده  بوده  و کفر پاك  و شبهه  ها از دروغ صحیفه  خواند و این یم 

  روشن  برایشان شود، می  مشتبه  و مشرکان  کتاب  بر اهل  را از امور دین  هر چه  که  است

  این  بلکه  التباسی و  ، غموض ابهام  و نه  است  ها تحریفی صحیفه  در این  نه  کند پس می

 . است خداوند  ها حقا کالم صحیفه

 

 ڈ  ڈ            ژ    ژ  
  به  که  است  و احکامی  ها آیات صحیفه  یعنی: در آن «استوار است  های در آنها نوشته»

  کجی  در آنها هیچ  و استوار که  ، محکم ، راست درست  . قیمه: یعنی گویاست  و عدل  حق

و   و رهنمونی  صواب ، در آنها هست  که  هر چه  کهوجود ندارد بل  از حق  و انحرافی

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ  است:  فرموده خداوند  که  چنان  است  و حکمت  هدایت

  را بر بنده  کتاب  این  را که  خدایی ستایش):  ژ   ...ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى

تا   و درست  راست  است  نداد، کتابی قرار  در آن  کجی  گونه  خود فروفرستاد و هیچ

  لذا هر کس«. 1ـ  2/   کهف»دهد...(   بیم  سخت  عذابی  خود به  را از جانب  گناهکاران

 دارد. قرار خداوند  مستقیم کند، قطعا بر صراط  پیروی  از قرآن

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  
 یعنی: «آمد  آشکار برایشان  برهان  که از آن  نشدند مگر پس  متفرق  کتاب  و اهل»

آنها   نبود بلکه  آنان بر  حقیقت  و ابهام  ماندن  ، پوشیده کتاب  اهل  و اختالف  تفرقه  انگیزه

 ص  اکرم رسول  بعد از بعثت  ـ یعنی  صواب  راه  شدن و آشکار  حق  شدن از روشن  پس
  ایمان ص  حضرت  آن  به  رخیکردند و ب  پیشه  و اختالف  تفرقه  حق  ـ در کار دین



 

0054 

در   که بود  آنها این  تکلیف  که  کفر ورزیدند در حالی  ایشان  به  هم  و برخی  آورده

ـ   هست نیز  کتابهایشان  کننده  تصدیق  ـ که  از پیامبرش  و پیروی خدا  از دین  پیروی

 باشند.  قرار داشته  واحدی  و روش  بر راه

پیامبر   ای  ، یعنی نیز هست صخدا   از رسول  و دلجویی  ، تسلیت لحا  در عین  آیه  این

و   کمبود و قصور حجت  تفرقه  نکند زیرا منشأ این  تو را غمگین  آنان  ! تفرقهص

باشد.  می  کتاب  اهل  دار در میان ریشه  عادتی  که  عناد است  منشأ آن  بلکه  نیست  برهان

  دو فرقه و هفتاد  به  و نصاری  فرقه  هفتادویک  به  یانیهود»است:  آمده  شریف  در حدیث

آنها در   همه  شد که خواهند  متفرق  فرقه  سه و هفتاد  به  من  امت  زودی شدند و به  متفرق

؟ هللا اند یا رسول کسانی  چه  فرقه  یک  گفتند: این  . اصحاب فرقه  اند مگر یک دوزخ

 «. داریم قرار  بر آن  و اصحابم من  که (قرار دارند  روشی و  راه) بر  که  همانان»فرمودند: 

همانا   که  دین  اساسی  از هدف  انحرافشان  سبب  را به  کتاب  اهل خداوند  سپس

 فرماید: و می  نموده  ، سرزنش اوست  برای  عبادت  ساختن  خالص

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
  که خدا را بپرستند در حالی  که جز این»  قرآن  و این  دین  با این «بودند  نیافته  مانو فر»

  منظور نازل  را بدین  یعنی: قرآن «و حنفاء باشند  گردانیده  او خالص  را برای  دین

  ما از هر شرك  برای  نهند، عبادتشان  ما گردن  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  کردیم

  عبادت و  را در دین  و خویشتن  نیاورده  را شریک  باشد، با ما چیزی  خالص  ای وشائبه

  باشند. و این  مایل  اسالم  دین  و فقط به  بریده  ادیان  گردانند و از همه  ما خالص  برای

 . حنیف  معنی  است

  نگردیده  اجبو  آن  برای  اند: عبادت گفته  که  سنت  اهل  کند بر مذهب می  داللت  آیه  این

  گردیده  واجب  این  برای  عبادت  انجامد بلکه می  دوزخ  از عذاب  ، یا دوری بهشت  به  که

  کار نباشد و حق نیز در  و عقابی  ثواب  اگر حتی  و او پروردگار پس  هستیم  ما بنده  که

  عبودیت  محض  به  وی  دهد، عبادت  خود فرمان  عبادت  به  پاداشی  هیچ  ما را بی  تعالی

  خدای  هر کس  دارد که  نیز اشاره  حقیقت  این  به  آیه  این  که . چنان است  بر ما واجب
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  و عقاب  ثواب  همان  درحقیقت  کند، معبود وی  پرستش  و عقاب  ثواب  را برای  عزوجل

و   لصانهخا  عمل  که  است  اخالص: آن . نیست  بیش  ای واسطه  میان  در این  و حق  است

پروردگار،   جز رضای  دیگری  انگیزه  و هیچ شود  انجام  تعالی  حق  رضای  انگیزه  فقط به

خاطر  را به  کار نیک  که  است  باشد. مخلص: کسی  نداشته وجود  عمل  آن  دادن  در انجام

  یاییر  نه  دهد و در کار وی می  انجام  پروردگار متعال  برای  خالصانه  آن  بودن  نیک

 . دیگری  غرض  ونه  طلبی شهرت  ، نه است

  عمل ، اعتقاد و قول  از مجموعه  عبارت  ایمان  که  امر نیز هست  بر این  دلیل  آیه  این

  و قرآن  دین  این بودند با  نیافته  فرمان «و»آید:  برمی  آیه  از تتمه  که  طوری باشد، همان می

نمازها را بر   بودندکه  یافته  یعنی: فرمان «بپردازند  کاتنماز برپا دارند و ز  که جز این»

  آداب  آنها و با رعایت  ؛ در اوقات است  از آنها خواسته  خداوند  کنند که  اقامه  وجهی

  معنی  بپردازند. حاصل  آن  را در موقع  زکات  بودند که  یافته  آنها و نیز فرمان  و ارکان

  ، نه است  در دین  و اتفاق  وحدت  ، مقتضی در عبادت  اخالص  به  شدن  که: آراسته این

  پیشین  پیامبران  که  است  را آورده  حقی  نیز دینص زیرا محمد   در آن  و افتراق  شقاق

  و این»اند؟  گرفته  در پیش  و اختالف  شقاق  راه  کتاب  چرا اهل  اند پس مأمور بوده  آن  به

  ، تركخداوند  در عبادت برای  آور اخالص پیام  که  دین  نیعنی: ای «قیم  دین  است

  برای  زکات  و پرداخت  آن  نمازها در اوقات  ، ادای وی از غیر  باطل  معبودات  همه

 باشد. می  استوار و پایدار الهی  ، تنها دین است خدا نیازمند  بندگان

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ھ  ھ  ھ  
و » صمحمد   حضرت  بعد از بعثت «کتاب  اند از اهل کافر شده  که  کسانی  گمان بی»

 «مانند می  جاودان  در آن»پیوندند  می  آن  به  و سرانجام «اند جهنم  ، در آتش نیز مشرکان

یعنی:  «اند خلق  بدترین  اینانند که»میرند  می  در آن  توانند و نه می  آمده  بیرون  از آن  نه

را   حق  سرکشی حسد و  هستند زیرا از روی خداوند  آفریدگان  بدترین  اینان

 اند. فروگذاشته
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 ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   
 ایشانند که  گروه  اند، آن کرده  شایسته  و کارهای  آورده  ایمان  که کسانی  گمان بی»

 . آخرت  ، در امروز دنیا و فردای یندهو آ  در حال «آفریدگانند  بهترین 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

 ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   
  عدن  های بهشت»؛  صالح  و عمل  ایمان  آن  در مقابل «نزد پروردگارشان  پاداششان»

آنها   های غرفهو   درختان  یعنی: از فرودست «آنها  از فرودست  جویباران  که  است

  کوچانده  از آن  آیند، نه می  بیرون  از بهشت  نه «جاویدانند  همیشه  در آن  است  جاری»

دارند و  قرار  آن  پایان بی  نعمت و در ناز  همیشه  میرند بلکه می  در آن  شوند و نه می

  ایشان د وخشنود ش  خدا از ایشان»هستند   آن  لذتهای  انتها غرق طور مستمر تا بی به

  که  است جهت  کار بدان شایسته  از مؤمنان  تعالی  حق  خشنودی «نیز از او خشنودند

از   آنان  خشنودی اند و را پذیرفته  و احکامش  و شرایع  کرده  او را اطاعت  فرمان  ایشان

نظیر   اند که خود رسیده  دلخواه  از نعمتهای  جایگاهی  به  که  است  جهت  بدان  تعالی  حق

  است  خطور نکرده  بشری  هیچ  و بر قلب  نشنیده  گوشی  ، هیچ ندیده  چشمی  آنها را هیچ

و   پاداش  یعنی: این «بترسد  از پروردگارش  که  است  کسی  از آن  پاداش  این»

،  و خشیت  ترس  این  سبب و به  بوده  در دنیا خداترس  که  است  کسانی  از آن  خشنودی

اخیر   ؛ جمله است  اند. گفتنی برداشته  و از آنها دست  او بازایستاده  های نافرمانی در برابر

و در   آن  و در میان  است  دینداری  قله از خدا  ترس  دارد که  داللت  حقیقت  بر این

دو امر با   وجود دارد و این  ناپذیری گسست و  ، پیوند محکم صالح  و عمل  ایمان  میان

 اند. ممتالز  هم
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 ﴾ زلزله  سوره ﴿
 . است  ( آیه8)  و دارای  است  یدنم

 

روز   پیشاپیش  سخت  از رخداد زلزله  با خبر دادن  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

  که  است  کثیر گفته ابن . اما است  مدنی  سوره  شد. و این  نامیده«  زلزال»یا «  زلزله»،  قیامت

 . است  مکی  سوره  این

 بسیار سؤال  و حساب  کفار از روز قیامت  بود که  این«  زلزال«  سوره  نزول  سبب

و مانند  «9/ القیامه« »؟ است  وقت  چه  روز قیامت»:  ژ ہ  ہ  ھژ گفتند:  کردند و می می 

  قیامت  های نشانه از  سوره  در این خداوند  مورد... پس  دیگر در این  از سؤاالت  این

  و هیچ  اوست فقط نزد  قیامت  علم  تا بدانند که  آن  از وقت  نه  گفت  سخن  شانبرای

 وجود ندارد.  آنان  برای  آن  وقت  تعیین  سوی به  راهی

  شریف  حدیث  جمله  از آن  است  آمده  احادیثی  سوره  این  فضیلت  آن:  در باره  فضیلت

خود   یاران از  مردی  به صخدا   سولر  که  است  مالک بن انس  روایت  به  ذیل

  من  سوگند که خدا  ! بههللا ؟ گفت: یا رسول ای کرده  ! آیا ازدواج فالن  ای»فرمودند: 

؟  تو نیست  همراه  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ !! فرمودند: آیا  کنم  ازدواج  تا با آن  ندارم  چیزی

. فرمودند:  است  نسوم( قرآ )یک  ثلث  سوره  . فرمودند: این گفت: چرا، هست

  . فرمودند: این هست ؟ گفت: چرا، تو نیست  همراه  ژڦڄڄڄ  ڄژآیا

تو   همراه  ژٱ  ٻ  ٻژ . فرمودند: آیا  است  چهارم( قرآن )یک  ربع  سوره

.  است  چهارم( قرآن )یک  نیز ربع  سوره  . فرمودند: این ؟ گفت: چرا، هست نیست

  . فرمودند: این گفت: چرا، هست ؟ تو نیست  همراه  ژ ٹ  ڤ  ڤژ فرمودند: آیا 

 «. کن  ازدواج  ؛ پس است  چهارم( قرآن )یک  نیز ربع  سوره
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
  لرزانیده»  نیست  ای زلزله  تر از آن سخت  که «شدید خود  لرزش  به  زمین  که  گاه آن»

و خرد شود.   شکسته  درهم  نآ  چیز بر روی همه  آید که  تکان بلرزد و به  چنان  پس «شود

در   کیهانی  نظم  خوردن  هم  به و  کار جهان  در پایان  زمین  زلزله  به  کریمه  آیه  این  اشاره

پ  ...ژ  فرماید: می  دیگری  جای در  تعالی  حق  که  . چنان است  قیامت  قیام  هنگامه

 «.1 /  حج« » است  سهمگین  بس  قیامت  زلزله»:  ژپ  پ   ڀ  

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
گنجها،  ، از مردگان  آن  در شکم  را که  یعنی: آنچه «خود را  سنگین  بارهای  و زمین»

  شریف  حدیث در «افگند  برون»  است  شده  انجام  آن  بر روی  که  است  ها و اعمالی دفینه

تلقي»رمودند: ف صخدا   رسول  که  است  آمده  از ابوهریره  و ترمذی  مسلم  روایت  به

،هذاقتلتفيقول فيءالقاتلفيجيةوالفضالذهبمناالسطوانمثالأفالذكبدهاأرضاأل

،يديهذاقطعتفيفيقول ءالسارقويجيرحميهذاقطعتفيقول فيءالقاطعويجي

از طال و   ستونهایی  نبسا جگر خود را  های پاره  : زمینشيئامنهفاليأخذونيدعونهثم

. از  کشتم  آدم (طال و نقره)  این  گوید: در راه آید و می می  قاتل  افگند پس می  برون  نقره

. دزد  کردم  خود را قطع  پیوند رحم ، خاطر این گوید: به آید و می می  رحم  گسلنده  هم

  طال و نقره  آنها آن  همه  سپس  است  شده  ، قطع این  در راه  من  گوید: دست آید و می می

را در   مردگان  زمین  که  ذکر است  شایان«. گیرند نمی  از آن  گذارند و چیزی را فرو می

 افگند. می  برون  دوم  نفخه

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
  دهشت  و این  بزرگ  هنگامه  این  یعنی: چون «؟ است  شده  را چه  گوید: زمین  و انسان»

  هنگام  آن کند، در می  گیرد و غافلگیرشان فرومی  خویش  در چنبره انسانها را  سهمگین

خود   گران  درآمد وبارهای  جنبش  به  زمین  چه  برای»گوید:  می  از افراد انسان  هر فردی
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زیرا   رستاخیز است روز  کافر به  ، انسان قولی: مراد از انسان  به«. افگند؟  بیرون  را به

 آید. می  چه  ر سر زمینب  داند که می  مؤمن

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   
  راکه  اعمالی  خبرهای  یعنی: زمین «خود را بازگوید  خبرهای  زمین  که  روز است  آن»

روز   در آن  سبحان  گوید زیرا خدای بازمی  است  شده  از خیر و شر انجام  آن  بر روی

. در  است  نظر جمهور مفسران  ندهد. و ای  گواهی  آورد تا بر بندگان می  نطق را به  زمین

را خواندند   آیه  این صخدا   رسول»است:   آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث

و  گفتند: خدا  ؟ اصحاب چیست  اخبار زمین  دانید که فرمودند: آیا می  گاه و آن

بر   یعنی)  نیزیهر ک و بر  بر هر بنده  که  است  این  داناترند. فرمودند: اخبار آن  رسولش

  نحو که  ، بدین است  کرده عمل  آن  بر پشت  که  دهد از آنچه می  گواهی (هر مرد و زنی

«.  اخبار آن  است  این  کرد. پس  و چنان  چنین  من  روز بر روی  و فالن  گوید: او فالن می

  به  زمین  که  ستا  و مراد این  است  تمثیل  از باب  زمین  گفتن  سخن»گوید:  می  اما طبری

 «. قال  زبان  به  گوید، نه می  سخن  حال  زبان

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
  اخبار خود را به  یعنی: زمین «است کرده  او وحی  به  پروردگارت  که آن  سبب به»

 بگو و  سخن  دهد که می  او فرمان  به گوید زیرا خداوند می باز خداوند  وحی

وليهإولهوحيأ»شود:  می  گفته  که  چنان  است  پنهانی  شیوه  به  . وحی: الهام بده  گواهی

 «.کرد  الهام  سویش  و به  گفت  سخن  با او پنهانی  : یعنیليهإولهوحي

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
  مختلف  بر احوال  در روز قیامت  یعنی: مردم «برآیند  پراکنده  بر احوال  روز مردم  آن»

  ایمن  از آنان  آیند؛ برخی می  بیرون  حساب  موقف  سوی خود به  از گورهای  ای ندهو پراک

  و برخی  سپید است  رنگ  اند که بهشت  اهل  رنگ  به  ، برخی ترسناك  و مطمئنند و برخی



 

0022 

  به  گردند و برخی می باز  راست  سمت  به  ، برخی است  سیاه  رنگ  که  دوزخ  اهل  رنگ به

  کثیر در تفسیر آن اند. اما ابن متفرق نیز  خویش  و اعمال  در ادیان  که  چنان  چپ  سمت

و   انواع  به  که  یعنی: در حالی«. گردند بازمی  گروه گروه  حساب  از موقف  مردم»گوید:  می

!  . آری تا دوزخی  تا سعید و از بهشتی  گرفته  شقی اند، از شده  تقسیم  مختلفی  اصناف

  را به  اعمالشان یعنی: تا خداوند« شود  داده  نشان  آنان به  تا اعمالشان»ردند: گ بازمی

است: تا   این  . یا معنی اعمالتان  هم  شما و این  این  اینک نماید و بگوید:  ارائه  آنان

 دهد.  نشان  آنان  را به  اعمالشان  جزا و نتیجه خداوند

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
روز  در «را  باشد، آن  کرده  خیر عمل  از عمل  ای ذره  همسنگ»در دنیا  «هر کس  پس»

را   عمل  آن شود. یا و مسرور می  شادمان  و بدان «بیند می»  خویش  اعمال  در نامه  قیامت

 . است شده  عرضه  بر وی  بیند که می  بعینه

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
را  باشد، آن  کرده  شر عمل  از عمل  ای ذره  گهمسن»در دنیا  «هر کس»  همچنین «و»

گرداند اما  می قرار و بی  ، ناراحت ، او را ناخوش دیدن  این  . پس در روز قیامت «بیند می

  در شعاع  که  است  غباری و از گرد  آمرزد. ذره: عبارت بر او می خداوند  هم  گاهی

خود   که مگر این  نیست کس  هیچ: »است  آمده  شریف  شود. در حدیث می  خورشید دیده

گوید: چرا بر  خود می کند زیرا اگر نیکوکار باشد، با می  مالمت  را در روز قیامت

  دست  گوید: چرا از گناهان می  باشد هم  از این ؟ و اگر غیر خود نیفزودم  نیکوکاری

گوید:  می ودمسع . ابن است  عقاب و  ثواب  مشاهده  امر در هنگام  و این« ؟ نکشیدم

 «. است  کریم  قرآن در  آیه  محکمترین ژ  ...ڎ  ڈژ   آیه»

گوید:  می احبار  نظر دارند. کعب اتفاق  آیه  این  بودن  علما بر عام  که  ذکر است  شایان

،  ، انجیل تورات را در  آنچه  تمام  که  است  کرده  نازل  دو آیهصبر محمد  خداوند»

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  اند از: عبارت  دو آیه  اند، این دربر گرفته،  هاست زبور و صحیفه



 

0029 

  به  شریف  درحدیث  همچنین .ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ 

 صخدا   رسول  به  ابوبکرصدیق  که  است  آمده  حاتم ابی جریر و ابن ابن  روایت
 کرده  عمل  را کهشر   از عمل  ای ذره  همسنگ  در روز قیامت  ! آیا منهللا گفت: یا رسول

،  بینی در دنیا می  که  هایی ناخوشی ابابکر!  ای»فرمودند:  صخدا   ؟ رسول بینم ، می باشم 

کند  می  ذخیره  خیر را برایت  ذره  مثقالهای اما خداوند  شر است  ذره  مثقالهای  کفاره

 «. یابی آنها را بازمی  در روز قیامت  که تا این

   ژ...ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ   آیه  گوید: چون می  نزول  سبب  ندر بیا جبیر  سعیدبن

  نیازمندان به  که  اندکی  برابر چیزهایی در  پندار بودند که  بر این  شد، مسلمانان  نازل

 مورد  اندك  گناه برابر در  باور بودند که  نیز براین  دیگری  ندارند و عده  دهند، پاداشی می

اینها؛ و   و امثال  غیبت  ، یک حرام  نگاه  ، یک دروغ  انند یکگیرند، م قرار نمی  سرزنش

  ما را به  کبیره  گناهان  ارتکاب برابر فقط در  عزوجل  خدای  که  نیست  گفتند: جز این می

را   آیه  این خداوند  بود که  همان ! صغیره  در برابر گناهان  ، نه است  هشدار داده  دوزخ

  االغ  زکات  درباره صخدا   رسول  چون  که  است  آمده  شریف  فرمود. در حدیث  نازل

نظیر و  بی  آیه  جز این  آن  درباره  عزوجل  خدای» قرار گرفتند، فرمودند:  مورد سؤال

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ژ  است:  نکرده  نازل  را بر من  جامع

 «. ژک  ک  ک  گ  گ   

 نظیر و فراگیر نامیدند. یکتا، بی  یعنی«  ذ جامعفا»را آیه:   آیه  ، این بنابراین



 

0025 

 ﴾ عادیات  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

از   عبارت  که  عادیات  به  تعالی  با سوگند حق  آن  افتتاح  جهت به  سوره  این تسمیه:  وجه

 شد.  نامیده«  عادیات»،  است  مجاهدان  تیزتک  اسبان

 

 گ  ڳ  ڳ  
و   است  از رفتار و دویدن  ضبح: نوعی «زنند می  نفس نفس  که  تیزتک  اسبان  ند بهسوگ»

  ، صدای ضبح» گوید: . فراء می الفرس  شود: ضبح می  بدود، گفته  شدت به  اسب  وقتی

و با خیز   یورشگرانه  که اند مراد اسبانی«.  است  آن  دویدن  در هنگام  اسب  زدن نفس نفس

قولی: مراد   برند. به گر می ستیزه کافر  دشمن  سوی به را خدا  در راه  دانمجاه  و تاخت

آورند.  را گرد می  و در آنجا ایشان  برده  مزدلفه  سوی به  را از عرفه  حجاج  اند که شترانی

 . است  راجح  اول  اما قول

خدا   رسول فرمود:  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  عنهما در بیان هللا رضی  عباس از ابن

  کردند اما از آنان  درنگ  ماه  جهاد فرستادند و یک  به  را سوار بر اسبان  مجاهدانی ص

 شد.  نازل  آیه  این  گاه نرسید آن  خبری

 

 ڳ  ڳ  ڱ  
  زمینهای  خود به  و نعل  از برخورد سم  اند که مراد اسبانی «اخگرانگیزان  و سوگند به»

  زنه آتش از  آتش  آوردن  مانند بیرون  هایی ، جرقه زهو سنگری  و سنگ  سخت

 انگیزند. برمی

 

 ڱ  ڱ   ڱ  
  حمله  بر دشمن  بامدادان  که  یعنی: اسبانی «تکاور در صبحگاهان  اسبان  و سوگند به»

 برند. می



 

0022 

 ں  ں   ڻ  ڻ  
بر   حمله  امدر هنگ  اسبان  که  است  نقع: گردوغباری «برانگیزند  غباری  یورش  و با آن»

 انگیزند. برمی  دشمن

 

 ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
  تکاورانه  و یورش  با حمله  اسبان  یعنی: آن «درآیند  جمعی  در میانه  هجوم  در آن  پس»

  که این  را بشکافند. دلیل  دشمن  ، قلب وسیله  این  درآیند و به  دشمن  میان  خود به

  دارد که  خصوصیاتی  در دویدن  اسب  که  است  سوگند خورد این  اسب  به خداوند

خیر   قیامت تا روز  اسب  در پیشانی  که  روی  آن فاقد آنند و نیز از  سایر چهارپایان

بنواصيهاالخيرمعقودالخيل»است:   آمده  شریف  در حدیث  که  چنان  است  شده  نوشته

  تا به  است  مؤمنان در نزد  اسب  و اهمیت  شأن  بردن باال  هدف  پس«. ةالقياميومليإ

  تمرین  آن  بر سواری خدا  قصد جهاد در راه  گمارند و به  و عنایت  همت  آن  پرورش

 نمایند.  و ممارست

 

 ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  
  سخت  برابر پروردگارش در  انسان  هرآینه»است:   این  یاد شده  سوگندهای  جواب

ظاهرا  باشد.  نعمت  کننده بسیار انکارگر و کفران  که  است  کنود: کسی «است  ناسپاس

  ، انسان آن مراد از  اما اکثر علما برآنند که  است  انسان  ، جنس آیه  در این  مراد از انسان

  داند که نمی مگر):  ژ ...ۇ  ۇ ژفرماید:  می  بعد از آن باشد زیرا خداوند کافر می

با   حقایق  این از  مؤمن  انسان  که ر شود؟( در حالیزب و زیر  در گورهاست  آنچه  وقتی

باشد،   انسان  جنس  مراد از آیه  امر را که  این  از علما احتمال  گروه  این  . ولی خبر است

 شده  سرشته  ناسپاسگزاری بر  انسان  و طبیعت  جنس  که  توضیح  اند با این نیز رد نکرده

 حفظ کند.  آفات  خود از این  و توفیق  لطف  بهاو را  خداوند  که مگر کسی  است 

 



 

0024 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے
  وبه  است  خود گواه  بر ناسپاسی  یعنی: انسان «است  گواه  امر نیک  او بر این  و هرآینه»

  وی بر  ناسپاسی  اثر این  رو که  آن دهد، از خود می  را علیه  گواهی  این  یا قال  حال  زبان

  خدای که:  است  این  معنی»گویند:  می  ثوری  و سفیان  اما قتاده.  آشکار و هویداست

 «.باشد می  گواه  ناسپاسی  بر این  عزوجل

 

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ    
 ذکر  دو رأی  آیه  این  در معنی  مفسران «است  مال  شیفته  سخت  و همانا انسان»

  دوستی مال  سبب  او به  که این  ، دوم است  دوست بسیار مال  انسان  که این  اند: اول کرده

  ، معنای بنابراین«.  است  صحیح  هر دو معنی»گوید:  کثیر می باشد. ابن می  و بخیل  حریص

  به  آن  رو و در طلب زیاده  دوستی در مال  است: انسان  این  هر دو وجه  کننده  جمع

از پا   دست  آن  ناندوخت  در پی  باشد که و دو می  و در تک  کوش سخت  ای گونه

 شناسد. نمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

  داند که یعنی: آیا نمی «، زیروزبر شود در گورهاست  آنچه  چون  داند که مگر نمی»

و  شود  برافگنده  از رویشان  شوند و خاك  در گورهایند، برانگیخته  که  مردگانی  وقتی

خیرو شر   که  یعنی: وقتی «شود  فاش  هاست در سینه  و آنچه»شوند؛   آورده  بیرون  آنان

  احوالشان به  روز پروردگارشان  آن  گمان بی»دلها از همدیگر متمایز و آشکار شود؛ 

  به  از اوقات  غیرآن روز و در  در آن  شدگان یعنی: قطعا پروردگار برانگیخته «؟ است  آگاه

  ماند ولی نمی  پنهان بر او  وقت در هیچ  چیز از احوالشان  و هیچ  است  آگاه  شاناحوال

روز   آن»فرمود:   تعالی  حق  که این  دلیل  دهد. پس روز می  را در آن  و کاملشان  تام  جزای

  به  وی  علم  و احاطه  ؛ همانا تأکید برفراگیری« است  آگاه  احوالشان  به  پروردگارشان

لذا   است  سابق  اعمال  جزا منوط به  که  روی  باشد و نیز از آن می  و آینده  ، حال تهگذش

  آن  داشتن یاد و به  آنان  احوال  فراموشی  بر عدم  ، دال از روز قیامت  مخصوصا یادآوری



 

0040 

  و احوال  و اقوال  اعمال  جزادهی  در وقت  الهی  ، علم . بنابراین است  تعالی  حق  از سوی

را دانستند،   حقیقت  این  بندگان  وقتی  ندارد. پس  اختالفی  هیچ  اش ازلی  ، با علم بندگان

  برای  پروردگار و عمل  را از شکر و عبادت  آنان  مال  حب که  سزاوار نیست  برایشان

 گرداند.  مشغول خود  روز حشر، به



 

0043 

 ﴾ قارعه  سوره ﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  یکم

 

،  است  هراس و  ایجادگر هول  که«  قارعه«  با کلمه  افتتاح  سبب به  سوره  این تسمیه:  وجه

، مانند  است  قیامت روز  از نامهای  یکی  قارعه  که  ذکر است  . شایان گرفت  نام«  قارعه»

 و مانند اینها.«  الغاشیه»، « الصافه»، « الحاقه»

 

 ڀ  ڀ
  دشمنان  ، یا کوبنده خویش  قراری و بی  و هراس  ها با هولدل  کوب یعنی: درهم «قارعه»

 . روز قیامت  با عذاب خدا

 

 ٺ  ٺ  ٺ  
  این ، یعنی: است  آن  شأن  و تفخیم  بزرگداشت  برای  سؤال  این «؟ قارعه  چیست»

 ؟. چیست  و سهمگین  واویال برانگیز سخت  کوب درهم

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
 و  هول  بر شدت  تکرار نیز تأکیدی  این «؟ چیست  کوب درهم  که  دانی  و تو چه»

 آن  که  دانی  . یعنی: تو چه است  روز قیامت  و دهشت  وحشت  و فزونی  هراس

 ؟ است  و سهمگین  قدر عظیم  چه  کوب درهم 

 فرماید: می  خود در تفسیر آن  سپس

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 احمق  پرنده  حشره  فراش: همان «گردند  پراکنده  یها پروانه  چون  مردم  که  روزی»

  آن  معنی در  پرنده  حشرات  قولی: تمام زند. به می  آتش  خود را بر قلب  که  است  معروفی 

  مردم  حال  برای  تشبیهی  . این و پراکنده  متفرق  . مبثوث: یعنی و ملخ  اند، مانند پشه داخل



 

0048 

و   ، دست دهشت و  و هراس  هول  از شدت  که  قبرهاست از  آمدنشان  بیرون  در هنگام

آنها در   همه  که آن دوند تا می  هر سویی  به  و پریشان  و حیران  کرده  خود را گم  پای

 شوند. می  گردآورده  حساب  موقف

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
 به  که  یعنی: مانند پشمی «شود  رنگین  شده  زده  کوهها مانند پشم  که  و روزی»

  بدان  است  گردیده  و محلوج  ، زده حالجی  وسیله و به  شده  آمیزی رنگ  مختلف  رنگهای 

شود  می  هوا پراکنده  آنها به  و ذرات  گشته  و پاشان  تکیده کوهها خرد و درهم  که  جهت

و نیز در  «1تکویر/» ژ ڀ پ  ڀژاست:   آمده  تعالی  حق  فرموده  در این  که  چنان

 . آنها گذشت و تفسیر  ترجمه  که« 14 مزمل/» ژے ھ ھ  ھژ وی:   فرموده  نای

 

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
و   نموده  بیان  اجمال  را به  دو گروه  به  شدنشان و متفرق  مردم  احوال  تعالی  حق  سپس

  ینسنگ  آنچنان او  های نیکی  یعنی: پله «شود  او سنگین  های پله  اما هر کس»فرماید:  می

 بچربد.  بر گناهانش  شود که

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
  داشت قرار خواهد  ای یعنی: او در زندگی «خواهد بود  ای پسندیده  او در زندگی  پس»

  نعمتهای  تمام  جامع  که  است  ای . عیشه: کلمه پسند و گواراست دل  سخت  برایش  که

  نیکیهای  پله  شدن  سنگین که  نیست  جز این»گوید:  می  باشد. ابوبکر صدیق می  بهشتی

  و باورشان  در نگاه  حق  و عزت  در دنیا و سنگینی  از حق  شانپیروی  وسیله به  ایشان

  که  است  شود، این نمی  نهاده  در آن  جز حق  که  ترازویی  شایسته  راستی  و به  است

  سبک  که  است  شود، این می  هنهاد  در آن  باطل  که  ترازویی  باشد و شایسته  سنگین

 «. سبک  باطل و  است  سنگین  حق»گوید:  نیز می  مقاتل«. باشد
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 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
  ترجیح  بر حسناتش  و بدیهایش  یعنی: گناهان «برآید  او سبک  های پله  و اما هر کس»

 باشد.  نداشته  توجهی  قابل  پیدا کند، یا حسنات

 

 ڇ  ڇ   ڍ  
شد زیرا او   نامیده«  ام«  در دوزخ  جایگاهش «باشد»  یعنی: جهنم «او هاویه  مسکن  پس»

شد زیرا   نامیده  هاویه  ؛ و جهنم مادرش  سوی به  طفل  گیرد که می  جای  چنان  آن  سوی به

 شود. می  فروافگنده  در آن  بسیار آن  و عمق  گودی  با درنظرداشت  دوزخی  شخص

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    
  هول  و افگندن  هراس  برانگیختن  برای  استفهام  این «؟ چیست  هاویه  که  دانی  تو چه و»

باشد  می  خارج  از حد معهود و متعارف  دوزخ  که  تصور است  با ایجاد این  و وحشت

 یابد. را در نمی  آن  و حقیقت  بشر کنه  که  ای گونه به

 اید:فرم می  خود در تفسیر آن  تعالی  حق  سپس

 

 ڈ  ڈ  ژ   
  از آن فراتر  گرما و سوزشی  که  و داغی  سوزندگی  در نهایت «سوزان بس  است  آتشی»

جزء   توقدون  التی  آدم  نار بنی»است:   آمده  شریف  . در حدیث تصور نیست  حد قابل

از   زئیج افروزید، را برمی  آن  که  آدم  فرزندان  ...: آتش نار جهنم  جزءا من  سبعین  من

أهوننإ» است:  آمده  شریف  در حدیث  همچنین...«.  است  جهنم  هفتاد جزء از آتش

منأهل عذابا  يغلينعالنلهالنار دماغه ، از نظر   دوزخ اهل  آسانترین  گمان بی منها

  که« است  حدی  به  آن و سوزش»،  است  از آتش  دو کفش  دارای  که  است  ، کسی عذاب

 «.جوشد می  براثر آن  ماغشد
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 ﴾ تکاثر  سوره ﴿
 . است  ( آیه8)  و دارای  است  یکم

 

  آغاز آن در خداوند  شد که  نامیده« تکاثر«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

و   یاران و اوالد و  اموال  کثرت  به  یعنی: فخر نمودن  ژ ژ  ڑژ فرماید:  می

 . شتدا  ، شما را غافل خدمتکاران

  یعنی انصار،  از قبایل  دو قبیله  درباره  سوره  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  مفسران

دیگر  یک خود بر  کسان  بسیاری  به  گردید که  نازل  الحارث و بنی  حارثه بنی  قبایل

  سوی بیایید به گفتند:  را برشمردند سپس  در آغاز زندگان  کردند... پس  فخرفروشی

  ؟ لذا به است در شمار بیشتر  از ما دو گروه  کسی  چه  که  تا ببینیم  برویم  رستانگو

  این خداوند  بود که  دیگر پرداختند. همان یک  قبرهای  شمردن  و به  رفته  گورستان

 فرمود.  را نازل  سوره

  که  است هآمد شخیر بنهلل از عبدا  و نسائی  ، ترمذی مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث

را   ژژ  ڑژ  سوره  ایشان  که در حالی  رفتم صخدا   نزد رسول»فرمود: 

  بود ـ پس  شده  نازل  بر ایشان  ژژ  ڑ   ژ   روایتی: سوره  خواندند ـ و به می

  چیزی  جز آن  از مالت  ! و مگر برایت من  ! مال من  گوید: مال می  فرمودند: فرزند آدم

  ، یا صدقه ای ساخته  اش و کهنه  ای ، یا پوشیده ای کرده  و نابودش  ای خورده  که  است

  که  بدان»است:   شده  اضافه  دیگری  در روایت«. ؟ ای کرده  را مصرف  و آن  ای داده

«.  ای گذاشته  باقی  مردم  را برای  و آن  است  ، بر باد رفته داری  که  هر چه  این  ماسوای

 صخدا   رسول  که  است آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
،فيرجعوعملهومالهأهلهواحد يتبعهمعهويبقياثنانفيرجعة ثالثالميتيتبع»فرمودند: 

چیز   گردد و یک دو چیز برمی  کند پس می  دنبال را  چیز مرده  : سهعملهويبقيومالهأهله

  و مالش  خانواده  پس  و عملش  ، مال کنند او را خانواده می  ماند: دنبال یم  او باقی  همراه

 «.ماند می  باقی  گردند و عملش برمی
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 ژ  ڑ   ڑ  
،  فرزندان و  در اموال  طلبی یعنی: فزون «داشت  شما را غافل  بیشتر داشتن  تفاخر به»

  را از طاعت ر آنها، شمادیگر د با یک  چشمی وهم آنها و چشم  بسیاری  به  فخرورزی

 خود گرفتار کرد.  و به  داشت  غافل  آخرت  برای  و عمل  خداوند متعال

 

 ک  ک  ک  ک  
دادید   تا بدانجا ادامه  و فخرورزی  طلبی فزون  یعنی: به «رسید  گورستان  به  تا کارتان»

  بدانجا به ید. یا تاشد  در گورها دفن  و منوال  حال  رسید و بر این در  شما مرگ  به  که

  شمردن  رفتید وبه  گورستان  خود به  کثرت  دادن  نشان  برای  دادید که  ادامه  طلبی فزون

اثنتان الحرصمعه،ويبقيآدمابنيهرم»است:   آمده  شریف  قبرها پرداختید. در حدیث

  و آرزوهای  ماند: حرص می  باقی  وی  شود اما دو چیز همراه پیر می  : فرزند آدمملواأل

  سنگدالن  برای  شفابخش  داروهای  قبور از بهترین  زیارت  که  باید دانست«. دورودراز

  رو علما بر جواز زیارت  از این  است  آخرت و  مرگ  یادآورنده کار به  باشد زیرا این می

  زنان  ؛ رفتن است  فاختال  زنان  برای  نظر دارند امادر جواز آن  اتفاق  مردان  قبور برای

  زیارت  جدا از مردان به  باشد و اگر زنان می  مباح  مسن  زنان  و رفتن  حرام  آن  به  جوان

و   مردان  از آمیزش  که  اما در صورتی  آنها جایز است  همه  کار برای  قبور بروند، این

 .جواز ندارد  زنان  برای  آن  داد، زیارت می  روی  ای فتنه  زنان

زایر   که  است  این  زیارت  شود؛ آداب  رعایت  شرعی  آداب  گورستان  باید در زیارت  البته

او،   و برای  نموده  قبله  سوی رو به  کند، سپس  سالم  و بر وی  قبر رفته  سر صاحب  باالی

  شریف  نماید. در حدیث  طلب  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  و برای  خودش  برای

  نظر به)قبال   من»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به

  که  کنم می  شما اعالم  به  اینک اما  بودم  کرده  قبرها نهی  شما را از زیارت (مصلحتی

و   بار گردانیده را اشک  وچشم  را نرم  قبرها قلب  کنید زیرا زیارت  قبرها را زیارت

  این«. و پال نگویید  پرت  سخنان قبور  زیارت  آورد و در هنگام می یاد را به  آخرت
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  ـ چون  منکراتی  قبور با ارتکاب  زیارت  چنانچه  که  است  بر آن  دلیل  شریف  حدیث

 . است  باشد، ممنوع  ـ همراه  آن  و واویال و امثال  نوحه  دادن و مرد، سر  زن  آمیزش

 است:  نگر قلبچیز درما  اند؛ سه علما گفته

 .خداوند  ـ طاعت 1

 . لذتهاست  زننده برهم  که  مرگ  کردن ـ بسیار یاد 2

 . مسلمانان  قبور مردگان  ـ زیارت 1

 

 گ  گ   گ  گ  
مورد  انسانها در  برای  و هشداری  تنبیه  این «خواهید دانست  زودی ، به است  چنین  نه»

  وغم هم  تمام را  در آن  طلبی دنیا و فزون  مال  ردنآو . یعنی: نباید گرد آنهاست  طلبی فزون

  را در روز قیامت خود  طلبی فزون  فرجام  زودی به  باشند که  هوش خود گردانند و باید به

 . خواهند دانست

 

 ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ  
  تهدیدی و تأکید و تغلیظ  تکرار بر وجه  این «بدانید  ، زودا که است  چنین  نه  باز هم»

 . بعد از تهدید دیگر است

 

 ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  
  به  مانند علمتان  یقین  علم  یعنی: اگر به «الیقین علم  ، اگر بدانید به نیست  هرگز چنین»

  جایگاه  کدامین  و به  در انتظار شماست  سرنوشتی  چه  دنیا بدانید که  و یقینیات  قطعیات

هرگز دنیا  دارد و بازمی  و فخرفروشی  طلبی امر شما را از فزون  نای  گمان روید، بی می

 گرداند. نمی  غافل  کار بزرگی  شما را از چنین

، یا  عینی  و از مشاهده  برخاسته  با واقع  از اعتقاد و باور منطبق  که  است  علمی  یقینی  علم

، ص  اکرم رسول از  ثابت  نقل ، یا صحیح  عقل  باشد که  پدید آمده  ثابتی  قطعی  از دلیل

 کند.  داللت  بر آن



 

0045 

 ڻ  ڻ  ڻ  
  شده  حذف  که  است  سوگندی  جواب  . این در آخرت «را خواهید دید  دوزخ  یقین  به»

 . است

 

 ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  
عینا   که  رؤیتی  را به  دوزخ  یعنی: سپس «خواهید دید  الیقین عین  را قطعا به  آن  سپس»

  دوام در مورد  است  خبری  دیگر: این  قولی بینید. به می  با چشمانتان  است  قینخود ی

  انقطاع بی و  ، همیشگی پیوسته  رؤیتی  شان رؤیت  . یعنی: این در دوزخ  ماندگار بودنشان

گ  گ   ژ یعنی:  ، قبل  در آیه  تفسیر تهدید یاد شده  آیه  این»گوید:  کثیر می . ابن است

 «. است   ژ ...گ

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
 از  حساب  یعنی: در موقف «خواهید شد  ها پرسیده روز از نعمت  در آن  باز البته»

  پرسش گردانید، مورد  غافل  آخرت  برای  شما را از کار کردن  که  ای دنیایی  های نعمت

دیگر: از   قولی به خیر.اید یا  کرده  ها را با شکر دنبال نعمت  آیا آن  که  خواهید گرفت قرار

و   ، آب بخش لذت  های ها ونوشیدنی ، خوردنی ، فراغت ، سالمتی در مورد امنیت  آنان

  خواهد شد. گفتنی  دنیا سؤال  های نعمت از  و غیر آن  منازل  سارهای  سرد، سایه  نوشابه

انسانها   همه  . یعنی است  سؤال  این  بودن  عام ، مفید باب  در این  وارده  احادیث  که  است

  توبیخ  از کفار بر سبیل  کردن  سؤال  گیرند ولی می قرار  و کافر مورد سؤال  از مؤمن  اعم

  تشریف  باب از  از مؤمن  کردن  اند و سؤال فروگذاشته را ها شکر نعمت  زیرا آنان  است

در  عمر  که  است  آمده  شریف  . در حدیث است  هارا شکرگزارده ؛ زیرا او نعمت است

قرار   مورد پرسش  نعمتی  ! ما از چههللا کرد و گفت: یا رسول سؤال صاز پیامبر   مدینه

 صخدا   ؟ رسول ایم شده  رانده  بیرون  ها و اموالمان از خانه  که درحالی  گیریم می
ما و شما را از گر  که  بانهایی و دیگر سایه  و درختان  منازل  سارهای از سایه»فرمودند: 

 روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«.  در روز گرم  خنک  کنند و از آب می سرما حفظ
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ژ  ژ   سوره  چون»فرمود:   که  است آمده لبید و احمد از محمودبن  شیبه ابی ابن 

آیه:   به  کردند و چون  تالوت  را بر اصحاب  آن صخدا   شد، رسول  نازل ژڑ   

ها  نعمت  ! از کدامهللا گفتند: یا رسول  اصحاب رسیدند، ژھ ہ  ھ  ھ  ھژ

در   دیگری و خرما چیز  ما جز آب  همینک  که درحالی  گیریم قرار می  مورد پرسش

  هم  و دشمن  است  آویخته  بر گردنهایمان  شمشیرهایمان  حال  و در عین  اختیار نداریم

خدا   ؟ رسول بگیریم قرار  پرسشمورد   از آن  که  داریم  نعمتی  باشد؟ آخر چه حاضر می

«.  خواهد پیوست  واقعیت  و به  است  حقیقت  یک  پرسش  فرمودند: اما این ص

  رسول  که  است  آمده عنهما هللا رضی  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

و   زیانکارند؛ سالمتی  در آن  از مردم  بسیاری  که  است  دو نعمت»فرمودند:  صخدا 

خود در   تکلیف  مقصرند زیرا به  دو نعمت  در شکر این  از مردم  یعنی: بسیاری«.  فراغت

ادا نکند، در   است  واجب  وی  ذمه بر  را که  حقی  هر کس  کنند پس نمی  آنها عمل  قبال

  است  آمده  برزه ابی  روایت  به  شریف  حدیث در  باشد. همچنین زیانکار می  حقیقت

أربع عنعنيسألحتيةالقيامالعبديومقدماتزولال»فرمودند:  صخدا   سولر  که

ماذاعلمه،وعننفقهأوفيماكتسبهينأمنماله،وعنبالهأفيمشبابه،وعنفناهأفيمعمره

قرار   شود تا از چهار چیز مورد پرسش  دور نمی  روز قیامت در  بنده  : قدمهایبهعمل

در   که  خویش  ، از جوانی است  را فنا کرده  آن  راهی  در چه  که  نگیرد: از عمر خویش

  آورده  دست  را به  از کجا آن  که  خویش  و ثروت  ، از مال است  فرسوده را  آن  چیزی  چه

«.  است  کرده  عمل  چه  با آن  که  خویش  و از علم  است  کرده  را خرج  آن و در کجا

  است آمده  از ابوهریره  سنن  و اصحاب  مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

 با ابوبکر و عمر  حال  شدند و در این  خود بیرون  از خانه صخدا   رسول»فرمود:   که

 شما را از  ساعت  در این  چیزی  فرمودند: چه  عنهما روبرو گردیدند پس هللا رضی

 ص مباركرسول ! هللا یا رسول  دو گفتند: گرسنگی  رد؟ آنآو  بیرون  هایتان خانه
  که  آورده  بیرون  چیزی  ، مرا نیز همان اوست   در دست  جانم  که  ذاتی  فرمودند: سوگند به

  در خانه  و به  افتاده  راه  به صخدا   دو با رسول  آن  . پس است  آورده  شما را بیرون

 صخدا   رسول  زنش  نبود وچون  اش مرد در خانه  آن  کهاز انصار رفتند. از قضا   مردی



 

0044 

(  شوهرت)  پرسیدند: فالن  از وی صخدا   آمدید! رسول  را دید، گفت: خوش

  اثنا مرد انصاری  بیاورد. در این  شیرین  ما آب  برای  که  است  گفت: رفته  ؟ زن کجاست

و ثنا   افگند و گفت: سپاس  نگاهی  و دو یارشان صخدا   رسول  رسید و به  از راه

خدا   رسول  گاه ندارد. آن  تر از من گرامی  میهمانانی  کس  را، امروز هیچ  عزوجل  خدای

آورد   خرما از نخلستان  ای و خوشه  رفت و خود  پذیرفت  گرمی  را به  و یارانشان ص

  دعوت  از آن  دنخور  را به  موجود بود و ایشان هر دو  و رسیده  غوره  خرمای  در آن  که

را   شیردهی  فرمودند: مبادا حیوان  وی  به صخدا   رسول . کارد را گرفت  کرد. سپس

گوسفند و خرما خوردند و از   کرد و از آن  ذبح  را برایشان  گوسفندی  ! پس کنی  ذبح

  به  خطاب ص شدند، رسول خدا  سیر و سیراب  و چون نوشیدند  هم  شیرین  آب

 ، یقینا اوست   در دست  جانم  که  ذاتی  عنهما فرمودند: سوگند به هللا رضی رابوبکر و عم

 «.گیرید قرار می  ها مورد پرسش نعمت  از این  در روز قیامت

ڱ  ڱ      ڱ   ں  ژ تفسیر آیات:   پیرامون« االسرار کشف»در  :انصاری هللعبدا  خواجه

  الیقین ، عین الیقین علم ؛ است  نرک  را سه  یقین»گوید:  می ژۀ      ہ  ہ ...  ں

  به  الیقین فرود آید و حق سر  به  الیقین  فرود آید، عین  سینه  به  الیقین  ، علم الیقین و حق

  است  الیقین  از علم  عبارت  مرگ  به  هر عاقلی  علم»نویسد:  می  جرجانی«. فرود آید  جان

  حق  را بچشد، آن  مرگ  طعم  چون و  است  الیقین  عین  را ببیند، آن  فرشتگان  و چون

 .« است  الیقین
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 ﴾ عصر  سوره ﴿
 . است  ( آیه1)  و دارای  است  یکم

 

  به  آن  مطلع در خداوند  شد که  نامیده« عصر«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

  هایی عجوبها  روزگار دربرگیرنده  که آن  سبب  به  است  روزگار سوگند خورده  عصر یعنی

  سبب  ... و نیز به و ذلت  عزت ، غنا و فقر، و بیماری  ، سالمتی و غم  ؛ مانند شادی است

 شود. می  منقسم  و ثانیه  ، دقیقه ساعت ، روز، ، ماه سال  چون  اجزایی  عصر به  که آن

  قبل  عاص  بن عمرو اند: کرده  نقل  مبارکه  سوره  این  فضیلت  در بیان  راویان آن:  فضیلت

  . مسلیمه رفت  کذاب  مسلیمه نزد  قریش  از مشرکان  نمایندگی  شود، به  مسلمان  که از آن

؟!  است  شده  نازل  چیزی چه شما  دیگر بر رفیق  مدت  پرسید: در این  از وی

  . مسلیمه است  شده  نازل  بسیار بلیغ اما  کوتاه  ای گفت: بر او سوره  عاص عمروبن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  ؟ عمرو خواند: چیست  سوره  آنگفت: 

در فکر   سخت  . مسلیمه ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

  وی  . عمرو به است  شده  نازل  نیز مانند آن  و گفت: بر من  سر برداشت  گاه آن  فرورفت

یا وبر، »کرد و گفت:   خواندن  به  شروع  مسلیمه ؟ بخوانی  را برایم  آن  است  گفت: ممکن

و   وبر! تو جز دو گوش  وبر، ای  حفر نقر ـ ای  و صدر وسائرك  اذنان  یا وبر، و انما انت

  سپس«.  است  و فرورفتگی  تو گودی  زیرا سایر اندامهای  دیگرنیستی  سینه چیزی  یک

؟  بینی می  را چگونه  بر من  شده  نازل  سوره  عمرو! این  پرسید: ای عمرو کرد و  رو به

تو دروغگو   که  دانم می  خوب  من  که  دانی می  خدا تو خوب  سوگند به عمرو گفت:

  با قرآن  هذیان  این  وسیله  تا به  خواست  کذاب  مسلیمه»گوید:  کثیر می ابن . هستی

 هللعبیدا از«.  نتوانست  ساخته  را نیز متقاعد و قانع  پرستشگر بتی  کند اما حتی  معارضه

 صخدا   رسول  از اصحاب  دو تن  هرگاه»فرمود:   که  است  شده  روایت  حفص بن
  سوره  آنها بر دیگری از  یکی  که شدند تا آن دیگر جدا نمی کردند، از یک دیدار می  با هم

و از همدیگر جدا  گفتند می  دیگر سالم بر یک  خواند، سپس عصر را تا آخر نمی

  سوره  تدبر کنند، این  سوره  در این  مردم  اگر همه»گوید:  می : شافعی  امام«. شدند می
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  نازل  دیگری  سوره  هیچ  سوره  اگر جز این»گوید:  او می  هم«. گنجد را می  آنان  همه

  قرآنی  علوم  دربرگیر تمام  سوره  این بود؛ زیرا  و بسنده  کافی  مردم  شد، یقینا برای نمی

 «. است

 

 ٱ  ٻ  
روزگار   خورد که روزگار سوگند می  به  روی  از آن  سبحان  خدای «عصر  بهسوگند »

در   اموری رخدادها و  ها و نور و ظرف تاریکی  آمدن  و روز و پیاپی  گذر شب  محمل

در بستر خود  روزگار آنها را  که  است  زندگان  و منافع  و مصالح  زندگی  یافتن  امر قوام

  داللت  وی  و بریگانگی  عزوجل  امور بر وجود صانع  این  که  نیست  پروراند و شکی می

  و اهمیت  شرف  روزگار، دلیل به  عزوجل  خدای  خوردن ، سوگند دارند. بنابراین  روشنی

هو الدهر:   اهلل  نإالتسبو الدهر، ف» است:  آمده  شریف  در حدیث  جهت  ، از این است  آن

  قول  اما به«.  روزگار است (آفریننده)خود   عزوجل  دایندهید زیرا خ  روزگار را دشنام

را «  وسطی  صاله»از علما   بسیاری  جهت  از این  است نماز عصر« عصر»مقاتل: مراد از 

  دارد که  آن  به  سوگند اشاره  ، این تفسیری  وجه  بنابراین اند. نماز عصر تفسیر کرده  به

در   مانده  باقی  ، مانند وقت است  گذشته  از آن  که  نچهآ  به  دنیا نسبت  مانده  عمر باقی

  مشغول  زیان بی  تجارتی  تا به  است  الزم  بر انسان  پس  است  نماز عصر و مغرب  میان

  اول  کثیر معنی . اما ابن نیست  ممکن  مافات  و جبران  شده  نزدیک آخر  به  شود زیرا وقت

 . است  داده  را ترجیح

 

 ٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  
خسر وخسران:  « در خسر است  انسان  گمان بی  که»است:   این  قبل  سوگند آیه  جواب

و کار و   تجارت به  که  . یعنی: هر انسانی است  سرمایه  رفتن  و از بین  ، نقصان زیانکاری

و   از حق  و گمراهی ، در زیان است  دنیا مشغول  عمر در کارهای  و صرف  مادی  تالش

در   که  ، بجز کسانی نیست  مستثنی  کس  هیچ  قاعده  قرار دارد و از این  نابودی  معرض در

 اند: گرفته مورد استثنا قرار  ذیل  آیه
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 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
 و زنان  یعنی: مردان «اند کرده  شایسته  اند و کارهای آورده  ایمان  که  مگر کسانی»

  زیان در  اند، در سودند نه کرده  جمع  صالح  و عمل خدا  به  ایمان  ندر میا  که  مؤمنی 

اند  کرده عمل  خویش  آخرت  و برای  نساخته  خود مشغول  را به  دنیا آنان  زیرا کارهای

  بپاخاستن  که  حقی  همان« اند کرده  سفارش  حق  همدیگر را به»  که  مگر کسانی «و»

  وی  و یگانگی  عزوجل  خدای به  از: ایمان  عبارت  و آن  است  ستهو بای  ، شایسته آن  برای

  از همه  و اجتناب  است  کرده  مشروع  تعالی  حق  که  است  چیزهایی  همه  دادن  و انجام

  همدیگر را سفارش»  که  مگر کسانی «و»  است  کرده  او از آنها نهی  که  چیزهایی

،  عزوجل  خدای  های نافرمانی  ارتکاب از  ر خود دارید  و شکیبایی «صبر  اند به کرده

صبر از   . پس دردآور وی  مقدرات بر  و شکیبایی  وی  فرایض  بر انجام  شکیبایی

کنند و از آنجا   سفارش  آن  دیگر را به یک باید  صالح  مؤمنان  که  است  حقی  های خصلت

از آنها باالتر   آن  دارد و درجه  تریبیش  شرف  نیک  های دیگر خصلت  به  صبر نسبت  که

قرار   و تعدی  ، مورد دشمنی حق  برای  بپاخاستگان از  بسیاری  و نیز از آنجا که  است

،  باشد. بنابراین می  مؤمن  وارستگان  ، نیاز ملموس شکیبایی صبر و  نیاز به  گیرند پس می

 : رازی  نمایند. امام  و سفارش  نیز توصیه  صبر و شکیبایی  به دیگر را آنها باید یک
ها  رنجها و محنت  که  سنگین  است  امری  حق  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه»گوید:  می

 صبر  دیگر به یک  سفارش  را به  آن ، خداوند جهت  و همراهند. از این  مالزم  با آن

 «.گردانید  پیوسته

  چیز خالصه چهار را در  و نجات  رستگاری  اه، ر«عصر«  مبارکه  سوره  که  است  چنین این

در عصر ما   اسفا که صبر. اما  به  و توصیه  حق  به  ، توصیه صالح  ، عمل کند؛ ایمان می

  نیز کوتاهی  اول  خصلت و در دو  نموده  اخیر را ترك  دو خصلت  از مسلمین  بسیاری

 ورزند. می
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 ﴾ هُمَزه  سوره ﴿
 . است  آیه (3)  و دارای  است  یکم

 

ٿ  ژ تعالی:  حق  با فرموده  که  گرفت  نام«  همزه«  آن  سبب  به  سوره  این تسمیه:  وجه

  مردم  عیجویی و  غیبت  که  است  . همزه: کسی است  گردیده  افتتاح  ژٿ  ٿ  ٿ  

 زند. می  طعنه  آنان  به  ، یا با اشاره ، یا با فعل و با سخن  را نموده

  شریق  بن  اخنس  درباره  سوره  اند: این گفته  نزول  سبب  در بیان  و سدی  عطاء، کلبی

  . ابوحیان پرداخت می ص  اکرم  رسول  و بویژه  مردم  و غیبت  عیبجویی  به  شد که  نازل

، یا  وائل بن عاص ، یا شریق بن اخنس  درباره  بنابر اقوالی  سوره  این»گوید:  می

  همه  درباره  است  ممکن گردید. و  نازل  خلف بن ، یا امیه مغیره نمعمر، یا ولیدب بن جمیل

  متصف  اوصاف  این  به  که  کسانی  همه  درباره  آن  حکم  باشد ولی  شده  آنها نازل

  است  و کلی  عام  قاعده  یک  این  و اصولیان  تحقیق  زیرا در نزد اهل  است  باشند، عام می

 . نیست  لفظ منافی  بودن  با عام ، سبب  بودن  که: مخصوص

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
باد.   بر هر عیبجویی  و نابودی  ، عذاب یعنی: خواری «عیبجویی  بر هر بدگوی  وای»

در   که  است  کسی  زند اما لمزه می  طعنه  وی  به  کسی  رو در روی  که  است  همزه: کسی

خود را با   همنشینان  که  است  کسی  زهدیگر: هم  قولی کند. به را می  وی  سر غیبت  پشت

  اشاره  یا به و ابرو،  چشم  اشاره  را به  مردم  که  است  کسی  دهد و لمزه آزار می  بدزبانی

المشاؤونتعالياهللشرارعباد»است:   آمده  شریف  زند. در حدیث می  و سر طعنه  دست

المفسدونةبالنميم   رابطه  زننده  برهم  چینان ، سخنخدا  دگانبن  : بدترینةحباألبين،

 «.اند گناه بی و  پاك  اشخاص  و عیبجویان  دوستان  در میان  دوستی
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 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     
  آن زدن  و طعنه  عیبجویی  یعنی: سبب «کرد  اش گرد آورد و شماره  مالی  که  همان»

  مغرور است و  ، سرمست خود دلخوش  گرد آورده  مال  به  که  است  این  زنطعنه  بدگوی

  دیگران  جهت  دارد، از این  و برتری  فضل  بر دیگران  مال  این  وسیله  به  پندارد که و می

 پندارد. و حقیر می  را کوچک

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
  به  که  از بس  میرد! پس هرگز نمی  که  طوری به «او را جاوید کرده  مالش  پندارد که می»

کند و  می خطور  خاطرش  به  فکر مرگ  ، نه است  سرمست  آن  و به  دلخوش  خویش  مال

.  است  صالح  از عمل  و کنایه  تعریض  آیه  قولی: این اندیشد. به می  بعد از مرگ  به  نه

  مال  کند، نه می  جاودان  ابدی  خود را در حیاتی  صاحب  که  است  صالح  فقط عمل  یعنی

  که  کند چنان می  را جاودان خود  صاحب  که  است  با عمل  همراه  علم  چنینهم  و ثروت

  سازان  : گنجالدهرمابقيوالعلماءباقونحياء،أوهمالمالخزانمات»فرماید:  می علی

روزگار   که  گاه برند اما علما تا آن سر می به  زندگان هنوز در قطار  که حالی مردند در  مال

 «.هستند  ، باقی است  باقی

 

 ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
مغرور   از خود راضی  زن طعنه  غافل  انسان  آن  که  نیست  یعنی: کار چنان «نه  ولی»

  در آتشی  شبهه بی  یعنی: او و مالش «شود می  افگنده  قطعا در حطمه»  پندارد بلکه می

 کند. و خوار میشکند و خرد  می  چیز را در هم  همه  شود که می  افگنده

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
  هولناك و  افگندن تعجب  ، به تفخیم  برای  استفهام «؟ چیست  حطمه  که  دانی  و تو چه»

  عقل  که  است  از مقوالتی  جهنم  خردکننده  آتش  ، گویی است  جهنم  آتش  کردن  معرفی

 کند. نمی  را درك  آن
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 فرماید: می  خود در تفسیر حطمه  سپس

 

 چ  چ  ڇ      ڇ  
  خدای  فرمان  به  که  است  الهی  فروزان  آتش  یعنی: حطمه «است  الهی  افروخته  آتش»

 . است  شده  برافروخته  سبحان

 

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  
دلها   به  آن  سوزان  گرمای  که  است  آتشی  یعنی: حطمه «شود  بر دلها غالب  که  آتشی»

کرد   مخصوص  یادآوری  پوشاند. دلها را به را می  و آن  شده  غالب یابد و بر دلها می  راه

عضو   ترین لطیف  دل  رو که پوشاند، از آن را در می  وجود آنان  تمام  آتش  که  در حالی

  دل  که  روی  شود، یا از آن می  عارض  بر آن  درد سختی  آزاری  و با اندك  است  بدن

  بد مانند کبر و کوچک  و منش  پلید، اخالق  ، نیات فیمقاصد انحرا  و جایگاه  محل

 . است  فضل  اهل  شمردن

 

 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
 سو بر دوزخیان  از همه  یعنی: آتش «محیط است  تنگاتنگ  آنان بر  آتش  همانا آن»

  آن  در تنگنای  جهت  از همه  آنان  پس  است  بسته  تماما بر رویشان  آن  فراگیر و درهای 

 توانند. نمی  آمده  بیرون  ار دارند و از آنقر

 

 ڈ  ژ  ژ     ڑ   
اند و  گرفته قرار  بلند و محکم  ستونهایی  در احاطه  یعنی: آنان «باال بلند  در ستونهایی»

 ستون  های میخ  به  سپس ، شده  بسته  درها بر رویشان»گوید:  می  ندارند. مقاتل  گریزی  راه

از   نسیمی  شود و نه باز می  آنان بر  دری  ، نه . بنابراین شده  گردانیده  محکم  از آهن  آسایی 

 . است  از آتش  بلندی باال  یا مراد ستونهای«. وزد می  آنان بر  آسایش
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 ﴾ فيل  سوره ﴿
 . است  ( آیه5)  و دارای  است  یکم

 

  اصحاب  داستان از  ریبا یادآو  شد که  نامیده«  فیل«  جهت  بدان  سوره  اینتسمیه:   وجه

  که: در یمن است  اختصار این  به  فیل  اصحاب  . داستان است  شده  افتتاح  فیل

  منصوب  حبشه  پادشاه  نجاشی  از سوی  که  اشرم  صباح  بن  ابرهه  نام  بود به  حکمفرمایی

  هدف  ا کرد با اینبن  در یمن«  قلیس«  نام  به  زیبا و بزرگی  کلیسای  حکمران  بود. آن  شده

  کنانه  از قبیله  ای اعرابی مرد  کلیسا برگرداند. پس  آن  سوی  به  کعبه  را از حج  مردم  که

  ابرهه  خشم  کار، سبب  این . ساخت  را ملوث  کرد و آن  کلیسا مدفوع  در آن  شبانگاه

  خواست می  بهانه  ا ایناو ب  واقع کند. اما در می  را ویران  کعبه  گردید و سوگند خورد که

  را توسعه  قلمرو نصرانیت  ساحه گرداند و  متصل  را با شام  و یمن  نموده  را فتح  مکه

 دهد.

  نام  به  موضعی  نهاد تا به  مکه  کرد و رو به  آماده  مهیبی  های با فیل  گران  لشکری  پس

  اموال  چپاول  شد، او به  نزدیک  مکه  به  که  رسید. لشکر ابرهه  مکه  در نزدیکی«  مغمس»

جد   هاشم  بن  عبدالمطلب شتر از  دویست  اموال  آن  داد و در میان  فرمان  اعراب

  فرد قریش  ترین و شریف  را نزد بزرگترین  پیکی  . سپس وجود داشت ص  اکرم رسول

  را به  مکه  مردم  هب  ابرهه  پیغام کردند و او  او معرفی  را به  ، عبدالمطلب فرستاد. مردم

 نیامده  با آنان  جنگ  برای  بود که  کرده  اعالم  پیغام  در آن  رسانید. ابرهه  عبدالمطلب

خدا   گفت: به  وی  در پاسخ  عبدالمطلب کند.  را ویران  تا کعبه  است آمده  بلکه  است 

  ، این است  نیرو و توانیکار   ما را بدین  نه و  داریم  سر جنگ  ما با ابرهه  نه  سوگند که

را از   آن اگر خداوند  پس  است  ابراهیم  وی  خلیل  و خانه  الهی  الحرام  بیت

را   را بر شما باز کند تا آن  راه  و اگر هم  اوست  حرم و  خانه  شما باز دارد، این  هجوم

را   اش از خانه  دفاع  وانما ت  او که  ذات  زیرا سوگند به  اش خانه داند و کنید، او می  ویران

کار   دیگر مکیان  سوی  . از آن برویم  نزد ابرهه  بیا با من  گفت: پس  ابرهه  . نماینده نداریم

را کردند اما   خوردند و قصد نبرد با ابرهه  تکان  خبر سخت  از این  پنداشته  را بزرگ
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بردند و   ها پناه کوه  ناگزیر به را ندارند لذا  وی  با لشکر عظیم  رویارویی  تاب  دیدند که

 خواهد داد.  روی  چه  بودند که  ناظر صحنه

تنومند و   مردی  که  وی  و شخصیت  تأثیر هیبت  و او تحت  رفت  نزد ابرهه  عبدالمطلب

  عبدالمطلب را بگوید.  نیاز خویش  که  خواست  و از وی  نیکومنظر بود، قرار گرفت

  ، باز پس است  گرفته  از من  را که  شتری  دویست  پادشاه  که  است  این  گفت: نیاز من

  سخن  با من خود  شتران  درباره  که  است  کرد و گفت: چگونه  تعجب  دهد. ابرهه

  آن  کردن  ویران  برای  و من  توست  پدران  تو و دین  دین  که  ای خانه  اما درباره  گویی می

  شتران  این  صاحب  من گفت:  وی  در پاسخ  ؟ عبدالمطلب گویی نمی  سخنی  ، هیچ ام آمده

.  باز خواهد داشت  آن یقینا تو را از  دارد که  نیز از خود صاحبی  کعبه  اما خانه  هستم

؛  گفت: بسیار خوب  عبدالمطلب . کنم می  را ویران  کعبه  ، من نیست  گفت: چنین  ابرهه

  به  از افراد قریش  با شماری  گاه آن و  بازگشت  زد ویاز ن  . سپس کعبه  هم  تو و این  این

  این  دعا کرد که خداوند  بارگاه  به  زاری  و به  در را گرفت  آمد و حلقه  کعبه  در خانه

 نماید.  دفع  را از کعبه  غائله

  نام به  بزرگی  فیل  وی  شد، همراه  کرد و وارد مکه  پیشروی  مکه  سوی  به  لشکر ابرهه

جلو  افگند و می  راندند زانو بر زمین می  حرم  سوی  او را به  هرگاه  بود که« محمود»

  تاخت  چرخاندند، به می  ، یا سایر جهات یمن  سوی  او را به  روی  اما چون  رفت نمی

 دوید. می

  جانب از  پرندگانی  کرد که  دعا بود، مشاهده  مشغول  عبدالمطلب  که روز بعد درحالی

را با  آنها  بود که  هایی سنگریزه  ای اند و با هر پرنده ظاهر شده  یمن  ریا و از سمتد

ها  این  که خدا سوگند  گفت: به  کرد. عبدالمطلب می  حمل  خویش  منقارها و چنگالهای

  پرندگان  آن ! پس تهامه  از سرزمین  نجد اند و نه  از سرزمین  نه  که  اند عجیب پرندگانی

  اصابت  احدی  به  سنگی  هیچ  که طوری  فروریختند به  ها را بر سر لشکر ابرهه هسنگریز

گریختند،   یمن  سوی به  فرارکنان  . لشکر ابرهه ساخت او را نابود می  که کرد مگر این نمی

سنگها   از آن  یکی  اصابت خود نیز مورد  شدند. ابرهه می  افتادند و هالك می  آنها در راه

او را   که تا این  فروریخت  تنش  افتاد و گوشت  یکی یکی  سر انگشتانش  پس  فتگر قرار

 شد.  هالك  مرگ  بدترین  صنعا بردند و در آنجا به  به
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،  از آن  پس  که  طوری به  داشت  بزرگی  اثر بس  اعراب  و در میان  در تاریخ  شکست  این

از  خداوند هستند زیرا هللا  اهل  پنداشتند و گفتند: ایشان  را بزرگ  قریش  مردم

بر   جریان این  بود که  سان . بدین باز داشت  را از ایشان  جنگید و دشمن  جایشان

!  افزود. آری در نزد خداوند  آن  جایگاه  به  مردم  و ایمان  کعبه  خانه  بزرگداشت

  و امت  داده  نشان  جهانیان  را به  اش خانه  رویداد، عظمت  تا با این  خواست خداوند

 گرداند.  آماده  عالم  همه  سوی  به  اسالم  رسالت  حمل  را برای  عرب

م(  571) ص  اکرم  تولد رسول  در سال  تاریخی  رویداد مهم  این  که  ذکر است  شایان

  معروف  فیل  سال  به  که  سال  و آن ص  اکرم  رسول  بعثت  میان  فاصله  شد. یعنی  واقع

  زنده  در مکه  جمعی نیز هنوز  ایشان  بعثت  در هنگام  که  طوری بود به  سال  دید، چهلگر

از   در حقیقت  واقعه  این  بودند. پس  کرده  سر مشاهده  چشم  را به  فیل  واقعه  بودند که

 بود. ص  حضرت  آن  نبوت  مقدمات

 

 ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  
درآید،  « لم»بر سر   چون  استفهام  زیرا همزه  است  اثبات  معنای  هب  استفهام «؟ آیا ندیدی»

  نیز استفهام  استفهام  و از آنجا که  است  نفی  حرف«  لم«  که شود چرا می  تبدیل  ایجاب  به

  را به  بیاید، آن  سر نفی بر  نفی  و چون  است  آمده  بر سر نفی  نفی  باشد پس می  انکاری

  . و هرچند آن ای تو دانسته !صمحمد   است: ای  این  کند. لذا معنی می  تبدیل  ایجاب

  را نیز به  و اخبار آن  کرده  مشاهده را  آثار آن  نبودند ولی  فیل  شاهد واقعه ص  حضرت

  که»  ای و ندانسته  ! آیا ندیدی آری اند. را دیده  آن  گویی  بودند پس  تواتر شنیده

را   کعبه  قصد تخریب  که  پیلدارانی یعنی: با «کرد؟  چه  فیل  با اصحاب  پروردگارت

  داستان  عصرت هم  تو و نیز مردم !صمحمد   است: ای  این  معنی  داشتند. حاصل

کرد،   چه  با آنان خداوند  که  حقیقت  اید و از این یا دانسته  را دیده  فیل  اصحاب

 ورند؟آ نمی  ایمان  دیگر چرا قومت  باخبرید پس

،  بر قدرت  آشکاری  و دلیل  الهی  از آیات  اعجازی  ، آیتی ابابیل  پرندگان  ! فرستادن آری

  که  است ذکر  بود. شایانص محمد   و برتری  آفریدگار و بر شرف  و حکمت  علم
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، جایز  وی  نبوت  تأسیس  اعالم  عنوان  پیامبر به  از بعثت  قبل  معجزات  فرستادن  پیش

 را صخدا   رسول جا  نیز همه  ، ابری از بعثت  قبل  که  است  نقل  جهت  از این  است

 کرد. می  بانی سایه

  دشمنان ، ص  حضرت  آن  بر نبوت  اعالمی  عنوان  به  عزوجل  ، خدای ترتیب  این  به

  کشنده اند و عادتا کوچک  پرندگان  که  خویش  لشکریان  ترین خود را با ضعیف

 ، نابود گردانید.باشند نمی

 

 گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  
در   فیل  اصحاب  مکر و نیرنگ  تعالی  یعنی: آیا حق «؟ اثر نساخت را بی  آیا نیرنگشان»

  طوری  نگردانید؟ به اثر و بی  را تباه  آن  اهل  حریم  تجاوز به  و روا شمردن  کعبه  تخریب

  بودند بلکه  داده  سازمان  آن  را برای  شان نیرنگ  که  هدفی  به  رسیدند و نه  خانه  به  نه  که

امر را دانستند، دیگر   این  قومت  پیامبر! وقتی  ای  گردانید؟ پس  شان هالك  خداوند

  و کتاب  رسالتت  به  که نیستند درحالی  بر خود بیمناك  الهی  مجازات  چرا از فرود آمدن

 دارند؟. بازمی  انرا از ایم  ورزند و مردم ما کفر می

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
در  ، از اینجا و آنجا درپی پی  که «فرستاد  ابابیل  پرندگانی  دسته  دسته  و بر سر آنان»

  بودند که  رنگی  سیاه  آنها پرندگان  که  است  کردند. نقل می  انربمبا  بر سر آنان  هایی گروه

  و سنگی  آن  در چنگال  بود؛ دو سنگ  نگس  سه  ای دریا آمدند و با هر پرنده  از جانب

  را در هم  آن  که این خورد مگر نمی  چیزی  سنگها بر هیچ  آن  پس  در منقار آن

 گردانید. و خرد و نابود می  شکست می

 

 ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  پرندگان  اند: آن گفته  مفسران «انداختند فرو می  گل از سنگ  هایی سنگریزه  بر آنان»

  بود و با آتش  کوچکتر از نخود و بزرگتر از عدس  بودند که  از گل  هایی سنگریزه  حامل
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  ای سنگریزه  چون  بود پس  شده  نوشته  ابرهه  لشکریان  و در آنها نامهای  شده  پخته  جهنم

 شد. می  بیرون  کشنده  ای آبله  وی  کرد، از تن می  اصابت  از آنان  از آنها بر یکی

 

 ہ  ہ    ۀ  ہ    
  که  کاهی  یعنی: مانند برگ «گردانید  جویده  نیمه  را مانند کاه  آنان  سر انجام  پس»

 زیر آخور  به  از آن  هایی پرزه  نیمه  خورند و بعد از خوردنشان را می  آن  چهارپایان

اند و  هراخورد  آن  چهارپایان  گردیدند که  برگی  است: همچون  این  معنی  قولی افتد. به می

  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث است  مانده  باقی  آن  فقط کاه

و   باز داشت  مکه را از  فیل خداوند»فرمودند:   مکه  در روز فتح صخدا   رسول  که

  بدان  آن  حرمت امروز  مسلط گردانید اما بدانید که  را بر آن  پیامبر خود و مؤمنان

  غایب  به  حاضر است  که  کس  ! آن در دیروز، هان  آن  حرمت  همچون  است  شتهبازگ

 «.کند  ابالغ
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 ﴾ قریش  سوره ﴿
 . است  ( آیه4)  و دارای  است  یکم

 

از   در آن خداوند  شد که  نامیده«  قریش«  سبب  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

 شود. می  نیز نامیده«  ایالف«  . و سوره است  کرده  یادآوری  خود بر قریش  های نعمت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 در  چون  بود که  این صپیامبر   قبیله  قریش  دادن  الفت «قریش  دادن  الفت  برای»

دیگر   قبایل  و هجوم  مورد غارت  رفتند، در راه می  تجارتی  سفرهای  به  جاهلیت  دوران

و باید  هستند  عزوجل  خدای  خانه  اهل  گفتند: قریش می  گرفتند زیرا اعراب قرار نمی

و   الفت  سبب دستور داد تا به  قریش  به  عزوجل  . لذا خدای داشت  آنها را نگاه  حرمت

برخوردارند،   خود از آن  و تابستانی  زمستانی  در دو سفر تجارتی  که  ای ایمنی

  قرار داد و برایشان  نآنا  را شکر بگزارند زیرا او هر دو سفر را مورد الفت خداوند

 گردانید.  آسان

 « قرش»تصغیر   از صیغه  که  است  کنانه نضربن  از نسل  قبایلی  مجموعه  ، نام قریش

 ور ها حمله کشتی  به  که  است  از آبزیان  ای جثه  بزرگ  حیوان  زیرا قرش  شده  برگرفته

  جانداران ، حیوان  آن  کردند که  شبیهت  قرش  حیوان  به  روی  را از آن  قریش  شود. قبیله می

  است  چیره  و بردیگران  مصون  شدن  خود از دریده  که  خورد در حالی دیگر را می  آبزی

  به  قریش  نامگذاری  وجه» گوید: می  ابوحیان  تواند. ولی نمی  شده  غالب  بر آن  و کسی

بودند،   پراکنده  که بعد از آن  قریش و  تاس  تجمع  معنای  به  تقریش  که  است  این  نام  این

 «.کرد  جمع  را در حرم  آنان  کالب بن شدند و قصی  جمع

 

 ٻ  ٻ  پ  پ   پ  
زیرا  بود  یمن  سوی  به  قریش  سفر زمستانی «و تابستان  سفر زمستان  هنگام  الفتشان»

  است  سرزمینی  زیرا شام؛  شام  سوی  به  آنان  و سفر تابستانی  گرمسیر است  یمن  سرزمین
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  گذراندند پس می  زندگی  تجارت  وسیله  به  در مکه  قریش  که  ذکر است  سردسیر. شایان

و اگر   وجود نداشت  برایشان  در مکه  اقامت  بود، امکان نمی  تجارتی  دو کوچ  اگر این

  انجام  قادر به  انشد، آن نمی  شان امنیت  تأمین  وسیله  کعبه  در کنار خانه  مجاورتشان

 نبودند.  کار و فعالیتی  گونه هیچ

در   معنی زیرا  است  خود متعلق  ماقبل  به  سوره  این  کند که می  تصریح  اسحاق محمدبن

در شهر   مطمئنشان و  ایمن  و حفظ اجتماع  قریش  دادن  الفت  است: ما برای  این  نزد وی

 . را نابود کردیم  فیل  اصحاب و  بازداشته  را از مکه  ، فیل در سفرهایشان  و الفتشان  مکه

 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
خاطر  را به  تعالی  حق  یعنی: اگر قریش «کنند  را عبادت  خانه  باید پروردگار این  پس»

  که  مخصوص  نعمت  خاطر این  نکردند، باید او را به  پرستش  یگانگی به  سایر نعمتهایش

او   که  سبحان  خدای  از سوی  قریش  به  حقیقت  این  . اعالمکنند  ذکر شد، پرستش

را   بتان  زیرا قریش  است  از بتان  وی  بیزاری  اعالم  ، در واقع است  کعبه  پروردگار خانه

  این  وسیله  به  گردانید که  حقیقت  این  را متوجه  آنان  تعالی  کردند لذا حق می  پرستش

  اند پس پیدا کرده  و برتری  شرف  ، بر سایر اعراب است  الشریک  پروردگار آن  که  خانه

  نعمت  که بدان»گوید:  می :رازی نیاورند. امام  بپرهیزند و شرك  نعمت  باید از کفران

؛ و از  منفعت  نمودن  با جلب  ضرر و دیگری  نمودن  ؛ یکی: با دفع است  بر دو قسم  دادن

 خداوند  جهت  ، بدین تر است مهمتر و مقدم  نفعتم  ضرر از جلب  دفع  آنجا که

ذکر   سوره  را در این  سویشان به  منفعت  جلب  نعمت و  فیل  ضرر را در سوره  دفع  نعمت

داد تا   فرمان  خویش  عبادت  را به  ، آنان عظیم  دو نعمت این  به  دادنشان  کرد و با توجه

 ها باشد. تنعم  برابر این در  ، شکری عبودیت  این

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
سفر  دو  آن  سبب  را به  قریش  تعالی  یعنی: حق «داد  غذایشان  در گرسنگی  که  همان»

و   بیم و از»بردند، رهانید  سر می به  در آن  که  شدیدی  را از گرسنگی  غذا داد و آنان
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  اسارت به و  کرده  دیگر را غارت یک  اعراب  زمان  زیرا در آن «گردانید  ایمنشان  ترس

  غارتگریها ایمن و  حمالت  از این خدا  خانه  مجاورت  سبب  به  گرفتند اما قریش می

  نیز ایمن  فیل و لشکر  حبشه  سپاه  هجوم  را از ترس  آنان  تعالی  حق  که  بودند چنان

گردانند و بجز او،   یگانه  دتعبا  ، فقط او را به نعمت  همه  شکر این  باید به  گردانید پس

  جهت  بدین»گوید:  می کثیر نگیرند. ابن  پرستش  و به  نداده و همتا قرار  را شریک  بتان

  هر دو برایش  و آخرت دنیا  ، ایمنی گفت  لبیک  الهی  فرمان  این  به  هر کس  که  است

  سلب  از وی  و امنیتد کرد، هر  را عصیان  تعالی  حق  فرمان  این  شد و هر کس  جمع

  در حدیث«.  ناظر است  معنی  بر این  نحل  ( از سوره111ـ  112)  که آیات  گردید چنان

  رسول  که  است  عنها آمده هللا رضی  انصاری  سکن یزیدبن بنت اسماء  روایت  به  شریف

  گروه  ای»فرمودند:   سپس  نموده  را تالوت ژ ...ٱ  ٻژ سوره:  صخدا 

  اطعام  شما را از گرسنگی  کنید که  عبادت را  ای خانه  بر شما! پروردگار این  ! وای قریش

 «.گردانید  ایمن  و هراس  و از ترس
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 ﴾ ماعون  سوره ﴿
 . است  ( آیه7)  و دارای  است  یکم

 

  آخر آن در  عزوجل  خدای  شد که  نامیده«  ماعون«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

دهند،  نمی  عاریت  را به  و آن  بازداشته  را از دیگران  منزل  و آالت  اسباب  را که  کسانی

  که  کسانی  نکوهش  سبب  شود به می  نیز نامیده«  دین«  سوره  . این است  نموده  نکوهش

 را منکرند.  اخروی  جزای  ؛ یعنی دین

  هبه»باشد.  می  مدنی  و قتاده  عباس ابن  قول  اما به  است  مکی  سوره  جمهور، این  قول  به

  درباره  مکه در  سوره  این  است: نصف  گفته  آن  نزول  سبب  مفسر نابینا در بیان «هللا

 . است  شده  نازل  منافق  ابی بن هللعبدا  در باره  در مدینه  آن  و نصف  وائل بن عاصی

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 و  حساب  را که  یعنی: آیا کسی «؟ خواند، دیدی می  جزا را دروغ  را که  آیا کسی»

  و درعین  تعجب  برانگیختن  برای  استفهام  ؟ این کند، شناختی را انکار می  آخرت  کتاب

 شود. می  بیان  بعد از آن  که  است  امری  شناخت  به  شنونده  تشویق  جهت  حال

  آیه  این» گوید: عنهما می هللا رضی  سعبا ؛ ابن است آمده  چندی  اقوال  نزول  سبب  در بیان

  درباره  آیه  این»گوید:  می  اما سدی«. گردید  نازل  سهمی  وائل بن عاصی  درباه

بود   یتیمی  وصی  شد که  نازل  ابوجهل  درباره  آیه  قولی: این  به«. شد  نازل  مغیره ولیدبن

را از   کرد اما او یتیم  خود را طلب  لما  آمد و از وی  نزدش  برهنه  با تنی  یتیم  آن  پس

  در هر هفته  گردید که  نازل  ابوسفیان  درباره  آیه  این»گوید:  می  جریح خود راند. ابن

  را با چوبدست  یتیم  او آن اما  خواست  چیزی  از وی  یتیمی  حال  در این  کشت می  شتری

 «.خود راند
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 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
 شخص  این  یعنی: اگر جویای «راند می  سختی  را به  یتیم  که  است  کس  همان  این»

  که  است  کسی  ، او همان کنی  تأمل  و خصوصیاتش  ، یا در اوصاف منکر روز جزا بشوی 

  جاهلیت  اعراب  که  است  دهد. گفتنی نمی  وی  را به  راند و حقش می  شدت  را به  یتیم

 دادند. نمی  میراث  انو کودک  زنان  ، به طور کل به

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
  همان منکر روز جزا،  شخص  یعنی: این «کند نمی  ترغیب  مسکین  دادن  طعام  و به»

  و نه کند می  را اطعام  دارد، مساکین  که  و آزی  بخل  سبب  خود به  نه  که  است  کس

 انگیزد. کار برمی  را بر این  خود یا دیگران  خانواده

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
 دهند نمی  اهمیتی  آن  و به« غافلند  از نماز خویش  که  بر نمازگزارانی  وای  پس»

نیز   آن  برند و در برابر ترك را نمی  اگر نماز بگزارند، از نماز خود امید ثوابی  که طوری به

اگر با   پس برود  از دست  آن  قتاز نماز غافلند تا و  آنان  ندارند همچنین  بیم  از مجازاتی

  خوانند. حق نمی نبودند، نماز  خوانند اما اگر با مؤمنان ریا نماز می  باشند، به  مؤمنان

  صالتهم  فی»غافلند( ونفرمود:   از نماز خویش):  ژچ  چ  چ   ژ فرمود:   تعالی

 و بخشوده  مرزیدهنماز، آ  در اثنای  زیرا سهو و غفلت« غافلند  ساهون: در نماز خویش

  این  به ژچ  چ  چ   ژ عبارت:  باشد. پس می  سهو غیر اختیاری  این  چراکه  است 

، از  مباالتی بی  به  آن  نماز، یا با خواندن  وقت  تأخیر انداختن  با به  آنان  که  است  معنی

؛  گفتیم  که  چنان غافلند. اما  از نماز خویش  اندکه نمازانی غافلند. یا مراد بی  نماز خویش

  و ثابت  است  غیر اختیاری  امری  شود چرا که نمی  داخل  تکلیف  سهو در نماز در تحت

در نماز سهو   که  کسی  در نماز سهو نمودند و برای خود صخدا   رسول  که  است  شده

یر کث کردند. ابن در نماز سهو می  صحابه  کردند. همچنین  سهو را مشروع  کند، سجده می
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ژ پرسید:   از ایشان  که  وقاص ابی سعدبن  در پاسخ صخدا   رسول  کند که می  نقل

 تأخیر  به  آن  نماز را از وقت  که  کسانی»اند؟ فرمودند:  کسانی  چه ژچچ  چ

 «.اندازند می

د ش  نازل  منافقانی  درباره  آیه  این»گوید:  می  نزول  سبب  عنهما در بیان هللا رضی  عباس ابن

  خواندند اما وقتی می نماز  ریا و خودنمایی  بودند، از روی حاضر می  مؤمنان  وقتی  که

اشیا و   دادن  از عاریت  آنان  کردند همچنین می  بودند، نماز را ترك می  غایب  مؤمنان

 کردند. می  خودداری  مؤمنان  به  منزل  ضروری  وسایل

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 از نماز خود غافلند، در همان  آنان  که آن  عالوه  یعنی: به «کنند ریا می  که  آنان»

  که  نیکی  از اعمال  در هر عمل  کنند. یا آنان می  خوانند، ریاکاری می  نیز که  نمازهایی 

ریا،   حقیقت  که  است  را بستایند. گفتنی  آنان  کنند تا مردم می  دهند، ریاکاری می  انجام

پرهیز از ریا   البته . است  مردم  در دلهای  منزلت  و طلب  عبادت  وسیله  دنیا به  منافع  طلب

  را به  بچشاند و آن  و سختی  خود ریاضت  نفس  به  که  کسی  مگر برای  دشوار است

الرياء»اند:  فرموده  شریف  در حدیث صخدا   رسول  جهت  همین  وا دارد به  اخالص

النملدبيبمنخفيأ المسحعليةالمظلمةالليلفيالسوداءة تر از  ریا پوشیدهاالسود 

 «. است  سیاهی  بر پالس  تاریک  در شبی  سیاه  موری  خزیدن

 است:  جمله  از آن  دارد که  ریا انواعی

 . مردم  و ثنا و ستایش  جاه  قصد حب  خود به  و هیأت  شخصیت  دادن  ـ نیکو جلوه 1

  هیأت  به  در دنیا و در نظر مردم  وسیله  این  تا به  ، یا خشن هکوتا  جامه  ـ پوشیدن 2

 زهد درآید.  وهیبت

از   که  بر آنچه  دنیا و اظهار تأسف  بر اهل  اظهار خشم  وسیله  با گفتار به  ـ ریا کردن 1

 شود. می  از او فوت  خیر و طاعت

 . مردم  چشم  نماز در پیش  راستن، یا نیکو آ دیگران  خود به  نماز و صدقه  دادن  ـ نشان 4
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کفر   کننده  و پنهان  ایمان  آشکار کننده  که: منافق  است  و ریاکار این  منافق  در میان  فرق

وجود ندارد؛ تا   وی  در قلب  که  است  خشوعی  ریاکار: آشکار کننده  که در حالی  است

  بپندارد و در حقش  و خداترس  نبیند، او را متدی او را می  ظاهری  خشوع  این  که  کسی

  اگر با هدف  دیگران  به  نیک  عمل  دادن  اند: نشان رساند. علما گفته  هم به  ارادتی

 ندارد.  خود باشد، باکی از  تهمت  نفی  انگیزه  از خود، یا به  پیروی  به  برانگیختنشان

 

 ڍ  ڌ  ڌ   
دیگر  یک به  مردم  که  است  چیزهایی  امماعون: ن «دارند را باز می  ماعون  که  و آنان»

  عادتا از کسی  که  و آتش  ، نمک ، آب ، دلو، دیگ ، کلنگ بیل  دهند، از قبیل می  عاریت

طلبند و بر  می را آنها  حاالت  و فقیر هر دو ـ در غالب  شود و غنی نمی  بازداشته

  مورد مالمت  آن  بازدارنده  کهشود بل نمی  متوجه  سرزنشی  آنها نیز هیچ  کننده  درخواست

شوند:  نمی  چیز بازداشته  سه» است:  آمده  شریف  در حدیث  که  چنان  است  و سرزنش

کند، یا   طلب  نانی  از تنورت  ات همسایه  که این  است  باب  از همین«.  و نمک  ، آتش آب

 بگذارد.  خود را نزدت  کاالی  روزی  روز و نصف
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 ﴾ کوثر  سوره ﴿
 . است  ( آیه1)  و دارای  است  یکم

 

  و قتاده  ، عکرمه . اما حسن است  ، مکی جمهور مفسران  مشهور و قول  قول  به  سوره  این

 . است  کثیر نیز همین ابن  و رأی  است  کوثر مدنی  سوره  اند که گفته

ڎ     ڎ ژ با آیه:   که  گرفت  نام« کوثر«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

  به  ذیل  شریف  در حدیث« کوثر». تفسیر  است  شده  افتتاح  ژڈ

 فرو  سبکی  خواب  به صخدا   رسول»است:   شده  بیان  چنین  مالک بن انس روایت

 گفتند:  اصحاب  به  برداشتند و خطاب  را از خواب  سرشان  کنان تبسم  بودند سپس  رفته

پرسیدند.  را  تبسمشان  دلیل  از ایشان  بود؟ یا اصحاب  چه  تبسمم  دلیل  دانید که آیا می

را   پرداختند تا سوره  آن  تالوت  به  شد. سپس  نازل  ای سوره  بر من  فرمودند: همینک

  ؟ اصحاب کوثر چیست  دانید که خود پرسیدند: آیا می  از اصحاب  نمودند. سپس  ختم

در   عزوجل  خدای  که  است  ر نهریداناترند. فرمودند: کوث  و رسولش گفتند: خدا

  بر آن  در روز قیامت  بسیار، امتم  است  خیری  و بر آن  است  عطا کرده  من  به  بهشت

شود و  می  ربوده  از آن  ای بنده  پس  است  ستارگان  شماره  به  آن  شوند و ظروف وارد می

  که  دانی گویند: تو نمی می  من  ه. اما ب است  من  گویم: پروردگارا! آخر او از امت می  من

 «.پدید آوردند؟  بعد از تو چه  آنان

  قریش گفت:  که  است کرده  روایت  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  از سدی  حاتم  ابی ابن

  چون  پس ! است  و بالعقب  سرانجام بی  گفتند: فالن مرد، می می  پسرانش  که  کسی  به

بتر محمد: » گفت:  وائل بن ، عاصی درگذشت صخدا   فرزند رسول  ، یا ابراهیم قاسم

  سبب  و در بیان گردید.  نازل  در رد سخنشان  سوره  این  سپس«. گردید  محمد بالعقب

  مشرکان  که  است آنها این  اما مفاد همه  است  شده  نیز نقل  دیگری  روایات  آن  نزول

  اوالد ذکورشان  مرگ  شمردند و به و حقیر می  را ضعیف  و پیروانشان ص  اکرم  رسول

  با حوادث  مؤمنان  شدن و ازدرگیر  بوده  ـ خوشحال  در مدینه  و ابراهیم  در مکه  ـ قاسم

  رسول  کند که  شد تا اعالم  نازل  سوره  این  کردند پس می  بار شادمانی یا محنت  سخت
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  از شأن  وجه  هیچ  به  فرزندان  د ومرگان  غالب  نیرومند و پیروز و پیروانشان صخدا 

باشند زیرا از  می  بال عقب  در نهایت  اند که صپیامبر   دشمنان  کند و این نمی  کم  ایشان

 ماند. نمی  باقی  نیکی  و آوازه  نام  هیچ  آنان

 

 ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
  که  است  ر بهشتد  شد ـ نهری  بیان  که کوثر ـ چنان «تو کوثر عطا کردیم  همانا ما به»

  و امتشان   ص خویش پیامبر  برای  و گرامیداشتی  کرامت  مثابه  را به  آن  عزوجل  خدای

  قرار داشته  و فراوانی  بسیاری  در منتهای  که  است  . کوثر در لغت: خیری است  قرار داده

 گردیده  عنایت ص  اکرم  رسول  به  شود که می  هر خیری  شامل  کلمه  ، این باشد بنابراین

  قولی  . به است  قولی: کوثر قرآن ها. به کوثر و دیگر خیرها وبرکت  از حوض  ، اعم است 

  شریف  . در حدیث است ص  حضرت  آن  و امت  اصحاب  دیگر: کوثر، کثرت

  در و یا قوت  از طال و بستر آن  آن  هر دو لبه  که  است  در بهشت  کوثر نهری»است:  آمده

و سپیدتر از   تر از عسل شیرین  آن  و آب  مشک تر و خشبوتر از پاکیزه  آن  ، خاك است

در   که چنان  محشر است  در موقف ص  اکرم  رسول  یا کوثر حوض«.  است  برف

  ترین ، صحیح دو قول  این  که  ذکر است  . شایان گذشت  انس  روایت  به  متقدم  حدیث

  است  حوضی  ، هم در بهشت  است  نهری  ، کوثر هم شد بنابراینبا می  رابطه  در این  اقوال

  به  که  است  خیری  شوند و هم وارد می  بر آن  در روز قیامت ص  حضرت  آن  امت  که

 گیرد. بر می را در  فوق  اقوال  ، همه معنی  این  که  است  شده  عنایت ص  حضرت  آن

 

 ژ  ژ  ڑ     ڑ   
 تو در دنیا و  به  که ! چنانصپیامبر   یعنی: ای «نماز بگزار  تپروردگار  برای  پس»

 ما بر نمازهای  برای  ها خالصانه نعمت  این  شکرانه  به  پس  ایم خیر بسیار داده  آخرت

 مانند  ما، نه  نام ما و به  رضای  برای «کن  و قربانی»  کن  مداومت  خویش  فرض 

 غیر  برای  بودند که  از مشرکان  کنند. و کسانی می  یغیر ما قربان  برای  که  پرستان بت

 پیامبرش  به کردند لذا خداوند می  قربانی  غیر وی  و برای  نماز گزارده خداوند
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 ، عطاء و عکرمه باشد. قتاده  وی  برای  باید خالصانه  اش نماز و قربانی  داد که  فرمان 

 . اما است  در آن  قربانی  و ذبح  حینماز عید اض  ادای ژڑژ گویند: مراد از  می 

در   و قربانی  هدیه  حیوانات  مراد از نحر، ذبح  که  است  آن  صحیح»گوید:  کثیر می ابن

 . است  کرده  را نیز نقل  حدیثی  باره  کثیر در این ابن«. باشد می  و مناسک  حج

 

 ک     ک  ک  ک    گ   
هر دو  از  که  توست  دشمن  ، این شک  بدون یعنی: «خود ابتر است  دشمنت  گمان بی»

  از وی  که  توست  دشمن  . یا این است  سرانجام و بی  ، بالعقب بریده  خیر دنیا و آخرت

از   کسی  به  جاهلیت ؛ در گفتیم  که ماند. چنان نمی  باقی  نیکی  و آوازه  نام  بعد از مرگش

  مراد مشرکان»گوید:  می : بصری فتند. حسنگ ، ابتر می نداشت  فرزند مذکری  که  مردان

خود برسند، در   نهایی  هدف  به  که از آن  قبل  ایشان  بود که  این صپیامبر   از ابتر بودن

  دشمنان  این  که  ساخت  روشن در اینجا مانند اما خداوند می  ناکام  دعوت  راه  نیمه

  سوره  این»گوید:  می : رازی  امام «.مانند می  و نشان  نام  و بی  ناکام  اند که صپیامبر 

ما   های سوره  برای  ای و پایه  اصل  همچون و  ماقبلش  های سوره  برای  ای مانند تتمه

 «.باشد می  بعدش
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 ﴾ کافرون  سوره ﴿
 . است  ( آیه9)  و دارای  است  یکم

 

  به  آن در اوندخد  که  گرفت  نام«  کافرون«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

توحید   متضمن  که  پیامی  را به  تا کافران  است  دستور داده صمحمد   حضرت  پیامبرش

  گرداند. در احادیث  ، مخاطب است  مسلمین  عبادی  و استقالل  از شرك  برائت  و اعالم

را در   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   و سوره  سوره  این ص  حضرت  آن  که  است  آمده  شریف

و در نماز   بعد از مغرب  بامداد، در دو رکعت  ، در دو رکعت بعد از طواف  رکعت دو

  که  است  آمده  شریف  حدیث در  اند. همچنین نامیده  قرآن«  ربع»را   اند و آن وتر خوانده

ٱ  ٻ  ژ ، سوره:  گرفتی  جای  در بستر خوابت  که  هنگامی»فرمودند:  صخدا   رسول

 «. است  از شرك  برائتی  سوره  زیرا این  بخوان  نرا تا آخر آ  ژٻ  

از   گروهی  درباره  سوره  است: این کرده  روایت  نزول  سبب  در بیان  نیشابوری  واحدی

  پیشنهادی تو  محمد! به  آمدند و گفتند: ای صخدا   نزد رسول  شد که  نازل  قریش

تو   که  ترتیب  این  ، به کنیم می  تو پیروی  نو ما از دی  کن  ما پیروی  ؛ بیا تو از دین داریم

  پس  پرستیم می تو را  خدای  یکسال  و ما مدت  کن  ما را پرستش  خدایان  یکسال  مدت

  این  ما بهتر باشد، به  و راه  و رسم  ، از آیین ای آورده  همراه  تو به  آنچه  باشد که  اگر چنان

باشد   اما اگر چنان  ایم برگرفته  را از آن  مان و بهره  فتهیا  با تو مشارکت  ما در آن  ترتیب

  را از آن  ات و بهره  گردیده  شریک تو بهتر باشد، تو در کار ما  ما از آیین  و راه  رسم  که

  را با وی  دیگری  من  که  سبحان  خدای بر  فرمودند: پناه صخدا   ! رسول ای برگرفته

 صخدا   رسول  کرد. پس  را نازل  سوره  این خداوند  هبود ک  . همان گردانم  شریک
  در آنجا بودند، این  قریش  اشراف  که در حالی رفتند و  مسجدالحرام  به  آن  صبحگاه

  مأیوس صخدا   از رسول  ، دیگر قریش بعد از آن خواندند.  آنان را تا آخر بر  سوره

 گردیدند.
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
  آنچه یعنی: «پرستم نمی  پرستید من شما می  ؛ آنچه کافران  ای» صمحمد   ای «بگو»

در   اکنون هم  و من  دهم نمی  خواهید، انجام می  از من  بتان  شما در مورد پرستش  را که

 . شما نیستم  خدایان  حاضر پرستنده  حال

 

 ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 و  بر شرك  که  گاه یعنی: شما نیز تا آن «رستمپ می  من  پرستید آنچه شما می  و نه»

 نیستید.  پرستم می  من  که  خدایی  باشید، پرستنده  داشته قرار  کفرتان

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
عمر   هرگز در آینده  یعنی: من «کرد  خواهم  پرستش  پرستید من را شما می  آنچه  و نه»

 . پرستم نمیپرستید،  شما می  را که  خود نیز خدایانی

 

 ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  بقیه شما در  یعنی: همچنین «پرستم می  را من  خواهید کرد آنچه  شما پرستش  و نه»

  بر کفر و انکار وپرستش  که  گاه نخواهید کرد تا آن  را پرستش عمر خود هرگز خدا

، مردود و  وی  به  دنآور  با شریک  همراه خداوند  باشید زیرا پرستش  قرار داشته  بتان

 باشد. اعتبار می  غیر قابل

  که  است  باشد، این تر می دقیق  از نظر بعضی  که  کریمه  دیگر در تفسیر آیه  وجه  یک

  گیرد، داللت می قرار  مورد پرستش  که  در معبودی  ( بر اختالف2ـ  1)  شود: آیات  گفته

  و خدایان  بتان  مشرکان و معبود  است  یگانه  خدای صخدا   کند زیرا معبود رسول می

کند زیرا  می  داللت  پرستش و  در خود عبادت  ( بر اختالف4ـ  5)  اما دو آیه  باطل

در   شرکی  شائبه  هیچ  که خداوند  برای  خالص  است  عبادتی صخدا   رسول  عبادت

  مشرکان  عبادت  که الیشود درح نمی  سراغ  از معبود در آن  غفلتی  وجود ندارد و هیچ  آن

  قولی شود. به نمی  جمع  هرگز با هم  عبادت  نوع دو  این  پس  است  آلوده  شرك  به  همه
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  که  است  تأکید این  باشد و فایده مراد از تکرار تأکید می ، تکرار است  آیات  دیگر: در این

بپذیرند،   خدایانشان  دترا در عبا  شان خواسته صخدا   رسول  امر که  کفار از این  طمع

 گردد.  قطع  کلی  به

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
  راضی  خویش  دین  یعنی: اگر شما به «خودم  برای  من  و دین  خودتان  شما برای  دین»

  شرك  دین  قطعا بدانید که  پس  هستم  راضی  خویش  دین  نیز به  من  هستید، بدانید که

نیز   من  توحیدی  کند و دین تجاوز نمی  من  از شما بهو   خود شماست  آلود شما از آن

.  نیست  راهی  بدان  آلودتان شرك  باورهای  باشد و شما را با این می  خودم  محدود به

از جهاد وجود   کفر، یا منع  دادن  اجازه  معنی  کریمه  ، در آیه بنابراین»گوید:  می  بیضاوی

  این  آیه  معنی  حاصل»گوید:  می  زمخشری«. باشد  منسوخ  قتال  آیه  به  آیه  ندارد تا این

  و راه  حق  سوی  تا شما را به  ام شده  شما فرستاده  سوی  به  که  هستم  پیامبری  است: من

  پیروی  نپذیرفتید و مرا درآن  من را از  دعوت  این  که  اکنون  پس  فراخوانم  نجات

 «.فرانخوانید  شرك  سوی  به و مرا  واگذاشته  مخود  حال  مرا به  نکردید، حد اقل

  استدالل کفر  ملت  بودن  بر یکی  کریمه  آیه  دیگر از علما با این  و برخی :شافعی  امام

  ای یا سببی  نسبی آنها پیوند  ، اگر در میان اند بنابراین ملت  یک  اند: کفار همه و گفته  کرده

  از یهودی  و نصرانی  از نصرانی  برند، مثال یهودی می  ، از همدیگر میراث وجود داشت

و   از نصرانی  یهودی  که بر آنند  وی  و موافقان : حنبل احدبن  برد. اما امام می  میراث

  اهل  الیتوارث»است:   آمده  شریف  برد زیرا در حدیث نمی  میراث  از یهودی  نصرانی

گوید:  می : رازی  امام«. برند نمی  ر میراثاز همدیگ  مختلف  دو آیین  شتی: اهل  ملتین

کنند و  می  تمثیل  کریمه  آیه  این  ، به متارکه  در هنگام  که  یافته  جریان  بر این  مردم  عادت»

  که . درحالی دین  ولی  دینکم  گوید: لکم می  دیگری  به  نکنند، یکی  توافق  اصل  اگر بر یک

  زده  مثل  آن  تا به  نکرده  نازل  آن  را برای  قرآن خداوند ؛ زیرا جایز نیست  تمثیل  این

 «. است  شده  تدبر نازل  این  موجب  به  عمل  برای  تدبر و سپس  برای  قرآن  شود بلکه
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 ﴾ نصر  سوره ﴿
 . است  ( آیه1)  و دارای  است  یدنم

 

و   تبارك  خدای  فرموده  با این  که  گرفت  نام« نصر«  سبب  بدین  سوره  این تسمیه:  وجه

  مکرمه  مکه  ، فتح و مراد از آن  است  شده  افتتاح  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ تعالی: 

«  تودیع«  نام به  سوره  این  که  . چنان گرفت  نام  الفتوح فتح  که  است  اکبری  فتح  همان  یعنی

  فقط هفتاد روز زنده  آن  بعد از نزول صخدا   رسول  که  روی  شود از آن می  نیز نامیده

 هللا رضی  عباس پیوستند. ابن  حق  رحمت  به  هجری  دهم  سال  االول بودند و در ربیع

 هللا عمر رضی ابن«.  است  نزول از نظر  کریم  قرآن  سوره  آخرین  این»گوید:  عنهما می

  شد پس  زلنا صخدا   رسول بر  تشریق  ایام  در میانه  سوره  این»گوید:  عنهما می

  را که  مشهور خویش  خطبه  قصوی  سوار بر ناقه  گاه آن  است  وداع  پیام  این  دانستند که

 آمده  شریف  در حدیث  آن  فضیلت  به  راجع و«. ، ایراد نمودند است  الوداع  حجه  خطبه

 «. است  قرآن  ربع  معادل   ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ »است:  

  آن  وقوع از  قبل  مکه  شد و از فتح  نازل  مکه  از فتح  قبل  سوره  یندیگر: ا  قولی  اما بنا به

  قول  این :رازی  باشد. امام می  نبوت  از معجزات  ای خود معجزه  این  دهد که خبر می

  است  عنهما آمده هللا رضی  عباس ابن  روایت  به  شریف  داند. در حدیث تر می را صحیح

خبر   آن  با نزول»فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل« نصر»  سوره  فرمود: چون  که

  این  اند و ایشان القول متفق  معنی  نیز بر این  اصحاب«.  است  شده  داده  من  به  من  مرگ

  است  بر آن  تحمید و استغفار دلیل ، تسبیح  به  امر مطلق  دانستند که  روی  را از آن  معنی

  ص  آور حق  پیام  کند که خود اقتضا می و این  است  رسیده  اتمام  هب  دعوت  کار ابالغ  که
  شد، رسول  نازل  سوره  این  چون  که  است شده  سفر بر بندد. روایت  دنیا رخت  از این

لقائهالدنياوبينبيناهللعبداخيرهنإ»فرمودند:   آن و در  ایراد کرده  ای خطابه صخدا 

فاختاةخرواآل اهلل، لقاء   و لقای  آخرت  دنیا و میان  را در میان  ای : همانا خداوند بندهر

 «.کرد  خدا را انتخاب  او لقای  گردانید پس مخیر  خویش
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 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
  الهی  پیروزی  که  گاه ! آنصمحمد   یعنی: ای« فرارسد  و فتح  الهی  نصرت  چون»

از   عبارت شود. نصر:  بر تو گشوده  ظهور آید و مکه  به  قریش  دشمنانت  علیه  برایت

پیدا کنند.   برتری  بر آنان  و مسلمانان  گردیده  مغلوب  با آن  دشمنان  که  است  تأییدی

  پذیرش  برای  دلهایشان  و نیز گشایش  هایشان خانه  و ورود به  دیار دشمنان  فتح: گشودن

  فتح  برای  سببی  نصر همچون که:  است  این«  فتح»و « نصر«  در میان  فرق  . پس است  حق

 گردید.  عطف  بر آن  فتح  ابتدا نصر ذکر شد و سپس  جهت  باشد، از این می

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 ! در هنگامصپیامبر   یعنی: ای «درآیند هللا  در دین  فوج  فوج  مردم  که  و ببینی»

و   گروه  گروه  که  بینی ـ را می  و غیر آنان  از اعراب  اعمـ   ، مردم و فتح  نصرت  رسیدن 

، بعد از  است  کرده  مبعوث  تو را بر آن خداوند  آیند که در می  دینی  به  دسته  دسته

  رسول  وقتی  که  است  نقل شدند. می  داخل  حق  دین  دوتا به یا دوتا  یکی آنها یکی  که آن

  غالب  حرم  بر اهلص محمد   که  گفتند: اما اکنون  اعراب کردند،  را فتح  مکه صخدا 

،  خود داشت  در پناه  فیل  اصحاب  را از هجوم  ایشان خداوند  که و پیروز شد درحالی

  او قدرتی  و شما علیه  است  بر حق صمحمد   که این بر  است  روشنی  خود برهان  این

و   گروه  ، گروه بزرگی  های در مجموعه و  شتهبردا  دست  ندارید. لذا از ستیز و مقاومت

  اسالم  سوی رویکرد به  شدند و موج وارد می  اسالم  به  بعد از دیگری  یکی  دسته  دسته

 شد. می  داخل  در اسالم یکبار  تماما به  قبیله  یک  بود که  چنان

  حق زیرا  است  مقلد صحیح  برآنند که: ایمان  کالم  از علمای  جمهور فقها و بسیاری

را از  کرد و آن  بود، حکم  تقلیدی  ایمانی  که  مردم  افواج  این  ایمان  بر صحت  تعالی

  ایمانشان برشمرد و اگر صمحمد   حضرت  خود بر پیامبرش  احسانهای  بزرگترین

 کرد. نمی  یادی  از آن  مناسبت  بود، در این نمی  صحیح
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    ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
  برای  گفتن  تسبیح  ، امر به آیه  این «بگوی  حمد پروردگار خود تسبیح  به  پس»

 برای  گفتن  . تسبیح است  کرده  جمع  هم را با  وی  برای  و ستایش  پروردگار متعال

  ای پیروزی  عظیم  رخدادهای  به  نسبت ص  حضرت  آن  از خوشحالی  پروردگار متعال 

کرد؛ و حمد و  نمی خطور  از مردم  فکر احدی  و به  فکر ایشان  به  یحت  دهد که خبر می

  و منتص   پیامبرش با  افزایش  زیبا و رفتار روح  ، در برابر صنع تعالی  حق  ستایش

  برای «بخواه  آمرزش و از او»باشد  می  القری  ام  در نصر و فتح  بر ایشان  وی  عظیم

  و اندك  شمردن  کوچک و  تعالی  حق  برای  و فروتنی  واضعت  نوعی  عنوان  ؛ به لغزشهایت

پذیر  توبه  همواره هللا  هرآینه»  امتت  امر به  این  آموختن  و نیز برای  خویش  عمل  دانستن

  به  آنان بپذیرد و بر  توبه  خواهان برآمرزش  که  است  این  وی  یعنی: از شأن «است

بعد از »است:   عنها آمده هللا رضی  عائشه روایت  به  شریف  بازگردد. در حدیث  رحمت

  حضرت  شد، آن  نازل صخدا   رسول بر ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ   سوره  که آن

،  ربنا و بحمدك  گفتند: سبحانک می  در آن  که خواندند مگر این را نمی  نمازی  هیچ ص

«. بیامرز  . بارالها! بر من با ستایشت  همراه  تو راست  اغفرلی: پروردگارا! پاکی  اللهم

  خویش  و سجده  در رکوع صخدا   رسول» گوید: عنها می هللا رضی  عائشه  همچنین

لياللهموبحمدكاللهمسبحانكگفتند:  بسیار می   رسول  شیوه  ، این در حقیقت«. اغفر

 . است  کریم  از قرآن  آیه  این  تفسیر عملی ص  اکرم

  روایت  سوره  این  نزول  سبب  عنهما در بیان هللا رضی  عباس ز ابنا  و دیگران  بخاری

  خواند اما گویی می فرا  خویش  مجلس  بدر به  مرا با بزرگان فرمود: عمر  اند که کرده

  ناراحت  یعنی)یافتند  می  ای دغدغه  خویش  امر در اندرون  از این  از آنان  برخی  که

  آن  به  فراخواند و مرا نیز با آنان  خویش  مجلس  بدر را به  بزرگان عمر  . روزی(بودند

  امروز دیگر مرا با ایشان عمر  که  دریافتم  وی  فراخوانی  از این  وارد کرد. من  مجلس

  آنان  رو به  دهد. پس  نشان  آنان  مرا به (فضل)  که  هدف  این  مگر به  است  فرانخوانده

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ عزوجل:   خدای  فرموده  ننمود و گفت: در تفسیر ای

 ما دستور داده  به  سوره  در این  عزوجل  خدای گفتند:  از ایشان  گویید؟ برخی می  چه
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و   گفته  گردانید، او را ستایش  مان را نصیب  ما را پیروز کردو فتح  که تا بعد از آن  است 

  رو به عمر  گاه نگفتند. آن  و چیزی  هنمود  سکوت  هم  . برخی بخواهیم  از او آمرزش

  این  نظر من  ؟ گفتم: خیر! بلکه گویی می  ! آیا تو نیز چنین عباس ابن  کرد و فرمود: ای  من

با  خداوند  دارد. یعنی  اشاره صخدا   رسول  اجل  فرارسیدن  به  آیه  این  که  است

  آگاه  رحلتشان  وقت  شدن  را از نزدیک  ایشان ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ   نزول

ڇ  ڇ  ژ؛  توست  اجل  فرارسیدن  ، عالمت و فتح  نصرت  آمدن کرد و فرمود:

  بخواه  و از او آمرزش  پروردگار خویش  با ستایش  همراه  بگوی  تسبیح  گاه : آن  ژ ...ڇ

  ، وجه تو گفتی  که  نیز بجز آنچه  فرمود: من پذیر است(. عمر توبه  زیرا او بسی

 «. دانم نمی  آن  نزول  برای  یدیگر
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 ﴾ مسد  سوره ﴿
 . است  ( آیه5)  و دارای  است  یکم

 

  در آخرآن خداوند  که  گرفت  نام« مسد«  سبب  بدان  سوره  اینتسمیه:   وجه

  سوره  این  خواهد آمد. همچنین  تفسیر آن  که  ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ فرماید:  می

  ژڈ  ڈ  ژ  ژژفرماید:  می  آن  در مطلع یرا خداوندشود ز می  نیز نامیده«  تبت»

 . است  شده  )لهب( نیز نامیده  )ابولهب( یا سوره  سوره  ، این مناسبت  همین  به  که  چنان

  اند که کرده  عنهما روایت هللا رضی  عباس از ابن  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  محدثان

  بستگان پیامبر!  ای):  ژڇ  ڇ  ڇژ شد:   نازل  آیه  این  فرمود؛ چون

  و به  شده  خود خارج  از خانه صخدا   ؛ رسول«214شعراء/»ده(  را هشدار  نزدیکت

  این  قریش  چون ! ندا در دادند: یا صباحاه  فریاد بلند چنین  به  صفا باال رفتند سپس  کوه

شد که: محمد   داده  پاسخ؟  فریادگر کیست  این  دیگر پرسیدند که ندا را شنیدند، از یک

  گاه آمدند. آن گرد ص  حضرت  آن  گفتند و پیرامون  ندا را اجابت  . پس است

  ای  ! هان فالن بنی  ای  ! هان فالن بنی  ای  فرمودند: هان  آنان  به  خطاب ص  اکرم رسول

  قبیله  های ، تیره یبترت  این و به)!  عبدالمطلب بنی  ای  ! هان عبدمناف بنی  ای  ! هان فالن بنی

محمد   گردیدند تا بشنوند که  سراپا گوش  آنان  همه  پس (بردند  نام  یکی را یکی  قریش

 فراخوانده  آن  را برای  همه  فریادکنان  دارد که  از اهمیت  پایه  این  به  سخنی  چه ص

از   از سواران  سپاهی  که  خبر بدهم شما  فرمودند: آیا اگر به  آنان  به  خطاب  . سپس است 

  خواهید کرد؟ همه  آیا مرا تصدیق تازند، آیند و بر شما می می  بیرون  کوه  این  کناره

  راستگویی  تو را به  بلکه)  ایم نکرده  را تجربه  از تو دروغی  یکصدا گفتند: ما تاکنون

  در آن  افتادنشما را از   سخت  عذابی  پیشاپیش  من  اینک  . فرمودند: پس(شناسیم می

کار ما را   این  باد بر تو! آیا برای  هالکت گفت:  اثنا ابولهب  . در این دهم هشدار می

 شد.  نازل  سوره  این  بود که  . همان رفت خود کشید و  راه  ؟! سپس ای گردآورده

روبرو   سال  تازه  با جوانی  بناگاه  که  در بازار ذوالمجاز بودم»گوید:  می  محاربی  طارق

  اثنا دیدم  این بگویید تا رستگار شوید. در هللاال ا  ! ال اله مردم  ای  گفت: های می  که  شدم
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  و هر دو پاشنه  ساق هر دو  که  طوری  زند به می  سنگ  او را به  سرش  از پشت  مردی  که

را باور او   پس  دروغگوست ! او مردم  گوید: های و می  است  آلود کرده را خون  پایش

پیامبر   پندارد که ؛ می محمد است ؟ گفتند: دعوتگر کیست  شخص  نکنید. پرسیدم: این

ادعا   پندارد او در این می  که  است  ابولهب  عمویش  دیگر هم  باشد و این می

 «. دروغگوست

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 مجاز ژڈ  ژ  ژژ گویند: در  می  بالغت  علمای «ابولهب  باد دو دست  هالك»

لذا  باشد مورد نظر می  کل  اما از آن  گردیده  جزء اطالق  ؛ یعنی شده  کار گرفته به  مرسل

  است  نفرینی  جمله  . این وجود خویش  با تمام  باد خود ابولهب  است: هالك  این  معنی

و   عبدالمطلب  بن  عبدالعزی  ، نامشصپیامبر  از عموهای  یکی  . ابولهب وی  علیه

  ای و برافروخته  فام  سرخ  گفتند زیرا چهره می  بود و او را ابولهب  ابوعتیبه  اش هکنی

را   ورزید و ایشان می  دشمنی بسیار صخدا   شد، او با رسول  بیان  که . چنان داشت

 آزرد. می  سخت

.  وی  علیه  بعد از نفرین  سبحان  خدای  از بارگاه  است  ، خبری جمله  این «شد  و هالك»

  وقوع  بودن  ، مفید حتمی ماضی  صیغه  به  ابولهب  تعبیر از هالکت  که  است  گفتنی

 . را باخت  دنیا و آخرت  شد زیرا ابولهب  هم  باشد و چنان می  وی  و زیانکاری  هالکت

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
بود   گردآورده  ولهباب  را که  یعنی: مالی «اندوخت  او و آنچه  نکرد از او مال  دفع  هیچ»

و   هالکت  نزول بر خداوند  بود، فرمان  آورده  دست  به  که  و موقعیتی  و جاه  و منفعت

نیامد.   کارش  به  هیچ ها اندوخته  نکرد و آن  دفع  وجه  هیچ  را به  بر وی  و عذاب  نابودی

 سود.  و دومی  است  سرمایه  اولی  که  است  این«  کسب»و «  مال«  در میان  فرق
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 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ور  شعله  سخت  در آتشی  ابولهب  زودی  یعنی: به «درآید  پر زبانه  در آتشی  زودی  به»

 . است  جهنم  ، آتش آتش  آن  شود که می  سوزاند، عذاب را می  پوستش  که  و برافروخته

 

 ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
  جمیل ام ، ابولهب  زن «است  کش هیزم»  که  آید، همان در می  آتش  آن  نیز به «و زنش»

بر   شبانه و آنها را  ها را برگرفته خارها و سرگین  بود که  خواهر ابوسفیان  دختر حرب

  گناهان  با برداشتن  ابولهب  زن  که  است  افگند. یا مراد این می صخدا   رسول  راه

بر   ایشان بر آزار  شوهرش  و واداشتن صخدا   با رسول  دشمنی  سبب  به  که  سنگینی

  اوست  چینی سخن از  تعبیر، کنایه  دارد. یا این را بر می  جهنم  ، هیزم است گرفته  دوش

 . است  مردم  در میان  و دشمنی  خصومت  برافروزنده  که

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
شود.  می  فتهتا  ریسمان  از آن  که  است  مسد: لیفی «خرماست  از لیف  طنابی  بر گردنش»

و   الت  سوگند به و گفت:  از جواهر داشت  گردنبند فاخری  ابولهب  زن  که  است  نقل

  در روز قیامت  گردنبندش  ! لذا آن کنم می  صرف صمحمد   را در دشمنی  آن  که  عزی

  عذابش  سبحان  خدای  که  کنیم می  شود. مالحظه می  آتش  از زنجیرهای  برتافته  ریسمانی

  کند زیرا عذاب ، تصویر می داشت در دنیا  که  و حالتی  هیأت  همان  را به  در آخرت

  بعد از نزول  که  است  . نقل است  وی  با جرم  و هماهنگ  مجرم  عمل  از جنس  آخرت

در   نزد ابوبکرصدیق  گرفته  دست را در  سنگی  ابولهب  زن  جمیل ام  سوره  این

  به  بود. پس صخدا   رسول  در معیت ابوبکر  حال  در آنو   رفت  مسجدالحرام

  ام آمده  ، اینک است  مرا هجو نموده  رفیقت  که  است  خبر رسیده  من  گفت: به ابوبکر

 صخدا   رسول  را از دیدن  وی  دیدگان  خداوند متعال ! اما کنم  و چنان  با او چنین  که
  از وی را ندید. ابوبکر  ، ایشان سو نگریست  نسو و آ  این  به  و هر چه  کور ساخت
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جز   ؟ من کنی می  گفت: آیا مرا مسخره  جمیل  ؟ ام بینی می  من  همراه را  پرسید: آیا کسی

 ! بینم نمی  دیگر را همراهت  کس  تو هیچ

 ص  حضرت  آن  بر نبوت  روشن  آشکار و دلیلی  ای معجزه  سوره  اند: این علما گفته

  ابولهب  داد که خبر  قاطعانه ژ ... ڳ  ڳ گ  ڳژ با نزول:  را خداوندزی  است

  است  خورده  گره  باشقاوت  آنها در دنیا و آخرت  آورند و سرنوشت نمی  ایمان  و زنش

در   آشکار و نه  ، نه در باطن  در ظاهر و نه  دو نه  از آن  یک خبر، هیچ  این  بر طبق  پس

 نیاوردند.  خفا ایمان
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 ﴾ اخالص  سوره ﴿
 . است  ( آیه4)  و دارای  است  یکم

 

،  ، والیت نجات مانند تفرید، تجرید، توحید،  بسیاری  نامهای  به  سوره  این تسمیه:  وجه

باشد زیرا  می » اخالص» آنها  مشهورترین  که  است  شده  نامیده  و اخالص  ، اساس معرفت

  گوید و از سوی می  سخن  عزوجل  خدای  لصتوحید خا  از یکسو درباره  سوره  این

 سازد. می  خالص  جهنم  یا از آتش  را از شرك  دیگر بنده

  از آن  است  شده وارد  بسیاری  ، احادیث کریمه  سوره  این  فضیلت  در بیان آن:  فضیلت

خود   قرائت  ثواب در «اخالص»  سوره  که  است  شریف  حدیث  این  مضمون  جمله

  اصولی  و بیان  ، شرح کریم  قرآن  باشد زیرا تمام می  کریم  سوم( قرآن  )یک  ثلث  معادل

  و کلی  عام  اصول  که  روی آن و نیز از  است  ذکر شده  اجمال  به  سوره  در این  که  است

  به  سوره  و این  اعمال  و بیان  حدود واحکام  چیز است: توحید، بیان  سه  اسالم  شریعت

  به  شریف  . در حدیث است  گردیده  تعالی  حق  توحید و تقدیس  دار بیان عهده  هاییتن

  شبانگاه  شنید که  از مرد دیگری  مردی فرمود:  که  است  آمده  ابوسعید خدری  روایت

آمد  صخدا   بامداد نزد رسول  کند پس تکرار می را  خواند و آن را می » اخالص»  سوره

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   خواندن  گویی  که  باز گفت  ایشان به  ای گونه را به  حکایت  و این

 ثلث  نها لتعدلإ،  بیده  نفسی  والذی»فرمودند:   ص خدا  رسول شمرد. و ناچیز می  را کم

  قرآن  ثلث  لدمعا  سوره  ، این اوست  بالکیف  در دست  جانم  که  ذاتی سوگند به   «القرآن 

خود فرمودند:   یاران  به صخدا   رسول  که  است  آمده  دیگری  فشری  حدیث . در است

 نبخواند؟  اصحاب  شب  را در یک  قرآن  ثلث  که  است  از شما عاجز از آن  کسی آیا
  کرده  مشقت  امر احساس  ، از این است  قرآن  کل  قسمت  سه  مراد ایشان  که این  گمان  به 

 صخدا   کار را دارد؟رسول  این  و توان  از ما تاب  کی  اهلل کدام و گفتند: یا رسول
 آمده  دیگری  شریف  حدیث . در است  قرآن  الواحد الصمد ثلث  اهلل  فرمودند: بدانید که

  آیید زیرا من  خود فرمودند: گردهم  یاران  به  خطاب صخدا   رسول  که  است 

 صخدا   رسول  گاه آمدند آن گرد  جمعی  پس  را بر شما بخوانم  قرآن  ثلث  خواهم می
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  خود بازگشتند. در این  خانه  به  سپس ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ رفتند و خواندند:   نزد ایشان

  قرآن  بر شما ثلث  نگفتند که صخدا   رسول گفت: مگر  دیگری  به  از اصحاب  اثنا یکی

  ایشان  به  از آسمان  که  است  منظور خبری  به  خانه به  شان برگشت  ؟ قطعاً این خوانم را می

  اصحاب  به  و خطاب  آمده  خود بیرون  از خانه ص  حضرت آن  . سپس است  شده  نازل

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   ، بدانید که خوانم را بر شما می  قرآن  ثلث  که  گفتم  فرمودند: من

 .  است قرآن  ثلث  معادل

فرمود:   اند که کرده  روایت  کعب  بن  از ابی  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  مفسران

.  کن  بیان ما  را برای  پروردگارت  محمد  نسب  گفتند: ای صخدا   رسول  به  مشرکان

  و مقاتل  ضحاك ، قتاده  فرمود. همچنین  را نازل  سوره  این  خداوند متعال  بود که  همان

محمد    ای و گفتند:آمدند  صخدا   نزد رسول  از یهودیان  اند: گروهی گفته

  است  نموده  نازل  خود را در تورات  زیرا او وصف  کن  ما توصیف  را برای  پروردگارت

؟ آیا از  است  جنس  چیز و از کدامین  از چه  پروردگارت  که  بدانیم  خواهیم و ما می

  ارث  به  کسی  دنیا را از چه آشامد؟ او خورد و می ؟ آیا می ، یا از نقره ، یا از مس طالست

  را نازل  سوره  این خداوند  که بود  گذارد؟ همان می  ارث  به  کسی  چه  را به  و آن  برده

 فرمود.

 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
خداوند   نسب  یعنی: اگر از بیان «یگانه  خدای  اوست» آنان  به صمحمد   ای «بگو»

خود و   افعال و  ، صفات ؛ در ذات گانهی  است  او خدایی  کنید، بدانید که می  سؤال  متعال

 ندارد.  و شریکی  همتا، وزیر، شبیه  او هیچ

 

 پ  پ  پ  
  او روی  خود به  نیازهای  در برآوردن  مردم  که  است  صمد: کسی  «صمد  اهلل»   و اوست

د:  گوی رضی اهلل عنهما می  عباس . ابن آنها قادر و تواناست  آورند زیرا او بر برآوردن می

  ، شریفی است  رسیده  کمال  خود به  و آقایی  در سیادت  که  است  صمد، سرور و موالیی
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  خود به  در عظمت  که  است  عظیمی ، است  رسیده  کمال  خود به  در شرف  که  است

،  است  رسیده  کمال  خود به  بردباری و  در حلم  که  است  ، حلیمی است  رسیده  کمال

خود   در جبروت  که  است  ، جباری است  رسیده  کمال  خود به  در غنای  هک  است  غنیی

  ، حکیمی است  رسیده  کمال  خود به  در علم  که  است  ، عالمی است  رسیده  کمال  به

. صمد  است  و تعالی  اهلل سبحانه و او  است  رسیده  کمال  خود به  در حکمت  که  است

باشد.  او نمی  همتای  کس  و هیچ  سزاوار نیست  احدی  یبجز او برا  که  است  صفتی

و باالتر   او انجامیده  به  و آقایی  سیادت  که  است  سرور و آقایی گوید:  صمد، می  زجاج

 وجود ندارد .  سرور وساالری  از او هیچ

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
از  او خود  و نه  پدید آمده  از او فرزندی  یعنی: نه   «است  نشده  و زاده  را نزاده  کسی»

 خود همسری  ندارد تا او از جنس  با او مجانست  زیرا چیزی  است  شده  زاده  کسی

  نشانه توالد  باشد. همچنین  متولد شده  دو، فرزندی  ـ از آن  باشد و ـ العیاذ باهلل  برگرفته 

  فنای چیز بعد از  یک  سجن  گیرد که می  انجام  آن  برای  زیرا توالد و تناسل  فناء است

  در گذشته  تعالی  حق  سوی  به  عدم  دادن  نسبت  که  بماند در حالی  پدر و مادر خود باقی

  شود و فرزندانی  داده  نسبت  وی  ندارد تا به  پدری  تعالی  لذا حق  است  مستحیل  و آینده

  گفتند: فرشتگان  عرب  رکانگوید:  مش می  شوند. قتاده  داده  او نسبت  نیز ندارد تا به

پسر   گفتند: مسیح  نصاری و  گفتند: عزیر پسر خداست  خدایند یهودیان  دختران

 ژڀ پ  ڀ   ڀژ فرمود:  کرد و  را تکذیب  آنان  همه خداوند   پس   خداست

 . است  شده  زاده  از کسی  خودش  هم  و نه  است  را زاده  او کسی  نه

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

همتا  ، همانند و طراز، مساوی  با او هم  کس یعنی: هیچ «او را همتا نیست  کس  و هیچ»

 کریمه:  سوره  ، در این ندارد. بنابراین  مشارکت  با او در چیزی  کس و هیچ  نیست

 کند. می  را ابطال  پرستی  و دوگانه  ثنویت  قید )احد( عقیده



 

0902 

وجود   بجز خداوند یکتا به  که کند می  را ابطال  کسانی  عقیده ژپ  پژ

  حق  صورت  ، در آن داشت وجود می  اگر آفریدگار دیگری  قایلند چه  دیگری آفریدگار

 نبود.  و مقصود خلق  مرجع  ، یگانه در نیازها و حاجات  تعالی

  برای  مورد که  را در این  و مشرکان  یهود، نصاری  پندارهای ژپ  ڀ   ڀ  ڀژ 

 کند. می  د قائلند، ابطالفرزن  تعالی حق

و   را همتایان  بتان  مورد که  را در این  پندار مشرکان ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 کند. می  کردند، ابطال تصور می  تعالی  حق  شرکای

  حق کوثر در  ، مانند سوره خداوند متعال  در حق  سوره  گوید:  این می : رازی  امام

  است گفتند: محمد ابتر  بود که  این صبر پیامبر   مشرکان  زیرا طعن  است صپیامبر 

اما از آنجا  بود  عیب   پندار آنان  فرزند  به  ندارد و نداشتن  و بعد از خود فرزند مذکری

  به  طعن لذا  اوست  برای  و نقصی  عیب  خداوند متعال  فرزند، در حق  داشتن  که

رو   از این ، سوره  خود را در این  ر حقد  کوثر رد کرد و طعن  را در سوره ص  پیامبرش

کوثر   در سوره  که کند در حالی  دفع  را از خودش  طعنه  بگو( تا این : در اینجا فرمود: )قل

کرد. در   دفع  از پیامبرش را  و عیب  طعن  این مستقیماً  خودش  بگو( بلکه  :نگفت: )قل

»فرمودند:  صخدا   سولر  که  است  آمده  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث حدأال

منسمعهذيأصبرعليأ اهلل، بر   کس هیچ  :ويعافيهموهويرزقهمولداً،لهيجعلوننهمإ؛

  مشرکان  که  حال  زیرا در همان  نیست ، شکیباتر از خداوند است  شنیده  که  آزاری

 .«بخشد می  و عافیتشاندهد  می  روزی را  دهند، او آنان قرار می  او فرزندی  برای
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 ﴾ فلق  سوره ﴿
 . است  ( آیه5)  و دارای  است  یکم

 

اکثر   رأی و  است  مکی«  ناس«  و سوره  سوره  و جابر، این  ، عطاء، عکرمه حسن  قول  به

  است  شده  نقل دیگر  و جمعی  ، قتاده عباس از ابن  . اما در روایتی است  علما نیز همین

نیز   اند: صحیح  گفته و برخی  نظر است  کثیر نیز بر همین . ابن است  مدنی  سوره  که: این

 . است  همین

ٿ  ژ تعالی:   حق  فرموده  با این  که  گرفت  نام«  فلق«  جهت  بدان  سوره  اینتسمیه:   وجه

 . است  آغاز شده  ژٿ  ٹ  ٹ

  خدری سعید ز ابیا  و بیهقی  ترمذی  روایت  به  شریف  معوذتین: در حدیث  فضیلت

  پناه خداوند به  و انس  جن  چشم  از زخم صخدا   رسول»فرمود:   که  است  آمده

  خواندند و دعاهای می را  دو سوره  شد، فقط این  نازل  معوذتین  که بردند اما بعد از آن می

  کرده  ایتعنها رو هللا رضی  عایشه در مؤطا از  مالک«. کردند  مورد را ترك  دیگر در این

را   بودند، معوذتین می  ناراحت  ای بیماری از صخدا   رسول  چون»فرمود:   که  است

  درد ایشان  کردند و چون بار تکرار می  کار را سه دمیدند و این خواندند و بر خود می می

امید   به صخدا   و رسول  خواندم را می  معوذتین  بر ایشان  ، من گرفت می  شدت

را بر   یعنی: آن«. کشیدند می  خویش  خود را بر تن  دست ، دو سوره  این  برکت  دریافت

  که  است  آمده عامر بن عقبه  روایت  به  شریف  در حدیث  دمیدند. همچنین خود می

«.  بخوانم  هر نمازی  دنبال  را به  دستور دادند تا معوذات  من  به صخدا   رسول»فرمود: 

  من  به صخدا   رسول»... گفت:   که  است  آمده  از وی  یگرید  در روایت  همچنین

«.  را بخوان  ، معوذتین خاستی برمی  از خواب  که  و هرگاه  خوابیدی می  که  فرمودند: هرگاه

  این  در روایت»گوید:  می  گاه و آن  نموده  نقل را  بسیاری  احادیث  معنی  این کثیر در ابن

  حدیث  ، این بنابراین  در حد تواتر است  وجود دارد که  بسیاری  ، طرق از عقبه  حدیث

 از طریق  وارده  شریف  نیز در حدیث«. باشد می  مفید قطعیت  از محققان  نزد بسیاری در

  تعلیم را  سوره  تو سه  آیا به»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  عجالن  بن  صدی 
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سوره:  سه  ، این است  نشده  مانند آنها نازل  زبور و فرقان ، ، انجیل در تورات  که  ندهم

 «. است  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍژ و   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹژ ،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ

  که  است  شده  عنها روایت هللا رضی  از عایشه  و مسلم  : در بخاریمعوذتین  نزول  سبب

  خرمایی  شکوفه  فغال  نحو که  را جادو کرد بدین صخدا   رسول  اعصم فرمود: لبیدبن

بود و   فروریخته ص  حضرت  از سر آن  زدن  شانه  در هنگام  را که  و موهایی  را گرفته

  ها با سوزن گره بود و  شده  زده  گره  یازده  در آن  را که  و نخی  ایشان  شانه  دندانهای

  بود که  زمان  این در دمید.  داد و در آن خرما قرار  غالف  بود، در آن  شده  ساخته  محکم

  آغاز نمودند و چنان آنها  خواندن  به  ایشان  شد پس  نازل صخدا   بر رسول  معوذتین

  ، ایشان حال  شد و در عین می ها باز گره  از آن  گره  خواندند، یک را می  ای هر آیه  بود که

از   چنان صخدا   لرسو  گاه شد. آن آخر باز  گره  که یافتند تا این می  ای در خود سبکی

  حضرت  بر آن  برهه  این نیز در  جبرئیل اند. از بند رها شده  گویی  جا برخاستند که

شر   ، من ء یؤذیک شی  کل  ، من رقیکأ  اهلل  باسم» گفت: خواند و می و دعا می  دم ص

  آزارت  که  از هر چیزی  کنم و دعا می  خدا تو را دم  نام : به یشفیک  و اهلل  حاسد و عین

از   که چنان«. دهد تو را شفا می هللو ا  چشم  و ازشر زخم  دهد، از شر هر حاسدی می

  است  بود و این  فقط سر درد خفیفی صخدا   رسول آید، اثر سحر بر بر می  روایات

  در بیداری  گاهی  که  است  . گفتنی است  آمده  از احادیث  در یکی  که  تخیل  معنی  همان

و   سحر بر ملکات  که  است  ، مسلم دهد بنابراین می  روی  تخیل  مانند خوابنیز 

سحر   که  طوری  همان  نگذاشت  تأثیری  مطلقا هیچ ص  حضرت  آن  عقلی  توانمندیهای

  نداشت  تأثیری  شد، نیز هیچ مربوط می  و رسالت  وحی  به  که  اموری در  اعصم لبیدبن

  ، یا از هر گونه گونه  از این  نقصی  را از هرگونه ص  حضرت  آن  تعالی  زیرا حق

  که  چنان  است  و محفوظ داشته  معصوم  ای عصبی  اضطراب ، یا فکری  گی آشفته

خود   تو را در پناه  مردم  خدا از آسیب):  ژژ  ژ    ڑ  ڑژ فرماید:  می

 «.97/  مائده»دارد(  محفوظ می
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 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
  شکافته و  منفلق  از آن  زیرا شب  است  فلق: صبح «پروردگار فلق  به  برم می  بگو پناه»

از   شود؛ اعم می  شکافته  که  است خداوند  ، هر چیز از آفرینش قولی: فلق شود. به می

  آیه  در این اند: خداوند گفته . علما و غیر آن  ، نباتات بذر، هسته  ، دانه ، صبح حیوانات

از   انبوه  های تاریکی  بر دور کردن  که  وی  متعال  ذات  کند که می  اشاره  تحقیق  این  به

و   خود، هر ترس  به  برنده  از پناه  که  تواناست امر نیز  ، قطعا بر این تواناست  جهان  تمام

 دارد.  نگاه  رسانی هر آسیب  کند و او را از آسیب  را دفع  هراسی

 

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
  تمام یعنی: از شر «است  آفریده  از شر آنچه»  برم می  پناه  دم پروردگار سپیده  بگو: به

 . وی  مخلوقات

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
  به  همچنین یعنی: «فراگیرد  چون  از شر تاریکی»  برم می  پناه  دم پروردگار سپیده  به «و»

ها منتشر  افق  به  آن  رد و تاریکیآو  روی  چون  از شر شب  برم می  پناه  دم پروردگار سپیده

  در شب  که  است  روی  از آن  از شر شب خداوند  به  بردن  اند: پناه شود. علما گفته

  شر به  آیند، اهل می  بیرون خود  از سوراخهای  خود و حشرات  های از بیشه  درندگان

 باشد. نمی  پنهان  که  است  دیگری مخاطر  خیزند و نیز در شب بر می  کاری فساد و تبه

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
در   دمنده» یعنی: جادوگر «افسونگر  از شر زنان»  برم می  پناه  دم پروردگار سپیده  به «و»

کردند.  جادو می  نخ  های در گره  را با دمیدن  جادوگر مردم  زنان  زمان  و در آن «ها گره

گوید: مراد از  می  ابوعبیده . است  تنهایی  به  ، یا دمیدن دهان  با آب  همراه  نفث: دمیدن

 را سحر کردند. صخدا  رسول  بودند که  یهودی  اعصم لبیدبن  آنان: زنان
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 چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   
یعنی:  «حسد ورزد  که  گاه از شر حسود آن»  برم می  پناه  دم پروردگار سپیده  به «و»

  که  کسی کند زیرا  عمل  آن  مقتضای  و به  را آشکار کرده  حسود، حسدش  که  گاه آن

  او با این  بلکه پیوندد فرد محسود نمی  به  زیانی  کند، از او هیچ حسد خود را آشکار نمی

شود و  می  متأسف رسد می  دیگران  به  که  او از خیری  رساند چه می  زیان  خودش  کار به

  است  نعمتی  زوال  تمنای . حسد: است  غمگین  همیشه  دیگران  برد و از شادی می  رنج

حاسد را  اند: خداوند گفته . علما است  گذاشته  منت  بر کسی  با آن  خداوند متعال  که

  و غیر آنان  ، حیوان انسان  به  رساندن  زیان  حسد سبب  مخصوصا یاد کرد که  روی  از آن

یغبط، و   المؤمن»رمودند: ف صخدا   رسول که  است  آمده  شریف  شود. در حدیث می

 «.ورزد حسد می  منافق  ولی خورد می  غبطه  یحسد: مؤمن  المنافق

  زمین و  در آسمان  با آن خداوند  که  است  گناهی  حسد نخستین  که  ذکر است  شایان

  زمین حسد ورزید و در بر آدم  ابلیس  ؛ زیرا در آسمان قرار گرفت  مورد عصیان

  سحر، زخم اند: علما گفته  . همچنین حاسد منفور و مطرود است  . پس لبر هابی  قابیل

  و تأثیرگذاری خداوند  فعل  سبب  به  ندارند بلکه  ، حسد و مانند اینها تأثیر ذاتی چشم

شود اما در  می  داده  چیزها نسبت این  شوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر به می  او مؤثر واقع

و   سحر هاروت  درباره  که  کند چنان می تأثیر را ایجاد  که  است ندخداو  ، این حقیقت

  و ماروت  هاروت):  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ فرماید:  می  ماروت

اما باید «. 112/ بقره»خداوند(   فرمان نبودند مگر به  رسان زیان  کسی  با سحر خود به

  امراض  ذاتی  تأثیرگذاری  اشیا و عدم  این  ذاتی  تأثیرگذاری  عدم  رغم  به  که  دانست

  است  مطلوب  قدر امکان احتیاط از آنها به ، شرعا پرهیز و و سل  مانند طاعون  ای ساری

  مجذوم  و فرار از شخص  چشم  از زخم  نمودن پرهیز  به صخدا   رسول  که چنان

 ردند.ک  چنین  عمواس  طاعون در  دستور دادند و نیز عمر و صحابه

  رسول  که  اند زیرا هنگامی و دعا را جایز شمرده  دم  به  اکثر علما توسل  که  است  گفتنی

  که چنان نمود  دعا خواند و دم  برایشان  کردند، جبرئیل  ناراحتی  احساس صخدا 

فرمود:   که  است  عنهما آمده هللا رضی  عباس ابن  روایت  به  شریف  . در حدیث گذشت
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دادند:   تعلیم ما  دعا را به  این  دردها و از تب  ما از همه  شفایابی  برای صخدا   رسول

الكريماهللبسم»   خدای  نام : بهالنارشرحرنعارومنعرقشركلمنالعظيمعوذباهللأ،

رد و دا  شدیدی  ضربان  که  از شر هر رگی  خداوند بزرگ  به  برم می  ؛ پناه و کریم  بخشنده

  که  بر بیماری  هر کس» است:  آمده  شریف  در حدیث  همچنین«.  آتش  از شر گرمای

العرش،ربالعظيماهللسالأ بخواند:  مرتبه  در آید و بر او هفت  است  فرانرسیده  اجلش

تو را شفا دهد؛   که  خواهم می  عظیم ، پروردگار عرش : از خداوند بزرگيشفيكنأالعظيم

  که  است  آمده  علی  روایت  به  شریف  درحدیث  همچنین«. یابد بیمار شفا می  نآ

ربالبأسذهبأ»گفتند:  شدند، می وارد می  بیماری بر صخدا   رسول  فرمود: چون

  را از بین  ! درد و ناراحتی پروردگار مردم  ای نت أالإشافي،الالشافينتأ،اشفالناس

  در حدیث  همچنین«.  نیست  ای ، جز تو شفادهنده هستی  شفابخش تو  که  هببر، شفا بد

 صخدا   رسول»فرمود:   که  است  عنهما آمده هللا رضی  عباس ابن  روایت  به  شریف
  از خدا پناه  برایشان  یعنی)کردند  را تعویذ می رضی اهلل عنهما  وحسین  حسن

بكأفرمودند:  می و (خواستند می ومنةوهامشيطانكلمنةالتاماهلللماتعيذكما كل،

از شر هر   دهم قرار می خداوند  تامه  کلمات  را در پناه  : شما دو تنةالمعين

  در حدیث  همچنین«.  باری  سرزنش  و از هر چشم  و از هر جانور زهرداری شیطانی

  از دردی  که فرمود: در حالی  که  است  آمده  ثقفی  العاص ابی بن عثمان  روایت به  شریف

  ایشان ، آمدم صخدا   در آورد، نزد رسول  بود مرا از پای  نزدیک  که  پیچیدم برخود می

اهللةعوذبعزأ،اهللبسمبار بگو:   درد بگذار و هفت  را بر باالی  راستت  دست»فرمودند: 

  که  از شر آنچه  برم می  پناه  وی  و قدرت هللا  عزت  خدا! به  نام : بهجدأشرمامنوقدرته

 «.شفا بخشید مرا  و خداوند متعال  کردم  چنان  من  . پس یابم در خود می

و   مجهول  و دعاهای  دم  ، مربوط به و دعا وارد گردیده  از دم  در مورد نهی  که  اما آنچه

  که  است  هایی بدعت  وط بهشود، یا مرب نمی  آنها دانسته  معنای  که  است  ای ناشناخته

 اند. پدید آورده  رابطه  در این  و بدعتیان  حرافان
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 ﴾ ناس  سوره ﴿
 . است  ( آیه9)  و دارای  است  یکم

 

ڇ  ژ تعالی:   حق  با فرموده  هم  که  گرفت  نام«  ناس«  جهت  بدان  سوره  این تسمیه:  وجه

.  است  تکرار گردیده بار  پنج  در آن«  ناس«  کلمه  و هم  آغاز شده  ژڇ   ڍ  ڍ  

و   نزد اکثر علما مکی ، در است  شده  نازل  هم خود با  ما قبل  با سوره  که  سوره  این

در   از نظر ترتیب  کریم  قرآن  سوره  آخرین  . و این گذشت  که ـ چنان  است  قولی: مدنی به

  حق  و ثنای  سپاس  شامل  که « فاتحه«  با سوره  قرآن  و ترتیب  است  شریف  مصحف

و   جستن  آنها نیز یاری  موضوع  که  آغاز و با معوذتین  از اوست  جستن  و یاری  تعالی

 شود. می  ، ختم است  تعالی  حق  به  بردن  پناه

 

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
  به امور و  دهنده آفریدگار و سامان  یعنی: به «پروردگار مردم  به  برم می  بگو: پناه»

  به  بردن پناه  قبل  در سوره  جا که  از آن»گوید:  می  . بیضاوی آنان  احوال  آورنده  صالح

  لذا در این  است  و غیر او عام  در انسان  مضرات  بود و این  از مضار بدنی خداوند

 بشر  شود و به می  عارض  بشری  بر نفوس  که  است  او از مضاری  به  بردن  ، پناه سوره

 باشد. می  مخصوص

 

 ڌ  ڎ  ڎ  
و   تام  ای فرمانروایی ، کامل  ملک  دارای  که  ذاتی  یعنی: به «مردم  ملک»  به  برم می  و پناه

 . است  و الیتناهی  رقیب بی  ای سلطه
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 ڈ   ڈ  ژ  
  گاهی )فرمانروا(  ملک  و از آنجا که  معبود مردم  یعنی: به «مردم  اله»  به  برم می  و پناه

و   الوهیت  کرد که  روشن  آیه  در این  تعالی  ، حق بنابراین  نیست  هم  و گاهی  معبود است

 ندارد.  مشارکت  در آن  با وی  و احدی  است  وی  مخصوص  عبودیت

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
خناس:  . است «خناس»  شیطان  که «گر از شر وسوسه»ذکر شد؛   آنچه  به  برم می  پناه

  بازپس  شیطان شود،  یاد آورده  به خداوند  که  زیرا هنگامی  روندهبسیار بازپس  یعنی

نبود،   در میان خداوند ذکر  شود اما چون می  و پنهان  کشیده  رود و خود را در هم می

 گستراند. می خود را  و وسوسه  آورده  هجوم  انسان  بر دل  شیطان

 

 ک   ک  گ  گ  گ  گ   
  انسان  ، فراخواندن شیطان  وسوسه «افگند می  وسوسه  مردم  های در سینه  که  کس  آن»

از   که آن بی رسد می  انسان  قلب  به  که  پنهانی  است  سخنی  از خود با القای  فرمانبردن  به

 شود.  شنیده  صدایی  آن

و   جنی اند؛نوعبر دو   افگنان وسوسه  پردازد که امر می  این  بیان  به  سبحان  خدای  سپس

 فرماید: می  پس  انسی

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
  مردم  ها و دلهای ـ در سینه  گذشت  که ـ چنان  جن  شیطان «از انس  و چه  از جن  چه»

  که  است  گونه بدین  مردم  در دلهای  انسی  شیطان  افگنی  افگند اما وسوسه می  وسوسه

  ، از سخنان پس دهد می  نشان  گر مشفقی یحتنص  و لباس  در چهره  انسان  خود را برای

افتد  می  چیزی  همان  انسان  شود، در دل می  بیان  و نصیحت  خیرخواهی  در هیأت  که  وی

  در دلهای  که چنان  ابلیس قولی: افگند. به می  وی  خود در دل  با وسوسه  جنی  شیطان  که

 افگند. می  ز وسوسهنی  جنیان  افگند، در دلهای می  وسوسه  انسیان
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  سوی از  بر مردم  شیطان  اند: گماردن گفته  بر مردم  شیطان  گماردن  علت  علما در بیان

و   آزمایش  میدان  کنند و در این  مجاهده  با وی  مردم  که  است  آن  برای خداوند

، از  است  ر دادهقرا خود  عصمت  را در پناه  ایشان  تعالی  حق  که  شوند. اما کسانی  امتحان

  که مگر این  شما نیست از  کسی»است:  آمده  شریف  در امانند. در حدیث  گزند شیاطین

شما نیز   گفتند: حتی  .اصحاب است شده  بر او گمارده (از شیاطین)او   و همراه  همنشین

مرا بر   خداوند متعال  که  است  این  ؛ مگرحقیقت من  ! حتی ؟ فرمودند: آریهللا  یا رسول

و لذا  (گردیده  یا مسلمان)  شده  تسلیم  من  او به پس  است  گردانیده  چیره  همراهم  شیطان

 آمده انس  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین «.دهد نمی  خیر فرمان  مرا جز به

  دیدار ایشان  به  صفیه  شبانگاه  بودند پس  مسجد معتکف در صخدا   که: رسول  است 

  برسانند. در این  منزلش  آمدند تا او را به  از مسجد بیرون  وی با صخدا   رسول آمد و

  را دیدند، گامهای صخدا   رسول  روبرو گردیدند و چون  ایشان اثنا دو مرد از انصار با

فرمودند:   آنان  به  خطاب صخدا   تر بگذرند. رسول سریع  برداشتند که خود را تند تند

دو   آن«. باشد می  همسر من  دختر حیی  صفیه  است  با من  که  زن  نکنید؛ ای  درنگ»

خدا   رسول( ؟ ایم داشته  بدی  شما گمان  مگر ما در حق)! هللا ، یا رسولهللا  سبحان گفتند:

  فی  یقذف  نأ  خشیت  نیإو   الدم  مجری  آدم  ابن  من  یجری  الشیطان  نإ»فرمودند:  ص

شود  می  جاری  فرزند آدم  خون  در مجرای  شیطان  گمان ـ شرا: بی  لقا وأقلوبکما شیئا ـ 

 «.بیفگند  بیفگند ـ یا فرمودند ـ شری  شما چیزی  در دلهای  که  ترسیدم  و من

 صخدا   رسول  که  است  آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
اگر او خدا را یاد   پس دهد قرار می  رزند آدمف  را بر قلب  مهارش  همانا شیطان»فرمودند: 

  است  این  بلعد پس فرو می را  کرد، قلبش  رود و اگر یاد خدا را فراموش می  کرد، واپس

  که  است آمده  تمیمه ابی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین«.  خناس  وسواس  همان

 صخدا   ! رسول ار باد شیطانگفتم: نگونس لغزید و من صخدا   رسول  االغ»فرمود: 
  ، او خود را بزرگ بگویی  تو چنین  زیرا وقتی نگونسار باد!  شیطان  فرمودند: نگو که

خدا! در   نام  اهلل: به  ! اما اگر بگویی: باسم فروافگندم  نیرویم  را به  گوید: آن بیند و می می

مانند   شود که خوار میخرد و   کند و چنان می  کوچکی  احساس  ، شیطان صورت  این

شود مگر  تولد نمی  نوزادی  هیچ»گوید:  عنهما می هللا رضی  عباس ابن «.گردد می  مگسی
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  رود و چون می  بازپس  خدا یاد شود، شیطان  چون  پس  است  وسواس  قلبش در  که این

 و  از نیرنگ  خداوند منان  به  بریم می  پناه«. افگند می  شد، او وسوسه  خدا غفلت از ذکر

 . شیطان  وسوسه

 

  تتمه

 كام أثنيت أنت ثناء اليك ال أحيص اللهم ، سبحانكالصاحلات تتم بنعمته الذي احلمدهلل

 يف يب ، الطفلطيف كل فوق يا لطيفا   ؛ اللهمالصاحلني داو بدااء ابادكأ، نفیك اىل

 كام سميت ، واجعلنيواملیلامت لمیلمنيول ولوالدي يل ، واغفركلها كام أحب أموري

 يف ، و ارضنيحيا   ما دمت دوما   إليك ، راغبا  سبيلكيف ، جادا  لدينك ؛ خملصا  خملصا   نفيس

 كتابك من حرف كل اجعل !وموالي هليإ .احلمد والشکر لك ، فاللهمو آخريت دنياي

 وألوالدي واخلري يل النفعبه  ، وحققالکريم جهكلو خالصا   ما كتبت ومجيع تفیريه مجةوتر

، وبرشي ، وشعريوروحي جیمي جزء من كل اآلخرة يف نارك من به ، وااتقوللمیلمني

 ، وار قنيبیرت وسال  اجلنة ، وأدخلنيودمي ، وخميوبرصي ، وسمعيوحلمي واظمي

ولکل  العظيم وتفیريه نرش كتابك سبيل جهد يف من لکل ، واغفر اللهمخري األنا  شفااة

 .العاملني يا رب بإخالص به أو مؤمنة ينتفع مؤمن


