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 1ها فهرست سوره
 

 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شامره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 88 97 729 8 مدنی انفال

 991 927 799 7 مدنی توبه

 79 917 9192 91 مکی ونسی 

 72 921 9917 99 مکی هود 

 71 999 9218 92 مکی  وسفی 

 79 31 9299 91 مدنی رعد 

 92 72 9118 93 مکی میابراه 

 73 77 9118 97 مکی حجر 

 91 928 9191 99 مکی نحل 

 71 999 9339 99 مکی اسراء 

 97 991 9718 98 مکی کهف 

 33 78 9799 97 مکی میمر 

 37 917 9919 21 مکی طه 

 91 992 9993 29 مکی اءیأنب 

 911 98 9999 22 مدنی حج 

 93 998 9993 21 مکی  مومنون 

 912 93 9818 23 مدنی نور 

                                                 
 سوره کلیک کنید.اسم را پایین نگهداشته و بر روی  Ctrlه سوره مورد نظر، کلید برای مطالع 1



 32 99 9891 27 مکی فرقان 

 39 229 9719 29 مکی  شعراء 

 38 71 9791 29 مکی نمل 
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 ﴾ انفال  سوره﴿
 . است  ( آیه57)  و دارای  است  مدني

 

 . است  در آن  جنگي  غنایم  حكم  ، بیان»انفال»  به  سوره  این  نامگذاری  سبب تسميه:  وجه

و   جنگ  ، قوانینهللا سبیل جهاد في  شد و از احكام  نازل» بدرکبری»  در غزوه  سوره  این

 گوید. مي  سخن صاسالم  گرامي  رسول  علیه  مشرکان  های توطئه  ماندن  و ناکام  صلح

  

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ

 ٿ  ٿ              ٿ  ٹ  
و  خدا  به  پرسند، بگو: انفال مي»  جنگ  یعني: غنایم» انفال  پيامبر! از تو درباره  اي»

  اواختصاص  خدا و رسول  آنها به  درباره  یعني: صدور حكم «دارد  او اختصاص  رسول

کند و شما در  مي تقسیم  سبحان  خدای  فرمان  شما طبق  را میان  او آن  رسول  دارد، که

  اطالق  ای و نیكوکاری  هر احسان  به  عرب  ندارید. انفال: در کالم  اختیاری  هیچ  باره  این

  که آن  دهد، بي  انجام  کسي ، در حق و لطف  فضل  را از روی  نیكوکار آن  شود که مي

  و بخشش  فضل  معنای  به» نفل»  شه، از ری»انفال»  باشد. پس  واجب  بر وی  آن  انجام

  ، احسان است  گردانیده  حالل  مؤمنان را بر  آن  خداوند متعال  که  ، غنایمي بنابراین  است

  از امت  دیگر قبل  های ، بر امت غنایم  این  که چرا  است  او بر ایشان  ویژه  و فضل

  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث این ما  بود. شاهد سخن  حرام صمحمدی

  کس  هیچ  به  از من  قبل  که  شده  داده  من  به چیز  پنج»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است

  غنایم  موضوع  چیز پرداختند تا به  پنج  این  بیان  به  ، سپس»است  نشده  داده  دیگری

  کس  هیچ  برای  ز منا  قبل  که  شد در حالي  حالل  برایم  و غنایم»رسیدند و فرمودند: 

 .1»است  نبوده  حالل

  که  است: هنگامي  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  صامت بن از عباده

داد   شكست را  مشرکان  عزوجل  روبرو شدند، خدای  در بدر با هم  و مشرکان  مسلمانان

                                                 

 .شد  نقل « اعراف»  در سوره  طور كامل  به  رشيف  حديث  اين 1
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  را تعقیب  دشمن  گروهي شدند؛  تقسیم  گروه  سه  به  ، اصحاب دشمن  و بعد از شكست

  و اشیای  اموال  ریخته  دشمن  فروریخته  درهم  اردوگاه  به  کردند، گروهي و تار و مار مي

  حلقه صخدا  رسول  پیرامون  سوم  کردند و گروه مي  آوری را جمع  از آنان  مانده  برجای

فرا رسید و هر   شب  نیاورد. چون  ناگهاني  حمله صحضرت  بر آن  بودند تا دشمن  زده

بودند، گفتند:   کرده  را جمع  غنایم  که کساني  هنگام  آمدند، در این  گرد هم  گروه  سه

دیگر،   ندارد. از سوی  سهمي  جز ما در آن  دیگری  لذا کس  ایم کرده  را جمع  ما آن  چون

  این  ا از ما بهبودند، گفتند: شم  پرداخته  آن  وتعقیب  دشمن  وجوی جست  به  که  کساني

  و او را به  دور کرده  اموال  را از این  دشمن  که  ما بودیم  تر نیستید زیرا این حق ذی  غنایم

  گرفته  خویش  را در میان صخدا  رسول  نیز که  سوم  گروه . روبرو کردیم  شكست

  که  ما بودیم  نتر نیستید زیرا ای حق ذی  غنایم  از ما در این  گروه بودند، گفتند: شما دو

  گزندی  ایشان  به  مبادا دشمن  که آن  و از بیم  زده  حلقه صخدا  رسول  پیرامون

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ   ﴿کریمه:  آیه  بود که  . همان شدیم  مشغول  ایشان  برساند، به ناگهاني

  تقسیم  اصحاب  را میان  غنایم صخدا  رسول  گاه شد، آن  نازل ﴾... پ  پ  پپ  

 .کردند

گردانید و  صخدا  رسول  را ملک  ، غنایم آیه  اند: این گفته  کریمه  در تفسیر آیه  بعضي

 شد.  منسوخ ﴾...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿سوره:   از همین» 11 آیه/»با   حكم  این  سپس

را   ( آن )حاکم  امام  که  کرده  معني  بخششي  را به» انفال»  عباس دیگر، ابن  در تفسیری

  پول  دهد؛ چون ـ مي  استحقاقشان بر  ـ افزون  از رزمندگان  بعضي  به  غنایم  سیمبعد از تق

از   بسیاری  فهم  به  معني  . همین مانند آن ( یا )سلب  شده کشته  شخص  و کاال و سالح

  انفال  که  است  این  و مالک  ، ابوحنیفه شافعي  مذهب  ، چنانچه است  فقها نیز شتافته

از   خاص  کساني  به  خمس  اجتهاد خود از حساب بنابر  امام  که  از: اموالي  است  عبارت

  دیگری  ، یا دلیل شان شجاعت  اساس را بر  از لشكریان برخي  آن  بخشد و به مي  لشكریان

از چهار   شود، نه مي  ( پرداخته از )خمس  ، انفال دهد.بنابراین مي  ترجیح  بر دیگران

 . است  غنیمت  صاحبان  همس  دیگر که  قسمت
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 این  جمله  از آن «و»  وی  از نواهي  اوامر و اجتناب  در اجرای «از خدا پروا داريد  پس»

  کرده  اختالف  غنایم  بدر در تقسیم  زیرا اصحاب «نماييد  ديگر سازش يك با»که:  

میسر   گونه  بدین  میانشان در  البین ذات  و اصالح  ایجاد سازش»گوید:  مي  بودند. مكحول

 صخدا  نزد رسول  استحقاقشان  که  کساني  شود و در میان  برگردانده  همه  غنایم  بود که
  و اگر به»». شود  اند، تقسیم گرفته  غنیمت اند و جنگیده  که  کساني  و در میان  شده  ثابت

و   تهییج  ارشاد برای  این «كنيد  اطاعت  هستيد، از خدا و پيامبرش  مؤمن  راستي

زیرا   است  وی  خدا و رسول  و اطاعت  البین ذات  و اصالح  بر تقوی  مؤمنان  برانگیختن

  به  خدا و رسول  اطاعت  جهت  چیز، از این  سه  شود مگر با این نمي  سامان به  ایمان

 شد.  معرفي  ایمان  بر صدق  ای نشانه  عنوان

  

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

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

،  یادکرد وی  در هنگام  از خداوند متعال  و بیم  ترس  یعني: پدیدآمدن «بترسد  دلهايشان

  چون  که  است کسي  از اوصاف  صفت  این»گوید:  مي  . سدی است  مؤمنان  از شأن

شود: از  مي  گفته  وی کند، به را مي  گناهي  قصد ارتكاب  بنماید، یا چون  خواهد ستمي مي

  باری  و جالل  عزت و  عظمت  لرزد و احساس مي  قلبش  هنگام  ! در این خدا بترس

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

 «بيفزايد  شود، بر ايمانشان  خوانده  خدا بر آنان  آيات  چون»  هستند که  کساني  همان

 «و»گرداند  را نیرومندتر مي  مؤمن  انسان  و یقین  ، درك ادله  آمدن  سرهم  زیرا پشت

.  بر غیر وی  نه «كنند مي  پروردگار خود توكل بر»  هستند که  کساني  همان  کامل  مؤمنان

  گفته جبیر رو، سعیدبن  ، از همین اوست  کار به  و سپردن  بر خدا: تفویض  توکل

 ».است  ایمان  ، همه عزوجل  بر خدای  توکل»است: 
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 ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
 «كنند مي  ، انفاق ايم داده  روزي  ايشان  به  دارند و از آنچه نماز را برپا مي  كه  همانان»

،  عزوجل  از خدای  بیم  ؛ چون قلب  اعمال  میان  هستند که  مؤمناني  همان  یعني: آنان

 کنند. مي  جمع  نماز و زکات  اعضا و اندامها؛ چون  اعمال  و میان  و توکل  اخالص

،  البین ذات  ، اصالح )تقوی  وصف  پنج  ، گردآورنده فوق  دو آیه  که  کنیم مي  مالحظه

  انواع  ، تمام وصف  پنج  و همین  ( است و توکل  الهي  یت، خش اوامر خدا و رسول  اطاعت

 فرماید: آنها مي  بیان بعد از  ، خداوند متعال جهت  همین  گیرد، به خیر را در بر مي

  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 یعني: «مؤمنان ، ايشانند در حقيقت»اند  موصوف  یاد شده  اوصاف  به  که «گروه  آن»

  آن  مراتب  ترین ونهایي  درجات  ترین عالي  به  در ایمان  که  و راستین  کامل  مؤمنان

  و برکنارند. امام  کفر بری از  کلي به  ایشان  که  است  معني  اند. )حقا(: مفید این رسیده

اید آیا مؤمنید؟ ب  ازشما پرسید که  اگر کسي»گوید:  مي  آیه  این  ، با استناد به ابوحنیفه

  آنان  براي»». هللشاءا  ان  مؤمنم  من ! و نگویید: هستم  حقا مؤمن  ! من بگویید، آری

در   است  و شرفي  خیر و کرامت  مقامات و  ، منازل گروه  این  یعني: برای «است  درجاتي

خود ـ از   صاحبان  صالح  و اعمال  ایمان  حسب  منزلها ـ به  از این  بعضي  ، که بهشت

همانا »فرمودند:   شریف  در حدیث صخدا  رسول  که چنان  دیگر برتر است  بعضي

بینند  مي  قراردارند، آنها را چنان  علیین  تر از اهل پایین  ( در مراتب )دربهشت  که  کساني

  درجات  ! این آری». بینید را مي  آسمان  های از افق  افقي در  فرورفته  شما ستاره  که

،  است  نزد پروردگارشان  درجات  این  که این  . بیان است «روردگارشانپ نزد»  برایشان

 ایشان  برای «و»باشد  مي  ایشان  و تفخیم  و تشریف  داشت بر گرامي  افزودن  متضمن

پروردگار و   بیكران  از فضل  که «است  نيك  اي و روزي»را   گناهانشان «است  آمرزشي» 

 شود. سرازیر مي  بر ایشانناپذیر جود او،  پایان  دریای

  رسول محضر  به  انصاری  مالک بن حارث  روزی  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  ؟ قال: أصبحت يا حارث  صبحتأ  كيف»فرمودند:   وی  به  شد، ایشان  مشرف صخدا
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  نفيس  زفت؟ فقال: ع حقية إيامنك، فام  ء حقيقته يش  لکل  نفإ،  انظر ما تقول  :. قالحقا   مومنا  

إىل أنظر   ، وكأينبارزا   ريب   عرش  إىلنظر أ  ، وكأين هناري  ظمأتأو  لييل  الدنيا فأسهرت  عن

  ! عرفت فيها. فقال: يا حارث النار يتضاغون   إىل أهلأنظر   فيها، و كأين  يتزاورونأهل اجلنة 

گفت:   ؟ حارث ار داریقر  حالي  چه و در  است  چگونه  ! حالت حارث  ای ـ ثالثا:  فألزم

  گویي مي  چه  فرمودند: بنگر که صخدا  رسول ! ام گردیده  راستین  مؤمن  که  حال  در این

؟  تو چیست  ایمان  حقیقت  بگو که  من  ، به است  حقیقتي هر چیزی  ! زیرا برای حارث  ای

  را تشنه  و روزم  هدار بود  را زنده  لذا شبم  ام دنیا بازداشته را از  گفت: نفسم  حارث

بارز و آشكار   در برابرم  که  نگرم مي  چنان  پروردگارم  عرش  سوی به  و گویي  دارم مي

  و گویي  نگرم کنند ـ مي دیدار مي  با هم  که حالي ـ در  بهشت  اهل  سوی به  و گویي  است

فریاد و   را به  نزنند و صدایشا مي  دیگر بانگ یک  به  که  نگرم مي  دوزخ  اهل  سوی به

  مستلزمات  به)  پس  ! شناختي حارث  فرمودند: ای صخدا کنند. رسول مي بلند  گریه

 .»بار تكرار کردند  را سه  سخن  ! و این پایبند باش (شناخت این

  

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
  بيرون»  و صواب  حكمت  یعني: به «حق  به  ات تو را از خانه  پروردگارت  كه همچنان»

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

  اصحاب  کراهیت و  است  تشبیه  برای ﴾ڑ  ک﴿در   روند. کاف  بیرون  از مدینه  که این

  جنگ  به  در عزیمت  شان کراهیت  رضا دادند ـ به  آن  به  را ـ هرچند که  غنایم  در حكم

 کند. مي  بدر تشبیه

بدر،   پیروزی در  پردازد که مي  حقیقت  این  بیان  ، به و مابعد آن  آیه  در این  خداوند متعال

! از  . آری هست  او و پیامبرش  نیز از آن  گردد لذا غنایم او برمي  فقط به  و منت  فضل

  که آورد، درحالي  بیرون  مشرکان  جنگ  به  را از مدینه  مؤمنان  او بود که  پایان بي  فضل

 کفار کشانید، در  با سپاه  جنگ  میدان  را به  داشتند و باز آنان  امر کراهت  از این  اکثرشان

  بر ایشان  وی  و منت  ، فضل گونه همین را نداشتند،  رویارویي  قصد این  اکثرشان  که حالي
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  به  سوره  این  که  دیگری  از احسانهای  تا غیراین  فرشتگان  وسیله  به  رساندنشان با امداد

 پردازد. آنها مي  بیان

  رسول  چون» کند: مي  کثیر روایت . ابن است  بدر الزم  واقعه  به  در اینجا مختصر اشاراتي

  ، خطاب است  مكه  عازم  از شام  قریش  تجارتي  با کاروان  ابوسفیان  شنیدند که صخدا

آیید،   بیرون  آن  سوی به ، آنهاست  با اموال  قریش  قافله  فرمودند: این  شان اصحاب  به

  سبكبال  از مردم  ، برخي پس شما گرداند.  را بهره  خود آن  از فضل  منان  شاید خدای

  نمودند و نرفتند چراکه  دیگر، سنگیني  افتادند، اما برخي  راه  به برخاستند و با پیامبر

نبود. از   اجباری  رفتن  بودند و بیرون  خواسته  کار داوطلب  این  برای صخدا  رسول

 خواهد آمد.  در میان  جنگي  با قریش  نبودند که  اندیشه  در این  دیگر، اصحاب  سوی

  جویای و  نگران دل  مسلمانان  حجاز رسید، از بیم  نزدیک  وقتي  ، ابوسفیان طرف  از آن

  به  پیكي  درنگ بي شد،  آگاه  خویش  قصد کاروان  به  شانای  از حرکت  اخبار بود و چون

  چابک  خویش  و برگ ساز  با همه  لذا آنان  برانگیخت  جنگ  را به  فرستاد و قریش  مكه

قصد   به  شان با اصحاب صخدا  ، رسول میان  کردند. در این  حرکت  مدینه  سوی  به

  آگاه  قریش  از خبر حرکت »ذفران»  نام به  ایيدر ج  بودند که  در حرکت  ابوسفیان  قافله

از مهاجر و   پرداختند، اصحاب  مشورت  به  خویش  با اصحاب  شدند، در اینجا بود که

داد،   بدر روی  غزوه  بود که  همان اند. آماده  جنگ  به  کردند که  صدا اعالم انصار یک

 کرد.  خواهیم ورمر  سوره  را در این  آن  وقایع  اهم  که  ای غزوه

  

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
  اصحاب  مجادله «كردند مي  گرديد ـ مجادله  روشن  كه ـ بعد از آن  حق  با تو درباره»

  کاروان قصد را به  ایشان صحضرت  آن  شد که مي  از آنجا ناشي صخدا  با رسول

با   ابوسفیان  که چرا  رفت  از دست  تجارتي  قافله  يبودند ول  برده  بیرون  از مدینه  تجارتي

  پس  گرفت  پیش را در  ساحلي  برد و راه  بیراهه  به  و مسیر معینش  را از راه  آن  زرنگي

  چنداني  آمادگي  ایشان  فراخواندند که  جنگ  به  را درحالي  اصحاب صپیامبر اکرم

آمد و گفتند: اگر قبال ما را  دشوار  برآنان  جنگ  ن، فرما جهت  همین  نداشتند، به  آن  برای
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  را فراهم  آن  و مقدمات  پیدا کرده  آمادگي  آن  کردید، قطعا برای مي  آگاه  جنگ  از وقوع

  برایشان  کردند که مي  مجادله  بعد از آن  جنگ  تو درباره با  : یعني﴾ڱ  ڱ﴿.  کردیم مي

  گويي»  دهي دستور نمي  امری  هیچ  به  د متعالخداون  اذن  تو جز به  آشكار شد که

  جنگ  میدان  به  حالي یعني: در «نگرند مي  در آن  شوند و ايشان مي  رانده  سوي مرگ به

  در این  کرد که فكر آنها خطور نمي  و اصال به نا امید بودند  از پیروزی  رهسپار شدند که

و   در حال  گویي  که  طوری بودند به  هم  انتظار شكست در  نبرد، پیروز شوند، بر عكس

را   قتلش  و وسایل  و اسباب  شده  رانده  قتلگاه  سوی به  اند که قرار گرفته  کسي  وضع

 ندارد.  شكي  کمترین  آن  وقوع در  بیند که مي  فراهم  چنان

  

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

 ٴۇ   ۋ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
 دو گروه: «داد  را وعده  از دو گروه  شما يكي  خدا به  را كه  ياد آوريد هنگامي  و به»

  حق «باشد شما  از آن  كه»بود   ابوجهل  سپاه  و دیگری  قریش  تجارتي  کاروان  یكي

  روزیکه: قطعا پی فرستاد  بدر وحي  سوی به  شان رفتن  بیرون  در هنگام  پیامبرش  به  تعالي

بود، یا با   از شام  تجارتي  کاالی  حامل  که  قریش  قافله  ؛ یا با تصاحب شماست  از آن

و شما »بود   کرده  حرکت  با مسلمانان  قصد جنگ به  از مكه  که  قریش  بر سپاه  غلبه

  زیرا این «شما باشد  براي»  تجارتي  یعني: قافله «سالح بي  دسته  داشتيد كه  دوست

  همراه  سپاهي  بود چراکه  جنگ  و دشواری  دردسر و دور از تیرگي بي  ، غنیمتي هقافل

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

  و کشتن  قریش  مسلح  تا دندان  سپاه بر  تان با پیروزساختن «كند  ثابت  خويش  فرمانهاي

و »شود   نمایان  اسالم  نیرومندی  که  هدف ، با این از آنان  بسیاری  و اسیرگرفتن  آن  نسرا

 کند.  کن را ریشه و آنان «را ببرد  تا بنياد كافران  خواست مي

  اموری خداوند  که و زودگذر بودید، درحالي  عاجل  یعني: شما خواستار منفعتي

  میان  پس  داشت  اراده را  حق  و پیروزی  خویش  کلمه  برترساختن  ؛ چون واالتر از آن

 . است  بسیاری  و فاصله  ، تفاوت دو هدف  این



713 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  ې 
را   آن  پایدار گرداند و بنیان  را در زمین  یعني: اسالم «كند  را ثابت  تا حق  خواست مي»

هرچند » را محو و نابود کند  ركیعني: ش «را نابود گرداند  و باطل»کند   مستحكم

 «.باشند  نداشته خوش»کفر   گروهها و طوائف  ، یا تمام قریش  یعني: مشرکان «مجرمان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ 
 «.طلبيديد فرياد مي  پروردگار خود را به  كه»یاد آورید  به «را  هنگامي»

  هیچ  قریش  با سپاه  از جنگ  دانستند که  ناندر رسید و مسلما  الهي  فرمان  ! چون آری

  تعداد خود رادیدند، در این  و کمي  لشكر قریش  دیگر فزوني  ندارند و از سوی  گریزی

  رسول  شخص  برآوردند، حتي  فریاد و استغاثه  پروردگار خویش  جناب  به  هنگام

  آسمان  را به خویش  تاندس  نموده  قبله  را دیدند، رو به  صحنه  این  وقتي صاکرم

  و به  پروردگار خویش  بارگاه  و فریاد به  راز و نیاز و ناله  کردند به  برافراشتند و شروع

  بةالعصا هذه   هتلك  نإ  ، اللهم ما وعدتني  آتني  اللهم»خواندند:  مي  بلند او را چنین  صدای

  ، محقق ای داده  وعده  من به  را که  هبار الها! آنچ : رضاأل  ال تعبد يف  سالمإلا هل أ  من

مورد   ، دیگر در زمین گرداني  را هالك  اسالم  از اهل  گروه  ! بار الها! اگر این گردان

شما   دهنده  ياري  كرد كه: من  شما را اجابت  دعاي  پس»». گیری قرار نمي  پرستش

 «كه»وارد کارزار شوند   انمشرک  علیه  دوشادوشتان  که «از فرشتگان  هستم با هزار كس

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

هزار   سه  تعداد را به  آن  مدد رساند، سپس  فرشتگان از  را با هزار کس  آغاز، مسلمانان

 .رسانید  حد کمال  به  هزار تن  پنج را با  داد و بعدا آنان  افزایش
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ڦ  
« قرارنداد  جز بشارتي»را   فرشتگان  وسیله  به  رساندنتان یعني: مدد «را  و خداوند اين»

جز   پيروزي گيرد و  آرام»امداد  «شما بدان  دلهاي  كه و تا آن»  تان شما بر پیروزی  برای

زیرا   نیست  مسلما از نزد فرشتگان  پیروزی  بدانید که  پس «ستني از نزد خدا

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

در   جمله از آن خود و  کارهای  در تمام «است  و حكيم»شود  نمي  مغلوب  که  است

 . خویش  ندشمنا  سرکوب  جهاد برای  ساختن  مشروع

روز بدر  در  فرشتگان  که  حقیقت  ما در این»فرمود:   که  است  شده  روایت از عمر

خود   عزوجل  دیگر بعد از بدر؛ خدای  اما در غزوات  نداریم  شكي  ما بودند، هیچ  همراه

 بدر ـ  در غزوه  فرشتگان  عیني  از مشاهده  ، حاکي روایات  همچنین». داناتر است  آن  به

 . دو ـ است هر  و مشرکان  صحابه  از سوی

 

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

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   
 او بود،  از سوي  بخشي  آرامش  كه  سبك  خوابي  شما را در پرده  كه  هنگامي»

  گردانید که مسلط  بر دلهایتان  و آرامشي  سكون  در بدر چنان یعني: خداوند «پوشاند

  شبي  در همان  خواب  رفتید و این  خواب  به  ، آرام و هراسي  بیم  گونه هیچ  احساس  بدون

  دو صف  رویارویي  در حال  اند: بلكه گفته  شد. بعضي مي  واقع  جنگ  آن  فردای  بود که

  و از آسمان»شد   در جنگ  شان آرامش  و سبب  گرفت فرا  سبک  را خواب  نبرد، ایشان

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

 «گرداند  پاك  تا شما را با آن»سرازیر شد   بدر سیل  از وادی  فرود آورد تا بدانجا که

  و کاملترین  بهترین  و به  کرده  غسل  آب  آن ها را از شما بزداید لذا به یعني: تا پلیدی

بود.   نگردیده  مشروع  در اسالم  ، تیمم وقت  آن تا  که  ذکر است  نماز گزاردید. قابل  وجه

از   بودند لذا آب  بدر فرود آمده  آب  بر چشمه  قریش  مشرکان»گوید:  مي ك عباس ابن



719 

  جنابت  ، در حال عالوه  کرد، به  غلبه  بر ایشان  تشنگي  پس بود  خارج  مسلمانان  دسترس

  کرد که  نازل  آبي  از آسمان  خداوند متعال  بود که  خواندند، همان مي نماز  وضویي ا بيی

خود   ، چهارپایان نموده  را پر از آب  خویش  ظروف  آشامیدند بلكه  فقط از آن نه  مؤمنان

 یعني: «را بزدايد  شيطان  و از شما پليدي»». کردند  نیز غسل  و از جنابت  سیراب را

 و تا»افگند  بر شما مي  شیطان  را که  دیگری  های و وسوسه  تشنگي  و وسوسه  هراس

  گامهايتان و»، پایدار و نیرومند گرداند  جنگ  های و در صحنه «سازد  را محكم  دلهايتان

  زاری ماسه  ، زمین با لشكر مشرکان  مسلمانان  سپاه  زیرا در میان «استوار دارد  را بدان

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

 ببرد.  زار را از بین ماسه  زمین  آن  آزاردهنده

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
  یادآوری را  خود بر مؤمنان  از نعمتهای  دیگری  و نعمت  فضل  خداوند متعال  سپس

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

  پیروزی  مژده  آنان  یعني: به «بداريد  قدم  را ثابت  مؤمنان  پس»  خویش  تأیید و یاری

و   انهمراهش  به  در صحنه  بدارید؛ با حاضر شدن  قدم ثابت  را بر جنگ  بدهید، یا آنان

  تفسیر نظیر این «افگند  خواهم  رعب  كافران  در دل  زودي  به»  شمارشان  ساختن بسیار

یعني: فراز  «بزنيد فراز گردنها را  پس»  گذشت» 171  عمران/ آل»  ، در سوره عبارت

در آنها بر   زدن  که  است  مفاصلي  فراز گردنها جای  را بزنید، چرا که  مشرکان  گردنهای

  قولي  و به  فرشتگان  متوجه دستور  قولي: این  افزاید. به مي  گردن  شدن قطع  سرعت

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

شود،   قطع  سرانگشتان  بزنید زیرا چون را  مشرکان  های دست  یعني: سرانگشتان« بزنيد

  مردم»گوید:  مي  انس بن سایر اعضا. ربیع  برخالف ماند، باز مي  ز جنگا  فرد مضروب

فراز گردنها و   شدن  قطع  را با نشانه  فرشتگان  دست به  مشرکان  در روز بدر، کشتگان
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  سوخته  در آتش  گویي  بود که  چنان  کشتگان  شناختند و سرانگشتان مي  سرانگشتانشان

 ».است

  

 ھھ   ے  ے  ۓ  ڻڻۀ  ۀ  ہہ  ہہھھ
 مخالفت  به  با خدا و پيامبرش  آنان  كه  است  آن  سبب به»  کشتار مشرکان «اين»

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

 «.كيفر است قطعا خدا سخت برخيزد،

  کنندگان  تكذیب  زاتمجا  در روز بدر، از نوع  مشرکان  مجازات»گوید:  کثیر مي ابن

 ».بود  پیشین  های امت

  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  
  درد آن «بچشيد» شد  گریبانگیر شما مشرکان  را که  عاجلي  عذاب  یعني: این «اينها را»

  عذاب  كافران  براي  و بدانيد كه»بنوشید   جرعه را جرعه  آن  کنید و غصه  را احساس

 . است  در آخرت  آنان  آینده  پایدار و درازمدت  عذاب  به  هاشار «مهياست  جهنم  آتش

  

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
  سوی به و  گالویز شده  هم  زحفا: به «رودر رو شديد  كافران  با انبوه  ! چون مؤمنان  اي»

 در ندهید.  تن  و انهزام  شكست  و به «نكنيد  پشت  آنان  به  پس»آوردید   همدیگر روی

  

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
 در روز  یعني: هر کس «بگرداند  آنان  سوي خود را به  روز پشت  در آن  و هر كس»

 خداوند  کند، مورد خشم  پشت  دشمن  ، به و شكست  انهزام  بدر با قبول  رویارویي

  بردن کار به  روی و از «جو باشد كناره»مجدد  «نبردي  براي  كه نمگر آ»گیرد  قرار مي
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و از   دیگر جنگ  جناح به  جناح  ، از یک دشمن  دادن  و فریب  جنگي  و نیرنگ  تاکتیک

  پشت  دشمن  به  تاکتیک  از روی  که  ای رزمنده  سنگر دیگر برود، بسان  سنگر به  یک

او را   تا دشمن  است  خورده  گویا شكست  بیفگند که  را در وی  گمان  کند تا این مي

  به  و بر دستیابي  غافلگیر ساخته را  ، او بتواند مجددا دشمن وسیله  کند و بدین  تعقیب

 «جمعي  جو باشد به يا پناه»باشد و   یا این  . پس است  فریب  قادر شود زیرا جنگ  وی

اگر   قرار دارد ـ حتي  دشمن  در مقابل  که  گروهي  ـ جز آن  رزمش هم  دیگر از مسلمانان

، یا  خویش  فرمانده  سوی به  رویارویي  بود و ازخط اول  جنگي  گروه  عضو یک  مجاهدی

  این  ، در تحت ( گریخت حكومت  )رئیس  دولت  آن  و پایتخت  مرکزیت  سوی به

  قرار گرفته  شمند  خود مورد هجوم  و مرکزیت  پایتخت اگر  ولي  است  داخل  رخصت

ندارد و باید   نبرد توجیهي  نداشتند، دیگر گریز از صحنه  دیگری سنگر  بود و مسلمانان

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

 هللا  از سوي  خشمي  به»  جنگ  از میدان  فرارکننده  شخص «قطعا  پس»شد:  نمي  یاد شده

  مجدد با دشمن  جنگ  با هدف  که  ای یعني: بجز رزمنده «است  گرفتار شده

 از مسلمانان  دیگری  جمع  به  که  ای گیرد، یا رزمنده مي  کناره  از میدان  طورتاکتیكي به

  سوی از  مسلم  خشمي  ، به جنگ  از صحنه  دیگری  برد، هر فرارکننده مي  پناه  رزمش هم 

 او را در بالیي  فرارش  پس «است  دوزخ  و جايگاهش»  است  شتهبازگ خدا

  سرانجامي بد  و چه»  است  ، درافگنده گریخته  از آن  بزرگتر از آنچه  تر و عقوبتي سخت 

 . است  پیوسته  ، بدان دشمن  به  کردن  پشت  سبب  او به  ، که دوزخ «است

  گناه  هفت  و از جمله  کبیره  برد، از گناهاندر ن  کردن  پشت  که  است  یاد آوری  بایسته

  گناه  ازهفت»اند:  کرده  بیان  شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  است  ای کننده هالك

  کننده هالك  گناه  هفت  ! اینهللا پرسیدند: یا رسول  بپرهیزید. اصحاب  کننده هالك

 خداوند  که  نفسي  کشتن ، سحر، سبحان  خدای  به  آوردن  ؟ فرمودند: شریک چیست

  به  کردن  ، پشت یتیم  مال  ربا، خوردن  ـ خوردن  حق  ـ جز به  است  کرده  او را حرام  قتل

 ».زنا  خبر به بي  مؤمن  پاکدامن  زنان  ساختن  و متهم  در روز جنگ  دشمن
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  خط اول  پشت  نیروهای  به  گزیدن  و پناه  جنگ  از میدان  نشیني عقب  بر آنند که  احناف

  که  جایز است  صورتي ـ در  اسالمي  دولت  ، یا پایتخت فرماندهي  از مرکزیت  نبرد ـ اعم

  دوازده  اسالم  اما اگر سپاه هزار نفر کمتر باشد،  از دوازده  جنگ  در میدان  اسالم  سپاه

نمود،   نشیني قبفرار و ع  دشمن در برابر  که  بود، جایز نیست  هزار نفر یا بیشتر از آن

  این  به  حكم  در این  باشد. احناف  از مسلمانان  بیش  مراتب  به  چند تعداد دشمن هر

  ها )گروههای سریه  ، بهترین چهارتن  همراهان  بهترین»اند:  کرده  استدالل  شریف  حدیث

  که  اند و سپاهي لشكرها چهار هزارتن  و بهترین  ( چهارصدتن پارتیزاني  جنگي

  مغلوب  علت  این  خورد و هرگز به نمي  تعداد شكست  باشد، از کمي  هزار تن دوازده

 ».شود نمي

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

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

را   خاك  مشت  آن «افگندي  كه  وقتي  محمد! تو نيفگندي  و اي»ما ش  پیروزی  مقدمات

  صورت  بلكه  افگندی  که  تو نبودی  این  یعني: در حقیقت «افگند  خدا بود كه  بلكه»

، اثر  بودی مي تو  بود زیرا اگر حقیقتا افگننده  متعال  از خدای  آن  از تو و حقیقت  افگندن

فرد بشر متصور   یک  عادتا از انداختن  که  اندازه  همان  بهجز   و خاك  شن  مشت  یک

  یک  ذرات  شد که نمي ایجاد  از آن  و شكننده  گسترده  اثری  نبود و آنچنان  ، بیش است

را تارومار   برسد و همه  لشكر مشرکان  اعضای  تمام  و بیني  چشم  ، به خاك  مشت

  بر آن  اثر بزرگي  چنین  بود که  سبحان  خدای  فعل،  انداختن  ، این در حقیقت  گرداند پس

 ندارد. را  آن  تحمل  و توان  بشر تاب  که  ، اثری گشت  مترتب

روز  در صاکرم  کند: رسول مي  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

نمودند:  لتجاا  چنین  الهي  بارگاه  و به  بلند کرده  آسمان  خود را به  بدر، دستهای

  پرستش مورد  ، دیگر هرگز در زمین کني  را هالك  جمع  پروردگارا! اگر این»

  گفت: مشتي ص حضرت  آن  در رسید و به  اثنا جبرئیل  در این». گیری قرارنمي
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  و آن  را گرفته  خاك  مشتي صخدا  ! رسول بیفگن  مشرکان  را بر روی  برگیر و آن  خاك

» منفور باد  مشرکان  های چهره : الوجوه  شاهت»افگندند و فرمودند:   مشرکان  را برروی

  وی  و دهان  بیني  های و سوراخ بر چشمها  که نماند مگر این  از مشرکان  کسي  پس

کردند و تار و مار   پشت  همه  که بود  هنگام  رسید، در این  خاك  مشت  از این  چیزی

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

  خود را ارزاني  نیكو و زیبای  نعمتهای  کرد تا بر مسلمانان  آن  کار را فقط برای  این

را   آنان  دعای «شنواست هللهمانا ا».  است نیكو  بخششي ﴾ٿ  ٿ﴿بدارد. مراد از 

 . احوالشان  به «داناست»

  

 ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
و » کفار  و نگونسار کردن  مؤمنان  ساختن ؛ از پیروز کردیم  بیان  که «بود  اين  الح»

  عنایات  از این  یعني: قطعا هدف «گرداند مي  را سست  كافران  خدا نيرنگ  بدانيد كه

 ساختن  برآب  و نقش  مؤمنان  به  نمودن  شد، انعام  بیان  آیات  در این  بر شما که  الهي

 بود.  فرانکا  نقشه 

  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
از   و هدف  کفار است  متوجه  خطاب« شما آمد  به  فتح  كرديد پس مي  فتح  اگر طلب»

  که  ميهنگا  قریش  است: مشرکان  آمده  نزول  سبب  باشد زیرا در بیان مي  استهزایشان  آن

آنها و   خواستند تا میان خداوند رفتند، از مي  بیرون  با مسلمانان  جنگ  برای  از مكه

را پیروز گرداند. لذا   بر حق  ، گروه رواست  پیش  که  نماید و در جنگي  داوری  مسلمانان

د، خواستی مي  فرماید: اگر داوری مي  آنان  به  خطاب تمسخرآلود  با لحني  عزوجل  خدای

 صخدا  با رسول  از کفر و دشمني «و اگر باز ايستيد»آمد!  برایتان  داوری  نتیجه  اینک
کفر   سوی به «؛ و اگر باز گرديد شما بهتر است  براي»  کفر و دشمني از  بازایستادن «آن»
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  مؤمنان  ساختن با مسلط «گرديم بر مي  ما هم»  و مسلمانان  اسالم  علیه و نبرد  و دشمني

شما   گروه  و بدانيد كه»  را در بدر بر شما مسلط کردیم  ایشان  که  گونه همان شما، بر

  ، قوم گروه  مراد از این «نتوانند كرد  را دفع  باشد، هرگز از شما چيزي هرچند زياد

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

 . قطعا پیروزاست

  

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
  جنگ در  جمله  چیز و از آن  در همه «بريد  او را فرمان  ! خدا و فرستاده مؤمنان  اي»

 او را.  ندای «شنويد مي  كه برنتابيد درحالي  و از او روي»

  

 ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  
  آن  و حال»  کردیم  را و اطاعت  حق  پیام «نيديمگفتند: ش  نباشيد كه  و مانند كساني»

 یا یهودیانند زیرا با  منافقان  کنند. آنان نمي  اطاعت  و در حقیقت «شنوند نمي  كه

  آنان  کنند پس  عمل  را بفهمند و بدان  آن  که آن شنوند، بي را مي  حق  پیام  گوشهایشان

شنیدند  را  حق  پیام  است: آنان  ا مراد این. ی است  اصال نشنیده  هستند که  همانند کسي

 ! کردیم  و نافرماني  گفتند: شنیدیم  نكردند بلكه  را اجابت  آن  ولي

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
 «خداوند نزد»کنند  مي  جنبند و حرکت مي  زمین  روی بر  که «جنبندگان  قطعا بدترين»

  که  آنچه در «انديشند نمي  هستند كه  اللي  ناشنوايان»  وی  و داوری  یعني: در حكم

  تا از آن  است  در آن  زیانشان  که  بشتابند و در آنچه  آن  سوی تا به  است  در آن  نفعشان

  ای زیرا هر جنبنده هستند  جنبندگان  بدترین در نزد خداوند  آنان  کنند پس  اجتناب

و ضرر خود را   و نفع  نهاده  ـ فرق  نسبت  یر و شر ـ بهخ  ، میان زمین  در روی  جز آنان

 دهد. تمییز مي  از هم
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  نطق  شنوند و هم مي  ظاهر هم  به  که ـ درحالي  گنگ  ناشنوایان  کفار به  کردن  وصف

و   صالح  در جهت  و نطق  شنوایي  از موهبت  شان گیری بهره  عدم  سبب  کنند ـ به مي

 . است  خویش  فالح

  

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 آنان  ، قطعا به يافت مي  خيري»  کروالل  گروه  یعني: در آن «و اگر خدا در آنان»

را  ، حجتها و برهانها و در اثر آن  سود برده  از آن  که  ای شنوایي  چنان  به «شنوانيد مي 

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

 . است  گرفته  سبقت  تعالي  باری  آورند، در علم نمي  ایمان  آنان  امر که  این

  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  

 ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  
 خواند، فرامي  بخش تحيا  پيامي  شما را به  خداوند و پيامبر كه  نداي  ! به مؤمنان  اي»

 و اجرای صاز پیامبر ما  ما و اطاعت  اطاعت  سوی یعني: به «بگوييد  اجابت  لبيك

شما، در   و با عزت  سعادتمندانه  و زندگي  حقیقي  تردید، کمال بشتابید زیرا بي  اوامر وی 

  اموری  سوی به پیامبر شما را  ، از آنجا که اوامر است  این  به  و عمل  اطاعت  گرو این

  ؛ حیات زیرا علم  شریعت  علم  ؛ چون است  در آن  تان حقیقي  حیات  خواند که فرامي

  و نعمت  ابدی  حیات ؛ زیرا قرآن  اوامر و نواهي  و همانند پذیرش  ؛ مرگ و جهل  است

  بقای  زیرا جهاد سبب و همانند جهاد؛  است  قرآن  فرمانهای  در گرو امتثال  سرمدی

و   برده  خود بر شما هجوم قرار نگیرد،  مورد هجوم  اگر دشمن  ، چرا که شماست  حیات

 کند. مي  نابودتان

در  صو پیامبرش خدا  ندای  به  گفتن  لبیک  آید که بر مي  چنین  آیات  اما از سیاق

  بن عروه از  اسحاق  محمدبن  که چنان  جهاد است  فرمان  اینجا، بیشتر ناظر بر اجابت

 . است  کرده  نقل  چنین بیرز
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مسجد  در  من»فرمود:   که  است  آمده  معلي  سعیدبن ابي  روایت  به  شریف  در حدیث

تصور  به) مرا فراخواندند ولي صخدا  اثنا رسول  در این  که  نماز بودم  ادای  مشغول

  کردم  را تمام نماز  لذا چون  نگفتم  شان اجابت (است  نماز اولي  رساندن  پایان به  که این

  مشغول  فراخواندید که  ! شما مرا در حاليهللا و گفتم: یا رسول  شتافتم  محضر ایشان  به

خدا و پیامبر ـ   ندای  که: به  است  نفرموده  ! فرمودند: مگر خداوند متعال نماز بودم  ادای

و   آدمي  اوند ميانخد  و بدانيد كه»». بگویید؟  اجابت  شما را فراخواند ـ لبیک  چون

  اجابت  سوی ، به است  فرمان  و به  نرم  دلهایتان  که  یعني: مادامي «گردد مي  حائل  دلش

  از شما فرمان  متغیر شود و دلهایتان  احوال  که آن از  بشتابید، قبل  اوامر خداوند متعال

  اوست. یا: هر کس  عمل  انپای  نقطه  که  است  وی  بامرگ  از انسان  دل  نبردن  نبرد. فرمان

  گفتن  اجابت  به  دور شود و بعد از آن  ایماني  از معاني  قلبش  بسا که کند، چه  بسیار گناه

 نگردد.  مایل  و پیامبرش  تعالي  حق

 دعا را بسیار  این صخدا رسول  که  است  آمده  سلمه ام  روایت  به  شریف  در حدیث

را   دلم دلها!  گرداننده  بارالها! ای : دينك  عىل  قلبي  ثبت  لقلوبا  مقلب  اللهم»خواندند:  مي

؟  است  ای را دگرگوني مگر دلها !صهللا  یا رسول  گفتم». دار  نگه  ثابت  بر دینت

در   قلبش  که این ، مگر را نیافریده  آدم از بني  کس  هیچ  عزوجل  ! خدای آری» فرمودند:

و   و مستقیم  راست را  اگر بخواهد، آن  پس  اوست  بالکیف  از انگشتان  دو انگشت  میان

  کنیم مي  درخواست  پروردگارمانهلل گرداند لذا از ا مي  و منحرفش  بخواهد کج  اگر هم

تا   طلبیم نگرداند و از او مي  ـ منحرف  نموده  هدایتمان  که را ـ بعد از آن  دلهایمان  که

  و بدانيد كه». »... است  همانا او بسیار بخشاینده بخشاید،خود بر ما ب  از بارگاه  رحمتي

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

 دهد. مي  ، پاداش در طاعاتتان  اخالص

  

 ېئېئىئ  ىئىئییی  ی    ۇئۆئۆئۈئۈئېئ
 شما  ستمكاران  هفقط ب  بپرهيزيد كه»  و محنتي  یعني: از آزمون «اي و از فتنه»

و  شود نیز مي  گیر خوبان ، دامن گذشته  از ظالم  بپرهیزید که  ای یعني: از فتنه «رسد نمي
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نگویید   لبیک  اوامر خدا و رسولش  به  که  گاه گیرد زیرا آن مي را دربر  همه  و طالح  صالح

را   ستمكاران  رسد که در  ای بسا فتنه  بر نیایید، چه  و انكار باطل  تأیید حق  و در مقام

  روایت  به  شریف  را نیز بگیرد. درحدیث  صالح  اهل  بگذرد و دامن  از آنان  نابود کرده

را   مردم  عامه  عزوجل  خدای» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  عمیره بن عدی

  منكر را در میان  که کند، مگر این نمي  عذاب  از آنان  خصوصي به  بد عده  اعمال  سبب  به

  که  است  وقت  را انكار نكنند، آن  قادرند، آن  بر انكار آن  که  خود ببینند و در حالي

كيفر   خداوند سخت  و بدانيد كه»». کند مي  راعذاب  همه  و عام  خاص خداوند

  بلكه  نشده  عذاب  اسباب  مباشرتا و مستقیما مرتكب  که  کساني  نمودن  و عذاب« است

  ! آنان . آری است  وی  عقاب  از شدت  ای اند، نشانه گردیده  آن  مسبب  طور غیرمستقیم به

فساد   ، در جامعه اند و بر اثر آن کرده  از منكر را ترك  و نهي  معروف  امر به  اند که کساني

منكر ـ مخصوصا ـ فرود   بر اهل  عذاب  که  است  هنگام  ، در این است  یافته  شیوع

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

  حیاتبخش  بزرگ  ازمنكر، دو عامل و نهي  معروف و امربه خدا  ، جهاد در راه بنابراین

 . است  مسلمین  برای

  

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

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
،  زمين شما در  را كه  هنگامي»!  عرب  امت  قولي: ای  ! و به مهاجران  ای «دو ياد كني»

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

و   گرفتن و رومیانند. خطف:  قولي: فارسیان  و به  قریش  مراد از مردم: مشرکان «بربايند

،  مدینه  را به شما  منان  یعني: خدای «داد  او شما را جاي  پس» . است  سرعت  به  ربودن

در  «گردانيد خود نيرومند  پيروزي  و شما را به»داد   و مأوی  انصار، جای  سوی یا به

  غنایم  هم  آنها یكي  از جمله  که «داد  روزي  پاكيزه  و شما را از چيزهاي»روز بدر 

  وی  و رسول ، خدا ها را و بنابراین نعمت  این «گزاريدب  سپاس  تا باشد كه»  است  جنگ

 کنید.  و اطاعت  چیز اجابت  را در همه
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 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   
  مكلف  شما را بدان  که  آنچه  با ترك «نكنيد  خدا و پيامبر او خيانت  ! به مؤمنان  اي»

و شما   کرده  سفارش  آن  انجام  شما را به صبرماپیام  که  آنچه  و با فروگذاشتن  ایم نموده

  بر آن  خودتان  در میان  که «ديگر يك  هاي و در امانت»  است  قرار داده  امین  را بر آن

  اسرار مؤمنان  افشاکردن آنها،  از جمله  که «نكنيد  خيانت»اید، نیز  شده  قرار داده  امین

، اما  است  کار خیانت  این  که «دانيد خود مي  كه اليدر ح»  است  و منافقان  کافران  برای

  را از خیانت  مؤمنان  خداوند متعال ، ترتیب  این  شوید. به مي  خیانت  این  عمدا مرتكب

 کرد.  نهي  و همدیگرشان  خود، پیامبرش  به

شد   نازل منذرعبدال  بن  لبابه ابي  درباره  کریمه آیه»گوید:  مي  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  باید به  را که  پیغام  فرستادند تا این  قریظه بني  او را نزد طایفه صخدا  زیرا رسول

  پیغام  ابولبابه  چون  برساند. پس  آنان  در دهند، به  خود تن  درباره صخدا رسول  داوری

  به  خویش  انزب  به کردند، او  امر مشورت  رساند، با او در این  آنان  را به صخدا  رسول

باشد ـ   که  خود ـ هرچه  را درباره صخدا  رسول  داد که: حكم  مشورت  چنین  آنان

  رسول  حكم  که: پذیرش این  کرد! یعني  اشاره  خویش  حلقوم  ، به با دست  بپذیرند ولي

 خدا و  کار به  با این  شد که  متوجه  درنگ بي  ! ولي شماست  زدن  گردن  معني به صخدا

  ای و نوشیدني  خوردني  هیچ  به  لب  لذا سوگند خورد که  است  کرده  خیانت  رسولش

و   رفت  مسجدالنبي  به  گاه شود. آن پذیر توبه  بر وی  منان  زند تا بمیرد، یا خدای نمي

  باقي  حال  روز در این  نه  مدت  و به  مسجد بست  از ستونهای  یكي  به  خود را محكم

  افتاد. همان مي  رمق و بي  هوش بي  تشنگي و  از گرسنگي  بدانجا رسید که  ارشماند تا ک

فرمود.   را نازل  آیه  این  خبر داده  پیامبرش  به او  توبه  از پذیرش  عزوجل  خدای  بود که

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

او را باز   مبارکشان  با دست صخدا خود رسول باید  اما او سوگند خورد کهکنند، 

 .»را باز کردند...  آمدند و وی صخدا  رسول  بود که  نمایند، همان
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 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
هستند   در فتنه  افتادنتان  یعني: آنها سبب «هستند  و اوالد شما فتنه  اموال  و بدانيد كه»

  و در نتیجه  از گناهان  بسیاری  سقوط شما در دامن  باعث  و اوالدند که  اموال  زیرا همین

شما   برای  آزمایشي و اوالد شما  است: اموال  این  شوند. یا معني مي  تعالي  باری  عذاب

  در مورد آنها رعایت را  الهي  شما حدود و احكام  آشكار شود که  هستند تا در عینیت

  خداوند متعال  حق  پس «است  بزرگ  نزد او پاداشي  كه  و خداست»نید یا خیر؟ ک مي

را   امانت  گردند که  آن  سبب  اوالدتان و  بدارید و مبادا اموال  مقدم  و اوالدتان  را بر اموال

 کنید.  خیانت

  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  

 ڑ  ک   ک  
شما   یعني: برای «دهد قرار مي  شما فرقاني  ! اگر از خدا پروا داريد، براي نمؤمنا  اي»

قرار   نیرویي  چنان  هدایت  و حسن  بصیرت  و قدرت  دل  ، از ثبات تقوی  وسیله  به

در  را بشناسید و  ، شبهات گذاشته  فرق  و باطل  حق  ، میان بتوانید با آن  دهد که مي

  پیروزی  معني  به» فرقان»حذر کنید. یا   شماست  و هراس  بیم  مایه  ، از آنچه آن  روشني

اگر از  «و» گرداند مي  متمایز و نمایان  را از باطل  حق  که  است  پیروزی  زیرا این  است

  یعني: گناهان «آمرزد مي زدايد و شما را را از شما مي  سيئات»پروا بدارید  خدا

» سیئات»است: مراد از   آمده  گذرد. در روایتي در مي سازد و از آنها شما را محو مي

  بزرگ  فضل  و خدا صاحب»  است  کبیره  ، گناهان»ذنوب»و مراد از   صغیره  گناهان

 . هاست موهبت  همه  کلید این  تقوی  بدانید که  . پس بر بندگانش «است
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 ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ 

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

 «.كنند  بكشند يا اخراج

  سران  فرمود: شبي  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

را  صخدا  رسول کار  که کردند  مشورت  با هم  موضوع  این  پیرامون  در مكه  قریش

بند کشید.   او را به بر او دمید،  صبح  گفتند: چون  از آنان  برخي  نمایند پس  یكسره

  جواني  گفتند: از هر قبیله دیگر  کنید. برخي  اخراجش  از مكه  دیگر گفتند: بلكه  برخي

  چون  ای باضربه برند و او را  بر او یورش  جمعي طور دسته به  همه  کنید که  را انتخاب

خواهد   توزیع  قبایل  همه  او میان  ، خون صورت  رسانند، در آن  قتل  مرد به  یک  ضربه

  را ندارند. سرانجام  قریش  های و تیره  قبایل  با تمام  جنگیدن  قدرت  هاشم شد و قطعا بني

  و نقشه  نیرنگ را از  پیامبرش  عزوجل  خدای بود که  کردند. همان  اجماع  رأی  بر این

بخوابد ص  حضرت  آن  مأمور شد تا بر بالین  علي  حضرت  گاه کرد. آن  آگاه  دشمنان

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

 غار ثور رسیدند.  گرفتند تا به را در پیش  مدینه  سوی به

 در خفا علیه  یعني: مشرکان «كرد مكر مي  كردند و خداوند هم مكر مي  و آنان»

  نیرنگهایشان ، در مقابل  عزوجل  تنیدند، اما خدای ها مي نیرنگها و توطئه صخدا رسول 

  را به  نیرنگهایشان کند و مي  نیرنگها مجازاتشان  در برابر این  کرد و بدانند که اثر مي را بي

و خداوند »شد   مكرنامیده 1» مشاکله»  از باب  الهي  گرداند. مجازات بر مي  خودشان

 «.است  تدبيركنندگان  بهترين

  

 

                                                 

 است.  در معني  : احتاد در لفظ و اختالف  گويي شکل يا هم  مشاكله 1
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  

 ڭ  
تمرد و  ، ، تعصب سرسختي  از روی «گويند شود، مي  خوانده  ما بر آنان  آيات  و چون»

  که «را  اين مانند  اگر بخواهيم»  وانيخ تو بر ما مي  را که  آنچه «شنيديم»  از حق  دوری

را   قرآن  آیات مانند  رفتند که  آن  دنبال  به  اما چون «گوييم مي»  ای تو بر ما خوانده

جز   اين»عناد و تمردگفتند:   ناگزیر از روی  گاه شدند، آن  کار ناتوان  بسازند، از این

و   نویسندگان  که  است  چیزی  ، همان قرآن  یعني: این «نيست  اساطير پيشينيان

 نویسند. مي  پیشینیان  ، از اخبار و داستانهای پردازان اسطوره

ـ بود، او  هللا ـ لعنه  حارث  ، نضربن سخن  این  است: گوینده  آمده  نزول  سبب  در بیان

شود و   کشته  سختي  به دستور دادند تا صخدا  بدر اسیر شد و رسول  در جنگ  سپس

 شد.  همچنان

  

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

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

 و  را از سر جهل  سخن  این «بر سر ما بياور  دردناك  ، يا عذابي بباران  سنگ  آسمان

بگویند:  بود تا  این  حق  که حالي گفتند، در  شان كار و تكذیبدر ان  و افراطگری  تندروی

  تا از آن  بده  ما توفیق  و به  کن  هدایت  آن  سوی ، ما را به است  حق  قرآن  خدایا! اگر این

 ! کنیم  پیروی

  

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ
 یعني: ای «نيست  آنان  كننده ند عذاب، خداو هستي  تو در ميانشان  كه  و مادام»

در   کامل  و براندازی  استیصال  از عذاب  ، آنان هستي  تو در میانشان  که  مادام !صمحمد 

  که درحالي را  امتي  هیچ  که  است  بر آن  عزوجل  خدای  دارند زیرا سنت قرار  مهلت
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  آنان  كننده عذاب و خدا»نكند   عذاب  استیصال  عذاب  ، به است  در میانشان  پیامبرشان

  نیست  مشرکان  کننده  عذاب یعني: خداوند «كنند استغفار مي  كه درحالي  نيست

  طواف  هنگام  به  کفار قریش  که  است  شده  خواهند. روایت مي  آمرزش  که  مادامي

در »وید: گ مي  عباس ابن ».خواهیم مي  پروردگارا! از تو آمرزش : غفرانک»گفتند:  مي

استغفار   و دیگری صپیامبر خدا وجود  وجود داشت: یكي  دو امان  کفار قریش  میان

  عباس ابن  همچنان». ماند  باقي رفتند، اما استغفار  از میانشان صخدا پیامبر  پس

  عذاب  باشند ـ به  در میانشان  انبیایشان  که را ـ مادامي  قومي  خداوند هیچ»گوید:  مي

است:   آمده  شریف  در حدیث». برد  بیرون  انبیا را از میانشان  که کند تا آن نمي  کن ریشه

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ﴿است:   نموده  نازل  امتم  برای  دو امان  عزوجل  خدای»

  و امان  است  در میانشان  ، وجود من امان  یک»   ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ

  باقي  در میانشان  ، استغفار را تا روز قیامت ذرمدرگ  من  چون  پس» دیگر، استغفار

  داشته  خدا ایمان  به  باشند که  است: اگر از کساني  این  معني  قولي  اما به». گذارم مي

  این  دیگر معني  قولي  . به نیست  شان کننده او عذاب بخواهند،  باشند و از او آمرزش

  از مسلمانان  کساني  در میانشان  که  اميماد  نیست  شان کننده عذاب خداوند است:

 در رفتند، خداوند  بیرون  از میانشان  مسلمانان  چون  کنند ولي استغفار مي  که هستند

 کرد.  شان ، عذاب روز بدر و بعد از آن

  

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

 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  را که  مردمي  آنان «كه آن  نكند، حال  شان داوند عذابخ  را كه  آنان  و چيست»

 «دارند بازمي  از مسجدالحرام»کنند  مي  پیروی  و از پیامبرش  آورده  ایمان  یگانه  خدای به

  مرتكب  که  فجایعي  سبب به  دهند. یعني: آنان را نمي  مناسک  ادای  امكان  ایشان  و به

  اقامت  برکت  به  عذاب  این  هستند ولي خداوند  عذاب  اند، مستحق شده

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

گفتند: ما  مي  که  است  مشرکان  رد سخن  این «نيستند  آن  متوليان»  دارند که باز مي  حالي
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  اند که فقط کساني  آن  متولیان یعني: «نيستند  جز متقيان  آن  اولياي»  هستیم  کعبه  متولیان

  و اولیای  دوستان  پس  است خدا  از آن  کعبه  پرهیزند زیرا خانه مي  و معاصي  از شرك

 صخدا  از رسول  که  است  آمده  شریف  ندارند. درحدیث  والیتي  گونه هیچ  ، بر آن بتان
  گاه آن». باتقوایي  هر شخص»رمودند: اند؟ ف کساني شما چه  پرسیدند: اولیا و دوستان

  را که  حقیقت  این «دانند نمي  بيشتر آنان  ولي». ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿کردند:   تالوت

 . است  وی  حرم  تولیت  ، یا شایستهخدا سزاوار دوستي  کسي  چه

  

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

 ڃ  
 یعني: در دوره «نيست  زدن و كف  كشيدن  جز سوت  كعبه  هدر خان  و نماز آنان»

مورد   مشروع  بر وجه  در آن خداوند  که  عبادتي  چنان  به  کعبه  ، خانه مشرکان  سلطه 

  کشیدن  سوت  چون  معنایي و بي  سبک  با حرکات  کعبه  نبود بلكه  قرارگیرد، آبادان  تعظیم

  قولي  بود. به  شده  آنان  وقیحانه  حرکات  گاه ماز ـ عرصهن  نام به  هم  ـ آن  زدن  و کف

  افشاندند و این مي  کشیدند و دست مي  سوت  کعبه  در خانه  است: مشرکان  این  معني

را از   مسلمان  نمازگزاران  دادند که نماز قرار مي  جای  به  هدف  این  را فقط به  حرکات

  سزاي  ! به كافران  اي  پس» افگنند  اشتباه  به  در نمازشانرا   و ایشان  باز داشته  نمازشان

  شما در برابر آنچه  پاداش  است  یعني: این «را بچشيد  ورزيديد، عذاب كفر مي  كه  آن

 رسید.  آنان  در روز بدر به  که  است  کردید. مراد سزایي

  

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

 ژ       ڑ   ڑ  ک            ڎڈ  ڈ  ژ
در   مشرکان  کند: بعد از شكست مي  نقل  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  اسحق محمدبن

  در قافله  که  دیگراني و  بودند، از ابوسفیان  شده  در بدر کشته  که  مشرکاني  بدر، فرزندان

  از مسلمانان  گرفتن  انتقام  رف، ص اموال  آن  داشتند، خواستند که  اموالي  قریش  تجارتي

كنند تا  مي  را خرج  اموالشان  همانا كافران»شد:   نازل  شود و آنها نیز پذیرفتند پس
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 و جمع صخدا  رسول  نبرد علیه  انداختن  راه  با به «بازدارند هللا  را از راه  مردمان

  آن»  فرجام «كنند، باز را خرج  آن  زود باشد كه  پس»  هدف  این  برای  لشكری  کردن 

را ـ   اموال  گردند زیرا آن  و ندامت  حسرت  و غرق «باشد  بر آنان  ، حسرتي انفاقشان

سراسر   شان مذبوحانه  بازند وتالشهای آورند ـ مي  دست  به  از آن  حاصلي  که آن بي

  که چنان  ما است  وعده  و این «شوند مي  مغلوب  سپس»بار خواهد بود  مصیبت  برایشان

  است  خدا مقرر کرده):   ژىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جسژ ایم:  فرموده

  گونه کار نیز این  سرانجام ».11 مجادله/»شد(   خواهیم  غالب  و فرستادگانم  حتما من  که

و در   است  از معجزات  آیه  این . لذا اخبار پیوست  واقعیت  به  سبحان  خدای  بود و وعده

  و كافران»  است  خود باقي  حال به  تا روز قیامت  معجزه  كرار شرایط؛ اینت  صورت

  در دنیا مغلوب  شود، هم مي  تباه  اموالشان  هم  پس «شوند مي  رانده  دوزخ  سوي به

 . است  سود مؤمنان  به  همه و این گیرند قرار مي  مورد عذاب  در آخرت  گردند و هم مي

  

گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ    ک  ک  ک  گ  گ  گ   

 ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
جدا »مؤمنانند   که «پاك»  گروه «از»کفارند   که «پليد را»  گروه «تا خداوند  است  چنين»

یعني:  «سازد  را يكجا توده  همه  آن  ديگر نهد پس يك  را روي  كند و ناپاكي

،  شان و انبوهي  تا از فرط ازدحامسازد   نهد و یكجاشان  هم  روی کفار را بر  های گروه

 «را  آن»  گاه آن «پس» گردند  ، متراکم فشرده  و بهم  نهاده  برهم  هیزمي  پشته  همچون

  خود و اموال  که« زيانكارانند  همان  اندازد، اينان  در جهنم»پلید را   گروه  یعني: آن

 اند. خود را باخته
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ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ

 ڭ  
ورود  ، با با وی  و مخالفت صخدا رسول  از دشمني «بگو: اگر باز ايستند  كافران  به»

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

ـ   است  مدهآ  در احادیث  که زیرا ـ چنان «شود مي  آمرزيده  برآنان»  مسلمانان  علیه

 کند. را محو مي  قبلش ، ما اسالم

 آوردن شد، قضا  اگر مرتد مسلمان»گوید:  مي  آیه  استناد این  به :ابوحنیفه  امام

 ».نیست  الزم  بر وی  شده  ترك  عبادتهای 

  يقين  به»و کفر خود استمرار دهند   و دشمني  جنگ  یعني: اگر به «و اگر باز گردند»

 نیز  بر آنان خدا  سنت  یعني: بدانند که «است  گذشته  ورد پيشينيانخدا در م  سنت

و  داشتند  مانند عملكردشان  عملكردی  که  پیشیني  های بر امت  که چنان  خواهد گذشت

را   آنان  مانند فرجام  نیز باید فرجامي  اینان  پس  گرفتار شدند، گذشت  الهي  عذاب  به

 باشند.  انتظار داشته

  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ڭ 

 ې  ې  ې  
 هللا  براي  ، همه نماند و دين  بر جاي  اي بجنگيد تا فتنه»یعني: با کفار  «و با آنان»

  این  مورد آزار قرار گیرد. البته  خویش  در دین  نشود که  یافته  یعني: تا مسلماني «باشد

گردد وبساط   مسلمانان  از آن  همه  عالم  سلطه  هخواهد شد ک  برآورده  زماني  آرمان

 شود.  کفر برچیده  حاکمیتهای

  به  رسیدن ، در اسالم  جهاد مسلحانه  نهایي  هدف  که  است  حقیقت  ، بیانگر این کریمه آیه

  باشد، نه  مسلمانان  از آن  برتر و سلطه خداند  کلمه  در آن  که  است  جهاني  وضعیتي

  این  به  شود بلكه  مجبور ساخته  اسالم  دین  به  نهادن  بر گردن  کسي  که  معني  این  به

  اسالم  دین  انسانها به  دخول  مانع  نماند که  باقي  زمین  بر روی  ای سلطه  چنان  که  معني

از  «اگر باز ايستند  پس» . نیز گذشت» 191 بقره/»  در سوره  عبارت  شود. تفسیر نظیر این
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  پاداش  را بر اسالمشان  آنان ، بنابراین «دهند، بيناست مي  انجام  آنچه  قطعا خدا به»فر ک

 دهد. مي

  

 ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
هلل ا  كه»  مؤمنان  ای «بدانيد  پس»و از کفر باز نایستادند   از ایمان «برتافتند  و اگر روي»

اعتماد کنید   وی  و نصرت  والیت  لذا به  شماست  دهنده یعني: نصرت «شماست  موالي

و   والیت  شرف  به  لذا هر کس «است  اي دهنده نيكو ياري  و چه  نيكو مواليي  چه»

؛ پیروز  گشت برخوردار  وی  از نصرت  که  شد؛ رستگار و هر کس  نایل هللا  دوستي

 . است

  

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

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ٺ

 ڄ  ڄ  ڄ  
 چگونگي «گرفتيد  غنيمت  به  از كافران»یا بسیار   اندك «را  هر چيزي  و بدانيد كه»

 او و  پيامبر و خويشاوندان  خدا و براي  براي  آن  پنجم  يك»که:   است  این  آن  تقسیم 

  که  کفار است  از اموال  بخش  غنیمت: آن «است  ماندگان راهو در   و بينوايان  يتيمان

،  زمین از  ـ اعم  هر چیزی  شامل  یابند و غنایم  دست  بر آن  قهر و غلبه  شیوه  به  مسلمانان

)زمامدار(   گیرند و باید امام مي  غنیمت  از کفار به  مسلمانان  ـ که  و... است  کاال، پول

برآنند که:   مورد زمین در  احناف  کند ولي  ، تقسیم آیه  مقرر در این  مسها  آنها را براساس

بر   خراج  ، مقررکردن و درعوض  آن  اصلي  مالكان  دست به  آن  یا ابقای  در تقسیم  امام

خود   مالكان  ملک  السابق  في کما ؛ زمین خراج  تعیین  و در صورت  ، مخیر است آن

 گردد. مي

زیرا  شود مي  تقسیم  قسمت  پنج  به  ( غنایم پنجم )یک  گوید: خمس يم :شافعي  امام

رسد  مي  مصرف  به  مؤمنان  در مصالح  که  است  یكي صوی  و رسول خداوند  سهم

  . ولي است ذکر شده  در آیه  گیرد که مي  تعلق  چهار صنفي  ، به مانده  باقي  و چهار سهم
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،  شود: یتیمان مي  تقسیم  صنف  فقط بر سه  نایمغ  گوید: خمس مي :ابوحنیفه  امام

با   و اقربایشان صخدا  رسول  سهم  (. زیرا حكم )مسافران  ماندگان و در راه  مساکین

  برسد، فقط از باب صپیامبر  اقربای  به  هم  و اگر سهمي  است  رفته  از بین  ایشان  وفات

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

 اند.  مطلب  و بني  هاشم بني ؛ یعنيصپیامبر  (: اقارب القربي )لذی

  مانده باقي  ، اما چهارسهم است» خمس»  سهم  یک  همان  تقسیم  چگونگي  در مجموع  این

  امام  اند. مذهب حضورداشته  در جنگ  شود که مي  تقسیم  گیراني بر غنیمت  غنایم

شود.  مي  داده  سهم  یک  پیاده و به  سوار دو سهم  به  که  است  این  باره  در این :بوحنیفها

  یک  دارد و پیاده  سهم  که: سوار سه بر آنند هللرحمهماا  مالک  و امام  شافعي  امام  ولي

 . سهم

  حكم  به  سو باورمندید پ  خداوند مؤمن  یعني: اگر به «ايد آورده  خداوند ايمان  اگر به»

  تسلیم ، کرده  شما اعالم  در اینجا به  که  غنایم  تقسیم  چگونگي  در باره  وی  و فرمان

  سهم  چهارپنجم  کنید و به  طمع  ، قطع نیست  سهمي  شما را در آن  که  باشید و از آنچه

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

  غنایم  اید، در حكم آورده  ایمان« در روزفرقان»  و آیات  و معجزات  و پیروزی  فرشتگان

روز بود   زیرا این  روز بدر است»: روز فرقان» . ایم داده  فرمان  کنید که  عمل  گونه همین

  انانیعني: مسلم «دو گروه  آن  كه  روزي»افگند   جدایي ، باطل  و اهل  حق  اهل  میان  که

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

 کرد.  در بدر چنین  که بسیار چنان  جمعي بر  اندك  جمعي  دادن  نصرت

 فرماید:  بدر مي  از رخدادهای  بعضي  تفصیلي  در بیان  سپس

  

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

ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ     ڍ  ڌڌ

 گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
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  زده بدر اردو  از وادی  ای یعني: شما در دامنه «بوديد  نزديك  شما در كناره  كه  گاه آن»

  دامنه در  یعني: دشمن «دورتر بودند  در كناره  و آنان»تر بود  نزدیک  مدینه  به  بودید که

شما  تر از پايين  و كاروان»بود   گرفته  موضع  مكه  سمت  و نزدیكتر به  مدینه دورتر از

در  ، تر از دو گروه پایین  در موقعیتي  که  است  ابوسفیان  تجارتي  مراد؛ کاروان «بود

  عزوجل  خدای بود،  گونه این  وضعیت  که در حالي  پیمود. پس مي  دریا راه  ساحل  نزدیک

  جنگ  ديگر وعده يك و اگر با»  گذاشت  منت  بر کفار، بر ایشان  مؤمنان  دادن  با یاری

  شما و مشرکان یعني: اگر «كرديد مي  خود اختالف  گاه بوديد، قطعا در وعده  گذاشته

گذاشتید، قطعا  مي  قبلي  رو در رو شوید، وعده  موضع  در این  امر که  بر این  با هم  مكه

از وفا   دشمنتان  کثرت و  تعدادتان  کردید زیرا شما را قلت مي  يخالف  دیگر وعده با یک

داشتند، یا   در دل صخدا  رسول از  که  و هیبتي  را ترس  کرد و آنان مي  سست  وعده  به

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

  انجام  بود به  كردني  را كه  كاري هللتا ا»گردآورد   آوردگاه  را در این  نشما و آنا  تعالي

  دینش  به  بخشیدن  و عزت  دشمنانش  ساختن خوار و  دوستان  ساختن از پیروز «رساند

  این  مبنا نبود که  بر این  دو گروه  هرگز محاسبه  که کفر در حالي  کشانیدن  ذلت  و به

  شكل  همین  را به  اتفاق  این  عزوجل  اما خدای دهد، مي  روی  ورتص  این  به  اتفاق

و   حجت  بعد از قيام  است  شدني  هالك  كه  گردد كسي  تا هالك»گردانید   محقق

؛ دیگر  و بعد از آن «حجت  بعد از قيام  است  ماندني  زنده  كه  بماند كسي  زنده

  این  اند؛ معني گفته  بعضي نماند.  باقي  عذر و حجتي  عزوجل  را بر خدای  کس هیچ

  ؛ اسالم گونه باشد، همین  ای شبهه  گونه هیچ ، بي است  کافر شده  که  است: تا کفر کسي

در   ایمان  اهل  باشد زیرا با پیروزی  ای شبهه  گونه  هیچ  ، بي است  آورده  اسالم  که  کسي

  ، اگر بعد از این بنابراین  رفت  از میان  کلي  به  شبهه ، و باطل  حق  میان  بدر و جداسازی

گردید،   افتاد و سزاوار عذاب  هالکت  کفر، در وادی بر  استمرارش  سبب  به  انساني

  نمانده  باقي  حجتي  برایش  و در روز قیامت  است  ای شبهه  گونه هیچ  بي  وی  هالکت

  برای  گونه  بود. همین  و آشفته  پوشیده  و کار بر من  بودم  شبهه در  بگوید: من  که  است

  حقیقت  ماند زیرا دیگر این نمي  باقي  ای هستند، شبهه  بر حق  که در این  ایمان  اهل
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و   فاتح  و دوستانش  پیروز است خدا  دین  که  است  شده  آفتابي و  روشن  برایشان

  چیز آنان  شنود و همه را مي  انبندگ  سخنان  تمام «داناست  شنواي هللا و همانا»مسلطاند 

 را.  مؤمن  از کفر کافر و ایمان  داند ـ اعم مي را

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  

 ھ  ھھ  ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ  
 نشان  تو اندك  به  در خوابت»را   یعني: لشكر مشرکان «را  خداوند آنان  كه  هنگامي»

  یاران  را به  خواب  دیدند و این  را اندك  ، لشكر مشرکان در خواب صداخ  رسول «داد 

را   و اگرآنان»گردید   اصحابشان  و پایداری  ثبات  ، سبب آن  کردند و نقل  نقل  خویش

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

 دیدند، بسیار مي  را در خواب  لشكر مشرکان صداخ  یعني: اگر رسول «كرديد مي

در  کردند و مي  و سستي  و انفعال  جبن  با کفار احساس  از جنگیدن  اصحابشان  گمان بي

شوند یا خیر؟  آیا با کفار رودر رو  نمودند که مي  و کشمكش  دیگر نزاع با یک  کار جنگ

در   خویش  عصمت  در پناه  بزدليو   شما را و از سستي «داشت  سالمت  خدا به  ولي»

راز دلها   او به  چراكه»داد   نشان  کم صخدا  رسول  را در چشم  آورد لذا آنان

 داند. مي  را به درستي  بندگانش  و قوت  و نقاط ضعف« داناست

  

ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  
نماياند و شما را نيز   شما اندك  را در ديدگان  شديد، آنان روبرو  با هم  كه  گاه و آن»

 نشان  ـ با ضعیف  دیگری  را علیه  گروه از دو  تا هریک «نماياند  اندك  آنان  ديدگان در

  دیگری  به  از مسلمانان  ای گوینده  تا بدانجا بود که  نمایي  اندك  ـ برانگیزد. این  آن  دادن 

گفت: آنها در   ؟ او در پاسخش زني مي  تخمین  را در حد هفتاد تن  نگفت: آیا مشرکا

  گونه بود. همین  هزار تن  به  ، نزدیک مشرکان  شمار واقعي  که آن  اند. حال حدود صد تن
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گفت: آنها   از مشرکان  ای گوینده نمایاند تا بدانجا که  کم  مشرکان  را در چشم  مسلمانان

  نمایاندن  اندك  نیستند. البته  غذا بیش  نوبت  وسفند در یکگ  یک  در حد خورندگان

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

  شدني  انجام  را كه  تا خداوند كاري» 1داد  نشان بسیار  مشرکان  را در چشم  مسلمانان

بود   آن  دیگر، برای در دید یک  طرفین  نمایاندن  كاند  یعني: این «رساند  انجام  بود به

از   گرفتن  انتقام  اراده  که  کساني  تعذیب  برافروزد؛ برای را  جنگ  آنان  میان تا خداوند

و كارها »را دارد   آنان  به  دادن  قصد نعمت  که  بر کساني  بخشیدن  را دارد و انعام  آنان

او را   کند ـ و سپاس مي  بخواهد حكم  آنچه  به  پس «ودش مي  خدا بازگردانده  سوي به

 کرد.  حكم  ایمان  سود اهل  به  که

  

 ى  ائائەئ ەئ  وئوئۇئۇئۆئۆئۈئ  ۈئ   
  دشمنان و در نبرد با» باشيد  قدم رو در رو شديد، ثابت  با گروهي  ! چون مؤمنان  اي»

منظور  به  نشیني عقب جز با  و پایداری  ثبات  گاهي  نشوید. البته  و جبون  ، سست دین

 شود. نمي  حاصل ، رزمان دیگر از هم  جمعي  به  مجدد، یا پیوستن  نبردی  برای  شدن  آماده

  بندگان  برای  خداوند متعال  از سوی  شجاعت  و شیوه  جنگ  آداب  آموزنده  آیات  این

  شود که مي  اعدهق  پنج  شامل  و در مجموع  است  با دشمنان  رویارویي  در هنگام  مؤمنش

  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  که . چنان است  و پایداری  آنها ثبات  اولین

نكنید و از خداوند  را  با دشمن  رویارویي  ! آرزوی مردم  ای»فرمودند:  صاسالم  گرامي

و  و پایدار باشید  قدم ثابت روبرو شدید،  با دشمن  چون  بخواهید ولي  عافیت  متعال

 ».شمشیرهاست  در زیر سایه  بهشت  بدانید که

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

 یاد خدا  چراکه  دلهایتان  بودن  و مشوش  اضطراب  در هنگام  ، بویژه جنگ  میدانهای

یاد کنید و   زبانهایتان  کند و او را به مي  یاری  قلبي  و اطمینان  و پایداری  شما را بر ثبات

نبرد   گاه در عرصه  طالوت  یاران  که او التجا برید چنان  نبرد به  و سنگرهای  در میادین
                                                 

 «11 /عمران  آل»  كنيد به  نگاه 1
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  ژ ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻژ گفتند: 

و   پیروزی  درکسب  مراد خویش  یعني: به «رستگار شويد  باشد كه»». 172 بقره/»

 برسید.  الهي  پاداش  دریافت

  

 ٱٻٻٻٻپپپپ ڀڀ  ڀڀ  ٺٺ  ٺ  
  اطاعت  و از خدا و پيامبرش»است:   این  پیروزی  و عوامل  از قواعد جنگ  سوم  قاعده

  از هواها و آراء وتمایالت  ، نه ؛ در امر جهاد و مبارزه چیز و از جمله  در همه «كنيد

 . خویش

  نكنيد كه  ديگر نزاع و با يك»است:   این  پیروزی  و عوامل  از قواعد جنگ  چهارم  قاعده

امر   این  که ، است  در رأی  از: اختالف  ؛ عبارت تنازع «شويد مي  بزدل  صورت  در اين

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

  و شوکت  قولي: دولت  و به  وزیو پیر  مراد از ریح: نیرومندی «رود بر باد مي  شوكتتان

  کرده  تشبیه ، آن  باد در وزش  را به  امر دولت  در اینجا نافذ بودن  تعالي  حق  ، که است

و   جنگ از قواعد  پنجم  قاعده  این« است  با صابران هللو صبر كنيد، همانا ا»  است

 . است  آن  آداب

  

ڤڦ  ڦ  ڦ   ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ 

 ڦ  ڄ  ڄ  
  در چشم  و نمايشگري  سرمستي  با حالت  هايشان از خانه  نباشيد كه  و مانند كساني»

  زنان با  و خرامان  در روز بدر، مغرورانه  بودند که  قریش  قبیله  آنان «شدند  خارج  مردم

  آنان  به  راه  اندر می  که شدند و با وجود آن  خارج  و موسیقي  و دهل  و طبل  آوازخوان

  مكه  اما به ، است  شده  دفع  و خطر از آن  رسته  سالمت  به  ابوسفیان  قافله  خبر رسید که

،  برپاساخته  و خرگاه  و در آنجا خیمه  بدر برویم  گفتند: ناگزیر باید به  باز نگشتند بلكه

  و زنان  ردازیمبپ  افشاني و دست  و پایكوبي  و عشرت  عیش  و به  بنوشیم  شراب
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  این  رابشنوند. پس  و شوکتمان  قوت  آوازه  ما آواز بخوانند تا اعراب  برای  آوازخوان

  و جلب  مردم در چشم  و تكبر و خودنمایي  سرمستي  انگیزه  جز به  هایشان حرکت

  است  آمده  شریف  رو درحدیث  و ریا نبود، از همین  و فخر فروشي  آنان  و ثنای  سپاس

  الهي  بارگاه  دیدند، به  مغرور و سرمست  گونه را این  قریش صخدا  رسول  چون  که

  میدان  به  خویش  و کبكبه با فخر  که  است  قریش  بارالها! این»کردند و گفتند:   مناجات

  مهنگا  را به  نماید، بارالها! آنان  را تكذیب  کند و پیامبرت  تا با تو زورآزمایي  آورده  روی

  را در سه  خداوند سكوت»است:   آمده شریف  در حدیث  همچنین». کن  بامداد کمرشكن

 دارد:  چیز دوست

 . قرآن  تالوت  هنگام  ـ به 1

 . جنگ  هنگام  ـ به 1

 ».جنازه  حمل  هنگام  ـ به 1

 ضعف  ، نشانه در جنگ  سروصدا و همهمه  دهد که مي  نیز نشان  جنگ  فنون  مطالعه

  میان  شدن حائل صد: «دارند باز مي هللا  از راه»  نباشید که  مانند کساني «و».  است  روحیه 

  میدان  به  شدن  . یعني: درخارج است  آنان  ساختن و گمراه  هدایت  راههای  و میان  مردم

  آنچه  و خدا به»نباشید  خدا  از راه  ریاکار بازدارنده  گروه  ، همانند این جنگ

 . است  مشرکان  برای  ، تهدیدی این «دارد  ، احاطهكنند مي

  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  

 ڳ  ڳ  ڱ  
  آنان در یعني: «بياراست  را برايشان  اعمالشان  شيطان  را كه  هنگامي»یاد آورید   به «و»

!  دهند. آری مي  انجام  نیک  ، کاری مسلمانان  علیه  با جنگیدن  پندار را افگند که  این

  مشرکان  به «و گفت» شد  متمثل  انساني  صورت به  از شیاطین  لشكری  در رأس  شیطان

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

  از قبیله  وگفت: من  شما هستم  دهنده ، یا امان از هر دشمني  شما هستم  دهنده اهیعني: پن
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یاد   قبیله  از سران  که» جعشم بن مالک بن سراقه»  صورت خود، به  . ابلیس هستم  کنانه بني

  وی  ، به از پشت  که  داشت  بكر هراس بني  از قبیله  بدر آمد و قریش  میدان  بود به  شده

روبرو »  مشرکان  و گروه  مسلمانان  یعني: گروه «گروه هر دو  چون  پس»نزند   هضرب

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

  از طریق را با امداد خداوند  مسلمانان  پیروزی  های نشانه زیرا او «از شما بيزارم  من

  علت  در بیان  ، سپس جست  برائت  از مشرکان  جهت  همین  به د،دی  فرشتگان  فرستادن

  شیطان «بينيد شما نمي  كه  بينم را مي  چيزي  همانا من»گفت:  خویش  جستن  بیزاری

 «ترسم مي هللاز ا  همانا من»بودند   وی  همراه  فرشتگان  دید که را درحالي  جبرئیل

  بالیي  وی  حاضر بودند، به  در معرکه  که  تگانيفرش  از سوی  که ترسید  از آن  شیطان

را لذا   مشرکان  و نه  است  رویارویي  او را یارای  نه  دید که  دیگر: چون  قولي  برسد. به

  ادامه  گاه ورزید. آن  تعلل  گونه قرار داد و بدین  را بهانه  عزوجل  خدای از  و ترس  بیم

 کند.  بخواهد مجازاتشان  که  انيبر کس «كيفر است  سخت و خدا»داد: 

  

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  

 ھ   ھ  ے   
کافر   باطن در  کردند ولي  اظهار ایمان  که  کساني  ، همان در مدینه «منافقان  كه  هنگامي»

  ندارند ولي  اقينف  که  یعني: شكاکاني «است  بيماري  در دلهايشان  كه و كساني»بودند 

گفتند:  مي»؛  است  نكرده  کامال رسوخ  در آنان  حق  نومسلمانند، عقیده  که  این  جهت  به

و   با تكلف  تا بدانجاکه «است  فريفته  دينشان»را   یعني: مسلمانان« را  گروه  اين

و   ابهرگز ت  که درحالي دهند، مي  با قریش  جنگ  چون  سخت  کاری  به  ، تن دشواری

  خدا توكل بر  و هر كس» فرماید: مي  در پاسخشان  تعالي  کار را ندارند. حق  این  توان

  غالب  تواند بر وی نمي  نیرویي  هیچ  پس «است  خداوند، عزيز حكيم  كند، بداند كه

کند و از  مسلط مي  قوی را بر  را بر بسیار و ضعیف  اندك  که  اوست  شود و از غلبه

بر خود   کنندگان سازد و توکل نمي برابر  را با هم  و دشمنانش  دوستان  که  تاوس  حكمت

 گرداند. نمي  را خوار و ذلیل
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ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

 ۋ  
 مراد؛ «ستانند را مي  كافران  جان  فرشتگان  كه  هنگامي»!  بیننده  ای «و اگر ببيني»

مراد  دیگر:  قولي  رساندند. به  قتل  را به  در روز بدر آنان  رشتگانف  هستند که  کافراني

  قبض  ! اگر صحنه کنند. آری مي  را قبض  کافران  ارواح  اند که  مرگ  موکل  فرشتگان

  آنان  پشتهاي ها و بر بر چهره»  ای را دیده  بزرگ  کاری  گمان ، بي را ببیني  ارواحشان

و   مرگ  هنگام کفار، به  ها و بر پشتهای بر چهره  فرشتگان  قولي: زدن  به «زنند مي

،  فرشتگان  که  هنگامي ، است  کار در روز قیامت  دیگر: این  قولي  . به آنهاست  ستاندن جان

کفار   به  یعني: فرشتگان «بچشيد را  سوزان  و عذاب»رانند  مي  دوزخ  سوی کفار را به

با   الموت ملک  چون»است:   آمده  شریف  حدیث د. دررا بچشی  سوزان  گویند: عذاب مي

گوید:  مي  او چنین  آید، به مي  احتضار کافر نزد وی  در هنگام  و هولناك  عبوس  ای چهره

  گاه از دود تار. آن  ای و سایه  جوشان  و آب  باد سوزان  سوی به  آی  پلید! بیرون  روح  ای

با فشار   چنان  را از تنش  آن  موکل  شود و فرشتگان يم  متفرق  بدنش  در اجزای  وی  روح

  آورده  فشار بیرون  به  و مرطوب  سخت  از گوشت  کباب  سیخ  که آورند مي  بیرون

 ».شود زار و افگار مي  آن با  همه  وی  و اعصاب  عروق  که  ای گونه به شود، مي

  

 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
 «است  فرستاده  شما پيش  دستان  كه  است  كرداري  آن  سبب به»  تسخ  مجازات «اين»

بر  هللا  كه است  آن»  سبب به «و»اید  شده  مرتكب  که  است  ای معاصي  سبب یعني: به

  و کتابهای  فرستاده  سویشان را به  خویش  پیامبران  تعالي  زیرا حق «ستمگر نيست  بندگان

ارزشها را   این  آنان  ولي  ساخته  روشن  را برآنان  و راه  دهفرود آور  را بر آنان  خویش

 گردیدند.  کیفر عادالنه  این  نداشتند لذا مستحق  پاس
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ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ         ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 ی  ی   
  به  اینک داد، در بدر خبر  بر مشرکان  خویش  عذاب  ، از نزول سبحان  خدای  که بعد از آن

کند:  مي  حكایت کفار  در گروههای  وی  از سنت  نماید که مي  را عنوان  ، حقیقتي آن  دنبال

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

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

  در تعذیب  وی  پیشین  ، همانند سنت قریش  گروه  کردن  در عذاب  الهي  یعني: سنت

لذا   است  بوده الهي  آیات  به  ورزیدن آنها کفر  و شیوه  عادت  که  است  کفاری  گروههای

  پس  است  شده  بر آنان  سبحان  خدای  عذاب  آمدن فرود  سبب  که  است  کفرشان  این

و   دهند؛ متقابال عادت مي  ادامه  در تكذیب  خویش  و شیوه  بر عادت  آنان  که  گونه همان

 . است  عادت . دأب: است  یافته  جریان  شان بر تعذیب  هم  الهي  سنت

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 خداوند  كه  است  سبب  بدان» فرود آورد  برآنان خداوند  که  عذابي «اين»

 در  الهي  یعني: عادت «داشته  ارزاني  بر قومي  كه  نيست  نعمتي  كننده دگرگون

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

  ناسپاسي و هللا  نعمتهای  ، با کفران خویش  و اخالق  از احوال «دارند، تغيير دهند  دل

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

عصرها و   همه در  الهي  و قانون  است  خود آنان  عملكرد و احوال  ، نتیجه مكه  مشرکان

را   کنندگان تكذیب  سخنان «و خداوند شنواست»  است  بوده  گونه ها همین نسل

 دهند. مي  انجام  که  آنچه  به «اناستد»
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ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڦ ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ

 ڄڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ   
تأکید   برای  جمله  تكرار این «بودند  از آنان  پيش  كه و كساني  فرعونيان  همانند عادت»

  است  شده  افزوده  موضوع  ، بر تفصیل آیه  در این  عذاب  نوع  با بیان  ، همچنین است

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

 و  فرعون  یعني: کسان «آنها ستمكار بودند  و همه  كرديم  را غرق  و فرعونيان

 رب  گرفتار شدند، همه  الهي  عذاب  در بدر به  که  مكه  طور مشرکان و همین  پیشینیانشان

  خدای  کفر به  چون  اعمالي  مرتكب  که این  سبب  ستمكار بودند، به  خود و دیگران

گردیدند  مي  در برخورد و رفتارشان  بر دیگران  و نیز ظلم  و پیامبرانش  و آیات  سبحان

و   با غرق را  فرو گیرد و فرعونیان  عقوبت  را به  آنان  بود که  این هللا  سنت  پس

خبر   است: چون  آمده  گرداند. در سیرت  هالك  گوناگون  های شیوه  نیز به را  دیگران

کردند تا   حرکت صحضرت رسید، آن صخدا  رسول  در بدر به  ابوجهل  شدن  کشته

  امت  این  ، فرعون شخص  این» ایستادند و فرمودند:  گاه رسیدند، آن  وی  بر سر نعش

 .»بود

   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      

 ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  
  جانداران  از انواع  زمین  بر روی  که  آنچه  یعني: بدترین «جنبندگان  ترديد، بدترين بي»

یعني:  «اند ورزيده كفر  اند كه كساني»  وی  یعني: در حكم «در نزد خدا»جنبد  مي

  اند زیرا این ور شده غوطه  و در گمراهي  ورزیدهاصرار   بر کفر خویش  اند که کساني

  صالحشان  که  آنچه  و به  نگرفته کار باید، به  که  را در آنچه  و خردشان  ، عقل کفار کودن

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

  همان»بازگردند   از آن  رود که هرگز انتظار نمي بر کفر،  پافشاری  دلیل  گردند و به نمي

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

  آن  و از عاقبت «ندارند»  شكني از پیمان «و پروايي»  پیماني هر یعني: در «شكنند بار مي
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  رسول  که  قریظه بني  گروهند طائفه  پرهیزند. و از این نمي  آن  اسباب و از  نترسیده

عهد   این  بستند، اما آنها به  نكنند، پیمان  کفار را یاری  امر که  بر این  با آنان صخدا

آنها   برانگیزند و به  مسلمانان  جنگ  رفتند تا کفار را به  مكه  به  بلكه  خود وفا نكرده

  غزوه  سوی دیگر به  مشرك  و قبایل  ، قریش بر اثر آن  هبدهند، ک  کمک و  یاری  وعده

شكستند،   را با مسلمانان  عهد خویش  قریظه بني  از آنجا که  شتافتند. پس  خندق

  کار را با آنان ، حساب خندق  در غزوه  و فرار مشرکان  شكست  دنبال  نیز به  مسلمانان

 . است  آمده  تفصیل  به  نبوی  در سیرت  داستان  این  که کردند چنان یكسره

  زمین  روی  جنبندگان  ، کفار را بدترین آیه  در این  خداوند متعال  که  کنیم مي  مالحظه

 گردانید.  مخصوص  وصف  این  را به  شكنان  پیمان  آنان  از میان  گاه کرد، آن  معرفي

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
و بر   یافته  قدرت  بر آنان  جنگ  یعني: اگر در میدان «را يافتي  آنان  اگر در جنگ  پس»

  آنان  ساختن روز تیره و  یعني: با کشتن «آنان  سبب به»  توانا شدی  شان ساختن  مغلوب

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

  پشتیبانانشان  عبرت  که  بده  آنان  به  درسي  یعني: چنان «گيرند  عبرت  باشد كه»  کن

بر   فرود آید که  همان  آنان بر  که آن  بدارند و از بیم  در دل  عمیق  گردد تا از تو هراسي

 بردارند.  با تو دست  فرود آمد، از جنگ  پیشاهنگانشان

  

  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ 
  بیم ، ای عهد بسته  با آنان  که  یعني: اگر از گروهي «داري  خيانت  بيم  و اگر از گروهي»

بينداز   پس» ظهور رسید  به  خیانت  های نشانه  و اگر از آنان  داری  شكني و پیمان  نیرنگ

تو   که  ای شیوه  به یعني: «طور برابر به»  است  تو و آنان  میان  را که  پیماني« آنان  سوي به

لذا   اعتبار نیست  قابل و دیگر  شده  ، شكسته پیمان  آن  بدانید که  طور یكسان به  و آنان

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

  در شأن  کریمه  یه. هرچند آ نكن آغاز  و ناگهاني  طور غافلگیرانه به  را با آنان  و جنگ
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عهد از   شكستن  بیم  را که  پیماني هم و هر  است  عام  آن  حكم  ولي  شده  نازل  یهود مدینه

  هشداری  این «دارد نمي  را دوست  زيرا خدا خائنان»گیرد  بر مي او متصور باشد، در

عهد   بار بودناعت بي  پرده و بي  صریح  از اعالم  مبادا قبل  که  است صخدا رسول  برای

 کنند.  حمله  آنان  ، به مقابل  طرف

چیز   سه»فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  بیهقي  روایت  به  شریف  در حدیث

 برابرند:  و کافر در آن  مسلمان  که  است

 باشد یا کافر زیرا  ؛ مسلمان وفا کن  عهد با وی  ، به ای بسته  عهدی  با وی  که  ـ کسي 1

 . است خدا  هد برایع

بپیوند؛  را  رابطه  ، آن است (و قرابتي  خویشاوندی)  رحم  تو و او رابطه  میان  که ـ کسي 1

 باشد یا کافر.  مسلمان

باشد یا   ؛ مسلمان برگردان  وی  را به  گرداند، امانتش مي  امین  تو را بر امانتي  که  ـ کسي 1

 ».کافر

  

 ڭ  ۇ   ۓڭ  ڭ   ڭ      ھ  ے  ے  ۓ
  نپندارند که یعني: «اند جسته  پيشي  آنان  كه»خود   درباره «نپندارند كافران  و بايد كه»

هستند   از آن نیرومندتر  اند، یا نپندارند که جسته  سالمت  و به  در برده  به  از نزد ما جان

از   رچند برخيه یعني: «عاجز نتوانند كرد  زيرا آنان»  گردانیم  غالب  تو را بر آنان  که

را با   آنان  ناخواه  خواه  بدانند که  اند ولي در برده به  و جان  گریخته »بدر»  از معرکه  آنان

 !صپیامبر  ای  پس ما ندارند  از عذاب  و گریزی  یافت  در خواهیم  خویش  عذاب
 خواهند شد. گرفتار  از بدر، سرانجام  در بردگان به  جان  که  باش  مطمئن

  عذاب باید مجهز باشند زیرا  طلبد، مسلمانان مي  کفار آمادگي  علیه  مبارزه  آنجا که و از

 آید:  فرود مي  مؤمنان  دست  بر کفار، به خداوند
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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  
 قوه: هر «مهيا سازيد  از قوه  آنان  داريد براي  در توان  هر چه»!  انمسلمان  ای «و»

؛  جمله را باال برد، از آن  رزمي  نیرومند شد و توان  در جنگ  با آن  بتوان  که  است  چیزی

  فنون  آموزش ، مستحكم  دژها و سنگرهای  ، ساختن ، مهمات سالح  ، تأمین تجهیز نفرات

 بشود.  آن  صرف  مسلمانان  و تالش  باید توان  که  ای جنگي  و سایر تدبیرات  جنگ

در  صخدا  رسول  که  ذکر است  شایان». است  وسیع  قوه  معنای»گوید:  کثیر مي ابن

  آگاه:  الرمي  ةالقو  نإأال » اند:  تفسیر کرده »تیر  افگندن:  رمي»  ( را به )قوه  شریف  حدیث

با   گلوله  و شلیک  تیر اندازی  وسایل  ساختن  لذا آماده». است  ، تیر اندازی قوه  باشید که

، »رمي»  ـ در مفهوم  و غیره  اتمي  بمب تا  گرفته  مختلف  های ـ از توپ  آن  انواع  همه

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

  خیر بسته  تا روز قیامت  اسب  در پیشاني»است:  آمده  یفشر  مهیا سازید. در حدیث

خدا و   دشمن»ها  و آمادگي  تدارکات «تا با اين» ».و غنیمت  پاداش [یعني]؛  شده

با   اند که هایي از گروه  و غیر آنان  مكه  همانا مشرکان  که «را بترسانيد  خويش  دشمن

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

 و  و روم  قولي: فارس  قولي: یهود و به  و به  همانا منافقان  که «شناسدشان مي و خداوند

 در راه  و آنچه»  است  نشده  شما شناخته  آنها تا هنوز برای  دشمني  هستند که  دیگراني

  پاداشش» و بسیار  و ناچیز، یا انبوه  اندك «باشد  هرچه»یعني: در جهاد  «كنيد  انفاق هللا 

  شما مورد ستم و»برابر   چند و چندین  به  در دنیا و آخرت «شود مي  داده  شما تمام  به

  دریافت  کمال و  تمام  خود را به  پاداش  بلكه  پاداشتان  در بازگرفتن «گيريد قرار نمي

 کنید. مي

  انفاق  به نیروها آغاز و با امر  سازی را با دستور آماده  کریمه  آیه  متعال  ، خدای گونه بدین

 . میسر نیست  مال  انفاق  نیرو، بدون  سازی و آماده  برد زیرا بسیج  پایان  به



799 

 ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
 و دادن  صلح  به  یعني: اگر دشمنان «كن  ميل  آن  گراييدند، تو نيز به  صلح  و اگر به»

 بپذیر.  شدند، از آنان  متمایل  جزیه

  ژھ  ھ  ے  ے  ژ »: برائه»  در سوره» سیف»  آیه  ، به آیه  قولي: این  به

  است  منسوخ  آیه این  نه  که  است  کثیر ـ ترجیحا ـ بر آن گردید. اما ابن  منسوخ» 7 آیه/»

  صلح  و پذیرش  استطاعت  هنگام ، ناظر بر قتال  امر به  بلكه  است  تخصیصي  در آن  و نه

با   آنان  نیروی  میان  توازن  و عدم  دشمن  و نیرومندی  عجز مسلمانان  ناظر بر هنگام

 . است  مسلمانان  نیروی

  ولي  علما جایز است  اتفاق  به  با دشمن  عقد صلح  دادن  ترتیب  که  ذکر است  شایان

  شد، الغای  دیده  خیانت  های اگر نشانه  که  معني  این  ، به نیست  الزامي  آن  سر رساندن به

  سوی به  درگرایش «كن  و بر خدا توكل»  جایز است  آن  شده طور اعالم به  صلح  پیمان

گویند  مي  که  است  چیزی آن «او شنواي  كه»زیرا   نباش  اندیشناك  آنان  و از نیرنگ  صلح

 کنند. مي  آنچه  به «داناست»

  

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ 
 را  و نیرنگشان  خیانت  که در حالي  با صلح «دهند  تو را فريب  و اگر بخواهند كه»

از  را  شكني آنها با غدر و پیمان  و شرارتهای «است  تو بس  خدا براي»دارند  مي  پنهان

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

  آینده نیرومند گردانید، همو در  خویش  با یاری  )روز بدر( تو را بر آنان  در گذشته  که 

  نصرت  آنان دهد ـ تو را بر  روی  شكني و پیمان  فریب  آنان  از سوی  که  نیز ـ هنگامي

 و نیرومند خواهد گردانید.  داده
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  

 ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
هستند  تو  نیرومندی  وسیله  که  مؤمنان  یعني: دلهای «دلهايشان  ميان  كه  اوست  و هم»

  جاهلیت در  که  است  و خزرج  اوس  دلهای  میان  انداختن  مراد؛ الفت «انداخت  الفت»

  با توفیق  عزوجل  خدای  بود پس  مشتعل  در میانشان  بزرگي  شدید و جنگهای  عصبیت

  میان  انداختن  مراد؛ الفت قولي:  . به انداخت  الفت  دلهایشان  ، در میان ایمان  به  دادنشان

،  كردي مي  را خرج  همه  است زمين  در روي  اگر آنچه»  و انصار است  مهاجران  دلهای

در   و عداوت  عصبیت  از آنجا که «يبرقرار كن  الفت  دلهايشان  ميان  توانستي نمي

  ولي»نبود   ممكن  وجه  هیچ به  مادی  وسایل  به  آن  دفع  بود که  رسیده  حدی  به  میانشان

و   خویش  بدیع  و صنع  عظیم  و با قدرت  و رحمت  فضل  به «افگند  الفت  آنان  ميان هللا

نمود. در   عنایت  ایشان  به  خویش  ویماستوار و ق  دین  وسیله  به  که  و بینشي  با حكمت

  که  هنگامي صخدا  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث

  گروه  ای»فرمودند:   ایشان  به  خطاب کردند، مي  سخنراني  حنین  غنایم  انصار درباره  برای

کرد؟ آیا شما را   هدایت  من  سیلهو شما را به وخداوند  نیافتم  انصار! آیا شما را گمراه

نبودید   توانگر کرد؟ و آیا شما متفرق  من  سبب شما را به وخداوند  فقیر نیافتم

  و کساني «است  همانا او غالب»». افگند؟  شما الفت  میان  من  وسیله  به خداوند پس

 «و باحكمت» گرداند و مقهور مي  شوند، سرکوب مي  متوسل  مؤمنان  فریب  به  را که

 . مؤمنان  ، در پیروز ساختن است

  

 ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 برای یعني: خدا «است  پيرو تو هستند تو را كافي  كه  پيامبر! خدا و مؤمناني  اي»

  گونه این  معني  که  است  محتمل  اند. همچنین تو کافي  نیز برای  و مؤمنان  است  تو کافي 

 هستند. پیرو تو  که  مؤمناني  برای  و هم  است  تو کافي  برای  هم باشد: خدا
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ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  

 ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   
از   پیروی  به صخدا  رسول  . البته ده  و رغبت «جهاد برانگيز  را به  پيامبر! مؤمنان  اي»

  در حدیث  که چنان کردند مي  و تحریک  جهاد تشویق  را به  شان امت  ، همیشه فرمان  این

  بپاخیزید به»فرمودند:   یارانشان  در روز بدر به صحضرت  آن  که  است  آمده  شریف

در ». 111عمران/ آل» »است  آسمانها و زمین  همه  وسعت  به  آن  پهنای  که  بهشتي  سوی

آسمانها و   وسعت  به  آن  پهنای گفت:  حمام عمیربن  نام  به  باز اصحا  اثنا یكي  این

در   چند را که  خرمایي  گاه ! آن ! به گفت: به ! فرمودند: آری صخدا  ؟ رسول است  زمین

  طوالني  ، زماني مدت  ، این خرماها را بخورم  این  و گفت: تا من  ، انداخت داشت  دست

 .»رسید  شهادت  به  د تا کهجنگی و  تاخت  پیش  ! سپس است

  چنین  ایشان خاطر  ساختن و آرام  مؤمنان  دلهای  ساختن پایدار  برای  خداوند متعال  گاه آن

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

ازکفار ـ   تن  ده در برابر  از مسلمانان  تن  ـ یک  نسبت  همین  به  بشارت  این« شوند مي

 از كافران  باشند، بر هزار تن  و اگر از شما صد تن»  است  جاری  در هر شماری

 ، گشت  تعداد مغلوب  کمتر از این  به  که  از مسلمانان  و هر گروهي «گردند پيروز مي 

و   خاطر وجود نزاع ، یا به آمادگي  ، یا عدم صبر و پایداری  یا عدم  ایمان  از ضعف  این

از آنها   برخي  به  سوره  در این  که  است  و اسبابي  از علل  ، یا غیر این در میانشان  اختالف

امر   معني  به ، اما آمده  خبری  صیغه  هرچند به  کریمه  آیه  قولي: این  . به است  شده  اشاره

از   جنگي  وهگر  یک  که این  مأمورند به  سبحان  خدای  از سوی  ، یعني: مسلمانان است

  اند كه قومي  آنان  چراكه»کند   پایداری  است  برابرشان  ده  که  دشمني  آنان، در مقابل

  جویي قصد برتری  به فقط  فهمید زیرا آنان شما مي  که را چنان  جنگ  حكمت «فهمند نمي

  ا بدونآنه  کنید پس مي جهاد هللا کلمه  اعالی  شما برای  جنگند ولي مي  طلبي و توسعه

باشد،   چنین این  جنگند و هر کس مي  آن  و اهداف  از جنگ  متعالي  و درکي  بینش  داشتن

 . است  او اکثرا مغلوب
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ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
بسیار  را  دشوار آمد و آن  مسلمانانو معیار، بر   حساب  این  با کفار به  جنگیدن  و چون

و   تخفیف  برآنان  مهربان  شد، خدای  نمایان  در عینیت  پنداشتند و ضعفشان  سخت

در شما   كه  داشت  و معلوم  داده  خدا بر شما تخفيف  اكنون»داد و فرمود:   رخصت

 ردند وپيروز گ  تن  شكيبا باشند، بر دويست  اگر از شما صد تن  پس  است  ضعفي

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

  تن در برابر دو  از ایشان  تن  یک  گردانید که  را مكلف  ، مسلمانان تخفیف  در این  متعال

  عنایت  به «ستا  و خداوند با صابران»نماید   غلبه  دو تن  و بر آن  کرده  از کفار پایداری

 خود.  و نصرت  و رحمت

  

ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ   ۈ  ۈ

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
  سخت  از آنان  بگيرد تا در زمين  اسيراني  كه  سزاوار نيست  پيامبري  هيچ  براي»

آنها   و توان  و قدرت  شده  کفار کامال سلب  مقاومت  که  زیرا با کشتار است «كند كشتار

 پا به  رود لذا از کفار کشتار سختي مي  شما، از بین  علیه  فعال  حرکتي  سازماندهي بر

 کنید.

  ذمه  واجب  مشرکان  در روز بدر، کشتن  دهد که خبر مي  آیه  در این  سبحان  خدای

در   مسلمانان  که  گونه ، آن )سربها( از آنان  فدیه  و گرفتن  ساختن اسیر  بود نه  مسلمانان

)سربها(   از فدیه  که  با آنچه «خواهيد دنيا را مي  شما متاع»کردند   روز عمل  آن

  بسیارکشتن در  که  شما، با پاداشي  برای «خواهد را مي  و خداوند آخرت»گیرید  مي

با »کند و  مي  سرکوب را  دشمنانش  پس  است «غالب اهللو »گیرد  مي  تعلق  کفار برایتان

 . دوستانش  نمودن  در سرزنش «است  تحكم
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 ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
نكند   عذاب  آنان  اجتهادی  را با عمل  مسلمانان  که در این «نبود  الهي  پيشين  اگر حكم»

 بزرگ  عذابي»بدر   اسیران  فدیه  عنوان ، به از مال «گرفتيد  شما در آنچه  قطعا به»

بود   اجتهادی  بدر، عملي  از اسیران  فدیه  گرفتن  به  مسلمانان  ! تصمیم آری «رسيد مي 

 مسلمان  بسا سبب کفار، چه  داشتن  نگه  زنده  استوار بود که  مبني  بر این  زیرا اجتهادشان

  يمال  بنیه  توان مي ، فدیه  از درك  آمده  دست  به  ، با اموال گردد و از سویي  آنان  شدن 

  آمرزش  به  وی  حكم ، الهي  پیشین  قولي: مراد از حكم  کرد. اما به  جهاد را تقویت

 . بدر است  اهل  و آینده  گذشته  گناهان

 ماند و  باقي  منوال  در نزد جمهور علما بر همین  اسیران  حكم»گوید:  کثیر مي ابن

؛  است کافر مخیر  اسیران  ( درباره )زمامدار مسلمانان  ، امام که این  ، یعني استمرار یافت

کردند و اگر   چنین  قریظه با بني صخدا  رسول  که را بكشد چنان  خواهد آنان اگر مي

 ».کردند  بدر عمل  با اسیران  ایشان  که )سربها( بگیرد چنان  خواهد فدیه مي

  

 ی  ی     ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب  حب   خب  مب  ىب  يب   
  به  که  ای یعني: از فدیه «بخوريد  و پاكيزه  ايد، حالل برده  غنيمت  به  ، از آنچه پس»

  خدای  که  است  غنایمي  از جمله  اسیران  اید، گوارا بخورید زیرا فدیه برده  غنیمت

در   که آن ـ بعد از  منان  ، خدای گونه . بدین است  ساخته  شما حالل  را برای  آن  عزوجل

  آیه  نمود ـ دراین  و سرزنش  عتاب  کافران  گرفتن اسیر را بر  مسلمانان  گذشته  آیه

  این از مفاد  کند تا مسلمانان مي  مجاز اعالم  را برایشان  اسیران  از فدیه  گیری بهره

 و از»  است  حرام  بر ایشان  فدیه  اموال  استنباط نكنند که  ، چنین و عتاب  سرزنش

 شما را بدان  نزنید که  کاری  به  لذا دست  دهآین  در رویدادهای «خداوند پروا داريد

  مهربان» از شما سرزد  را که  تقصیری  آن« است  همانا خدا آمرزنده»  است  نداده  فرمان 

نمایید و   برداری بهره  اسیران  داد تا از فدیه  شما رخصت  رو به  شما، از همین  به «است

 نكنید.  تلقي  را بر خود حرام  آن
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  غزوه  فرمود: چون  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان مسعود از ابن

 صخدا  رسول اثنا  را آوردند، در این  رسید، اسیران  پایان  به  مسلمانان  بدر با پیروزی
گفت:  ؟ ابوبكر چیست  اسیران  این  شما درباره  فرمودند: رأی  کرده  شان اصحاب  رو به

  خدای  بسا که نكشید، چه شما هستند لذا آنها را  و خانواده  قوم  ! اینانهللا یا رسول

و   کرده  شما را تكذیب  ! اینانهللا رسول گفت: یا پذیر شود. عمر بر آنها توبه  عزوجل

افگنید و   را پیش  اند لذا آنان جنگیده و با شما  رانده  بیرون  شما را از دیارتان

  در کجا وادیي  ! بنگرید کههللا گفت: یا رسول  رواحه بنهلل . عبدارا بزنید  گردنهایشان

  افروزید تا در کام  آتش  بر آنان  افگنده  وادی  را در آن  آنان  پس  است  پر از هیزمي

همانا »فرمودند:   یادشده  آرای  بعد از شنیدن صاکرم  فرو روند. رسول  آن  های شعله

یابد؛ جز با   نباید از نزد شما رهایي  از آنان  احدی  سپ و فقیر هستید  شما تنگدست

ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۈ  ۈ﴿آیه:   عزوجل  خدای  بود که  همان». زدن  یا با گردن  فدیه

 داد. قرار  امر مورد عتاب  را بر این  خویش  نمود و رسول  را نازل ﴾...

 

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

 ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 در روز بدر به  همانها که «شما هستند، بگو  در دست  كه  اسيراني  پيامبر! به  اي»

  شما خيري  اگر خداوند در دلهاي»اید  )سربها( گرفته  فدیه  و از آنان  گرفته  اسارتشان 

از شما   ز آنچهبهتر ا  البته»  نیتي  و صالح  ایمان  یعني: حسن «باشد  داشته  سراغ

 ، دنیا، یا در آخرت  شما در همین  یعني: به «كند شما عطا مي  به»  از فدیه «شده گرفته

و » را  گناهانتان «آمرزد و بر شما مي»دهد  مي  را عوض  بهتر و سودمندتر از آن  رزقي

 .«است  مهربان  آمرزنده هللا

فرمود:  صپیامبر  عموی  عباس» گوید: مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  جریر در بیان ابن

  آگاه  خویش  آوردن  را از اسالم صخدا  رسول  شد زیرا من  نازل  من  درباره  آیه  این

( در بدر  سربها )فدیه  عنوان  به  از من  را که  ای اوقیه  تا بیست  خواستم  و از ایشان  ساخته

  ، به در عوض  عزوجل  خدای  دند پسابا ورزی  برگردانند، اما ایشان  من  ، به شده  گرفته
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  آن  تمام  اندازه  از آنها به  و هر یک آنها تاجر بودند  همه  نمود که  عنایت  غالم  بیست  من

  گفتند: به صخدا  رسول  بدر به  اسیران» گوید: مي ك عباس ابن ».داشتند  ثروت  مالم

 خداوند  فرستاده  که  دهیم مي  يو گواه  آوردیم  ، ایمان ای با خود آورده  که  پیامي

 ».شد  نازل  کریمه  آیه  بود که  . همان کنیم مي  خیرخواهي  خویش  نزد قوم  و برایت  هستي

  

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 و  اسالم  در مورد پذیرفتن  شان یعني: اگر سخن «كنند  تو خيانت  و اگر بخواهند به»

  خدا خيانت  نيز به  از اين  همانا پيش»باشد   دروغ  مسلمانان  برای  خیرخواهي

 تو را «خداوند مسلط كرد  پس»زیرا کفر ورزیدند و با تو جنگیدند  «بودند كرده

مسلط   مجددا تو را برآنان باز گردند؛ خداوند  خیانت  به  هم ، اگر باز بنابراین» برآنان»

در آنها   که را  کارها و حكمتي  او سرانجام  پس «است  حكيم  و خدا داناي»خواهد کرد 

 داند. ، بهتر مي است  نهفته

  

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

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
  را به  مؤمنان و  برده  پایان  به» مواالت»  حكم  را با بیان  ارکهمب  سوره  این  خداوند متعال

  بیان  حكم این  را در قبال  از آنان  دسته هر  کند و جایگاه مي  بندی دسته  چهار گروه

؛  مقابل  در جانب جویند، بشناسند. مي  یاری  از آنان  را که  ، دوستانشان گروه کند تا هر مي

و   آورده  ايمان  كه  كساني همانا»نماید:  مي  دیگر معرفي )اولیاء( یک  نکفار را نیز دوستا

  به  نامید زیرا ایشان» مهاجر» را  مدینه  سوی به  گزینان پناه  تعالي  حق «اند كرده  هجرت

در   مهاجران  کردند. پس  ترك را  خویش  او، وطن  ندای  به  گفتن  رضا و لبیک  طلب

یعني: انصار  «كردند  دادند و نصرت  جاي  كه و كساني»اند  گروه  ن، اولی مواالت  حكم

کارساز   گری و یاری  در نصرت و «ديگرند  بعضي  دوستان  بعضي  اينان»  مدینه
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علما   که  شویم اند. یادآور مي  دوم  دسته  مواالت  در حكم  ایشان  باشند. البته دیگر مي یک

 دارند.  اعبر انصار اجم  مهاجران  بر برتری

از  و  داشته  مشارکت  نیز با هم  و انصار در میراث  است: مهاجران  این  معني  قولي  به

انصار، با  و  بود و مهاجران  چنین  در صدر اسالم  که برند. چنان مي  دیگر میراث یک

  میان  میراث  حكم  خداوند متعال  بردند، سپس مي  دیگر میراث از یک  و نصرت  هجرت

 گردانید.  منسوخ   ژ ...ىئ  ىئ   ىئ  ی  یژ سوره:   ( از همین57)  ها را با آیهآن

  هيچ  آنان  اند، شما را از واليت نكرده  هجرت  اند ولي  آورده  ايمان  كه  و كساني»

 آنان  نیستید. یا شما از میراث  مكلف  آنان  و یاری  نصرت  یعني: شما به «نيست  چيزي

 فریضه  به  باشند زیرا آنان  شما هم  نسبي  چند از نزدیكان ، هرندارید  سهمي  هیچ 

 و «كنند  هجرت  كه مگر آن»برند  سر مي به» دارحرب»و هنوز در   نكرده  قیام  هجرت 

  مواالت  در حكم  از مؤمنان  سوم  دسته  جا آورند. اینان را به  دیني  خویشاوندی  الزامات

  ایمان  که  گروهي  یعني: اگر این «كردند  ما مدد طلباز ش  كار دين و اگر در»اند. 

  شماست بر  پس»خواستند؛   یاری  مشرکان  اند، از شما علیه نكرده  اما هجرت  آورده

  از شما یاری  که این «مگر»  است  بر شما فرض  آنان  کردن  یعني: یاری« آنان  كردن ياري

، نباید  صورت این در  که «است  پيماني  آنان  نشما و ميا  ميان  كه  گروهي  عليه»بجویند 

شود   باید رعایت ناگزیر  کنید زیرا عهد و پیمان  خود یاری  پیمان  هم  گروه  آنها را علیه

  است  پیمان  این  شكستن ، پیمانانتان  هم  علیه  موصوف  مسلمانان  کردن  یاری  که در حالي

  شما و میان  میان  را که  عهدی ندارد پس  دوست را  شكنان و پیمان  خائنان و خداوند

  آنچه  و خدا به»نشكنید   آن  مدت  رسیدن  پایان  تا به  است  پیمانتان  هم  گروه  آن

 تجاوز نكنید.  الهي  مشروع از حدود  باشید که  هوش  لذا به «كنيد، بيناست مي

  

 ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 در ، بیان  این «ديگرند  برخي  دوستان  از آنان  كفر ورزيدند، برخي  كه كسانيو »

نمایند   و همیاری  که: نباید با کفار دوستي  است  مسلمانان  برای  کنایي  پیام  این  برگیرنده

  یعني: ای «نبنديد كار دستور را به  اگر اين»  است  منتفي  آنان  میان  والیتي  و هر نوع
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ذکر شد،   که  تفصیلي را با  با آنان  و همیاری  با مؤمنان  ! اگر دستور مواالت انانمسلم

  و فسادي  فتنه  زمين در»کار نبندید  را به  با کافران  مواالت  دستور ترك  گونه  همین

کفار ید   علیه  مسلمانان اگر  در دنیا، چه  و هم  در دین  هم «پديد خواهد آمد  بزرگ

  ، البد کفر غلبه صورت نشناسند، در این  خود ید واحده  ند و کفر را علیهنشو  واحده

  جامع  من»است:  آمده  شریف  خواهد کرد و فساد فراگیر خواهد شد. در حدیث

  مكان  او در یک  همراه و  درآمیخت  با مشرك  :  هر کس مثله  فانه  معه  و سكن  المشرك

 ».است  او نیز مانند وی  گزید پس  سكونت

  

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

 ائ   ەئ  ەئ        وئ  
  كه  جهاد نمودند و كساني هللا  و در راه  كرده  و هجرت  آورده  ايمان  كه و كساني»

خود   در ایمان  یعني: آنان «اند واقعي  مؤمنان  همان  اند، آنان كرده  و نصرت  داده  پناه

و   از خانواده  و جدایي  از وطن  هجرت  ـ چون  ایمان  و مقتضیات  ایجابات زیرا کاملند

نزد  از «است  آنان  براي»اند  آورده  ـ را فراهم  آن  و در راه  خاطر عقیده  به  و مسكن  مال

  رزق» در دنیا  آنان  برای «و»  در آخرت  گناهانشان  برای «آمرزشي»  خداوند متعال

  و پاك  خالص  آلودگي  از هرگونه  که  است  ای شایسته  کریم: روزی  رزق «است  كريمي

  نداشته  انقطاعي  هیچ  که  است  ای گوارا و لذیذ باشد، یا روزی  حال  و در عین  بوده

 باشد.

  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          

 جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   
 و هجرت»  آیات  این  یعني: بعد از نزول «اند آورده  ايمان  بعد از اين  كه و كساني»

اند  پیوسته  جهاد و هجرت  کاروان  به  یعني: باالخره «اند شما جهاد كرده  و همراه  نموده 

  ، کمال گری یاری و  مواالت  در استحقاق  یعني: ایشان «شمايند  نيز از زمره  گروه  اين»

و   مهاجران  جمله ، از و شایسته  نیک  ای از روزی  و برخورداری  رتو مغف  ایمان
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و »از مؤمنانند   چهارم  دسته  مواالت  در حكم  اینان  که  شویم انصارند. یادآور مي

ديگر در  يك  به  نسبت»  سببي  ، یا خویشاوندان نسبي  یعني: نزدیكان «قرابت  صاحبان

آنها   بردن از هرچیز دیگر، میراث  قبل  که «زاوارترندس»  وی  یعني: در حكم «خدا  كتاب

  همانا نزدیكي  که آن  خاطر وجود سبب به شود، مي  سزاوارتر بودن  این  دیگر شامل از یک

 «.داناست  هر چيزي  ، خدا به آري»  است  و قرابت

بر   بستند، که  خود عقد برادری  اصحاب  در میان صخدا  رسول»گوید:  مي  عباس ابن

  ، میراث عقیده  خویشاوندی پیوند و  حكم  دیگر به  از آنها از بعضي  ، بعضي اساس  این

بر   بردن  میراث  گاه ، آن  ژ ...ىئ  ىئژ شد:   نازل  کریمه  آیه  این  که بردند تا آن مي

  آیه  یعني: این». گرفت  تعلق  نسب  به  میراث گردید و  منسوخ  عقیده  خویشاوندی  اساس

و   مسلمانان  میان  و تعاون  نصرت  رابطه  یعني» عامه والیت». اما  است  حكم  آن  ناسخ

 . است  باقي  تا روز قیامت  پایدار که  است  ، امری عقیده  خویشاوندی
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 ﴾ توبه  سوره ﴿
 . است  ( آیه119)  و دارای  است  مدني

 

عموما و   مؤمنان توبه  بیان  در آن  دند کهنامی» توبه»  جهت  را بدان  سوره  این : تسميه  وجه

 . است  شده  مخصوصا، مطرح  تبوك  از جنگ  کنندگان  تخلف  توبه

  مكه  بعد از فتح  سال  یک  ، یعني هجری  نهم  در سال  توبه  سوره  که  ذکر است  شایان

 شد.  نازل

  اندیشه  ، در این كتبو  از غزوه  بعد از برگشتن صخدا  کنند: رسول مي  نقل  مفسران

  عادت  به  هم  سال  در این  مشرکان  یاد آوردند که  به  بروند، لیكن  سفر حج  به  بودند که

یكجا باشند،   با آنان  که  از این  کنند پس مي  طواف  برهنه  کعبه  ، در خانه قبل  سالهای

کردند   تعیین  امیر حج را  ابوبكر صدیق  سال  رو در آن کردند، از این  کراهت  احساس

 ص حضرت  شد، آن  عازم ابوبكر  کند و چون  اقامه  مردم  را به  حج  تا مناسک
  مكه  مردم  را به  آیات  تا این فرستادند  را با علي  سوره  از این  اول  آیه  ، ده وی  دنبال به

  که را ـ بعد از آن  مشرکان  نماید و پیمانهای  ابالغ  حج  در مناسک  مردم  کافه  و به

کند؛   اعالم  و ملغي  افگنده  آنان  سوی بود ـ به  بسیار شده  از سویشان  شكني پیمان

 کرد: ندا مي  گونه  این  را در مناسک  مردم علي

 شود. نمي  داخل  بهشت  دیگر به  ، کسي مؤمن  جز انسان ! مردم  ای»

 کند.  طواف  برهنه  کعبه  نباید در خانه  کس  ، هیچ بعد از این

 گرد آیند.  الحرام در بیت  هم و کافر نباید با  ، دیگر مسلمان سال  این  بعد از گذشت

  مدتش  رسیدن  پایان  تا به  ، پیمانش است  پیماني صخدا  او و رسول  میان  که  هر کس

 فقط چهار  یو  مهلت  ندارد، بداند که  پیماني  با ایشان  که  و هر کس  اعتبار است  دارای

 ».و بس  است  ماه

  نازل  های سوره  از اوایل» انفال»  سوره ص فرمود:  که  است  شده  روایت  از عثمان

  از آنجا که و  است  در آن  شده  نازل  های سوره  از آخرین» برائه»  و سوره  در مدینه  شده

،  است» انفال»جزء  »برائه»  که  تمپنداش  چنین  بود، من» انفال»  داستان  شبیه» برائه»  داستان
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» برائه»  بودند که  نكرده  ما بیان  برای  که  کردند درحالي  رحلت صخدا  رسول  از طرفي

و   ساخته  پیوسته  هم  را به  سوره دو  این  ، من جهت  همین  یا خیر، به  است» انفال»جزء 

 ».نوشتمرا ن ٱ       ٻ  ٻ  ٻ (دهنده  فاصله  آیه)آنها   میان

در  و  اقتدا کرده  وی  نیز به  عثمان  بعد از امیرالمؤمنین  اصحاب  که  باید دانست

 ( را ننوشتند.ٱ       ٻ  ٻ  ٻ)  آغاز آن

ٱ       ٻ  ٻ  ) برائه  چرا در آغاز سوره  که  پرسیدم  از علي»گوید:  مي ك عباس ابن

شمشیر و   حكم  و برائه  است  ( امانٱ  ٻ  ٻ  ٻ؟ فرمود: زیرا ) نشده  ( نوشتهٻ

و » برائه»،  جهت بدین ».نیست  ، اماني پیمانها را فرود آورد لذا در آن  کردن  ملغي

  شده  دیگر نیز روایت  نام  چندین  آن  و برای  است  سوره  مشهور این  از نامهای» عذاب»

  )بیزاری  ، مقشقشه توبه ، برائه»کند:  مي  نقل  را چنین  آن  نامهای  نسفي  که چنان  است

و   منافقان  زننده  )برهم  منافقان(، مشرده  رازهای  )افشاکننده  از نفاق(، مبعثره  کننده

و مشرکان(،   )رسواگر منافقان  و مشرکان(، فاضحه  منافقان  )خوارکننده  مشرکان(، مخزیه

کفار و   تارومار کننده  ـ یعنياند  هم  شبیه  در معني  ـ که  و مدمدمه  ، منكله ، حافره مثیره

 ».منافقان

 زیرقرار دارند:  انتخاب  سه  ، در میان کتاب  اند: اهل گفته  سوره  این  آیات  علما در روشني

 . اسالم  ـ پذیرفتن 1

 . جنگ  به  دادن  ـ تن 1

 . جزیه  ـ قبول 1

،  اسالم  ارند: پذیرفتنرو ند  بیشتر پیش  علما ـ دو انتخاب  اجماع  ـ به  عرب  اما مشرکان

،  تاریخ  طول در  نظر دارند ولي  اختالف  عرب  فقها در غیر مشرکان  . ولي شدن  یا کشته

  از آنان  ، یعني شده رفتار  کتاب  ـ مانند اهل  با مجوس  ـ از جمله  عرب  با غیر از مشرکان

و   اسالم  سلطه  به  نهادن  گردن ، رمز جزیه  که  ذکر است  . شایان شده  نیز پذیرفته  جزیه

 . است  مسلمانان

  سخن  کتاب  و اهل  مشرکان  علیه  و جنگ  برائت  ، از اعالم سوره  این  نخست  آیات  البته

 گوید. مي
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
با   كه مشركاني  آن  به  نسبت  خدا و پيامبرش  از طرف  است  برائتي  اعالم»  آیات «اين»

باشد.   شده  ساخته  با سوگند محكم  که  است عهد: عقد و پیماني «بوديد  عهد بسته  آنان

  که  هایي شكني پیمان  سبب به  او و پیامبرش  دهد که خبر مي  مسلمانان  به  عزوجل  خدای

،  ینکنند بنابرا مي  و بیزاری  برائت  اعالم  معاهدات  ، از این است  داده  کفار روی  از سوی

 کنند.  اعتبار اعالم را بي  آنان  تا عهدها و پیمانهای  است  واجب  مسلمان  بر معاهدین

  قبال در  مشرکان  ، وضعیت موقعیت  در آن  که  کنیم مي  مالحظه  کلي  نگاه  در یک

 زیر نبود:  از حاالت  خارج  مسلمانان

  مسلمانان با  که  نداشتند و کساني  نيداشتند، یا پیما  پیماني  آنها با مسلمانان  که یا این

  مدت  پیمانشان  که  و کساني  یا نداشت  داشت  معیني  مدت  داشتند؛ یا پیمانشان  پیماني

  پیمانشان  که  وکساني  بود، یا بیشتر از آن  کمتر از چهار ماه  مدت  ، یا این داشت  معیني

 وفادار بودند یا خیر. خود  تعهدات  به  آن  ، یا صاحبان داشت  وقت  بیشتر از چهارماه

 : شد كه  ، اعالم بنابراين

  که  است  این  شان دارند، حكم  مسلمانان  علیه  شكني و پیمان  خیانت  نیت  که  ـ کساني 1

 گذشت(.  انفال  در سوره  حكم  شود )این  اعتبار اعالم لغو و بي  پیمانشان

باید  دارد،  وقت  بیشتر از چهار ماه  ارند و پیمانشانخود وفاد  تعهدات  به  که  ـ کساني 1

 وفا کرد.  با آنان  پیمان  به

دارد،  وقت  کمتر از چهار ماه  دارند، یا پیمانشان  از قید زمان  مطلق  پیماني  که  ـ کساني 1

یگر ، د ـ و بعداز آن  خوانیم بعد مي  در آیه  که داد ـ چنان  فرصت  چهار ماه  آنان  باید به

 . مدار اعتبار نیست  با آنان  عهد و پیماني  هیچ

 شد.  بیان  سوره  این  در مقدمه  آنان  ندارند، حكم  با مسلمانان  پیماني  که  ـ مشرکاني 1

  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
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 بعد از  نسبحا  : خدای یعني «بگرديد  ديگر در زمين  چهارماه ! مشركان  اي  پس»

و   آزادانه طور دیگر به  چهارماه  داد که  مجال  آنان  ، به مشرکان  پیمان  کردن  اعتبار اعالم بي

  آماده  جنگ  برای خواهند بروند و مي  که  هرجایي  سیر کنند و به  در زمین  کامل  با امنیت

و در   هشد  شناخته  خدا و رسولش  جنگي  ، دشمن مدت  بعد از این  شوند ولي

،  مدت  آغاز این  که  است  کثیر ترجیحا بر آن شوند. ابن مي  شوند، کشته  یافته  که هرجایي

و »بود.   هجری  دهم  االخر سال ربیع  ، دهم آن  و پایان  هجری  نهم  اکبر سال  روز حج

  هلتم  این  تعیین  : بدانید که یعني «گردانيد توانيد خدا را عاجز شما نمي  بدانيد كه

  که  تا کسي  است  مصلحتي  از روی  بلكه  نیست عجز ما  شما از روی  برای  چهارماهه

توانید  ندارید و نمي  گریزی از خداوند  بدانید که کار شود و یابد، توبه مي  توبه  توفیق

: خوار و  یعني «است  كافران  خدا رسواكننده  كه و بدانيد»آورید   ستوه  او را به

 ؛ با عذاب و در آخرت  درآوردن  اسارت  و به  ، در دنیا؛ باکشتن است  آنان  هخردکنند

 فشارند. مي  بر کفر پای  که  کساني  نمودن 

  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  

 ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   ک  
  براي او  و رسول هللا  از جانب»  است  عامي  و اعالن  : اعالم یعني : أذان «است  و اذاني»

  که «اكبر  در روز حج»  و گروهي  قوم  اختصاص  ، بدون مردم  کافه  : برای یعني «مردم

  ، روز عرفه شافعي و  احناف  و در مذهب  روز عید اضحي  مالک  روز، در مذهب  این

  هم روز، گرد  این در  همه  مردم  که  است  دلیل  این  به» اکبر»  به  آن  . توصیف است

  حج»  عمره  که  سبب  بدان شود، یا مي  انجام  در آن  حج  افعال  معظم  آیند چراکه مي

  خاص  وقت  این  تعیین  شود. دلیل مي  نامیده» اکبر  حج»،  مناسک  ، این شده  نامیده» اصغر

، آشكار و فراگیر  عام  روز؛ چنان  در این  آن  اعالم  که  است  ، این اعالمیه  این  ابالغ  برای

  چسبد، از سوی نمي  مسلمانان  به  وجه  هیچ  به  شكني پیمان  ، تهمت بعد از آن  باشد که مي

 . است  شده  روز، تضمین  در این  مردم  تمام  به  آن  دیگر، رسیدن
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 او از  گمان : بي یعني «بيزار است  مشركانخدا از   كه»:  است  این  اعالمیه  این  متن

  مالحظه . بیزار است  قطعا از آنان «او نيز  و رسول»جوید  مي  برائت  شكن پیمان  مشرکان

خبر داد و در   از مشرکان  و بیزاری» برائت»  ، از ثبوت اول  در آیه  تعالي  حق  که  کنیم مي

با   بود که  ناظر بر مشرکاني ، اول  در آیه» برائت»  ثبوت  دارد. البته مي  را اعالم  ، آن آیه  این

.  مشرکان  در مورد تمام  است  در اینجا، عام  برائت  داشتند، اما اعالم  پیماني  مسلمانان

  در آن  از استمرارتان «شما بهتر است  براي»  توبه «آن»از کفر،  «كرديد  اگر توبه  پس»

 شما درمانده  بدانيد كه  پس»بمانید   باقي  ر خویشو بر کف «بگردانيد  و اگر روي»

لذا شما   شماست  او دریابنده  نیستید بلكه  گریزنده  : از وی یعني «خداوند نيستيد  كننده 

  عنوان  به «خبر ده  دردناك  را از عذاب  وكافران»کند  مي  مجازات  را در برابر اعمالتان

 . بر کفرشان  جزایي

  

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ک  ک  گ  گ  گ

 ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
  خود را نسبت  از تعهدات  ايد و چيزي بسته  پيمان  با آنان  كه  مشركاني  مگر آن»

ناچیز ـ  ـ ولو  در تعهداتشان  فروگذاشتي  هیچ  و از جانبشان «اند فروگذار نكرده شما به

از  «كس هيچ و»اند  نكرده  عهد شما را نقض  که  نيمع  این  ، به است  نداده  روی

  : به یعني« كنيد  را تمام  آنان  پيمان  اند پس نكرده  شما پشتيباني  را عليه»  دشمنانتان

  که  مدتي  : تا همان یعني «مدتشان تا»پایبند باشید   و کامل  طور تام  به  عهد خود با آنان

را   خدا پرهيزگاران  كه چرا»باشد   شتر از چهار ماهاید، هرچند بی عهد بسته  با آنان

  ، به دارند و بنابراین پروا مي  محرماتش از او در  را که  : کساني یعني «دارد مي  دوست

 کنند. وفا مي  عهد خویش

عهد   بودند که  ، کساني با مسلمانان  عهد و پیمان  : از اهل که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

  به  سبحان  بودند لذا خدای  کرده  پایداری  بر آن  بودند که  هم  و کساني  ستهخود را شك

و دستور داد  کند  شكني اند، پیمان کرده  شكني پیمان  که  داد تا با کساني  اجازه  پیامبرش

 وفا نماید.  آن  مدت  سررسیدن  اند تا به نكرده  شكني پیمان  که  عهد خود با کساني  به  که
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  ( آمده1)  در آیه  را که  چهار ماه  در مدت  گردش  ، امر به آیه  این  که  کنیم مي  ظهمالح

 فراتر برد.  را از آن  مجال  استثنا کرد و در موردشان  گروه  ، در مورد این است

  

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

  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  
  آن  پایان تا  آنان  ما به  که  چهارماهي  : همان یعني «شد  سپري  حرام  ماههاي  چون  پس»

را   آنان  که : در هر مكاني یعني «يافتيد بكشيد  را هر جا كه  مشركان»؛  ایم داده  مهلت

در  دخداون  که  احكامي  با رعایت  رسانید، همراه  قتلشان  بجنگید تا به  یافتید، با آنان

بگیرید   اسارت  را به  : آنان یعني «را بگيريد  و آنان»  است  گردانیده  با کفار مشروع  جنگ

حصر:  «حصر درآوريد  را به  و آنان»  شود، اسیر است دستگیر مي  از آنان  که  زیرا کسي

در   نآنا  و براي»  آنهاست خود  اجازه  جز به  در بالد مسلمانان  از تصرف  شان بازداشتن

مورد ترصد قرار   از آن  دشمن  که  است  گاهي مرصد: کمین« بنشينيد  هر مرصدي

و ترصد   را مراقبت  ، آنان مواضع  از آن  بنشینید که  در مواضعي  آنان  : برای گیرد. یعني مي

 کنید.

  محرا  چهار ماه  سر رسیدن بعد از به  مشرکان  دستور کشتن  متضمن  که  کریمه  آیه  این

؛ جز  نیست  خارج  آن  از حكم  مشرکي  و هیچ  بوده  عام  مشرکان  ، در مورد همه است

، افراد  نابالغ  کودکان ، عبارتند از: زنان  ، که است  کرده  استثنایشان  نبوی  سنت  که  آنان

شوند  مي  شناخته  و غیرمحارب  را نداشته  جنگیدن  توان  هر دلیلي  به  که  عاجز و ناتواني

 پردازند. مي  جزیه  که  کتابي  و اهل

و   مشرکان از  گرداندن روی  به  مؤمنان  در آن  را که  دیگری  ، هر آیه آیه  این  همچنین

دیگر   دارد که مي  اعالم  آیه  کند زیرا این مي  اند، منسوخ دستور یافته  بر آزارشان  شكیبایي

  آیه  ، این دلیل  همین  به ، است  آمده  پایان به  اندر برخورد با مشرک  صبر و شكیبایي  دوره

  است  شده  متواتر روایت  شریف  درحدیث كعمر اند. از ابن نامیده» سیف  آیه»را   کریمه

  دهند که  گواهي  که تا آن  بجنگم  1با مردم  که  ام مأمور شده»فرمودند:  صخدا رسول  که
                                                 

 .اند عرب  علام مرشكان  امجاع  ، به  رشيف  حديث  در اين  مراد از مردم 1
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  و نماز را برپا دارند و زکات  خداست  رسول دو محم  نیست  یگانه  جز خدای  معبودی

  مگر به  است  در پناه  من  از جانب  کردند،خونها و اموالشان  گونه  این  را بپردازند و چون

  اگر توبه  پس»فرماید:  مي  تعالي  حق  که چنان». باخداست  کارشان  و حساب  اسالم  حق

را   : آنان یعني «گردانيد  گشاده  را بر آنان  اهدادند، ر  داشتند وزكات كردند و نماز برپا

را بكشید   آنان  درآورید و نه  شان محاصره  به  کنید، نه  اسیرشان  نه  خود واگذاشته  حال  به

ـ از کفر   از اسالم  قبل  را که  آنچه  است  آمرزنده «است  مهربان  زيرا خدا آمرزنده»

 بعد از مسلمان  را از آنان  قتل  ؛ زیرا حكم است  اند، مهربان گشته  ـ مرتكب  وخیانت

 دارد. برمي  شدنشان 

  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ېئ   ىئ   
  پناه از تو»نزد تو آمد و   چهار ماه  غیر معاهد بعد از گذشت« از مشركان  و اگر كسي»

  حمایت و از او  او باش  : پناه یعني «بده  پناهاو   به»  خواست  : از تو امان یعني «خواست

  دعوتت  تدبر کند و برحقیقت  باید، در آن  که از تو و چنان «خدا را بشنود  تا كالم»  کن

، خدا  کالم  شنیدن : اگر بعد از یعني «برسان  امنش  جاي  او را به  سپس»شود   واقف

  او را به  که بعد از آن و  برسان  است  ایمن  در آن  که  سرزمیني  نشد، او را به  مسلمان

، او دیگر از جوار  هنگام  آن زیرا در  بجنگي  تا با وی  جایز است  ، برایت رساندی  مأمنش

:  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این . است  رسیده  خویش  مأمن  و به  شده  )پناه( تو خارج

شود.   داده  کشورش  به  بازگشت  او امكان  بهنباید مورد آزار قرار گیرد و باید   مستأمن

  از علم  : آنان یعني «نادانند  قومي  آنان  كه  است  از آن»  آنان  به  دادن  پناه  فرمان «اين»

  را بدین  گروه  این  به  دادن  اند لذا امان بهره بي ، تمییز خیر از شر است  وسیله  که  نافعي

  ما در میان  پیدا کنند و دعوت  ما آگاهي  دین  به  تا نسبت  ایم گردانیده  مشروع  سبب

 منتشر شود.  بندگانمان

ـ   است  ، یا تجاری ، یا سیاسي دیني  اهداف  برای  امان  حكم  بودن  مفید عام  کریمه  آیه

بر   احناف  شود. البته  خواسته  وی  )زمامدار مسلمان( یا نایب  از امام  امان  این  چنانچه
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و   نداشته را  در دار اسالم  دائمي  اقامت  حق  : مستأمن اند که کرده  امر تصریح  ینا

بر   گزیند پس  اقامت  ـ در دار اسالم  ضرورتي  ـ برای  چهار ماه  مدت  تواند فقط به مي

  خروج  ، به نیاز وی  برآمدن  هنگام  را به  تا مستأمن  است  )زمامدار مسلمان( واجب  امام

  به  ، باز هم دستور خروج اگر بعد از  کند که  او اعالم  دستور دهد و به  کشور اسالمياز 

  یک  ، به مدت  بعد از این داد، او  ادامه  در کشور اسالمي  اقامت  به  سال  یک  مدت

 را بپردازد.  و باید آن  است مقرر  بر وی  ، جزیه شود و بنابراین مي  تبدیل  شهروند ذمي

  

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

 ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
  است  : محال یعني «تواند بود  او عهدي  نزد خدا و نزد فرستاده  مشركان  براي  چگونه»

  که آن  باشند، حال  داشته  و نزد رسولش نزد خداوند  ، عهد و پیماني گروه  این  که

هستند تا   فرصتي  و در پي  داشته  شما پنهان  را برای  و غدر و خیانتاضداد شما هستند 

ببندید و با   عهد و پیماني  با آنان  ندوزید که  امر طمع  این  به  عهد شما را بشكنند پس

كنار   با آنان  كه  مگر در مورد كساني»نكنید   هم  نفس  ، حدیث رابطه  خود در این

سر  با شما بر  كه  مادام  پس»عهد را نشكستند   و آن «ديدبو  عهد بسته  مسجدالحرام

  صلح نجنگید. مراد؛ پیمان  : با آنان یعني «پايدار باشيد  عهد پايدارند شما نيز با آنان

  ومشرکان ص اکرم پیامبر  ، در میان سوره  این  از نزول  قبل  سال یک  که  است  حدیبیه

 بودند.» کنانه بني»  پایدار بر عهد خود: قوم  قوم  ن: مراد از آ قولي  منعقد گردید. به

با  ، در عهد خود الهي  فرمان  ، بر اساس و مسلمانان صخدا  رسول  که  باید دانست

  سال القعده ، از ذی حدیبیه  معاهده  ماندند و بر مبنای  استوار باقي  مكه  و مردم  قریش

تا   داشت استمرار  و مسلمانان  قریش  انمی  ، متارکه هجری  هشتم  تا سال  هجری  ششم

  بر قبیله بودند  پیمانشان هم  بكر را که بني  و قبیله  عهد خود را شكسته  قریش  که آن

  رسول  که بود  هنگام  دادند، در این  بودند، یاری صخدا  رسول  پیمان  هم  که  خزاعه

  را فتح  مكه  هجری  هشتم  سال  و در رمضان  شده  مصمم  با آنان  جنگ  به صخدا
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عهد و   وفا به  که این  به  است  اشاره «دارد مي  را دوست  خداوند متقيان  هرآينه»کردند 

 . است  متقیان  ، از اعمال آن بر  و استواری  پایداری

  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چ   چ  چ  
  دست اگر بر شما  كه ، با اين است  عهدي»  مشرکان  ی: برا یعني «آنان  براي  چگونه»

  مراعات شما  : در حق یعني «دارند نمي  شما نگاه  در باب»پیدا کنند   و غلبه «يابند

  عهد و پیمان : ذمه «را  اي ذمه  و نه»  است  و خویشاوندی  : قرابت ال «را  الي»کنند  نمي

  دلهایتان  که این  برای ، و خوشگویي  با مجامله «دكنن مي  راضي  شما را با زبانشان»  است

و  «ابا دارد  از آن  دلهايشان  كه آن  حال»دارند   نگه  آورند و شما را راضي  دست را به

دار  دوست  ، دلهایشان شماست  علیه  و بغض  پر از کینه  تپد زیرا دلهایشان مي  آن  برخالف

  فسقشان «فاسقند  آنان  و بيشترين»  است  نهفته  آنشما در   و نقص  زیان  که  است  چیزی

  از دایره  شدن  و بیرون  بر نافرماني  جسارت در کفر،  باکي از: تمرد و بي  است  عبارت

 . معاهدات  رعایت  و عدم  شكني  با پیمان  حق

  

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  آیات ، آن  از جمله  را که  قرآن  : آیات یعني «فروختند  يناچيز  بهاي  را به خدا  آيات»

 مورد  فاني  های همانا بهره  که  و پستي  اندك  بهای  ، به عهد است  دستور وفا به  متضمن

برتافتند و غیر   روی خود از حق «باز داشتند هللا  و از راه»، فروختند  نظر آنهاست

  انجام  بداعمالي  چه  آنان  راستي  به»بازداشتند   حق  را نیز از راه  از مردم  خویش

 بود.  بد و ناشایست  چه  کارکردشان  : این یعني «دادند مي

  

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   
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: پیوند  یعني «ال  هيچ»  ، یا غیر ایشانصخدا  رسول  از یاران  اعم« مؤمني  هيچ  درباره»

  مطلقا و به  : نزد آنان یعني «كنند نمي  را رعايت»  : پیماني عنيی «اي و ذمه»  خویشاوندی

( 8)  در آیه  ترتیب  این  . به نیست  مطرح  مؤمنان  از حقوق  حقي  هیچ  ، مراعات وجه  هیچ

ذکر کرد و در  صخدا  رسول  اصحاب  در خصوص را  آنان  از سوی  حق  رعایت  عدم

:  یعني «تجاوزكارانند  همان  و آنان»فرمود   بیان  ر عامطو به  مؤمنان  اینجا در مورد همه

  اند. یا در شر و تمرد به تجاوز کرده  حرام  سوی به  حالل ، از حد شكني  با پیمان  آنان

  باشند، چگونه  چنین این  و حالي  وضع  دارای  که  کساني  اند. پس رسیده  آن  منتهای

 ؟ برداشت  با آنها دست  از جنگ  توان مي  و چگونه هستند  امنیت از  برخورداری  شایسته

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
و   منات و  الت  پرستش  نهاده  گردن  اسالم  احكام  و به  از شرك «كردند  اگر توبه  پس»

  گواهي ص وی  بر حق  رسول  و رسالت خدا  وحدانیت  را فروگذاشتند و به  عزی

 شما  برادران  ، آنان صورت  را دادند، در اين  و نماز را برپا داشتند و زكات»دادند 

جایز  شما  برای  با آنان  ، جنگیدن بنابراین «هستند»همانند شما   و مسلماناني «در دين

  با اهل  جنگیدن  کریمه  آیه  این»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس . از ابن نیست

  که  گروهي  خود را برای  و ما آیات». »است  کرده  آنها را حرام  خون  ریختن نماز، یا

 کنند.  ما تأمل  باید در آیات  پس» داریم مي  بیان  روشني  دانند، به مي

  از آیات  آن  و امثال  کریمه  آیه  این  به  زکات  با بازدارندگان  در جنگ  ابوبكر صدیق

  اگر امروز هم پردازند، آیا نمي  ، زکات از مسلمانان  بسیاری کرد. در عصر ما نیز  تكیه

 خاطر بودند؟!  آسوده  ما بود؛ اینان  در میان  ابوبكری

  

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

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ا ر  : اگر پیمانهایي یعني «شكستند  خويش  از پيمان  خود را پس  اگر سوگندهاي  ولي»

  آن  عالوه اند، شكستند و به پیمانها را با سوگند استوار کرده  اند و آن بسته  با مسلمانان  که
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و   اسالم  دین  به  زدن  را با طعنه  شكني : پیمان یعني «زدند  طعنه  شما در دينتان  به»

  آن  نوپیشوایا  : با سران یعني «كفر  با ائمه  پس»کردند   همراه  آن  به  گویي دشنام

لذا   تر است مهم  آنان  قتل  که  رو است  از آن  یادآوری  کفر به  سران  تخصیص «بجنگيد»

  سوگندي  آنان  براي  كه چرا»شوند  نمي  کفار دیگر، کشته  که  نیست  معني  بدان  این

  ، اما در حقیقت است سوگند  هرچند در صورت  کافران  : سوگندهای یعني «نيست

با  ! باشند. آری  ومالشان  خون  ماندن  سزاوار مصون  خاطر آن به  تا آنان  سوگند نیست

  لذا به  اسالم  به  زدن  و طعنه  شكني از کفر و پیمان «بازايستند  باشد كه»بجنگید   آنان

 وجود ندارد.  جز جنگ  راهي  از فساد، هیچ  شان باز داشتن  برای  باشید که  هوش

  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۇئ  ۆئ    ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  
خدا را   رسول  شدند كه  خود را شكستند و بر آن  سوگندهاي  كه  آيا با گروهي»

 «جنگيد؟ را با شما آغاز كردند، نمي  بار جنگ  نخستين  بودند كه  كنند و آنان  بيرون

زیرا   است  آن  و تأکید بر تحقق  بر جنگ  مؤمنان  منظور برانگیختن به  خطاب  این

  هم  کنند و خود آغازگر جنگ  اخراج  را از مكه صرا بشكنند و پیامبر  پیمان  که کساني

  کوتاهي  با آنان  از جنگیدن  پیكار شود و هر کس  با آنان  مسلما سزاوار آنند که باشند،

  ازسوی  ترسید که : مي یعني «؟ترسيد مي  آيا از آنان»  است  توبیخ  شایسته  گمان ورزد، بي

گذارید؟  فرومي را  با آنان  جنگ  علت  همین آیند برسد و به ناخوش  ای شما حادثه  به  آنان

  رسان و نفع  رسان زیان زیرا «بترسيد، اگر مؤمنيد  از وي  كه  است  آن  خدا سزاوارتر به»

  حق  که با کساني  جنگیدن  کهباید تنها از او بترسید و بدانید   پس  فقط اوست  حقیقي

و بدانید   شماست  خداترسي  های نشانه ، از است  داده  جنگ آنها فرمان  شما را به  تعالي

  دیگری  نیروی  از هیچ  جز از پروردگارش  مؤمن  که  است  آن  مستدعي  کامل  ایمان  که

 سید.نتر لذا از غیر خدا باشد  نداشته  پروایي  نترسد و از دیگران
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

 ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
سازد  مي  كند و رسوايشان مي  شما عذاب  دست را به  بجنگيد، خداوند آنان  با آنان»

 «بخشد را شفا مي  از مؤمنان  گروهي  هاي گرداند و سينه پيروز مي  شما را بر آنان و

 : ، از جمله است  مترتب  بسیاری  ، فواید و آثار مثبت شما با مشرکان  لذا برجنگ

 . آنان  کردن و اسیر  ؛ با کشتن مؤمنان  دست کفار به  نمودن  ـ عذاب 1

، یا  است  مؤمنان  دست  آنها به  یا با اسارت  رسوا ساختن  این  ، که آنان  ساختن ـ رسوا 1

 آید. ود ميفر  بر آنان  که  ای و پستي  با ذلت

 . بر آنان  مسلمانان  و مسلط کردن  ساختن ـ پیروز 1

خود شاهد وحاضر   که  مؤمني  قوم  های دلها و سینه  گردانیدن  و خنک  ـ شفا بخشیدن 1

  رسول  پیمان  هم» خزاعه»  ، قبیله قوم  ؛ این اند. و بنابر روایات نبوده  جنگ  عرصه

داد و   تشفي »بكر بني»  قبیله  را از سرکوب  ایشانه سینه  تعالي  حق  بودند که صخدا

  : خدای یعني «راببرد  دلهايشان  و خروش  و خشم»دلشاد کرد.   شان شكست  را به  آنان

  کفار سخت  شكني پیمان  سبب به  را که  مؤمنان  و غیظ دلهای  ، خشم با جنگ  سبحان

و   یافت  تحقق  ها همه وعده  این  که کند. باید یادآور شد مي  بودند، برطرف  برافروخته

  توبه  که چنان «پذيرد مي را بخواهد  هر كه  و خدا توبه»  است  کریم  قرآن  معجزه  این

  آوردند و اسالمشان  اسالم کردند و  توبه  مكه  در روز فتح  را که  مكه  از مردم  کساني

  قریب  شدن  از مسلمان  کریم  قرآن  هک  است  خبری  هم  . این شد، پذیرفت  سامان  به  نیک

  و خدا داناي»  پیوست  تحقق  به خبر نیز  دهد و این مي  آنان  و توبه  مشرکان  الوقوع

  حكمت  صاحب  کاران از توبه  توبه  دانا و در قبول  آینده  رویدادهای  به «است  حكيم

 . است

  

چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
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،  آن  ضرورت و  حكمت  و بیان  جنگ  فرضیت  ، اعالم از مشرکان  بیزاری  بعد از اعالم

  ايد كه آيا پنداشته»پردازد:  مي  مؤمنان  بیني و جهان  دیدگاه  تصحیح  به  قرآني  سیاق  اینک

  قرار بگیرید که  بتال و آزمایشا مورد  در اموری  که آن  بي «شويد خود واگذار مي  به

خداوند تا   كه  در حالي»شوند  مي  دیگر متمایز ساخته امور از یک  با آن  و منافق  مؤمن

  : چنین یعني «؟ است  نگردانيده اند، متمايز جهاد كرده  از شما را كه  هنوز كساني

در   را که  هنوز کساني خداوند  که آن شوید، با مي  خود واگذاشته  حال  به  نپندارید که

جز »  را نیز که  کساني «و»  است  متمایز نگردانیده  اند از غیر مخلصان مخلص  جهادشان

  متمایز نساخته  از مشرکان «اند نگرفته  پنهاني  دوست  هيچ  خدا و پيامبر و مؤمنان

 خداوند:  است  این  معني  . حاصل است  پنهاني  اسرار و دوست  : محرم ؟ ولیجه است

و   جز خدا، رسولش  که  ناپذیر را از کساني  سازش و  مجاهد باصالبت  حتما گروه

را نزد   اند و اسرار مسلمانان گرفته  پنهاني  راز و دوست هم  خود از مشرکان  ، برای مؤمنان

و »گرداند  اند، متمایز مي کرده  آگاهشان  مسلمانان  و مسائل و از امور  کرده  فاش  آنان

  و شما را در برابر آن «است  آگاه»از خیر و شر   اعم «شما كار و كردار  خداوند به

 دهد. جزا مي

  

ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
  نیست و روا  صحیح  آنان  : برای یعني «مساجد خدا را آباد كنند  را نرسد كه  مشركان»

  و خدمت  امر آباداني  و به  داده قرار  برداری مورد بهره  باطلشان  باداتمساجد را در ع  که

  به  كه درحالي»  است  ، مخصوصا مسجدالحرام آیه  : مراد این قولي  مساجد بپردازند. به

آنها   ، گرفتن بتان  نصب  کفر؛ چون  عملي  دادن  با انجام «دهند مي  شهادت  كفر خويش

با   اعمالي  چنین  میان  توان مي  چگونه  آنها پس  برای  و نیایش  عبادت  و تقدیم  خدایي  به

  : مراد از گواهي قولي  کرد؟به  ، جمع است  مؤمنان  فقط از شأن  مساجد که  ساختن آباد

ال شریكا إ  لک  الشریک  لبیک» : خویش  در طواف  است  آنان  قول  آنها بر کفر، این  دادن

، جز  نیست  تو شریكي  ، برای حاضریم  فرمان  به ـ پروردگارا!  ا ملکو م  تملكه  هو لک
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!» او دارد!  که  آنچه  و مالک  هستي  شریک  آن  و تو مالک  از خود توست  که  شریكي

  است  خیری  اعمال  پنداشتند که کردند و مي افتخارمي  بدان  که «اعمالشان  آنانند كه»

  اثری  و هیچ  شده  باطل  اعمالشان  این  مساجد. یعني دسازی ، آبا و از جمله «شده  تباه»

 «.جاودانند  آتش و خود در»  نمانده  باقي  آن  برای

  

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

 ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
خدا   به  كه»  و حسي  معنوی  ساختن آباد  به «كنند آباد مي  را تنها كساني مساجد خدا»

 «اند و جز از خدا نترسيده  داده  و زكات  و نماز برپاداشته  آورده  ايمان  و روز آخرت

 پروردگار متعال  که را ـ چنان  شایسته  اعمال  ، این مؤمن  تنها انسان  که  نیست  شكي و

  ساختن ادآب سزاوار  یكتاپرست  ، فقط مؤمن دهد بنابراین مي  ـ انجام  داده  فرمان  بدان 

از  جز خدا  ایشان  که باشد. مراد از این  تهي  اوصاف  از این  که  کسي  نه  مساجد است

یا   ای پنداری  خدای ، یا ، یا بشری از بتي  : ایشان که  است  اند، این دیگر نترسیده  کس  هیچ

  از آن  ترس  سبب ا بهت  نبوده  چنان  که  معني  این  اند، به نترسیده  دین  از غیر آنها در باب

از   ؛ ترس برگزینند، در غیر آن  وی  را بر رضای غیر خدا  ، رضای امر غیر خدایي

باشد  نمي  خود از آن  نگهداری  قادر به  انسان  که  است  امر طبعي  یک  ترسناك  چیزهای

  این  دایتو ه  یابي راه  هرگاه «باشند  يافتگان از راه  گروه  اين  كه  اميد است  پس»

  که  کفاری  خواهد بود حال  باشد، چگونه  ، فقط در حد امید و توقع یكتاپرست  مؤمنان

در » عسي: امید است»گوید: هر  کثیر مي ابن نیستند!  موصوف  صفات  از این  یک هیچ  به

 . است  یافتني  و یقینا تحقق  است  و ثابت  باشد، حق خداوند مربوط به  که  کریم  قرآن

خود   بودن  یافته راه  : آنها باید به ، یعني است  بندگان  به  راجع  آیه  : امید در این قولي  به

 امیدوار باشند.

  

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

 ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
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 قرار  كسي  عمل را همانند  مسجدالحرام  و آبادكردن  حاجيان  به  دادن  آيا آب»

 ! ؟ نه  است  او جهاد كرده  و در راه  آورده  ايمان  خدا و روز آخرت  به  ايد كه داده

  و آبادکننده  حجاج  به  دهنده کافر آب  گروه  : این یعني« نيستند  دو نزد خدا يكسان  اين

، برابر  وی  و جهادگر در راه  و روز آخرت خدا  به  مؤمن  گروه  آن ، با دالحراممسج

  و برتری  بهتری  ، بر مؤمنان و جایگاه  از نظر عمل  کنند که ادعا مي  چگونه  نیستند پس

  را ستمگر نامید، چرا که  آنان« كند نمي  ستمگر را هدايت  و خداوند گروه» دارند؟

 ندارد.  حالشان  به  سودی  هیچ  مسجدالحرام  آبادکردن

 فرماید: ، مي هنمود  برتر را معرفي  گروه  سپس

  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

 جئ   
 جهاد  و جانهايشان  خدا با اموال  و در راه  كرده  و هجرت  آورده  ايمان  كه  كساني»

 نزد خدا»  و جان  و جهاد با مال  و هجرت  ایمان  میان  کنندگان : جمع یعني «اند كرده

  گروه  به  ، نسبت است  نزد خداوند متعال  که  خیری  دریافت  و به «واالتر دارند  مقامي

 «گروه  و آن»کنند، سزاوارترند  افتخار مي  خویش  شده تباه  اعمال  به  که  مشرکي

 اختصاص : ایشانند یعني «رستگارانند  همان  ايشان»  یاد شده  اوصاف  به  موصوف

  گروه  آن  هرچند که ، شرك  از اهل  غیر آنان  ، نهدر نزد خداوند  رستگاری  به  یافتگان 

 کنند. را آباد  و مسجدالحرام  بدهند و کعبه  آب  حاجیان  به  مشرك

  

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

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
خود و   نباز جا  رحمتي  به»مجاهد را   مؤمن  گروه  : آن یعني «را  آنان  پروردگارشان»

 «دهد مي  و پايدار دارند، مژده  دائم  هاي در آنها نعمت  كه  باغهايي  و به  خشنودي  به

  خارج  تصورکنندگان و تصور  گران توصیف  از توصیف  که  است  هایي و اینها نعمت
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شود.  خود جدا نمي  صاحب از  گاه هیچ  که  و پایداری  دائم  : نعمتهای مقیم  . نعیم است

و  «است  بزرگ  پاداشي نزد او  كه  خداست  گمان طور ابد، بي به  جاودانند در آن»

 . است  آن  عظمت  ندارد، نشانه  هرگز انقطاعي  پاداش  این  که این

  پدرم  چون» فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

و   شما در اسالم : اگر گفت  مؤمنان  سرزنش به  پاسخدر روز بدر اسیر شد، در   عباس

را آباد   مسجدالحرام  که  هستیم  از کساني  کردید، ما هم  و جهاد بر ما پیشدستي  هجرت

  نازل  خداوند متعال  .پس کردیم را از بند رها مي  و اسیران  داده  را آب  ، حجاج کرده

و   است  بوده  شرك  شما، در دوران  ایيکذ  : اعمال . یعني﴾...ڭ  ڭ   ڭ ﴿فرمود: 

  در روایتي». پذیرد باشد، نمي  شده  انجام  شرك  در دوران  را که  نیكي  اعمال  تعالي  حق

  توبیخ  سختي  را به  عباس  حضرت  بود که  طالب ابي بن علي  این: » است  دیگر آمده

  سرزنش  درشتي  به  رحم  و قطع صخدا  رسول  علیه  در جنگ کرد و او را از حضور

 ».نمود

  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   

 ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 را به  دادند، آنان  ترجيح  كفر را بر ايمان  و برادرانتان  اگر پدرانتان ! مؤمنان  اي»

تا   که  و کفار است  مؤمنان  میان  و دوستي  پیوند والیت  قطع  حكم  این «نگيريد  دوستي 

  همان  گيرد، آنان  دوستي  را به  شما آنان  از ميان  و هر كس»  است  باقي  روز قیامت

 ستمكار  به  . حكم خداوند متعال  و شریعت  و بر دین  بر خود، بر مؤمنان «ستمكارانند

  گناهان  رینت سنگین و  با کفار، از بزرگترین  : دوستي که  است  بر آن  دلیل  آنان  بودن

 . است

  متخلفان  سرزنش  ، درباره بعد از آن  و آیه  کریمه  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

و   پدران  را که  شد و مؤمناني  بالد کفر نازل  بر ترك  مؤمنان  و برانگیختن  از هجرت

  تلقي  از آنان تأیید  نوعي  هـ ک  با آنان  بودند، از مواالت  مانده  در کفر باقي  برادرانشان

 کرد.  شود ـ نهي مي
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 ڎ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ چ  چ

گ   ک  ک   ک  ک  گ ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

 ڱ  ڱ گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ
  نزدیكان ، شخص  عشیره «شما  و عشيره  و زنان  و برادران  و پسران  بگو: اگر پدران»

 «بيمناكيد  از كسادش  كه  ايد و تجارتي كرده  كسب  كه  و اموالي»او هستند   نسبي

و   هجرت خاطر به  وقت  فوت  سبب  به  آن  فروش  در اینجا: عدم  مراد از کساد اموال

 «پسنديد مي  كه  منزلهايي و»  است  با مؤمنان  کافران  مقاطعه  سبب ، یا به از وطن  مفارقت

آنها   به  اندرکار رسیدگي دست  یار مایلید و همیشهو بدانها بس  داشته  : آنها را خوش یعني

  اگر این ! پسند و زیبا باشند. آری دل  آنها هستید تا پیوسته  و اثاثیه  و تجهیز اسباب

 «تر است داشتني دوست  وي  و جهاد در راه  نزد شما از خدا و پيامبرش»ها چیز

و   و هجرت  اوامر وی  واجرای خداوند  آنها از حق  به  شدن  با مشغول  که  طوری به

 «اجرا درآورد  را به  خدا فرمانش منتظر باشيد تا  پس»اید  مانده  غافل  وی  جهاد در راه

  و خدا گروه»گرداند   ، محقق است  وی  مشیت  مقتضای  را که  و مجازاتي  و عذاب

  و رسول را ذکر شد، از خدا  آنچه  که  زیرا کساني «كند نمي  را هدايت  فاسقان

اند و سزاوار  باشند، فاسق  نداشته  تمایل  وی  جهاد در راه  و به  تر داشته دوست ص وی

 باشند. نمي  هدایت

عذرها و   کشیدن  با پیش  که  کساني  برای  است  ، انذار و هشدار بزرگي کریمه  آیه  این

قدر  چه فراوانند! صر مادر ع  گروه  این  کنند ـ که مي  ، از جهاد تخلف واهي  های بهانه

  دورودرازی  انتظارات ها و طمع از خداوند  که  اند مسلماناني و از خود راضي  غافل

  و عذاب  بر خدا از خشم  پناه باشند؟! مي  وی  خود سزاوار عذاب  که حالي دارند، در

  حقیقي  قیمتبیشتر از   مبلغي  را به  مال  که  گاه آن: » است  آمده  شریف  . در حدیث وی
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از   گاو را گرفتید )کنایه  های دم  که  گاه کردید ]معامله عینه[ و آن  معامله  نسیه  به  آن

  و جهاد در راه  شده  راضي  کشاورزی  به  که  گاه و آن و جور است(  ستم  حكومت

  تا به  گرداند که مي را مسلط  بر شما ذلتي خداوند  گمان کردید، بي  را ترك خدا

 ».کند را از شما دور نمي  برنگردید، قطعا آن  خویش  دین

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ   

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
شما را  «كرد و نيز در روز حنين  ياري  بسياري  قطعا خداوند شما را در مواضع»

 تعداد  بسياري  كه  هنگام آن»  است  ئفو طا  مكه  در میان  ای وادی» حنین»کرد.   یاری

 از نظر  ، مسلمانان از حنین  قبل  اما در غزوات «بود  آورده  شگفت  شما، شما را به

 زده شاد و شگفت  تعداد خویش  بسیاری  ، به غزوات  بودند لذا در آن  تعداد کم

  نكرد و زمين  دفع را از شما  چيزي  وجه  هيچ  تعداد، به  بسياري  آن  ولي»شدند  نمي 

بود   شده  بر شما چیره  که  و بیمي  اثر ترس بر «گرديد  بر شما تنگ  فراخي  همه با

 خوردید.  : شكست یعني «بوديد، برگشتيد  كرده  دشمن  به  پشت  كه درحالي  سپس»

  قبایل  خبر رسید که صخدا  رسول  ـ به  مكه  ـ بعد از فتح  هجری  هشتم  سال  در شوال

  آماده  ایشان نبرد با  و برای  متحد شده  عوف بن مالک  رهبری  به» ثقیف»و » هوازن»

  روی  میدان  به  و چهارپایانشان  ، گوسفندان ، فرزندان با زنان  اینک اند و هم گردیده

  بالغ  مرد جنگي (11222)  به  که  همراهشان  با مسلمانان صخدا  اند. رسول آورده

: امروز از  گفت  مسلمانان از  ای گوینده  هنگام  آنها شتافتند. در این  قابلهم  شدند، به مي

خوردند و تنها   شكست  مسلمانان  بود که  همان ! شویم نمي  مغلوب  تعداد خویش  کمي

شد  مي  بالغ  حدود صد تن  به  تعدادشان  که  مسلماناناز   اندکي  با گروه ص اکرم  رسول

  بودند ـ پایداری  جمله  از آن   وابوسفیان صپیامبر  عموی  باسـ و ابوبكر، عمر، ع

خود آمدند و از   به  گفته  لبیکص  اکرم  رسول  ندای  به  فراری  مسلمانان  کردند، سپس

شد.   ایشان  و ظفر نصیب  کارزار بازگشتند و نهایتا پیروزی  میدان  فرار، به  های عقبه

  نهایتا در آن  مسلمانان  که  است  بر ضد مسلمانان  غزوه  رینآخ  حنین  که  شویم یادآور مي
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از مرد  صخدا  رسول  بود که  غزوه  خوردند. دراین  شكست  پیروز شدند و مشرکان

 گرفتند.  عاریت  را به  هایي ها و سالح ، زره امیه بن صفوان  نام به  مشرکي

،  غالب  اند: اگر سلطه گفته  روایت  این  با استناد به :شافعي  و امام : ابوحنیفه  امام

شود، اما اگر   جسته  یاری  مشرکان  علیه  از مشرکان  که  نیست  باشد، باکي  اسالم  سلطه

 . است  مكروه  از مشرکان  جستن  برتر بود، یاری  شرك  حاکمیت

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى   

 ى  ائ  ائ  ەئ   
 از  : پس یعني «فرود آورد  و بر مؤمنان  خود را بر پيامبرش  ند آرامشخداو  گاه آن»

 خاطر  تسكین  مایه  را که  آرامشي  ، خداوند متعال در حنین  مسلمانان  موقت  شكست

 ، کرد و در نتیجه  برطرف  را از ایشان  و هراس  فرودآورد و ترس  شد بر ایشان  ایشان

  رسول  برگردند و به  با مشرکان  جنگ  میدان  ددا بهمج  یافتند که  جرأت  مسلمانان

  آرامش  متعال خداوند  که  است  بودند، بپیوندند. مراد این  در میدان  پایدارانه  که صخدا

فرار   که برکساني  نخوردند و هم  کردند و شكست  پایداری  که بر کساني  خود را هم

  دو نازل بودند ـ هر آنها از انصار  اغلب  کردند اما مجددا باز گشتند و جنگیدند ـ که

را   و كافران»بودند   فرشتگان  که «ديديد آنها را نمي  فرو فرستاد كه  و سپاهياني»نمود 

  سزاي  است  و اين»  وفرزندان  اموال  دادن  و از دست  و اسارت  با قتل« كرد  عذاب

 «.كافران

  

 ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
از  : خداوند بعد یعني «پذيرد را بخواهد مي  هر كس  ، توبه خداوند بعد از اين  سپس»

 رو آورند،  اسالم  سوی به  که فرو فرستاد، بر کساني  در حنین  بر کافران  که  عذابي

 کرد و از آنان  الهام  هوازن  قبیله  را بر بقیه  اسالم  قبول  که شود چنان پذیر مي توبه

 ، آنها با خلعت حنین  روز از واقعه  بیست  بعد از گذشت  که  طوری به  پذیر گشت توبه 

 «.است  مهربان  و خدا آمرزنده»شتافتند  صخدا  رسول  مالقات  به  مسلماني 
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
، یعني  معنوی  مراد نجاست «اند نجس  مشركان  كه  است  اين  حقيقت ! مؤمنان  اي»

  نیست العین  لذا کافر ذاتا نجس  آنهاست  زشت  و عادات  و اخالق  و ظلم  شرك  نجاست 

،  است  گردانیده حالل   را بر مسلمانان  کتاب  کفار اهل  غذای  ، خوردن سبحان  زیرا خدای

  کفار خوردند وآشامیدند، در ظروف  در ظروف صخدا  رسول  که  شده  ثابت  همچنان

جمهور علماء   قول  و این فرود آوردند.  آنها وضو گرفتند و کفار را در مسجد خویش

کنند  نمي  جنابت  غسل  ،آنان گذشته  اند، از آن : کفار ذاتا نجس قولي  به  . ولي است

: کفار  یعني «شوند  نزديك  مسجدالحرام  به  نبايد كه  پس»اند  نجس  ، جسما هم بنابراین

  منظور انجام  ـ وارد شوند، هرچند به  مسجدالحرام  به  ـ از جمله  مكي  حرم  نباید به

  خود، حج  شرکي  های آیین  مطابق  شود که نمي  داده  اجازه آنان  زیرا به  و عمره  حج  دادن

بر   مدینه  : اهل ـ باید گفت  ز مسجدالحراممساجد دیگر ـ بج  درباره بگزارند. اما  یا عمره

و   اند و مساجد، پاك نجس  کرد زیرا آنان  منع  را از هر مسجدی  مشرکي باید هر  آنند که

  نهي  معنای  به  ، در حقیقت مسجدالحرام  به  شدن از نزدیک  مشرکان  و نهي  کننده پاك

  . ولي است :مالک  امام  مذهب  اینو   آنهاست  به  امكاني  چنین  از دادن  مسلمانان

 اند شمرده  کفار مباح  ـ برای  یا غیر آن  از مسجدالحرام  مساجد را ـ اعم  ورود به ، احناف

  که  است  بر آن :. اما شافعي است  مشرکان  و عمره  از حج  ، نهي آیه  زیرا هدف

:  یعني «سال  عد از اينب»شوند.   بازداشته  باید ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرام  مشرکان

  طبق ابوبكر  که  است  سالي  همان  ؛ این ذکر است  . شایان هجری  نهم  بعد از سال

، ورود  آیه  این  برمبنای  . پس داشت  را برعهده  حجاج  ، امارتصخدا  رسول  فرمان

  اكيد پسو اگر از فقر بيمن» شد  ممنوع  هجری  دهم  از آغاز سال  مكي  حرم  به  مشرکان

  عكرمه «خواهد ساخت را توانگر خود شما  خدا ـ اگر بخواهد ـ از فضل  زودي به

  ، رویاندن باران  و فراوان  پیاپي  آوردن را با فرود  مسلمانان  خداوند متعال»گوید:  مي

و   توانگری  اسباب  ـ که  اعراب  آوردن  ها، اسالم زمین  کردن ، حاصلخیز سبزیجات

،  ء و جزیه و في  غنیمت  کردند ـ و با اموال مي  حمل  مكه  را به  د نیاز مؤمنانمور  وسایل
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  مشیت  امور را به  همه  آموزد که مي  مؤمنان  )اگربخواهد(، به  جمله». توانگر ساخت

  به «همانا خداوند داناست»او بربندند   امیدها را به  سازند و همه  معلق  خداوند متعال

آرزوها و در هر   در برآوردن  است «حكيم»  بندگانش  مصالح  به  ز جملهامور، ا  تمام

 کند.  اراده و  حكم  که  آنچه

  و محل مكي  حرم  را از ورود به  ، مشرکان مسلمانان  : چون است  آمده  نزول  سبب  در بیان

را   تجارتي  واموال  مواد غذایي  مشرکان  همین  کردند، از آنجا که  منع  مناسک  برگزاری

و با   انداخت  مسلمانان  از فقر را در دلهای  ترس  آوردند؛ شیطان مي  مكي  حرم  سوی به

  تأمین  منبع  خود را از کدام زندگي  ها بودند، اکنون همین  درآمد ما که  خود گفتند: منبع

  توانگرشان ، خویش  از فضل  که داد  وعده  ایشان  به  عزوجل  خدای  بود که  ؟ همان کنیم

 کرد.  چنان  او را که  ـ و سپاس  خواهد ساخت

  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  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  
آشكار و  طور  را به  ، حقیقت کتاب  زیرا اهل  است  کتاب  اهل  علیه  حجتي  اتمام  آیه  این

 . است  سرزنش  مستوجب  سخت  دیدند لذا کفرشان مي  و انجیل  هویدا در تورات

 : خداوند یعني «آورند نمي  خدا ايمان  به  كارزار كنيد كه  كتاب  از اهل  با كساني»

،  دو جمله  این «آورند نمي  نيز ايمان  روز آخرت  و به»شناسند  نمي  معرفتش  حق  رابه

  در کتاب «را خدا و پيامبرش  و آنچه»پردازد  مي  اعتقادی  از جنبه  جرمشان  بیان  به

 با  جرمشان  بودن  ، بیانگر فزون جمله  این «دارند نمي  اند، حرام گردانيده  حرام»  وسنت

 اسالم  دین  که «نهند نمي  گردن  حق  دين  و به»  است  در اعمال  شرع  حكم  مخالفت

  و عناد و تكبر ازتسلیم  ، با انحراف آنان  مانيو نافر  بر معصیت  تأکیدی  جمله  . این است 

خود   دست  به  خواري  با كمال  كه تا آن»بجنگید   با آنان ! . آری است  حق  به  شدن

  دست به   که  گاه : تا آن است  این  ؛ معني قولي  . به و امتناعي  نكول  هیچ بي «دهند  جزيه

  خویش  و نماینده  وکیل  آن  داخترا در پردیگر   کسي  که آن  بدهند، بي  خود جزیه

  بدهد که  درحالي را  باید جزیه  ذمي  که  است  خواری(، مفید آن  سازند. قید: )کمال
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  ـ با کمال  ای نماینده  از طریق  شخصا ـ و نه  خودش  که  طوری باشد به  خوار و ذلیل

را از   آن  که  و کسي  یستادها  ، خودش جزیه  پرداخت  را حاضر کند و درحال  آن  ذلت

  بر کافری  آن  پرداخت  که  است  از مال  : مبلغي باشد. جزیه  گیرد، نشسته مي  تحویل  وی

، مقرر  بر کفر وی  جزایي  عنوان  به شود، مي  داده  در دار اسالم  اقامت  اجازه  وی  به  که

 . است  گشته

  ـ چون  امثالشان یا  کتاب  جز از اهل  جزیه  هک  است  این  حنبل  و احمدبن  شافعي  مذهب

ـ   غیر مسلمان  های عجم  از تمام  که  است  بر آن  شود. اما ابوحنیفه نمي  ـ گرفته  مجوس

  جزیه  از اعراب  شود ولي مي  گرفته  ـ جزیه  از مشرکان  باشند و چه  کتاب  از اهل  چه

بیشتر ندارند؛ یا   دو راه  اعراب باشند ـ لذا  بکتا  از اهل  که شود ـ مگر این نمي  گرفته

  گرفتن  که  است  بر آن  مالک  امام . است  شوند و یا شمشیر بر آنها حاکم  باید مسلمان

 . ـ جایز است  پرست بت و  ، مجوسي از کتابي  کفار ـ اعم  از تمام  جزیه

  کتاب  اهل با  جنگ  در قضیه  که  است  فرماني  ، اولین کریمه  آیه  این»گوید:  کثیر مي ابن

در آمد،   اسالم  فرمانروایي  کامال در حوزه  العرب  جزیره  که زیرا بعد از آن  صدور یافت

  به  هجری  نهم  در سال  داد و این  فرمان  کتاب  با اهل  جنگ  را به  خداوند پیامبرش

  را تدارك  تبوك غزوه و  شده  آماده  روم  جنگ  به صخدا  رسول  بود که  هنگامي

بر یهود و »فرمودند:  ص اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث». دیدند مي

روبرو شدید، او را   راهي از آنها در  با یكي  جلو نیفتید و چون  گفتن  در سالم  نصاری

  المؤمنینامیر  بود که  جهت  همین به». مجبور کنید  راه  آن  ترین تنگ  گرفتن  در پیش  به

و   خواری  معرف  بهترین  که کرد  وضع  کتاب  اهل  را بر ذمیان  شروطي عمر

را در اینجا از تفسیر   از آن  بخشي و ما  است  شروط معروف  ، این آنهاست  نگونساری

 : کنیم مي  کثیر نقل ابن

 ...  کنیم دیر و کلیسا ایجاد نمي  در شهر خویش»... 

 ...  کنیم شود، مجددا آباد نمي  ویران  دماناز معاب  را که  آنچه

  همیشه و  بندیم و روز نمي  در شب  از مسلمانان  احدی  روی  را به  کلیساهایمان  دروازه

 . گذاریم باز مي  و مسافران  رهگذران  روی  در آنها را به



777 

  را اطعام  ایشان و  نموده  روز پذیرایي  گذرند، سه از شهر ما مي  را که  از مسلمانان  کساني

 . کنیم مي

 ...  دهیم نمي  را جای  خود، جاسوسي  ، یا کلیساهای در منازل

 ...  آموزیم نمي  قرآن  فرزندانمان  به

درآیند ـ باز   آن  بخواهند به  ـ چنانچه  اسالم  را از ورود به  از نزدیكانمان  یک  هیچ

 . داریم نمي

  روی جلو داشتند،  ما قصد نشستن  گر در مجالسو ا  گذاریم مي  حرمت  مسلمانان  به

 . خیزیم بپا مي  آنان

سر   فرق  و شكافتن  و نعلین  و عمامه  از کاله  ـ اعم  از لباسهایشان  در چیزی  مسلمانان  به

 . گردانیم نمي  ـ خود را مشابه

 . گذاریم نمي درا بر خو  آنان  های و کنیه  و القاب  گوییم نمي  سخن  مسلمانان  زبان  به

 . شویم ـ سوار مي  زین  ـ بدون  طور برهنه به  بر چهارپایان

 ...  گیریم برنمي  سالحي  خود هیچ  و برای  آویزیم شمشیر نمي  هایمان بر گردن

  به ، بودیم  و در هرجا که  شویم  تا از دور شناخته  چینیم جلو سر خود را مي  موهای

 . پایبندیم  و شمایل  و شكل  سدر لبا  خودمان  و سنت  شیوه

 . بندیم زنار مي  بر کمرهایمان

 ».آخر  ... تا به کنیم نمي  نصب  صلیب  بر فراز کلیساهایمان

  عزت اعتال و  کفار و اوج  و خواری  ذلت  شرایط، نمایانگر کمال  این  قبول  راستي  به

  رسول  از وفات  قبل  که يکسان  ؛ اولین ذکر است  . شایان عصر است  در آن  مسلمانان

 بودند.  شام  پرداختند، اهالي  جزیهصخدا

،  بیندیشیم و  کرده  تأمل  و روز خویش  در حال  اندکي  ، امروزه دارد تا ما مسلمانان جا

  ؟ و این است شده  دیروز آنان  حال  شبیه  و روز ما اکنون  حال  که  است  این  مگر نه

  مهمترین  از جمله جهاد،  فروگذاشتن  ، که اسالم  از اصول  ماندوری  علت  مگر به  نیست

 . است  مظاهر آن
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ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  

 ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
  تورات عزیر  گفتند که  را هنگامي  سخن  این «و يهود گفتند: عزير پسر خداست»

و »امال کرد  خود  بودند ـ از حافظه  کرده  را فراموش  آن  که از آنـ بعد   آنان  را برای

  دیدند؛ او مردگان  گفتند که  را هنگامي  سخن  این «پسر خداست  گفتند: مسيح  نصاري

  به  است  آنان  سخن  اين»  است  دنیا آمده پدر به  بدون  خود هم  عالوه  کند، به مي  را زنده

و   از منطق  دارد و نه  بیان از  ای پشتوانه  نه  سخن  این  ز آنجا که: ا یعني «دهانهايشان

  که ندارد و جز این  ارزشي  هیچ  که  است  تهي  میان  ادعای  صرفا یک  پس  برهان

  به»  نیست  در خور اعتباری  فایده  ، مفید هیچ شده  خارج  از دهانهایشان  گونه همین

  به  دادن پدر  زیرا نسبت «كافرشدند  از اين  پيش  جويند كه مي  تشبه  قومي  سخن

  انحرافي  از ادیان  را در بسیاری  آن  که  است  قدیمي  شده نفرین  ، گمراهي سبحان  خدای

و   ، عزی ، منات گفتند: الت مي  که  بتان  پرستشگران  ، در میان و از جمله  یابیم مي  قدیم

  علیه  تعالي  حق  از سوی  نفریني  این «را بكشد  انخدا آن» خدایند!  دختران  فرشتگان

  قولي  . به است  شده  او را بكشد، هالك خدا  که شوند؛ زیرا کسي نابود مي  که  آنهاست

: آنها سزاوار آنند  است  این  دیگر معني  قولي  کرد. به  را لعنت  : خدا آنان است  این  معني

  بازگردانده  چگونه»را بكشد؛   خدا آنان ! . آریقرار گیرند  نفرین  مورد این  که

  سوی به  شد، از حق  اقامه  و برهان  دلیل  برایشان  که بعد از آن : چگونه  یعني «شوند؟ مي

 روند؟! مي  بیراهه  و به  شده  بازگردانده  باطل

  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

 ۇئ  ۇئ     ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ
  را که  زیرا آنچه «گرفتند  خدايي  به هللخود را بجز ا  و راهبان  دانشمندان  اينان»

  برآنان  را که  شمردند و آنچه مي  کردند، حالل مي  حالل  برایشان  و راهبانشان  دانشمندان

 خداوند  با احكام  که  هایي شمردند و در امر و نهي مي  ساختند، حرام  مي  حرام
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  تعالي  حق  کتابهای را در  آنچه  بود که  گونه کردند. بدین مي  اطاعت  بود، از آنان  مخالف

  برای  شدند که  کساني  منزله به ، در حقیقت  و از اعتبار ساقط کردند پس  کرده  بود، نسخ

  عتاطا  چنان  علما و راهبانشان اند زیرا از گرفته  یگانه  غیر از خدای  خدایاني  خویش

  به «را  پسر مريم  مسيح»  ، نصاری همچنان« و» شود مي  اطاعت  از خدایان  کردند که

یهود نیز   دارد که  آن  به  تعبیر اشاره  دادند. این قرار  خویش گرفتند و او را معبود  خدایي

  از احزاب  نیز بسیاری  اسالمي  در کشورهای  اند. امروزه گرفته  را معبود خویش «عزير»

کنند و  ایفا مي  معبود را در جامعه  ، نقش و حاکمان  از رهبران  بسیاری و  و مؤسسات

مأمور نبودند جز   كه با اين»خدا  بر  اند ـ پناه قرار داده  بت  منزله  به  مردم  خود را برای

  و عزیر، جز به  و عیسي  و راهبان  : دانشمندان یعني «را بپرستند  يگانه  خداي  كه اين

خدا باشند؟ و   توانند خودشان مي  چگونه  مأمور نبودند پس  خداوند یگانه  عبادت

  ، منزه جز او نيست  معبودي»بگیرند؟   خدایي  دارند آنها را به  آنها حق  پیروان  چگونه

  در طاعت  با وی  که از این  تعالي  : باری یعني «گردانند مي  با او شريك  از آنچه او  است

 . است  و منزه  آورند، پاك  شریک  شوعبادت

  

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

 ٺ  
  نوع «كنند  خاموش  را با دهانهايشان هللنور ا»  که  کتاب  اهل  گروه  این «خواهند مي»

با   حق  دنبر  بین از  در جهت  ثمرشان بي  ، تالشهای کتاب  اهل  از گمراهي  دیگری

  مانند که مي  کسي به  آنها در مثل  پس  است  پایه مردود و بي  و مجادالت  باطل  سخنان

  کردني  با فوت  آنهم کند،  ، خاموش افقها پرتو گسترده  در همه  را که  خواهد نوری مي

 «ود رانور خ  كه گذارد، مگر آن و اهلل نمي» باشد؟!  و احمق  قدر باید دیوانه  لذا او چه

  شناخو  كند، هرچند كافران  كامل»خود را   نوراني  استوار و شریعت  : دین یعني

  خواسته  این  البته و  ای خواسته دارند و خداوند  ای خواسته  زیرا آنان «شوند

 . است  نافذ و جاری  که  است خداوند
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امر   و فقط این  نموده  ررسيرا ب  مسلمانان  علیه  کتاب  اهل  مبارزات  تاریخ  هر کس ! آری

  ، چه مسیحي بنیادگرایان   به  وابسته» تبشیری»  مؤسسات  قرار دهد که  را مورد توجه

  ، بقا و گسترش گاه رسانند؛ آن مي  مصرف  به  اسالم  را علیه  هنگفتي  های مقدار سرمایه

 کند. مي  درك را بهتر  آیه  معني  شک دهد، بي قرار  را مورد تأمل  اسالم

  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ڦ  ڦ  
: با برهانها  یعني «فرستاد  را با هدايت» صمحمد «پيامبر خود  كه  اوست  هم»

  وسیله را به  و مردم  است  کرده  مشروع  بندگانش  آنها را برای  که  و احكامي  ومعجزات

  است  اسالم  که «حق  دين»بر خود را با پیام  که  اوست هم «و»کند  مي  آنها هدایت

  عبادت  صرف و از  است  توحید خالص  و معرف  حق  عقیده  ممثل  که  فرستاد، اسالمي

  حق  ، یا دین : تاپیامبرش یعني «را  تا آن»باشد  مي  و منزه  ، عاری مخلوقي  هر گونه  برای

پيروز   اديان  بر همه»  است  آن  یرندهدربرگ  اسالم  که  حجتها و برهانهایي  وسیله  را به

  هرچند مشركان» داد  روی  هم  وعده  این  را که  عزوجل  خدای  و سپاس «گرداند

  آنها، اسالم  همه  چشم  کوری  به  را ولي  و غلبه  پیروزی  این «باشند  نداشته  خوش

  رضاأل  لي  زوی  اهلل  نإ: » است  آمده  شریف  . در حدیث و پیروز است  غالب  همیشه

را با   زمین  عزوجل  منها:  خدای  لي  ما زوی  متيأ  ملک  مشارقها و مغاربها و سیبلغ

  و به (را دیدم  گستره  این همه  که  طوری به)پیچید   در هم  من  برای  آن  و مغارب  مشارق

شد، خواهد   پیچیده  همدر   برایم  که  از زمین  ای محدوده  آن  به  امتم  فرمانروایي  زودی

 ».رسید

  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  

 ژ  ڑ  ڑ  ک  
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  مردم  ، اموال كتاب  اهل  و راهبان  از دانشمندان  ، بسياري در حقيقت ! مسلمانان  اي»

را به   آنان  یهود و نصاری  که  سردمدارانياز   : بسیاری یعني «خورند ناروا مي  را به

یهود و   خورند. احبار: علمای ـ را مي  هرشو  ـ همچون  حرام  اند، مال گرفته  یيخدا 

فاسد   که ما  از علمای  هر کس»گوید:  مي  عیینه  بن اند. سفیان  نصاری  : زاهدان رهبان

شود، در او  فاسد  د و زهاد ما کهاز عبا  و هر کس  یهود است  به  شود، در او مشابهتي

خدا باز   از راه آنها را»  احبار و رهبان  آن  همچنان «و»». است  نصاری  به  مشابهتي

  انجامد ـ که مي  تعالي  حق  رضا و قرب  به  که  راهي  به  را از رفتن  : مردم یعني« دارند مي

:  یعني« كنند مي را كنز  طال و نقره  كه  و كساني»دارند  ـ باز مي  است  اسالم  همانا دین

،  ادا شود، کنز نیست  آن  زکات  که  پردازند زیرا مالي خود را نمي  اموال  زکات  که  کساني

  . کنز: هر چیزی است  در تفسیر )کنز ( همین  راجح  قول  بسیار باشد ـ که  هرچند هم

گنجها و   : آن یعني «را  و آن»شود.   و گنج  و ذخیره  آوری جمع  هم  روی بر  که  است

 «بده  بشارت  دردناك  عذابي  را به  گروه  اين  كنند پس نمي  خرج هللا  در راه»را   اموال

، نیز  صفت  این  دارای  مسلمانان  کتابند ـ که  اهل  احبار و راهبان  : یا همان مراد از آنان

  نكننده  و انفاق  اموال  گردآورنده  نمراد مسلمانا  که شوند ـ یا این مي  حكم  این  شامل

اند.  یكجا ذکر شده  کتاب  خوار اهل حرام ، با احبار تغلیظ و توبیخ  از باب  آنند که

 . استهزا و تحقیر آنهاست  ، از باب عذاب  به  آنان  دادن  بشارت

  

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

 ڻ  ڻ  ں  ں  ڻ  ڻ                  
را با   دوزخ  آتش  که  : روزی یعني «بگدازند  دوزخ  ها را در آتش گنجينه  آن  كه  روزي»

پهلو و  و  و پيشاني»و گنجها برافروزند   اموال  دارد، با آن  که  شدیدی  و دمای  حرارت

  آن  شد که مخصوص  یادآوری  به  آن  سبب  اعضا به  این «كنند  را با آنها داغ  آنان  پشت

  با فقیری  مجلسي در  کردند و چون مي  دیدند، روترش را مي  فقیری  چون  ممسكان

  او، تحقیرش  به  و پهلو گرداندن  کردن  و با پشت  شدند، از او رو برتافته روبرو مي

  اين»  ور است شعله  بدنشان  بر هر چهار سوی  عذاب  : این است  این  کردند. یا معني مي
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  آنها گفته  به  توبیخ استهزا و  : از باب یعني «نهاديد  خود ذخيره  براي  آنچه  است

  است  سود برگیرید، این  اید تا از آن را اندوخته  آن  که  است  اموالي  همان  شود: این مي

را   بد آن  کیفر و فرجام : یعني «كرديد، بچشيد مي  را ذخيره  آنچه  پس»؛  سود آن

از   قبل  اندوزی ناظر بر مال  آیه مفاد این»فرمود:   کریمه  ر تفسیر آیهد عمر بچشید. ابن

  اموال  کننده را پاك  آن  عزوجل  شد،خدای  فرض  زکات  و چون  است  زکات  فرضیت

  که این  ، مشروط به باشم  احد طال داشته  کوه  اندازه  کرد: اگر به  اضافه  گردانید، سپس

  باکي  ، هیچ کنم  عمل خدا  طاعت  به  و در آن  را بدهم  آن  کاتو ز  را بدانم  شمار آن

 ».ندارم

  این کنند، شما مي  را گنج  طال و نقره  مردم  که  هنگامي: » است  آمده  شریف  در حدیث

إين أسألك الثبات يف األمر والعزيمة  اللهم»نمایید:   خود گنج  را برای  از کلمات  گروه

  ، وأسألكسليام   قلبا    ، وأسألك عبادتك  حسن  ، وأسألك شکر نعمتك  كوأسألعىل الرشد، 

،  ملا تعلم ، وأستغفرك  رش ما تعلم  من  ، وأعوذ بك خري ما تعلم  من  ، وأسألكصادقا   لسانا  

و   رشد؛ تصمیم و بر راه   از تو در کار )خیر( پایداری  من بارخدایا! :  الغيوب  معالا   إنك

  را ارزاني  نعمتت شكرگزاری   توفیق  من  به  که  خواهم و از تو مي  طلبم مي  محكم  عزم

و   دهم  انجام  نیكویي  را به  تا عبادتت  دهي  توفیق  من  به  که  خواهم تو مي و از  بداری

  و به  طلبم ، مي داني مي  که  و از تو از خیر آنچه  طلبم مي  صادق  و زباني  سالم  ازتو دلي

،  خواهم مي  ، آمرزش داني مي  که  و از تو از آنچه  برم مي  ، پناه داني مي  که  از شر آنچهتو 

  که  است  آمده عمر  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین». هایي غیب  همانا تو دانای

  کند آگاه مي  گنج  شخص  که  آنچه  بهترین آیا تو را از»فرمودند:   وی  به صخدا  رسول

  بنگرد، او را شادمان  وی  سوی به  شخص  چون  که  است  شایسته  ، زن بهترین  ؟ آن منكن

شود، نگهدار   غایب  از وی  کند و چون  اطاعتش دهد،  را فرمان  وی  گرداند و چون

 ».است  )آبرو و مال( وی
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ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ

 ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
 «كتابش در»  وی  و قضا و حكمت  : در حكم یعني «همانا شمار ماهها نزد خداوند»

  به  کائناتش  بزرگ  و کتاب  خود در نظام  هستي  و قوانین  سنن  مطابق  که  : در آنچه یعني

  ماه  ، دوازده را آفريده  آسمانها و زمين  كه  از روزي»  و مقرر داشته  رسانده  ثبت

از »  است  ثابت  وی  و قضای  ، در علم عالم  ، از آغاز آفرینش ماه  دوازده  : این یعني «است

،  ، ذوالحجه ذوالقعده : عبارتند از ماههای  که «است  حرام  ، چهار ماه ماه  دوازده  اين

 . اخیر فرد است  و ماه  يپیاپ  اول  ماه  سه  ، که و رجب  محرم

  برگزاری  برای  تا زمینه  است  ، این شده  قرار داده  ترتیب  این  به  حرام  ماههای  که این  دلیل

  حج  ماههای  ازشروع  قبل  ذوالقعده  ماه ! شود. آری  فراهم  خوبي  به  و عمره  حج  مناسک

مساعد و   سفر حج  برای  ستند و زمینهباز ای  از جنگ  در آن  شد تا مردم  قراداده  حرام

  خاطر، مناسک  و آرامي  باامنیت  شد تا مردم  قرارداده  حرام  الحجه ذی  باشد و ماه  دهآما

  کامل  با ایمني  شد تا در آن  قرارداده  حرام محرم  ماه  دهند، بعد از آن  انجام  را در آن  حج

شد تا در   قرارداده  حرام  در وسط سال  رجب  برگردند و ماه  ها و مناطقشان سرزمین  به

ماهها   این  دادن : قرار یعني «استوار  دين  است  اين» دهند  انجام  عمره  تمام  با ایمني  آن

،  و مستقیم  درست  ؛ همانا دین حرام  چهار ماه  این  به  گذاشتن  و حرمت  شیوه  این  به

  در آنها بر خود ستم  پس»  است  و کمال  متما  به  عددی و استوار و  صحیح  حساب

  جنگ  ، برافروختن گناهان  ماهها ـ با ارتكاب  ، یا در تمام حرام  : در ماههای یعني «نكنيد

  حرام  در ماههای  جنگ  : تحریم قولي  نكنید. به  ماهها ـ بر خود ستم  آن  حرمت  و هتک

  مشهورتر؛ این  قول . اما به نگردیده  و منسوخ  تاس  و محكم  ، ثابت کریمه  آیه این  دلیل  به

  بر مسلمانان  مانعي  هیچ ماهها بي  در همه خدا  در راه  و جنگ  است  منسوخ  حكم

بجنگيد   با مشركان»همدیگر   و تعاون  با همدستي« شما  و همگي»  است  فرض

  جنگند و بدانيد كه مي» با همدیگر  و تعاون  همدستي  به «با شما  همگي  آنان  كه چنان

گرداند و هر  مي  دهد و پایدارشان مي  را نصرت  لذا آنان «است  خداوند باپرهيزگاران
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  سان . بدین اوست  کار، از آن  و سرانجام  با او باشد، قطعا پیروز است خدا کس

را   وزی، پیر تقوی  داشتن  انگیزد و در صورت بر مي  تقوی  را به  مؤمنان  خداوند متعال

 کند. مي  تضمین  برایشان

  

 

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

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  
 از: به  است  ء: عبارت نسي «در كفر است  اي ء فزوني نسي  كه  نيست  جز اين»

 دیگر.  ماهي  به  آنها از ماهي  و جابجاکردن  رامح  ماههای  تحریم  تأخیرافگندن 

  کردند؛ اول مي  و تصرف  دخل  حرام  ماههای  در زمان  دو هدف  به  ، اعراب در جاهلیت

  و محرم( بر آنان  الحجه ذی ، القعده )ذی  متوالي  ماه  در سه  و غارت  جنگ  : ترك که این

  فصل  که  تابستان  ـ در فصل  حج  در موسم  و تجارت  : عبادت که این  دشوار بود. دوم

 شد. مي  تمام  سخت  ، بر آنان گرماست

  ، یعني قمری  سال  کردن  : کبیسه بود؛ اول  دو گونه  نیز به  در زمان  آنان  بردن  دست  شیوه

 11+   ثانیه 1/8قمر ) ماهانه  برابر شود زیرا دوران  شمسي  تا با سال  آن  نقص  کردن  کامل

  شمسي  از سال  قمری  سال ؛ حساب  با این  روز است( که 19+   ساعت 11+   دقیقه

  فصل  به  فصل  از یک  همیشه  قمری  ، ماههای شود و از طرفي روز کمتر مي  تقریبا یازده

افزودند تا  مي  ماه  یک  قمری  سال  هر سه  به  ، اعراب بنابراین  است  گردش  دیگر در حال

  وسیله  این  گردانند و به  مساوی  شمسي  سال را با  قمری  و سال  کرده  را کامل  نقص  آن

و   داده قرار  معیني  در زمان  خویش  مادی  مصالح و  با منافع  را منطبق  حج  بتوانند وقت

 تأخیر  : به بود؛ نسي  : نسي دوم  دهند. روش  سروسامان  زمان  را در آن  خویش  تجارت

ذکر شد، در   که  خاطر اهدافي ، مثال آنها به دیگر است  ماهي به  ماه  یک  حرمت  افگندن

  گردانیدند لذا حق مي  صفر را حرام  ماه  آن  و بجای  را حالل  محرم  از سالها ماه  بعضي

 کار شما  کرد و فرمود: این  را نكوهش  قمری  ماههای  کردن در جابجا  شان تصرف  تعالي
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روز  و  وی  و رسول خدا  کار بر کفر شما به  : این در کفر است(. یعني  ای )فزوني

از   معصیتي و هر  بزرگ  است  ، معصیتي الهي  سنت  دادن افزاید زیرا تغییر مي  آخرت

  ساخته  گمراه  آن  وسيله به  كافران  كه»  است  در کفر وی  فزوني  کافر، سبب  سوی

  روش  را با این ، آنان گذاشته  بنیان  آنان  را برای  باطل  روش  این  که : کسي یعني «شوند مي

  حالل  سال  يك» را  حرام  ماه  : آن یعني «را  آن»گرداند  مي  غلط، گمراه  و سنت

را   ديگر آن  سال  يك و»  حالل  دیگر از ماههای  ماهي  به  آن  کردن  با بدل «شمرند مي

  حالل  را در آن  جنگ ، داشته  خود نگه  حال را به  آن  : حرمت یعني «شمارند مي  حرام

سازند و در   موافق ، است  كرده  خداوند حرام  كه  ماههايي  تا با شماره»شمارند  نمي

  ماهي  هیچ  مشرکان ! آری «گردانند  ، بر خود حالل كرده  را خداوند حرام  آنچه  نتيجه

  حرام  آن  جای دیگر را به  ماهي  که ردند، مگر اینک نمي  را بر خود حالل  حرام  های از ماه

  باقي  شمار ـ چهار ماهالظاهر وفقط در  ـ علي  همچنان  حرام  گردانیدند تا ماههای مي

در   نفسشان  فقط هوای  آن  انگیزه  را که  بردنشان  دست  این  خداوند متعال  بماند. پس

  برايشان  بد آنان  كردارهاي»کند  مي  اعالم بود، مردود  حرام  در ماه  جنگ  برافروختن

  آراسته  را برایشان» ء نسي»  و از جمله  بدکرداریهایشان  : شیطان یعني «است  شده  آراسته

  استمرار ورزیده  بر کفر خویش  را که  : کساني یعني «را  كافران  و خداوند گروه»  است

 «.كند نمي  هدايت»اند  را برگزیده  بر باطل  و پایداری

  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
  شما گفته  به  چون  كه  است  شده  ايد، شما را چه آورده  ايمان  كه  كساني  اي»

  تا در خانه «كنيد مي  ميل  زمين  سوي به  شده  آييد، سنگين  خدا بيرون  در راه شود: مي

  کنید و رنجها و دشواریهای مي  میل  آن  دنیا و شهوات  سوی بمانید. یا به  باقي  و دیارتان

 دارید. مي  را ناخوش سفر

شد   نازل  کساني  و سرزنش  در عتاب  کریمه  آیه  این  که  است  آمده  نزول  سبب  در بیان

 کردند.  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  از همراهي  که
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  مكه  بعد از فتح  سال یک  ، یعني هجری  نهم  در سال  تبوك  غزوه  که  شویم یادآور مي

  جنگ  برای رفتن  . نفیر: بیرون است  و شام  القری وادی  در میان  ، جایي شد. و تبوك  واقع

 باقي  و به  شده  وگرانجان  : سست ، یعني است» تثاقلتم»، ﴾ڇ   ڇ  ڍ﴿  . اصل است

  : به یعني «دنيا  زندگي  به  آخرت  جاي آيا به»کردید   خود میل  در سرزمین  ماندن 

  با جهاد در راه  آخرت  نعمتهای  دانید که مگر نمي «ايد؟ كرده  خوش  دل»  آن  های نعمت

  زندگاني  متاع»؟  مادی  ازنعمتهای  ور بودن و بهره  با نشستن  ، نه است  یافتني ما دست

  که «نيست  جز اندكي»  برابر آن و در  آخرت  : در پهلوی یعني «نيا در برابر آخرتد

جز   دنیا در برابر آخرت: » است  آمده  شریف  ندارد. در حدیث  و اهمیتي  اصال ارزش

کردند ـ   اشاره  خویش  سبابه  انگشت سوی را ـ و به  انگشتش  از شما این  یكي  که چنان

 ».آورد! مي  بیرون  مقدار از آب  را با چه  آن  باید بنگرد که  پس  د نیستکن  در دریا داخل

  

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

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
 با «كند مي  عذاب  دردناك  عذابي  شما را به»جهاد   سوی به «نياييد  اگر بيرون»

  و بالیای  کوني  عذاب  ، یا به اندشمنانت  دست  به  کشیدنتان ذلت  و به  نمودن  سرکوب

 دهند و در  را یاری خدا  دین  که «آورد را مي  ديگري  شما قوم  و بجاي»  طبیعي

  بافروگذاشتن« رسانيد نمي  زياني  او هيچ  و به»در آنها قرارگیرد   و عزت  ؛ دولت نتیجه

رسانید؛ با  نمي صخدا  لرسو  به  زیاني  جهاد. یا هیچ  میادین  به  در رفتن  وی  فرمان

و  «چيز تواناست  و خدا بر همه»جهاد   سوی به  با وی  و رهسپار نشدن  وی  یاری  ترك

 . است  دیگری  با قوم  کردنتان  و عوض  نمودنتان  ، عذاب وی  های توانایي  از جمله

از   دالن  نسنگی و  گرانجانان  برای  است  تهدید و هشدار بزرگي  دربرگیرنده  کریمه  آیه

 جهاد.  به  رفتن
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  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  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  

 وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
  را فروگذارید، بدانید که صخدا  رسول  : اگر یاری یعني «ندهيد  اگر او را ياري»

» داد  قطعا خداوند او را نصرت»و   است  دار کار وی و عهده  متكفل اوندخد

  که . یا کساني پیروز ساخت  ها و تنگناها و او را بر دشمنانش ها و کاستي کمي  دردوران

  همراه دیگر  ، کسي تن  جز یک صبا پیامبر  که  اند ـ هنگامي داده  نصرتش  در گذشته

  ازمكه «كردند  او را بيرون  كافران  كه  گاه آن»خواهند داد   تاو را نصر  نبود ـ باز هم

ابوبكر   ودیگری صخدا  خود رسول  ، یكي دو تن  آن  که «بود  از دو تن  و او نفر دوم»

  در سمت» ثور»  غار در کوه  این «در غار بودند  دو كس  اين  كه هنگامي»بود   صدیق

  با یارشان صخدا  رسول  قرار دارد، که  از آن  راه  ساعت  یک  فاصله  ، به مكه  راست

 «يار خود  به» صپیامبر «گفت مي  كه  گاه آن»بردند   سر به  روز را در آن  ، سهابوبكر

  که  و هر کس  اش و نگهداری  یاری با «خدا با ماست  كه  نباش  اندوهگين» ابوبكر

  است  نشود؛ سزاوار آن  مغلوب  کس شود و هر نمي  با او باشد؛ هرگز مغلوب خدا

خود را بر او فرو   خداوند سكينه  پس»نباشد   را بر او رنگي  و نگراني  اندوه  که

را   پیامبر خویش  و اضطراب  وتالطم  : تشویش . یعني است  : آرامش سكینه «فرستاد

کامال و   رفت  بیرون ص حضرت  آن  از دل  و نگراني  ترس  داد تا بدانجا که  تسكین

داد.   را تسكین ابوبكر  اضطراب خداوند : است  مراد این  قولي  یافتند. به  آرامش

  که «داد  ديديد، قوت آنها را نمي  كه  لشكرياني  به و او را»  است  راجح  اول  قول  ولي

 صپیامبر  گاه مخفي  کفار را از یافتن  ها و دیدگان بودند وچهره  فرشتگان  لشكریان  این
فرستاد   پیامبر خویش  یاری  به  را در غزوات  فرشتگان ، برگردانیدند. یا بعد از آن

:  یعني «كفر ورزيدند، فروتر ساخت  را كه  كساني  وكلمه»کرد   در بدر چنین  که چنان

برتر   كه  خداست  و كلمه»آورد   پایان  را به  مشرکان  دولت ؛ را، در نتیجه  شرك  کلمه
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  وصف  که  ای باشد، کلمه مي  اسالمي  توحید و دعوت  ؛ کلمه کلمه  این  که «است

،  برتر است  همیشه  اسالم ! . آری است  دیگری  بر هر کلمه  فوقیت و  ، برتری آن  همیشگي

  خداوند عزيز حكيم و»یابد  نمي  برتری  چیز بر آن  پذیرد و هیچ را نمي  پستي  گاه هیچ

؛ و جز  است  ، حكیم خویش  کلمه  اهل  دادن  ؛ با نصرت است و قاهر  غالب : یعني «است

 ذلیل  است  جمله  از آن  دهد، که نمي  باشد، انجام  منطبق  و صواب  با حكمت  راکه  آنچه

 . شرك  اهل  ساختن 

  

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

 ٺ  ٺ   
نشاط،  بي و  : شاد و بانشاط، یا افسرده یعني «بار و گرانبارسبك»جهاد   به «آييد  بيرون»

شما؛ جز   همگي  و خالصه  ، مجرد و متأهل و سواره  ، پیاده ، پیر و جوان فقیر و غني

  خود در راه  جانهاي و با مالها و»آیید   جهاد بیرون  ، به است  عذری  دارای  که  کسي

  تمام  جز بسیج اگر  ولي  است  کفایه  ضفر خدا  جهاد در راه «خدا جهاد كنيد

را سد   جلو دشمن  توانست نمي  دیگری  ، نیروی از زمین  یا مناطقي  در منطقه  مسلمانان

؛  منطقه  آن  مسلمانان  عموم بود، جهاد بر  شده  ، غالب یا مناطق  منطقه  آن  به  کند و دشمن

شود و اگر  مي  عین  فرض  همجوار آن  طقبر منا  قدم  به  ، قدم کفایت  عدم  و در صورت

  فرض  بود، نیز جهاد بر همگي  وارد نشده  آن  اما به  گشته  نزدیک  داراسالم  به  دشمن

بار بر  یک  تا در هرسال  است  مسلمانان( فرض )حاکم  بر امام  . همچنان است  عین

بپردازند   جزیه  با حقارت  که ندر آیند و یا ای  اسالم  برد تا یا به  یورش  اسالم  دشمنان

  خود خیری  ذات  : به یعني «شما خير است  براي»جهاد   و امر به  نفیر عام  امر به «اين»

از   که  و کسي «اگر بدانيد»  است  در خانه  و نشستن  استراحت ، یا بهتر از بزرگ  است

 . است  نباشد، نادان  جهاد آگاه  بودن بهتر

  آیه  این  به  خواند و چون )برائه( را مي  سوره  ابوطلحه  روزی»کند:  مي  کثیر نقل ابن

پیر و  از  ما ـ اعم  همه  پروردگار متعال  که  یابم در مي  چنین  آیه  : از این رسید، گفت

جهاد  عازم   مرا مجهز کنید که ! فرزندانم  ای  پس  است  جهاد فراخوانده  ـ را به  جوان
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  رسول  کند، آخر تو همراه  بر تو رحم خداوند ! گفتند: پدر جان  . فرزندانش شوم

تا   کردی جهاد ابوبكر  همراه  کردند، بعد از آن  تا رحلت  جهاد کردی صخدا

  همه  این ! پدرجان رسید،  شهادت  تا به  جهاد کردی عمر  همراه  کرد، سپس  رحلت

و   نپذیرفت  ابوطلحه  ولي ! رویم هاد ميج  تو به  ما از جایو   است  تو را بس  مجاهدات

  راه  جهاد شد، اما در میان  و عازم  نشست  کشتي  به  پیوسته  مسلمانان  دریایي  نیروی  به

روز   کنند ـ مگر بعد از نه  دفن را نیافتند تا او را در آن   ای جزیره  و مجاهدان  درگذشت

  تغییری  هیچ  مدت  این  در طول  مبارکش هوا، جسد  وجود گرميبا   ـ ولي  از درگذشتش

 ».کردند  دفن  جزیره  او را در آن  نكرد، سرانجام

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
  داد؛ اینک  فرمان  نفیر عام  کرد و به  جهاد را بیان  ترك  فرجام  خداوند متعال  که بعد از آن

:  یعني «بود مي  در پيش  زودياب  اگر منفعتي»پردازد:  از جهاد مي  تخلف  آفت  درمان  به

بود،  مي  ترسو در دس  نزدیک  ، غنیمتي خواني فرامي  آن  را به  ایشان  اگر آنچه پیامبر!  ای

  خیلي  دور و نه  خیلي  و متوسط ـ نه «آسان  و اگر سفري»فرسا  دور و توان  سفری  نه

از   متخلف  گروه  این : یعني «كردند مي  قطعا از تو پيروي»بود  مي  ـ در پیش  نزدیک

  گران  برآنان»  تبوك  :غزوه یعني «پرمشقت  راه  ولي»آمدند  تو مي  جهاد، قطعا همراه

  ؛ سال دیگر، سال  و از سوی بود  دور و پرمشقت  سفری  غزوه  زیرا از یكسو این «آمد

  تبوك  از غزوه  کنندگان تخلف «زودي به و»گرما بود   ؛ فصل و فصل  تيو تنگدس  قحطي

: اگر  یعني «توانستيم اگر مي»گویند:  مي  که درحالي «خدا سوگند خواهند خورد  به»

  و از جهاد تخلف «آمديم مي  با شما بيرون حتما»  داشتیم مي  و بدني  مالي  و توان  تاب

  دروغ  به  که زیرا کسي «كنند مي  خود را هالك»  سوگند دروغ  آنها با این  ولي  کردیم نمي

  آنان  داند كه و خدا مي»  است  ساخته  هالك را  خودش  گمان سوگند خورد؛ بي

  به  آمدن  بیرون  آنها توان  خواهند خورد؛ بلكه شما  به  که  سوگندی  در این «دروغگويند
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  جهاد، از آن  و مشقت  زحمت  سبب ردند و بهک  سستي و  جهاد را داشتند، اما سرپیچي

 برتافتند.  روی

  

 

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
او   بخشایش زیرا با  است صخدا  رسول  آمیز برای لطف  عتابي  این «ببخشايد  خدايت»

  روغگوياند گردد و  بر تو معلوم  راستگويان  حال  كه از آن  چرا پيش»آغاز شد   تعالي

  کردند، در دادن  نزد تو مطرح  که  چرا با عذرهایي «؟ دادي  اجازه  آنان  ، به را بشناسي

و   تا صدق  ننمودی  درنگ و  تأني  ؟ و قدری کردی  شتاب  آنان  از جهاد به  تخلف  اجازه

  روشن امر، بر تو  در این  دروغگویان  عذرها و دروغ  کشیدن  در پیش  راستگویان  راستي

 شود؟

  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     گگ  گ  ڳ  

 ڳ  ڳ  
خود   مالها و جانهاي  به  كه اند، در اين آورده  ايمان  و روز آخرت هللا  به  كه كساني»

 از جهاد از تو اجازه  تخلف  ، در باب : مؤمنان یعني «طلبند نمي  كنند، از تو اجازه جهاد

صدور  منتظر  که آن  و بي  توقفي  هیچ  بي  که  است  آنها این  و شیوه  عادت  طلبند بلكه نمي 

 شتابند. جهاد مي  سوی تو بمانند، به  از سوی  اجازه

  مقدم  بدون  ؛ زیرا جهاد با نفس ساخت  مقدم  را بر جهاد با نفس  جهاد با مال  تعالي  حق

  همانان «داناست  تقواپيشگان  الح  و خدا به»  نیست  تحقق  ، قابل جهاد با مال  ساختن

 نخواستند.  تخلف  از تو اجازه  که

  

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

 ہ  ہ  
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 را  از آن  از جهاد و تخلف  سرپیچي «از تو اجازه  تنها كساني  كه  نيست  جز اين»

 خدا و  به  انند. ذکر ایمانمنافق  و آنان «ندارند  ايمان  و روز آخرت هللا  به  طلبند كه مي»

و »  است خدا  جهاد در راه  دو امر، برانگیزاننده  این  که  روست آن از  روز آخرت

،  بنابراین «اند» و متحیر« خود سرگردان  در شك  آنان  پس  است  آورده  شك  دلهايشان

در   نیستند بلكه  مؤمن ندارند،  هم  عذری  طلبند و هیچ مي  تخلف  از تو اجازه  که  گروهي

  پاداش  و به  نیافته  ره  صواب  راه  سوی و متحیر و مضطربند، آنها به  خود شكاك  دین

 ندارند.  امیدی  الهي

  

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

 ۇ  ۇ  ۆ  
 آن  داشتند، قطعا براي»جهاد را   به «رفتن  بيرون  اراده  راستي به  و اگر اينان»

 کردند نمي  سفر، تغافل  ساز و برگ  قبلي  و از تدارك «ديدند مي  تدارك  سازوبرگي 

دروغگویند و در   ادعایشان  گرفتند لذا آنها در این  گي امر آماده  این  برای  مؤمنان  که چنان

  آماده  و سالحي  راه توشه  آن  برای  جهاد را نداشتند و نه  به  شدن ، قصد رهسپار اصل

  را از حركت آنان  پس  نداشت  را خوش  آنان  برانگيختن هللا  ولي»بودند   دهکر

 گردانید چرا  و منصرف  با تو باز داشت  رفتن  را از بیرون  : آنان یعني «گردانيد  منصرف

  ، فساد برپا کرده مجبورشویم  شدن  عازم  نشود و به  داده  ماندن  ما اجازه  گفتند: اگر به  که

،  آنها از حرکت  بازداشتن و  ساختن  سست  . پس انگیزیم برمي  مؤمنان  را علیه  نو دشم

  به  گرایش  : خداوند متعال یعني «بنشينيد شد:  گفته  آنان  و به»بود   مؤمنان  مصلحت  به

در   فروگذارد و با ذلت  را خوار و ذلیل  آنان  که این  افگند؛ برای  را در دلهایشان  نشستن

و   و بیماران  معذور؛ از کوران  زدگان : با آفت یعني «نشينان خانه با»خود وامانند   هخان

آنها   برای  ای شماری تحقیر و تمسخر و کوچک  تعبیر؛ چنان  در این . و کودکان  زنان

 بود.  نتوان  مخفي  عاقلي  بر هیچ  که  است  نهفته
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ېى    ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې

 ى  ائ  ائ  ەئ   
: جز فساد وشر  یعني «افزودند شما نمي  براي  آمدند، جز خبال مي  اگر با شما بيرون»

  این نیستند.  خوار و حقیر بیش  بزدالني  افزودند زیرا آنان شما نمي  برای  چیز دیگری

  دو به ساد،: ف . خبال است  منافقان  از تخلف  مؤمنان  برای  ای و دلجویي  تعبیر، تسلیت

شما   خود را ميان  سرعت  به  و البته»  است  پراکني و شایعه  افگني  ، اختالف زني هم

پرداختند،  مي  جویي و فتنه  فسادانگیزی  شما به  در میان  شتاب  : با تمام یعني «افگندند مي

فساد   موجب  که  پراکندند، دروغهایي ساختند و برمي برمي  که  با دروغها و اکاذیبي

و   زدن و دوبهم  انگیختن بابرهم «كردند مي  جويي شما فتنه  و در حق»  است  البین ذات

  پردازیهای دروغ  که «دارند  شنواياني شما سخن  و در ميان»شما   روابط نیک  کردن تیره

و  شما  میان  دهند و در نتیجه مي  انتقال شما  را به  آن  ، سپس و پذیرفته  را شنیده  آنان

شما   : در میان است  این  پراکنند. یا معني مي  البین و فساد ذات  اختالف  تان دیني  برادران

  ستمگران  و خدا به»دهند  مي  انتقال  آنان  و به  راشنیده  سخنانتان  هستند که  جاسوساني

شما   علیه  انآن  از سوی  آفاتي  آیند، چه  جهاد بیرون  شما به اگر با  داند که و مي «داناست

شما به   همراه  اقتضا کرد که  چنین  وی  بالغه  ، حكمت جهت  از این متصور خواهد بود!

 نیایند.  جهاد بیرون 

  ابي بنهلل بودند وعبدا  و خزرج  اوس  ، از رؤسای متخلف  گروه  این  که  ذکر است  شایان

،  جهاد از انصار مدینه  به  رفتگان نبیرو  در میان ! بود. آری  آنان  از جمله  منافقان  رئیس

  آن  هنوز برای  که چرا داشتند  شنوی  سخن  خویش  رؤسای  این از  بودند که  کساني

 بود.  و هیبتي  شأن  قومشان  رؤسا در میان

  

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

 ٺ  ٺ   
» تبوك»  از غزوه  پیش  : منافقان یعني« بودند  ردهك  را طلب  نيز فتنه  از اين  پيش  هرآينه»

  وحدت  ساختن  متفرق ، ، جوسازی پراکني ، شایعه زني  ، دو بهم فسادانگیزی  نیز، جویای
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  فرمایي آغاز تشریف در  بودند و این  گشته  جمعشان  ساختن  و پراکنده  مؤمنان  کلمه

  هجوم  مؤمنان  سوی به  تیرکش  ز یکا  همه  اعراب  بود که  مدینه  به صخدا  رسول

  احد کردند آنچه  در غزوه شدند و  داستان هم  نیز با آنان  و منافقان  و یهود مدینه  آورده

  اسالم  علیه  گوناگون  نظریاتي : آرا و یعني «ساختند  و كارها را بر تو وارونه»کردند 

  از این  دادند تا شاید چیزی  زمانسا را  مختلفي  های و نیرنگها و توطئه  ساخته  مطرح

  كه تا آن»کند   را بر جهاد سست  عزمتان و  و در تو اثر کرده  ها در مسلمانان سازی وارونه

  دادن  با عزت« و امر خدا آشكار شد»آمد  تعالي  و تأیید حق  : نصرت یعني «آمد  حق

از  «ناخشنود بودند  آنان  كه حالي در»  دشمنانش  و سرکوب  شریعت  ساختن ، برتر دین

 بود.  آنان  میل  رغم  به  پیروزی  و این  حق  پیروزی

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ   ڄ  
  حال  بیان  به  تعالي  حق  ؛ اینک قبل  در آیات  منافقان  گیری موضع  اجمالي  بعد از بیان

از   مشخصي  نمونه  ومصداق  آنها، معرف از  هریک  پردازد که مي  هایي مجموعه

  رسول  به« گويد مي  كه  است  كسي»  : از منافقان یعني «و از آنان»اند:   نفاق  های نمونه

  فتنه و مرا در»  در مدینه  ماندن  از جهاد و باقي  در تخلف «ده  مرا اجازه» صخدا

 «.نينداز

 قصد صخدا  رسول  چون»گوید:  مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

تو درجهاد با   رأی جد!  فرمودند: ای  قیس جدبن  را داشتند، به  تبوك  غزوه  به  عزیمت

  شیفته  هستم  شخصي  اهلل! من : یا رسول گفت  قیس ؟ جدبن االصفر )روم( چیست بني

  اجازه  من  به  پس شوم  مي  آنان  ، فریفته االصفر )رومیان( را ببینم بني  زنان  و چون  زنان

و   بده  ماندن  اجازه  من  : به است  این  عنيدیگر؛ م  قولي  نینداز! به  و مرا در فتنه  بده  ماندن

  تو هم  ، اذن ندهي  هم  ماندن  اجازه  من  ـ نینداز زیرا اگر به  در گناه  ـ یعني  مرا در فتنه

  كه  باش  آگاه».  افتم درمي  گناه  به  رتصو  و در این  کنم مي  تخلف  نباشد، من  که

  از فتنه  عبارت  بردند، که  نام  از آن  که  ای فتنه  : در آن یعني «اند افتاده  در فتنه  اكنون هم
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  ای فتنه  اند و چه ، در افتاده است  و بیهوده  اساس بي  های تراشي از جهاد و بهانه  تخلف

را از   و آنان «است  كافران  دربرگيرنده  و همانا دوزخ» ! از جهاد است  بزرگتر از تخلف

 . است  در آنها فراهم  دوزخ  احاطه  و علل  زیرا اسباب  نیست  یریگریز و گز  آن

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
 برسد،  يتو مصيبت  كند و اگر به مي  را ناخوش  برسد، آنان  اي تو حسنه  اگر به»

  را نموده  احتیاطمان  : ما از قبل یعني «كار خود را داشتيم  حساب  گويند: ما از قبل مي

  نیامدیم  بیرون  جنگ  ، به و بنابراین  ایم نداده  را از دست  و دوراندیشي  حزم  وجانب

  وپیروزی  حو فت  : غنیمت درافتادند. حسنه  مصیبت  این  آمدند و به  بیرون  مؤمنان  که چنان

  که  در حالي «گردند برمي ، برتافته  روي  و شادمانه».  است  و جراحت  : زخم و مصیبت

 شادمانند.  مؤمنان  خود و مصیبت  از سالمت

زیر   اصل  سه  برایشان  دهد که دستور مي ص پیامبرش  به  خداوند متعال  که  در اینجاست

 کند:  را تفهیم

  

 ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  
محفوظ از خیر وشر   در لوح «است  ما نوشته  براي اهلل  كه  ما جز آنچه  بگو: هرگز به»

  اطاعت ، امر او را حال هر ما به  پس  مأمور نموده  جنگ  او ما را به  و چون «رسد نمي»

  که  اوست از ما،و کارس  دهنده نصرت  : اوست یعني «ما  موالي  اوست»  کنیم مي

پیروز   ادیان  را بر تمام  خویش  و قطعا دین  زده  سود ما رقم  ، کار را به سرانجام

باشد ـ  بیفتد ـ هرچند در ظاهر امر شر  ما اتفاق  برای  که  هم  گرداند و هر رخدادی مي

  توکل «كنند  بر خدا توكل  مؤمنان  و بايد كه»  ماست  خیر دنیا و آخرت  به  در نهایت

  دیگر توکل  ، برکسيخداوند  جز به  و مؤمنان  است  وی  امور به  ، سپردنبر خدا

 باشند.  و متوکل  مطیع  چنین  که  است  آنها نیز همین  کنند و شایسته نمي
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ہ   ہ    ہہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
  اين از  ما جز يكي  بگو: آيا براي»:  است  شود، این  تفهیم  منافقان  باید به  که  ومد  اصل

انتظار  را  ، چیز دیگری یا شهادت  پیروزی  ما جز  آیا برای «بريد؟ را انتظار مي  دو نيكي

 در» ؟ آیند و گواراست  خوش  اینها نزد ما بس  دوی هر  دانید که برید؟ مگر نمي مي

 كه»را؛ یا   و بدفرجامي  از دو بدی  شما یكي  در باره «كشيم ما انتظار مي  كه حالي

 فرود  از آسمان  که  ای کوبنده  : عذاب یعني «برساند  شما از نزد خود عذابي  خداوند به 

 غالب : با یعني «ما  با دست»  شما عذابي  بچشاند به «يا»کند  آید و شما را نابود مي مي

شما   بندکشیدن  و به  کردن و غارت  گرفتن و اسیر  بر شما و کشتن  انما مؤمن  ساختن 

  كه»  خجسته و  میمون  از سر انجام  ذکر کردیم  را که  ما آنچه  برای «انتظار بكشيد  پس»

 خواهد انجامید.  کار شما بدان  را که  نامیموني  فرجام  آن «ما نيز با شما در انتظاريم

  

 ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
كنيد،   انفاق  با رغبت  بگو: چه»:  است  شود، این  تفهیم  منافقان  باید به  که  سوم  اصل

  بدون خود، اما  و رغبت  میل  اگر به «شود نمي  ، هرگز از شما پذيرفته ميلي با بي  چه

،  و رسولش امرخدا  به  میلي کنید، یا با بي  انفاق  و رسولش خدا  از جانب  دستوری

  شما قومي  چراكه»  نیست  پذیرفته  تعالي  شما هرگز نزد حق  انفاق  کنید بدانید که  انفاق

و   : نافرماني پذیرد. فسق مي  تقواپیشگان فقط از خداوند  که  در حالي «ايد بوده  فاسق

 . تمرد است
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 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ۈئ   
 كفر  خدا و پيامبرش  به  كه نشد جز اين  آنان  انفاقهاي  شدن  پذيرفته  چيز مانع  و هيچ»

چیز   ، سه آیه  در این  خداوند متعال «آيند نماز نمي  به  كسالت  ورزيدند و جز با حال

  که این  کفر. دوم  کند: اول ذکر مي  آنان  اقانف  بودن  پذیرفته  بازدارنده  عوامل  عنوان به را

  نمازگزاردن از  نه  گزارند زیرا آنان نماز نمي  و گرانجاني  و کاهلي  کسالت  جز در حال

  . سوم نیست جز ریا  چیزی  نمازشان  ترسند پس مي  از عذابي  دارند و نه  امید ثوابي

رو   ، از آن دلخوشي و  با رغبت  نه «ا كراهتجز ب»را   اموالشان «كنند نمي  انفاق»:  که این

  و نابودی  اتالف  در معرض  آن  ، قراردادنخدا  در راه  مال  پندارند؛ انفاق آنها مي  که

باور   ، هیچ مال  انفاق  در پاداش ص وی  و رسول خداوند  های وعده  به  که چرا  است

 ندارند.

  

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

 ٿ  ٿ   
  فرزندان و  از اموال  را که  و آنچه «نياورد  شگفت  تو را به  و فرزندانشان  اموال  پس»

  زندگي اينها در  وسيله خواهد به خدا مي  كه  نيست  جزاين»مپندار زیرا   دارند، نیک

،  نعمتهاست  این  ندهبخش  را که  آنها پروردگاری  که این  سبب  به «كند  شان دنيا عذاب

،  در موارد لزوم دیگر را  صدقات  و دادن  اموال  آن  زکات  و پرداخت  شكر گزار نبوده

  خداوند متعال : یعني «كافر باشند  آيد كه  بيرون  درحالي  و جانشان»گذارند  فرومي

  پیامهای  که  جهت آید بدان  بیرون  کفر از بدنهایشان  در حال  خواهد تا ارواحشان مي

  ، در گمراهي سماجت و  اند و با لجاجت و بر کفر مصمم  را نپذیرفته بر انبیا  منزله

 اند. فرورفته

  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
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 : مسلمانند و از جمله یعني «قطعا از شما هستند  كنند كه خدا سوگند ياد مي  و به»

 با کفار است  زیرا نهاد و عواطفشان «نيستنداز شما   آنان  كه  در حالي»شما هستند  

 . یا جبن  علت  ، به با دشمنان  از رویارویي «ترسند مي  هستند كه  گروهي  آنان  ليكن» 

 فرود  ای بدبختي و  کشتار و اسارت  نیز همان  بر آنان  ترسند که مي  : از آن است  مراد این

کنند  مي تظاهر  اسالم  به  تقیه  زد شما از روی، ن فرود آمد و بنابراین  بر مشرکان  آید که

 . است  امر غیر از این  و واقع  حقیقت  که در حالي

  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 «را  غارهايي يا»دارند   شما نگه  از آسیب  خود را در آن  که «را بيابند  اگر پناهگاهي»

  به  همراهتان  رفتن  بیرون  را به  دارند تا آنان  شما پنهاناز دید   خود را در آن  بیابند که

را   یا کانالي  تونل  چون  جایي : یعني «را  يا سوراخي»نگردانید   ملزم  جنگ  میدانهای

 «آورند مي  روي  آن  سوي به  شتابزده قطعا»شوند   از دید شما مخفي  در آن  بیابند که

چیز  هیچ  گریزند که و از نزد شما مي  آورده روی  پناهگاه  آن  سوی به  با شتاب  : چنان یعني

  گریزد. پس مي  تندی  مهار نزنند ـ به  ـ اگر بر آن  اسب  که گرداند چنان آنها را برنمي

  جز تظاهر به  که  روست  از این  یابند، هم خود نمي  کردن  پنهان  را برای  مخفیگاهي  اینان

 وجود ندارد.  فرارویشان  ای چاره و  راه ، دیگر غیر حقیقت

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ     چ  چ   چ
 پردازد: مي  از منافقان  دوم  مجموعه  اوصاف  بیان  به  تعالي  در اینجا حق

 بر تو خرده»  زکات  اموال  و تقسیم  : در توزیع یعني «در صدقات  از آنان  و برخي»

 خشنود»خواهند  مي  که  ای اندازه به «شود  داده  از آن  آنان  اگر به  گيرند پس مي 

  ناچیز وفاني  جز بهره  رو که گیرند، از آن نمي  لذا بر تو عیب  عملت  از نحوه «گردند مي

از   آنان  و اگر به»دورند  به  و تدین  ندارند و از دین  و مقصدی  ، دیگر مرام دون  دنیای

 «آيند مي  خشم  به  بناگاه»هستند   آن  خواهند و جویای مي  که  در حدی «نشود  داده  آن

 پیچند. غرند و بر خود مي ، مي کرده  و اظهار ناخشنودی
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آوردند،  صخدا  را نزد رسول  زکاتي  اموال»گوید:  مي  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

  از انصار که  ، مردی حال  ر اینکردند، د  تقسیم  آن  را در موارد معین  اموال  آن  ایشان

  د کهبو  همان نبود!  عادالنه  تقسیم  : این کرد، گفت مي  حرکت  سر ایشان  جا پشت  همه

 ».شد  نازل  آیه  این

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

 ڱ      ڱ   ڱ  ں  ں  
 خداوند  که  : بدانچه یعني «اند ادهد  آنان  به  خدا و پيامبرش  بدانچه  و اگر آنان»

  هرچند که «شدند مي  راضي»  است  داده  آنان  به ص وی  و رسول  مقرر داشته  برایشان

اگر  «و»بهتر بود   برایشان د؛ قطعاکردن مي  اگر چنین ! بود، آری مي  هم  اندك  شان بهره

 «دهند ما مي  او به  رسول و  خدا از فضلش  زودي ، به است  گفتند: خدا ما را بس مي»

در  «راغبيم هللا  سوي ما به» ؛ را داریم  و انتظار آن  ما توقع  که  است  چیزی  همان  و این

کردند؛  مي  اگر چنین ! بدهد، آری  هستیم  را امیدوار آن  خود آنچه  ما از فضل  به  که این

 بود.  و اعتراضشان  ، بهتر از خشم گونه این  قطعا رفتاری

 آموزد. ما مي  را به  بزرگي  آداب  کریمه  آیه  این

  

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

 ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
گرفتند،   خرده صخدا  زکات( بر رسول  )اموال  صدقات  در تقسیم  منافقان  چون

  و به  دفع را  و اعتراضشان  طعننمود تا   را بیان  صدقات  مصرف  وجوه  خداوند متعال

فقیر:  «دارد  اختصاص  فقيران  به  صدقات  كه  نيست  جز اين»دهد:   پایان  انگیزیشان فتنه

آمد  صخدا  رسول نزد  مردی»گوید:  مي  حرث ندارد. زیادبن  چیزی  که  است  کسي

  عزوجل  خدای  که فرمودند: بدان صخدا  بدهید. رسول  من  به  زکات  : از اموال و گفت

  بلكه  نشده  زکات( راضي  )اموال  صدقات  در باب  دیگری  پیامبر یا کس  حكم  به

  اگر تو هم  پس  کرده  تقسیم  قسمت  هشت  را به  و آن  نموده  فیصله  آن  در باره  خودش

 ».دهم مي  آن تو نیز از  به  ، اینک هستي  اصناف  از آن
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 که  است  آمده  شریف  در حدیث «دارد  اختصاص  مساكين  به»  زکات  اموال «و»

  کسي  مسكین»فرمودند:  صخدا  ؟ رسولهللا یا رسول  کیست  گفتند: مسكین  اصحاب 

برد و  نمي پي  نیاز کند، توانگر نیز بر احوالش یابد تا او را بي را نمي  توانگری  که  است

  درخواست  چیزی  و او خود نیز از مردم کند  صدقه  شود تا بر وی نمي  فقر وی  متوجه

فقیر بدتر باشد.  از  اقتصادیش  وضع  که  است  کسي  مسكین  در نزد احناف». کند نمي

  ، یعني شرعي  درهم  دینار یا دویست  بیست  مالک  که ، کسي در نزد احناف  همچنین

علما از   اجماع  دارد، به  خادمي و  منزل  که بگیرد و کسي  ، نباید زکات است  زکات  نصاب

 شود. نمي  نیاز پنداشته بي  زکات

  که  : کساني یعني «دارد  اختصاص  آن  آوري جمع  كارگزاران  به»  زکات  اموال «و»

  ازاصناف  نیز یكي  فرستد، آنان مي  زکات  اموال  آوری  جمع  آنها را برای  مسلمانان  حاکم

 روند. شمار مي به  زکات  اموال  مستحق  گانه هشت

  رسول  بودند که  قبایلي  زعمای  آنان «دارد  اختصاص  القلوب مؤلفه  به»  زکات  اموال «و»

نمایند.   پایداری  شوند، یا بر اسالم  آوردند تا مسلمان مي  دست را به  دلهایشان صخدا

،  دادودهشبا  صخدا  رسول  که  ای اند: دسته دسته  سه  القلوب مؤلفه»گوید:  مي  نسفي

  بودند که  کساني  دوم  شوند، دسته  ساختند تا مسلمان مند مي عالقه  اسالم  آنها را به

  از مؤمنان  شرشان  بودند که  کساني  سوم  و دسته  با ضعف  همراه  بودند ولي  آورده  اسالم

  شدن قدرتمند و  گویند: با انتشار اسالم ها مي ومالكي  احناف». شد مي  دفع  مال  وسیله  به

اند.  دسته  فقط هفت  زکات  مستحقان  لذا اکنون  است  شده ساقط  القلوب مؤلفه  ، سهم آن

  به  اگر بار دیگر اسالم  که  نیست  شكي»گوید:  مي» االساس»درتفسیر   سعید حوی  شیخ

  مؤلفه  تواند سهم مي  مسلمان  شدند، حاکم  ضعیف  و مسلمانان  بازگشت  خویش  غربت

 ».احیا کند را  القلوب

 بردگاني  که  ترتیب  این  به «دارد  اختصاص  بردگان  آزادي  در راه»  زکات  اموال «و»

.  هاست ها وحنفي شافعي  مذهب  کنند و این  و آزادشان  کرده  را خریداری 1 شده  مكاتب 

                                                 

بازخريدكند و  خود را در برابر هبايي آزادي كهبندد بر اينخود عقد مي با موالي كه است اي: برده مکاتب 1

 گردد.داد ، آزاد مي مواليش را به مبلغ آن چون
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نیز   آن  االستقاللب  کردن آزاد  و سپس  برده  گویند: خریدن ها مي ها و حنبلي اما مالكي

 . است  معني  این  شامل

  قرض زیر بار  اند که مراد از آنها: کساني «دارد  اختصاص  داران وام  به»  زکات  اموال «و»

  و اسراف  ناموجه  تصرفات  سبب  به  که  را ندارند، اما کسي  آن  بازپرداخت  و توان  بوده

شود، مگر  نمي  پرداخت  یا غیر آن  زکات  هاز وجو  باشد، وامش  شده  آمیز خود مقروض

 ص اکرم رسول کند.  توبه  اش مالي  در معامالت  شیوه  از تكرار این  که آن  مشروط به
  طور به  و همین کردند  یاری  زکات  بودند از وجوه  زیر بار قرض  را که  خود، کساني

  است  کسي» غارم»گویند:  مي  ف، ارشاد نمودند. احنا وجوه  این  از بابت  کردنشان یاری

 . باشد، نیست  افزون  وامش از  که  نصابي  و مالک  است  وی  بر گردن  وامي  که

و   اند از: مجاهدان عبارت  صنف  این «دارد  خدا اختصاص  در راه»  زکات  اموال «و»

 خطر با هر  رویارویي  آماده  کشور اسالمي  در سنگرها و مرزهای  که 1 مرزداراني

، از  دفاعي  استحكامات  جهاد و تقویت  های هزینه  منظور تأمین  به  باشند، که مي  احتمالي

فقیر   احناف  باشند. ولي  شود، هرچند توانگر هم مي  پرداخت  ایشان  به  زکات  وجوه

  و ثروت  از مال  که حجاجي  اند. همچنین ، شرط کرده زکات  دریافت  آنها را برای  بودن

 باشند.  هم شوند، هرچند توانگر مي  دسته  این  اند، شامل جدا افتاده  ویشخ

  توشه  که  است  : مسافری السبیل ابن «دارد  اختصاص  السبيل  ابن  به»  زکات  اموال «و»

  خارج  وی  از دسترس  هر دلیلي  ، یا به شده  در سفر تمام  و دیارش  خانه  به  وی  رسیدن

شود، هرچند در  مي  پرداخت  زکات  ، از اموال کسي  بر چنین  پس  بازمانده  و در راه  است

 «خداست  از جانب  اي فريضه  اين»باشد   خود، از اغنیا هم  و زندگي  بودوباش  محل

  است  و الزم  ثابت  ؛ حكمي یادشده  در اصناف  زکات  اموال  صرف  بودن : محدود یعني

  است  کرده  نهي  را از تجاوز از آن  ایشان و  نموده  فرض  ندگانشرا بر ب  آن  تعالي  حق  که

  و بر ایشان  آنهاست  در توان  که  آنچه  به و  بندگانش  مصلحت  به  است «و خدا دانا»

                                                 

« مرابط»هستند ، اصطالحا   حراست  و مشغول  فرمان  اده، آم  نظامي  در مرزها ، يا اردوگاههاي  كه  كساين 1

 شوند . مي  ناميده
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  و در همه  آن  توزیع  ، در چگونگي زکات  فریضه  در تعیین «است  حكيم»  دشوار نیست

 چیز.

یاد   صنف  هشت  ناگزیر باید بر همه  آیا زکات  شود که مي  مطرح  سؤال  در اینجا این

  در این ؟ فقها است  شد، کافي  داده  هم  اصناف  از آن  بعضي  شود، یا اگر به  صرف  شده

جایز و   یادشده  از اصناف  برخي  را به  آن  ها صرف ها و مالكي اند: حنفي بر دو قول  باره

 انند.د را ناجایز مي  ها آن شافعي

 

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  

 ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ         ائ  ەئ ائ  
 کند: مي  بیان  گونه را این  از منافقان  سوم  مجموعه  حال  تعالي  حق  گاه آن

 او زودباور  گويند كه دهند و مي پيامبر را آزار مي  هستند كه  كساني  و از آنان»

و  کند مي  شنود، تصدیق مي  را که  کسي هر  سخن  شود که مي  گفته  کسي  : به اذن «است

 را به  سخن  این  هنگامي  گذارد. منافقان نمي  فرقي  و نادرست  درست  سخن  میان

 از جنایات  شان و گذشت صحضرت  آن  حلم  به  دادند که  نسبت ص اکرم رسول 

  که شدند.  بود ـ غره  ایشان  پوشي و چشم  و بردباری  از بزرگواری  ناشي  ـ که  خویش 

:  یعني «است شما  نيكو براي  بگو: أذني»  است  منافقان  های دیگر از رسوایي  نوعي  این

خیر را   او سخن زیرا  شماست  برای  ای او نیكوشنونده  شنود ولي از شما مي صپیامبر

خیر(   )أذن  تعالي  حق  گاه شناسد. آن شر باز ميشر را و خیر را از   سخن  دارد نه باور مي

:  یعني «كند مي  تصديق را  دارد و مؤمنان  خدا ايمان  به»کند:  تفسیر مي  گونه را این

و   عظمت  رو که  کند، از آن مي  او را تصدیق  باور دارد و سخن خداوند  به صپیامبر

  مؤمنان  سخن ص، پیامبر ، همچنان است  هاو را شناخت  الیتناهي  کمال  های و نشانه  جالل

اند  آورده  ايمان  از شما كه  كساني  و براي» کند مي  پذیرد و تصدیق شنود، مي را مي

 «دارند  در پيش  دردناكي  آزارند عذاب مي پيامبر خدا را  كه  و كساني  است  رحمتي

 . دنیا و آخرت  در هر دو سرای
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، از  دیگران  سخن  به  سپردن گوش»گوید:  مي» ساساال»در تفسیر   سعید حوی  شیخ

  آوردن  دست به ، در دیگران  به  سپردن زیرا گوش  است  بزرگ  رهبران  اوصاف  بارزترین

  برای  ای را نقیصه ممتاز  خصلت  این  منافقان  گذارد ولي برجا مي  اثر بزرگي  دلهایشان

  رسول  دادن  گوش داد که  نشان  کریمه  آیه  که قلمداد کردند، درحالي صخدا  رسول

  که  طوری به  است  بوده  با احتیاط و دقیقا هوشمندانه  ، همراه دیگران  سخن  به صخدا

 ».گذاشتند مي  فرق ، دیگران  باطل  و سخنان  مؤمنان  حق  سخنان  میان  ایشان

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
  در خلوت  منافقان «كنند تا شما را خشنود گردانند سوگند ياد مي خدا  شما به  براي»

  مؤمنان  خبرها به  این  زدند و چون مي  طعنه صخدا  بر رسول  شان خصوصي  و مجالس

  گوش  آنها به درباره  آنچه  خوردند که سوگند مي  ایشان  و به  آمده  رسید، نزد مؤمنان مي

  اگر مؤمن  كه  صورتي در»اند  نگفته  سخناني  و آنها چنانندارد   ، واقعیت رسیده  ایشان

و   طاعت با «او را خشنود سازند  خدا و فرستاده  كه  باشند، سزاوارتر است

  منیع  و مقام خداوند  خود، عظمت  باطني  کوری  سبب  به  آنان  خود ولي  فرمانبرداری

خود   دروغین  با سوگندهای را  مسلمانان ، قصد دارند تا یابند بنابراین را درنمي  پیامبرش

 ارضا نمایند.

محمد   ؛ اگر آنچه گفت  از منافقان  : مردی است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

را شنید   سخنش  این  از مسلمانان  فردی بدترند!  از خر هم  باشد مسلمانان  گوید، حق مي

و او را مورد   فرستاده  منافق  آن  دنبال  به  رساند، ایشان صخدا  رسول  را به  و آن

 ! است  نگفته  سخني  چنین  خورد که سوگند مي  سرهم قرار دادند، اما او پشت  بازپرسي

 شد.  نازل  آیه  این  بود که  همان

 

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

 ڦ  ڦ  
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 درافتد و  و با ایشان «ورزد  مخالفت  يامبرشبا خدا و پ  هر كس  اند كه آيا ندانسته»

« اين ماند، مي  جاودانه  در آن  كه  است  جهنم  او آتش  براي  گمان بي»کند   دشمني

و   دوزخ  به  از افتادن  خواریي  و چه «است  بزرگ  و خواريي  خفت»، همانا  عذاب

 باشد؟! بزرگتر مي  در آن  جاودانگي

  

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ڇ  ڍ  
فرود   اي سوره» ص اکرم  : بر رسول یعني« بر مسلمانان  دارند كه  بيم  از آن  منافقان»

از  «است  در دلهايشان  از آنچه»را   : منافقان یعني «را  آنان  كه»  شان در باره «شود  آورده

را از   آنان : یعني «خبر دهد» صشو پیامبر  عزوجل  با خدای  و دشمني  کفر و نفاق

  ساختن مراد؛ آگاه دارند، خبر دهد. مي  آشكار خود پنهان  بر نفاق  افزون  که  ای نهاني  نفاق

دارند، آگاهند  مي  پنهان خود  آنها در دلهای  از آنچه  مؤمنان  که  امر است  از این  منافقان

 خداوند آشكار  گمان بي»  است  برایشان  تهدیدی  این «كنيد  مسخره»  منافقان  به «بگو»

  ساختن  و یا با آگاه  ای سوره  یا با فرودآوردن «بيمناكيد  از آن  كه  است  چيزي  كننده

 . تان خائنانه  از رازهای  پیامبرش

  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              

 ک  ک  
  مؤمنین  جویي و عیب  دین  به  زدن  در طعنه  که  آنچه  درباره «بپرسي  و اگر از آنان»

گويند: ما  مي مسلما»؛  است  کرده  آگاه  تو را بر آن خداوند  که اند، بعد از آن گفته

،  نبوده  مشغول  از کار تو و مؤمنان  چیزی  : ما به یعني «كرديم مي  و بازي  فقط شوخي

تمسخر   پيامبرش او و  خدا و آيات  بهبگو: آيا »  ایم بوده  خویش  بازی  فقط سرگرم

  را در جایگاه  و آنان را رد کرد  شان انكار دروغین  خداوند متعال  سان بدین «كرديد؟ مي

 دهد. قرار مي  جنایت  این  وقوع  به  معترفان
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ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ      گ  گ  گ  گ

 ڻ  ڻ  
دیگر  و  نیست  از شما پذیرفته  دروغین  و التماس  عذرآوری  زیرا این «عذر نياوريد»

همانا »ندارد   حالتان  به  سودی  ، هیچ تان خائنانه  رازهای  کارها بعد از بر مالساختن  این

:  یعني «ايد كافر شده» بودید  کرده  اظهار ایمان  که : بعد از آن یعني« شما بعد از ايمانتان

از شما   اگر از گروهي»اید  ساخته  داد، نمایان  روی  سویتاناز   که  را با استهزایي  کفرتان

و   ساخته  خالص  نفاق  را از کدورت  ایمانشان  بودند که  : کساني مراد از آنان «درگذريم

 صدر پیامبر  حمیر بود که بن مخشي  نام به  ، شخصي از آنان  کردند. و یكي  توبه  از نفاق
اثر   بر من  پدرم  و نام  خودم  نام !صخدا  رسول  : ای گفت مي  زاری  و به  درآویخت

 شد و  پذیرفته  مخشي  : توبه است  آمده  ! در روایات شدم را مرتكب   خریت  و این 1کرد

  نامعلوم  کرد تا در مكاني  درخواست گذاشتند و او از خداوند  را عبدالرحمن  نامش

از   نشاني  رسید و هیچ  شهادت  به» یمامه»  در روز جنگ  بود که  همان رسد،  شهادت  به

 او نیافتند.

  گروهي البته»  قراردهیم  کردند، مورد بخشایش  توبه  از نفاق  را که  اگر گروهي ! آری

مصربودند و از   خویش  : بر نفاق یعني» بودند  مجرم  آنان  چراکه  کنیم مي  دیگر را عذاب

 کار نشدند. توبه  آن

  در غزوه  شخصي»فرمود:   که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان كعمر بنهلل از عبدا

  زبان  به تر، راغب  شكم  به  خویش  قاریان  : ما همانند این گفت  در مجلسي  تبوك

  وی  در پاسخ  مجلس  آن  از اهل  مردی ! ایم تر ندیده نبرد جبون  دروغگوتر و در هنگام

  ، قطعا من گویي مي  ها را از سر نفاق یاوه  و این  هستي  فق، تو منا گفتي  : دروغ گفت

  رسول  ماجرا به  این  که بود  . همان ساخت  خواهم  آگاه  را از سخنانت صخدا  رسول

  شخص  آن  کند: من مي  اضافه  شد. راوی  نازل  ارتباط قرآن  رسید و در این صخدا

  که بود، درحالي  درآویخته صخدا  ر رسولبند شت  میان  بر تنگ  که  را دیدم  منافق
                                                 

 فرزند خر!  گنديده  محري ، يعني بن خميش  خر . پس  . محري : يعني  و گنديده  متعفن  : يعني  خميش 1
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  و سرگرمي  ما فقط بازی !هللا یارسول: » گفت خراشید و مي را مي  سنگها پاهایش

 ﴾ڑ  ڑ   ک  ک              ک ﴿گفتند:  او مي  به صخدا  ! و رسول کردیم مي

 ».کردید؟ تمسخرمي  او و پیامبرش  خدا و آیات  :  آیا به

  

ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ
هستند   همانند زنانشان  ، در نفاق منافق  مردان «ديگرند از يك  همه  منافق  و زنان  مردان»

 «كنند مي  از معروف  منكر و نهي  امر به»  است  یكسان  امر با هم  در این  و احوالشان

و »پیمایند  مي انحطاط را  ، حد نهایي از ایمان  و دوری  در نفاق  که  است  سان بدین

  و جهاد که  رحم  و صله  در صدقه  مال  : از انفاق یعني «بندند خود را فرو مي  دستهاي

  و پروای  بیم  بدانجا که تا «كردند  خدا را فراموش»ورزند  مي  ، بخل است  الزمي  اموری

را   : آنان یعني «كرد  فراموششان  خدا هم  پس»کند  خطور نمي  و نهادشان  در ذهن  وی

:  یعني «فاسقند  منافقانند كه  ، اين حقيقت در»  دور داشت به  خویش  و فضل  از رحمت

 . است  خیری  از هر گونه  از تمرد و بریدن  عبارت  که  کاملند، فسقي  در فسقشان  منافقان

  

ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى   ائائ   ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 ەئ  وئ  وئ   ەئ  
 ، در آن است  داده  را وعده  دوزخ  ، آتش و كافران  منافق  و زنان  مردان  خدا به»

  عذابي و به  است  بس  برایشان  دوزخ  : آتش یعني «است  كافي  برايشان  اند، آن جاودانه 

خدا و »کند  مي  داللت  شان عذاب  تعبیر خود، بر سختي  ندارند. این  نیازی  برتر از آن

  و براي»  ساخت طرد کرد و دور  خویش  را از رحمت  : آنان یعني« كرد  را لعنت  آنان

 ندارد.  جدایي  هیچ  از آنان  که «است  پايداري  عذاب  آنان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
شما  : یعني «از شما بودند  پيش  كه  مانند كساني»فرماید:  مي  منافقان  به  خطاب  گاه آن

، آنها  است  پیشینیانتان  شما مانند عمل  از کفار هستید، یا عمل  مانند پیشینیانتان  منافقان

 «خويش  از نصيب  بودند پس  بيشتري  و فرزندان  اموال  از شما نيرومندتر و داراي»

 «شما نيز برخوردار شدند و»بود   دنیا مقدر کرده  های از لذت  برایشان ندخداو  که

  برای خداوند  که  نصیبي  همان« برخوردار شديد  خويش  از نصيب» ! منافقان  ای

  خويش  نصيب از شما بودند، از  پيش  كه  آنان  كه  گونه همان»بود   شما مقدر کرده

دنیا را ـ   های دربهره  شدن  غرق  خداوند متعال  که  است  سان بدین «برخوردار شدند

و   گرفته  عیب  گروه بینجامد ـ بر هر دو  ذوالمنن  منعم  از حق  غفلت  به  که  گونه  بدان

: در  قولي  و به  آن  دنیا و لهو و لعب  در لذتهای «و شما فرورفتيد»کند  مي  نكوهش

  آن»امور   و در این  اعمال  در این «فرو رفتند  آنان  كه  گونه همان» خدا  آیات  تكذیب

مراد  «اعمالشان»و نابود شد   : تباه یعني «حبط شد»  اوصاف  این  به  موصوف «گروه

  تباه  آنان  نیک  اعمال ! . آری است  نیک  ، اعمال و صوری  از نظر شكلي  که  است  اعمالي

، غنا و  سرانجام  که  است  طریق  این  به در دنیا  اعمالشان  تباهي «در دنيا و آخرت»شد 

  انبد  که  و شرفي  انجامد و عزت مي  فقر ومسكنت  امیدوارند، به  بدان  که  ای نیازی بي

  گراید. اما تباهي مي  ضعف  امیدوارند، به  بدان  که پیوندد و قوتي مي  ذلت  دارند، به  چشم

از   چیزی  شوند و به رهسپار مي  دوزخ  به  نجام: سرا که  است  این  به  در آخرت  اعمالشان

  همان  گروه  و آن»شوند  مند نمي پنداشتند، بهره مي  وقربت  را طاعت  آن  که  اعمالي

 ندارند.  و پاداشي  ثواب  ، هیچ خویش  اعمال  این زیرا در برابر «زيانكارانند

قطعا شما  ، اوست  دستدر   جانم  که  ذاتي  سوگند به: » است  آمده  شریف  در حدیث

اگر   بدانجا که کنید؛ تا مي  پیروی  پشینیانتان  های از سنت  قدم  به  و قدم  وجب  به  وجب

  اصحاب». شوید مي وارد  آن  به  باشند، شما هم  درآمده  سوسماری  سوراخ  به  آنان
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کتابند؟ فرمودند:   ا اهلاند؟ آی کساني  ما چه  مراد شما از پیشینیان !هللا گفتند: یا رسول

 ».جز آنانند؟  کساني  ! چه آری»

  

 

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

ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

 ک  ک  
خبر  «است  بودند، نرسيده  از آنان  پيش  كه  خبر كساني»  منافقان  : به یعني «آنان  آيا به»

از:   است  عبارت  ؟ و آن است  و تأمل  و در خور توجه  اهمیت  دارای  که  و گزارشي

 . گرفت  آنها تعلق  به  آن  در قبال  که  و جزایي  پیشینیانشان  کارنامه  گزارش

  الجمله في  اعراب  کند که را ذکر مي  گروه  شش  پیشینیان  از آن  خداوند متعال  گاه آن

 بودند.  آگاه  نو از داستانهایشا  را شنیده  اخبارشان

 رسیدند.  هالکت  ، به توفان  وسیله  به  که «نوح  قوم»خبر:   اول

 شدند.  نابود ساخته  مهلک  بادی  وسیله  به  که «عاد»  : خبر قوم دوم «و»

 مرگبار گرفتار شدند.  بانگ  به  که «ثمود»  : خبر قوم سوم «و»

 مسلط کرد و نمرود  را بر آنان  پشه خداوند  که «ابراهيم  قوم»: خبر  چهارم «و»

 رساند.  هالکت  به  پشه  وسیله  را به  ملعون

 . را فروگرفت  آنان  بودند و زلزله  شعیب  قوم  که «مدين  اصحاب»: خبر  پنجم «و»

  که لوط  قوم  زیر و زبرشده  شهرهای  : مردم یعني «مؤتكفات  اهل»: خبر  ششم «و»

  ریشه از  که  جهت  شهرها را بدان  رسانید. و آن  شان هالکت  به  با سنگباران خداوند

شد،   تبدیل فرود آنها  فراز آنها به  که  طوری  به  گشت  و واژگون  منقلب  برآنان  و پایه

 نامیدند.» مؤتكفات»

  براي  روشني  معجزات»  گانه شش  ها و طوایف گروه  آن  : پیامبران یعني «پيامبرانشان»

 را  آنان  زیرا پیامبرانش «كند  ستم  آنان  به  نبود كه  هرگز خدا بر آن  ردند پسآو  آنان
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 خداوند  کفر به  سبب به «داشتند روا مي  بر خود ستم  آنان  ولي»و هشدار دادند   بیم

 . انقیاد در برابر پیامبرانش  و عدم

  

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

 ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  
را   مؤمنان  ستوده  صفات  آن  دنبال را ذکر کرد، به  منافقان  ذمیمه  صفات  تعالي  حق  چون

:  یعني «ديگرند يك  دوستان  مؤمن  و زنان  مؤمن  و مردان»فرماید:  مي  نموده  بیان

را با   ایشان  که  امليو ع  ، با همدیگر متحد است دوجانبه  و عطوفت  در محبت  دلهایشان

  در حدیث  که چنان  است  عزوجل  خدای  به  و ایمان  ، کار دین آوا ساخته یكجا و هم  هم

  همانند ساختمان  مؤمن  برای  مؤمن» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

را در   انگشتانشان  گاه گرداند، آن مي  دیگر را مستحكم  بعضي  از آن  بعضي  که  است

  در شرع  که  آنچه  : به یعني «كنند امر مي  معروف به»  مؤمنان  پس». کردند  دیگر داخل یک

  پرستش  و ترك  سبحان  توحید خدای  ناپسند، که منكر و  نه  است  و پسندیده  معروف

  نهي»  ناپسند است  در دین  که  : از آنچه یعني «منكر و از»  است  جمله  از آن  غیر وی

 «كنند مي  را فرمانبرداري دهند و خدا را مي  زكات دارند و كنند و نماز را برپا مي مي

نیز در اوامر و  «او را  و رسول»  است  دستور داده  را بدان  ایشان  که  آنچه  در انجام

  به  موصوف «گروه  آن»کنند  مي  ، پیروی است  تعالي  حق  از سوی  همه  که  وی  نواهي

در دنیا و  «خود قرار خواهد داد  رحمت  را مشمول  آنان  زودي خدا به»؛  وصافا  این

بر   است  غالب «است  و حكيم  غالب هللهمانا ا»  خویش  های وعده  ، با برآوردن آخرت

  و هم  پاداش  هم  ؛ که است  ، حكیم آنان  و مجازات  دادن  بر پاداش  هر چیز، از جمله

 دهد. قرار مي  آن  بمناس  را درجای  عقاب

رسد  مي  واقعیت  این  قرار دهد، به  را در عصر ما مورد تأمل  مسلمانان  حال  هر کس  البته

و   انحطاط اوضاع  اند و عامل گرفته  فاصله  اوصاف  این  ، از مجموعه مسلمانان  عامه  که

 . است  نیز همین  احوالشان
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ۇ  ۆ  ۆ   ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ھ  ے  ے

 ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ېې    ې  ى   ۈۈ  
 «آن  از فرودست  كه  است داده  وعده  باغهايي  با ايمان  و زنان  مردان  خداوند به»

اند و  جاودانه  ، در آن است  نهرها جاري»  آن  های و غرفه  درختان  : از فرودست یعني

در آنها   ای ونابساماني  پلیدی  هیچ  که  است  داده  وعده  ای و پسندیده «پاك  هاي نيز خانه

  در بهشتهاي»برند  سر مي به  و رفاه  برخورداری  زیند و در اوج مي  ، در آنها خوش نیست

» عدن»ندارد.   و پایاني  انقطاع در آنها هرگز  اقامت  که  : جاویدان : یعني عدن« عدن

  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث . در است  در بهشت  شهری  : نام راجح  قول به

  چگونه  آن  ساختمان  بگویید که  ما از بهشت به !هللا ؛ یا رسول گفتیم»فرمود:   که  است

  آن  ، ریگهای است  مشک  ، مالط آن است  از نقره  از طال وخشتي  ؟ فرمودند: خشتي است

و  برخوردار شده وشدرآید، خ  آن  به  که  ، هر کس زعفران  آن  و خاك  مروارید و یاقوت

  شود و نه مي  کهنه  هایش جامه  میرد، نه زید و نمي مي  بیند، جاودانه نمي  هرگز آزاری

  ، بزرگتر استاهلل»  سوی «از»  هرچند اندك «اي و خشنودي»». رود مي  از بین  اش جواني

 برای  زیرا ایشان  است  داده  ایشان  به  خداوند متعال  که  ای بهشتي  نعمتهای  این «همه از

ـ   جسماني  چیز از لذات  شوند و مسلما هیچ مي  ایمن  تعالي  باری  از خشم  همیشه 

  برابر نیست  تعالي  حق  از سوی  ای خشنودی  باشد ـ با کمترین  بزرگ  که  هرچند هم

و   بهشتي  باغهای «اين»  است  و سعادتي  هر رستگاری  سبب  خداوند متعال  زیرا رضای

  دیگری  و کامیابي  رستگاری و هر« است  بزرگ  كاميابي  همان»  تعالي  حق  خشنودی

 باشد. مي  آن  پندارند، دون مي  و رستگاری  را کامیابي  آن  مردم  که

 فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده سعید ابي  روایت  به  شریف  در حدیث

پرودگار ما!  ای  گویند: لبیک مي ! بهشت  اهل  ای فرماید: مي  بهشت  اهل  به  خداوند متعال»

گویند:  شدید؟ مي  فرماید: آیا راضي . مي توست  در دست  و خیر همه  حاضریم  فرمان  به

  ما چیزهایي  تو به  که درحالي نباشیم   راضي  که  است  شده  پروردگارا! مگر ما را چه
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شما بهتر از   فرماید: آیا به ؟ مي ای نكرده اعط  تاز مخلوقات  یک  هیچ  به  که  ای بخشیده

فرماید:  ؟ مي است  چیز بهتر از این  مگر چه گویند: پروردگارا! ؟ مي را عطا نكنم  این

 ».گیرم نمي  هرگز بر شما خشم  آن و بعد از  را بر شما روا داشته  ام خشنودی

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 تا یا  با آنهاست  جهاد با کفار؛ جنگیدن «كنجهاد   و منافقان  كافران با پيامبر!  اي»

حدود   و بر پاداشتن  حجت  ، اقامه بپردازند. و جهاد با منافقان  شوند، یا جزیه  مسلمان

شوند  مي  مرتكب حدود را  اقامه  موجبات  اند که کساني  بیشترین  زیرا آنان  است  بر آنان

و   دگرگوني  شدت : غلظت« كن  غلظت  و بر آنان»ترسند  نمي  يتعال  از حق  چراکه

اما در  «و»باشد   چنین در دنیا باید این  دو گروه  با این  رفتار مؤمنان ! . آری است  خشونت

  طالب ابي ابن علي !« است بد سرانجامي   و چه  است  دوزخ  جايگاهشان»؛  آخرت

  برای  : شمشیری شمشیر برانگیخترا با چهار  صخود  رسول  متعال  خدای»فرماید:  مي

  برای  و شمشیری  منافقان  برای  شمشیری ، کتاب  کفار اهل  برای  ، شمشیری مشرکان

  روایت  کرد. از این  را تالوت  چهار گروه  این جهاد با  مربوط به  آیات  گاه آن». باغیان

  آنان  علیه  را اظهار نمایند، جهاد مسلحانه  نفاقشان اگر  منافقان  شود که دانسته مي  چنین

 . است  جریر طبری ابن  ؛ انتخاب قول  و این  است  الزم

 

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  

 ک  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  
  بیان ، در از روایات  کفر را. در یكي  سخن «اند نگفته  خورند كه خدا سوگند مي  به»

  شد که  نازل  از منافقان  یكي  سخن  سبب به  آیه  : این است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب

ما هستند   وبرگزیدگان  سروران  ما ـ که  برادران  به  نسبت  : اگر محمد در سخنانش گفت

شدند   آگاه  وی  سخن  از این صخدا  رسول ! ، ما بدتر از درازگوشیم باشد پس  ـ صادق

در ».  است  کفرآمیز را نگفته  سخن این   کرد که  سوگند خوردن  به  شروع  آن  گوینده  ولي
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  و پس»  کردیم  بیان  که  است  سخني  همان  و آن «اند كفر را گفته  قطعا سخن  كه  حالي

را   ، آنچه اسالمشان  بودن  صحیح  فرض : بر یعني «اند كفر ورزيده  آوردنشان  ماز اسال

و قصد »اند  ، اظهار کفر کرده از اظهار اسالم اند، یا بعد داده  انجام  کفر است  موجب  که

بود از   عبارت  قصدشان  : این قولي  به «نشدند  آن  انجام  به  موفق  اند كه را كرده  كاري

از   تن  دوازده  ، که تبوك  از غزوه  بازگشت  راه در صخدا  رسول  جان  صد بهسوء ق

خدا از   كه برنخاستند مگر بر آن  جويي عيب  به و»بودند   آن  دهنده  سازمان  منافقان

و   انكار و اعتراض  : به یعني «وي  و رسول  نياز ساخت را بي  خود آنان  فضل

و   سزاوار اعتراض  نه  است  ثنا و ستایش درخور  که  آنچه برنخاستند، مگر بر  جویي عیب

  را از فضل  آنان  و رسولش خداوند  ساختن نیاز از: بي  است  عبارت  انكار و آن

  معیشت  در تنگي  ، آنان مدینه  به صخدا  رسول  آوری  از تشریف  زیرا قبل  خویش

  کردند، وضع  هجرت  مدینه  هب صخدا  رسول  که بعد از آن  بردند ولي سر مي به

از « كنند  اگر توبه  پس»بسیار شد   نهاد و اموالشان  و گشایش  بهبودی  رو به  شان زندگي

  و اگر روي»زنند  وپا مي دست  در آن  که  نفاقي  این از «بهتر است  برايشان»  نفاقشان

با  «در دنيا  دردناك  عذابي  كند به مي  را عذاب  آنان خداوند»  و ایمان  از توبه «برتابند

و »  دوزخ  با عذاب «آخرت»در  «و»  مؤمنان  دست به  درآوردنشان  اسارت  و به  کشتن

 دهد.  نجاتشان  الهي  از عذاب  که« نيست  نصيري و  ولي  هيچ  در زمين  برايشان

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱڱ  ڱ  ں  ں
  اگر از فضل  اند كه با خدا عهد بسته  اند كه سانيك»  : از منافقان یعني «و از آنان»

 و از نيكوكاران  دهيم مي  ما عطا كند، قطعا صدقه  به»  و ثروت  : از مال یعني «خويش

 . صالح  و عمل  ایمان  وسیله  به خداوند  برای  با شكرگزاری «شد  خواهيم 

  حاطب بن ثعلبه  نام به  مدینه  از اهالي  یكي  درباره  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

اختصار   به  جریرطبری مسجد ضرار را بنا کردند. ابن  بود که  شد و او از کساني  نازل

و   نموده  روایت  و قتاده  و حسن  عباس از ابن  را با اسانید آن  حاطب بن ثعلبه  داستان

  کرده  نقل  چنین  باهلي  امامه از ابي  ، اما با سند ضعیفي تفصیل  را به  داستان  این  سپس
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  از خدا بخواهید که !هللا : یارسول آمد و گفت صخدا  نزد رسول  حاطب بن : ثعلبه است

، اگر او  است  برانگیخته  حق  شما را به  که  ذاتي  دارد زیرا سوگند به  ارزاني  مالي  من  به

 صخدا  داد. رسول  خواهم  از آن را  حقي هر ذی  کند، قطعا حق  عنایت  مالي  من  به
  گزارد، بهتر از مال  را بتواني  شكر آن  که  اندکي  مال ! ثعلبه  برتو ای  وای»فرمودند: 

  اهلل! التماس : یا رسول او گفت  ولي». آورد را نتواني  شكر آن  تاب  که  است  بسیاری

دعا   چنین صخدا  رسول  د. پسکنی  درخواست  گونه  این  من  از خدا برای  که  کنم مي

  گوسفنداني  ، ثعلبه از آن  گوید: پس مي  راوی». دار  ارزاني مالي   ثعلبه  به بارالها!»کردند: 

و تكثر  رشد  انبوهي  و به  زودی به  کرمها و حشرات  که چنان  گوسفندان را پروراند و آن 

بناچار   آمد و ثعلبه  بر آنها تنگ  مدینه،  مدتي  در اندك  تكثر کردند تا بدانجا که کنند، مي

  او بیشتر و بیشتر شدند و این  گوسفندان  ، باز هم رفت  صحرا بیرون  به  آنها از مدینه با

،  ، سرانجام دورتر رفت  مدینه  وحوش از حول  او باز هم  بود که  فزوني  روبه  روند چنان

  در این . ای جنازه  به  شد و نه حاضر مي  ای نماز جمعه  به  نه  کار او بدانجا انجامید که

  بن بر ثعلبه  وای ای  ! حاطب بن بر ثعلبه  وای  ای»فرمودند:  صخدا  رسول  بود که  هنگام

 !». حاطب

  احشام و  اموال  زکات  آوری جمع  را برای  از اصحاب  دو تن ص حضرت  آن  سپس

خواستند تا  نیز آمدند و از او  نزد ثعلبه  و تند  فرستادند، آن  و نواحي  اطراف  ، به مردم

  جز جزیه  اید، چیزی گذاشته  نامش  شما زکات  که  : آنچه او گفت  را بپردازد ولي  زکاتش

  رسول  بازگشتند و چون  مدینه  دو به  سرباز زد. آن  زکات  ، از دادن گونه  بدین ! نیست

بر   وای  ای»بگویند، فرمودند:   سخني  ایشانبا   که از آن  را دیدند، قبل  ایشان صخدا

  کرد. یكي  نازل  وی  را درباره  آیه  سه  این  عزوجل  خدای  بود که  همان». ! حاطب بن ثعلبه

بر تو   : وای گفت  وی  آمد و به  نزد وی  رنگد را شنید بي  آیات  این  که  ثعلبه  از نزدیكان

  ثعلبه  بود که  گوید: همان مي  . راوی است  شده  نازل  آیه  ین... وا تو این  درباره ! ثعلبه  ای

: یا  کرد و گفت  تقدیم صخدا  رسول  را به  خویش  مال آمد و زکات   مدینه  به

 صخدا  . اما رسول کنم شما مي  تقدیم  اینک  که  است  من  مال  زکات  اهلل! این رسول
  . ثعلبه است  کرده  تو منع  زکات  از پذیرفتن مرا  عزوجل  خدای فرمودند:  وی  به  خطاب

  کرد، رسول  التماس  هرچه  افشاند ولي مي  کرد و بر سر خود خاك  گریستن  به  شروع
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از   نیز در عهد خویش  ، ابوبكر صدیق بعد از ایشان  نپذیرفتند. سپس  از وی صخدا

  ، درخالفت یرفتند و سرانجامنپذ  نیز از وی  و عثمان ، بعد از او، عمر نپذیرفت  وی

 مرد.  عثمان

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
 و بر عكس «ورزيدند  بخل  بخشيد، بدان  آنان  به  خويش  از فضل  چون  پس»

از  «برگشتند  كنان و اعراض»ندادند   را صدقه  از آن  بودند، چیزی  خورده  که  سوگندی 

 مصر بودند.  خویش  اعراض  بر این  که ، درحالي تعالي  حق  طاعت

  

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
  روي  كردند و از آن  را با خداوند خالف  خويش  وعده  كه آن  سزاي ، به در نتيجه»

  نفاق  كنند ـ پيامدهاي او را ديدار مي  كه  ـ تا روزي  گفتند، در دلهايشان مي  دروغ كه

  ، به دروغ  و دیگری  وعده  خلف  ، یكي است  دو دلیل  سزا به  این  پس «گذارد باقي را

  نفاق  های از نشانه  را دو نشانه  و دروغ  وعده  خلف صخدا  ، رسول جهت همین

  ر دلهایشانرا د  نفاق  ، پیامدهای بخلشان  سزای  به  متعال  خدای ! اند. آری کرده معرفي

کنند.یا  مي  مالقات  عزوجل  با خدای  که  ، روزی گذاشت  باقي  یامتمستمرا تا روز ق

 نفاقشان  گذارد زیرا سبب  باقي  پایدار در دلهاهایشان  ، نفاقي : بخل است  این  معني

 نبود.  جز بخل  چیزی 

  

 ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     
  زدن طعنه در مورد «داند را مي  نجوايشان خداوند راز و  كه»  منافقان «اند آيا ندانسته»

  هیچ  پس «غيبهاست  و خداوند داناي»  اسالم  و بر دین  ، بر یارانشانص بر پیامبراکرم

 ماند. نمي  مخفي  زند ـ بر وی سر مي  از منافقان  که  آنچه  جمله چیز ـ از

  

 



9119 

ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          

 ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ی   ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   
خود ـ   و رغبت  میل  به  را که  داوطلبي  ، مسلمانان : منافقان است  آمده  نزول  سبب  در بیان

و تمسخر   دادند، مورد طعن مي  نافله  صدقه  طور داوطلبانه ـ به  فرض  بر زکات  افزون

  صدقه  داوطلبانه را خود  از مال  ، چیز اندکي از مؤمنان  یكي  دادند و چون قرار مي

  از ایشان  و اگر یكي ! است نیاز بي  بس  وی  صدقه  گفتند: خدا از این مي  کرد، منافقان مي

ریا   فقط از روی  شخص  گفتند: این مي زنان  طعنه  کرد، باز هم مي  را صدقه  بسیاری  مال

شد:   نازل  بود که  ! همان است  خدا نبوده  برای  خالصانه  وی  و صدقه  کرده  چنین

  گيرند بر كساني مي  ند و عيبگير مي  عيب  در صدقات  مؤمن  بر داوطلبان  كه كساني»

  هم  اندك  مال  و آن «يابند نمي»  کردن  صدقه  را برای  چیزی «توانشان  اندازه  جز به  كه

:  عنيی «دهند را مورد تمسخر قرار مي  و آنان»  است  شان و زحمت  رنج دست  حاصل

کنند،  مي  بسیار انفاق  را که  کساني  کنند و هم مي  انفاق  کم  را که  کساني  ، هم منافقان  آن

:  یعني «كرد  خدا تمسخرشان»:  که  است  آنها این  سزای دهند؛ مورد تمسخر قرار مي

  و برايشان»دهد  مي  تمسخر جزایشان  و در برابر این  کرده  و رسوایشان  خوار و ذلیل

 . آخرت در «است  دردناك  عذابي

  

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 بر آنان هرگز خداوند «نخواهي  آمرزش  چه  بخواهي  آمرزش  آنان  براي  چه»

  یكسان  منافقان  برای صپیامبر  از جانب  آن  و عدم  خواستن : آمرزش آمرزد. یعني نمي 

  آمرزش  برایشان صپیامبر  را ندارند که  این  آنها شایستگي  که  جهت  بدان  است

  آنان  براي اگر هفتادبار»قرار دهد   را مورد مغفرت  آنان  سبحان  بخواهد، یا خدای

هرگز   سبحان  : خدای یعني «آمرزد را نمي  ، خداوند هرگز آنان كني  طلب  آمرزش

  زیاد، آمرزش و اصرار  بسیار و با پافشاری  دفعات  به  آمرزد، هرچند برایشان نمي  آنانبر

، عدد  اعراب  که  روست ازآن و ذکر عدد هفتاد  مراد، عدد هفتاد نیست  . پس بخواهي
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  كه  است  آن  سبب به»  بر آنان  نیامرزیدن «اين» برند کار مي به  کثرت  هفتاد را در مبالغه

  به  ، کفرشان آنان  آمرزش  عدم  : سبب یعني« اند ورزيده كفر  خدا و رسولش  به  آنان

:  یعني «را  فاسقان  و خدا گروه»  نیست  آمرزشي  کافران  برای و  است  وی  خدا و رسول

  فسق  سبب  به  زیرا آنان «كند نمي  هدايت»را   و فرمان  اطاعت از  خارج  متمردان

 شوند. برساند، نمي  مطلوب  آنها را به  که  راهي  یافتن  به  ، موفق خویش

  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  
 آنان «شدند  خدا شادمان  از رسول  خود پس  نشيني خانه  ، به گذاشتگان  برجاي»

  بارسول  ، آنها را از همراهي لعین  و شیطان  ، نفاق پروری ، تن ليتنب  بودند که  منافقاني

  در خانه  خواستند که  اجازه صخدا  لذا از رسول  بازداشت  تبوك  در غزوه صخدا

  و در مدینه  داده  اجازه  آنان  نیز به صخدا  جهاد نپیوندند. رسول  کاروان  بنشینند و به

از جهاد،   و تخلف صخدا  بعد از رسول  نشستن  ینبا ا  گذاشتند و آنان  برجاشان

 خدا جهاد كنند، كراهت  خود در راه  و جان  با مال  كه و از اين»شدند   شادمان

  ایمان  ، عدم و جان  بر مال  و بخلشان  از جهاد، حرص  نفرتشان  این  سبب «داشتند 

  برادران  به  منافقان «ويدنر  گرما بيرون  و گفتند: در اين»بود   و نفاقشان  واخالص

را  و همدیگر  نموده  جهاد سست  به  گفتند تا آنها را از رهسپردن  چنین  در نفاق  خویش

گفتند تا   مؤمنان  را به  سخن  کنند. یا این  سفارش  خدا و رسولش  با فرمان  مخالفت  به

:  یعني «اگر دريابند ، گرمتر است  جهنم  بگو: آتش»کنند   را در جهاد سست  ایشان  عزم

  آن  به  که  جهنم  آتش که  گریزید، درحالي مي  اندك  گرمای  از این  چگونه ! منافقان  ای

فرار   آن از  اکنون هم که   خواهید ماند، از آنچه  در آن  وارد خواهید شد و جاودانه

ناپذیر  و پایان  ينامتناه  است  گرمایي  دوزخ  زیرا آتش  تر است کنید، گرمتر و سوزان مي

  ابدی  خود را در مشقتي ، اندك   از مشقتي  ماندن  مصون  برای  که  یقینا کسي  پس

 . تر است جاهل  افگند، از هر جاهلي مي
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ۅ  ۉ  ...﴿:  آیه صخدا  رسول  که  است  آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

  دوزخ  بر آتش  هزار سال  سبحان  خدای»فرمودند:   گاه را خواندند، آن ﴾ۉ   ې

  گاه شد، آن  تاسرخ  برافروخت  دیگر بر آن  هزار سال  تا سپید شد، سپس  برافروخت

و   است  سیاه  همانند شب  دوزخ  شد لذا آتش  تا سیاه  افروخت  دیگر بر آن  هزار سال

 ».تاباند بر نمي  روشني  آن  های شعله

  

 گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک       
 بخندند و بسيار  اندكي»ها  و نافرماني  از معاصي «كردند مي  آنچه  سزاي به  پس»

 ، خواهند خندید و بسیار خواهند گریست  کم  در آخرت  : منافقان یعني «بگريند

  این خندیدند و و بسیار مي  و تمسخر گرفته  بازی  خود را به  در دنیا دین  که  گونه همان

 . و محتوم  طعيق  است  امری

  

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

 ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
 که این  دلیل «باز آورد  از آنان  گروهي  سوي به»  تبوك  از غزوه «اگر خدا تورا  پس»

  بودند که  از منافقان  زیرا کساني  آنان  همه  سوی به  از آنان(، نه  گروهي  سوی فرمود: )به 

اگر از  ! آری شدند.  از جهاد نادم  ماني و واپس  و از تخلف  کرده  توبه  خویش  از نفاق

در   همراهت «آمدن بيرون  از تو براي »  منافق  گروه  ، آن بعد ازآن «و»  بازگشتي  تبوك

نخواهيد شد و   رجخا  شماهرگز با من»:  آنان  به «خواستند، بگو  اجازه»  دیگری  غزوه

جهاد،   از شرف  محرومیت پس «نبرد نخواهيد كرد  دشمني  با هيچ  من  هرگز همراه

  که  است  جهت  بدان  ممنوعیت این  ، همچنان است  آنان  معنوی  مجازات  اولین

  بار به  زيرا شما نخستين»  است خیز برانگیز و فتنه  ، مفسده با مؤمنان  شان همراهي

،  : با بیماران یعني «نشينان با خانه  هم  اكنون  پس»  تبوك  در غزوه «شديد  اضير  نشستن

 «.بنشينيد»  بازماندند، در خانه  تبوك  غزوه  به  عذر، از رفتن  دلیل  به  که  زنان و کودکان
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

 ۉ  
  كه»  : ازمنافقان یعني «از آنان  يك  و هرگز بر هيچ»:  است  این  انمنافق  مجازات  دومین

شد،  مي  دفن  کسي  وقتي  بود که  قبال چنان «نايست  بميرد، نماز نگذار و بر سر قبرش

از   آیه  در این  کردند ولي دعا مي  ایستادند و برایش مي  بر سر قبر وی ص حضرت  آن

  ، چون پس  آن شدند. از  منع  بر وی  کردن منظور دعا  به  بر سر قبر هر منافقي  ایستادن

کردند، اگر از او  مي  سؤال  متوفي  شخصیت  شدند، در باره مي  فراخوانده  ای جنازه  به

 بها:  شأنكم»گفتند:  مي  نزدیكانش  به  گزاردند، در غیر آن شد، بر او نماز مي مي  ستایش

  شخص  بر جنازه عمر  گزاردند. همچنین نمي نماز  و بر آن» تان شما دانید و جنازه

  ، امین بر او نماز نگزارد زیرا حذیفه  یمان بن حذیفه گزارد تا نماز نمي  الحال  مجهول

  به  آنان  چراكه»  شناخت دقیقا مي  شان و هویت  نام  را به  بود و منافقان صراز پیامبر

  آن  منع  علت  است  این  پس «مردند  فسق  حال در او كافر شدند و  خدا و رسول

  حق  گونه . بدین بر سر قبر آنان  و ایستادن  منافقان  بر مرده  از نمازگزاردن ص حضرت

  نمود زیرا کافر گاهي  نیز وصف  فسق  کفر، به  به  نمودن  وصف را بعد از  منافقان  تعالي

  از اوصاف  که  و خباثت  ، جبن ، نیرنگ ، نفاق ، اما دروغ است پایدار  خویش  در دین

 . است  تر گردانیده تر و ناشایست را از کافر نیز زشت  منافق ، است  منافقان

  که  شنیدم  الخطاب از عمربن»گوید:  مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

نماز   خواندن  به صخدا  مرد، رسول  مدینه  منافقان  سرکرده  ابي بن اهللعبد  فرمود: چون

  ایستادند تا بر وی پا به  حاضر شدند و چون  وی  شدند و بر جنازه  دعوت  بر وی  جنازه

  گوینده  گزارید که نماز مي ابي بنهلل خدا عبدا  : آیا بر دشمن گفتم  ایشان  نماز بگزارند، به

و   شمردم و را بر ميا  ننگین  های و کارنامه  ایام  گونه بود؟ بدین  ... سخن ... و این این

  از من  دست عمر!  فرمودند: ای ، بسیار گفتم  کردند تا چون مي  تبسمص خدا  رسول

ٱ    ٻ  ٻ    ﴿:  شده  گفته  من  ، به ام شده  مخیر ساخته  تعالي  حق  از بارگاه  بدار، آخر من

هفتاد بار   یشان، اگر برا نخواهي  و چه  بخواهي  آمرزش  بر آنان  هچ:  » ﴾... ٻ  ٻ  پ 

از هفتاد بار   بیش  که  اگر بدانم  پس» آمرزد نمي  ، هرگز خداوند برآنان بخواهي  آمرزش
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  بر وی  گاه آن ! افزایم شود، قطعا بر هفتاد بار مي مي  وی  آمرزش  سبب  ام خواهي  آمرزش

  وی  تدفینایستادند تا از   بر سر قبرش  کرده  را مشایعت  وی  هنماز خواندند و جناز

ـ و   شدم  در شگفتصخدا  خود بر رسول  از جرأت  گوید: من مي عمر شدند.  فارغ

 بیش  زماني  اندك  خدا سوگند که  به  داناترند ـ ولي  گویم مي  آنچه  به  خدا ورسولش

. بعد ﴾ ...ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ﴿شد:   نازل  دو آیه  این  که  نگذشت 

 ».نگزاردند  نماز جنازه  منافقي  بر هیچ صخدا  رسول  از آن

  که  هست نیز  حقیقت  ، مقابلتا بیانگر این بر منافقان  از نمازگزاردن  عزوجل  خدای  نهي

  آمده  شریف  حدیث در  که باشد چنان مي  مؤمنان  قربتها در حق  از بزرگترین  نماز جنازه

قیراط   یک  برایش حاضر شود،  بر میت  زاردنتا نماز گ  جنازه  به  هر کس: » است

از ». قیراط است دو  بماند، برایش  وی  دفن  تا هنگام  و هر کس  )پاداش( است

آنها همانند   کوچكترین» ؟ فرمودند: دو قیراط چیست  آن  شد که  پرسیده صخدا رسول

  فضیلت  هب  راجع  عثمان  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین». احد است  کوه

شدند،  مي  فارغ  مرده  از دفن  چون صخدا  : رسول است  آمده  بر سر قبر مؤمن  ایستادن

  بخواهید و برایش  آمرزش  برادرتان  برای»فرمودند:  ایستادند و مي مي  بر سر قبرش

 ».گیرد قرار مي  پرسش مورد  اکنون کنید زیرا او هم  مسئلت  پایداری

  

 ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ 
 خواهد خدا مي  كه  نيست  نيندازد، جز اين  شگفت  تو را به  آنان  و فرزندان  و اموال»

تفسیر  «رود  كفر بيرون  در حال  كند و جانشان  در دنيا عذاب  آن  وسيله  آنها را به

 تكرار»گوید:  مي  تكرار آن  در حكمت  . نسفي ( گذشت77)  در آیه  کریمه  آیه نظیر این

  که  حال باشد، در عین  را در نظر داشته  معني  این  همیشه  تا مخاطب  تأکید است  برای  آن

  بیانگر سومین ، آیه  این  که آن  خود را دارد، از جمله  خاص  خود پیام  در جای  هر آیه

 ».است  منافقان  معنوی  مجازات
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ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

 خب  مب   
 «شود نازل»  است» برائه»  سوره  ، یعني سوره  : مراد همین قولي  به «اي سوره  و چون»

  علیه «جهاد كنيد  با پيامبرش  آوريد و همراه  خداوند ايمان  : به كه»  مضمون  بدین

رؤسا و  ، یا و مكنت  وتو ثر  مال  : صاحبان یعني «توانمندانشان» خدا  دین  دشمنان

 خواهند و مي  از تو عذر و اجازه»  آنهاست  سوی به  مردم  چشم  که  بزرگانشان

 ماندگان  ما با برجای  که  بده  : اجازه یعني «باشيم  نشينان ما با خانه  گويند: بگذار كه مي

  جنگ با تو در  و از همراهي  گیر بنشینیم زمین  ضعفا و بیماران  ؛ همچون معذور از جنگ 

 . باشیم  معاف

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  
 و بیماری  نفاق  سبب  : آنها به یعني «باشند  نشينان با خانه  شدند كه  راضي  اين  به»

  رسول سر  پشت  که ، ابا نورزیدند از این است  در دلهایشان  که  و جبني  و شک  باطني 

  و بردلهايشان»بمانند   کنند، باقي مي  جانشیني  ها از مردان در خانه  که  با زناني صخدا

  در نتيجه» اند کرده  را انتخاب  خود کفر و نفاق  رو که  از آن «است  شده  مهر زده

از   تخلف و در  و سعادتي  رستگاری  بفهمند؛ در جهاد چه  که «ندارند  درك  قدرت

 . است  هنهفت  و شقاوتي  نابودی  جهاد؛ چه

 

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ڤ  ڤ  ڤ  
جهاد   بهتر از آنانند، به  که  کردند، کساني  از جهاد تخلف  منافق  گروه  اگر این «ولي»

 خود  و جانهاي  اند، با اموال آورده  با او ايمان  كه پيامبر و كساني»:  بپاخاستند؛ یعني

خوبیها   همه  : شامل خیرات «است  آنان  براي  خيرات  ههم  جهاد كردند و اينانند كه

  زنان : ؛ خیرات قولي  گیرد. به را دربر مي  و دنیا همه  دین  ، منافع بنابراین  هاست ونیكي
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  نایل  هر مطلوبي  به  که «رستگارانند  همان  گروه  و اين»اند  آرا در بهشت تن  خوبروی

 نگرداند.  محروم  فوز عظیم  ما را از این  که  کنیم مي  مسئلت  عزوجل  شوند. از خدای مي

  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  
  آن  و ساختمانهای  درختان «از زير  كه  است  كرده  آماده  باغهايي  آنان  خداوند براي»

 «.است  زرگب  رستگاري  همان  اند. اين جاودانه  و در آن  است  نهرها روان»

  

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ    چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 ڑ  ڑ  ک    ک  
گوید؛  مي  جهاد سخن  به  در مورد عذر نرفتن  آید که مي  از آیات  دیگری  مجموعه  سپس

  این  بیان  ؟ و از خالل نیست  صحیح  وقت  و چه  عذر صحیح  این  وقت  چه  که این

نزد تو   اعرابي  و معذران»:  شویم آشنا مي  منافقان  و اوصاف  نفاق  طبیعت  ، ما به موضوع

  عذر پیش  که  است  معذر: کسي «شود  داده»جهاد   ترك« اجازه  آنان  آمدند تا به

عذر و  ، عرب  نشینان از بادیه  : گروهي ندارد. یعني  عذری  واقع افگند، اما در مي

جهاد را   به  نرفتن  اجازه  آنان  به صخدا  رسول کشیدند تا  پیش  نادرست  هایي بهانه

  عذرخواهي  بدون  بلكه  نكرده  مطرح  عذری  هیچ  بودند که  دیگری  گروه  بدهند ولي

خدا   به  كه وكساني»بودند   اعراب  منافقان  آنان  ورزیدند، که  نشستند و از جهاد تخلف

بر  صخدا  رسول با  که ا وجود آنو ب «نشستند  گفتند، در خانه  او دروغ  و رسول

کردند   تصدیق  نه آوردند و  ایمان  بودند، اما نه  کرده  بیعت  و اطاعت  شنوی حرف

  شد که  نمایان  حقیقت  ، این عذری  هیچ  کردن  مطرح  از جهاد بدون  ، با تخلفشان بنابراین

 اند. نیز دروغگو بوده  بر ایمان  آنها در بیعت

 بودند:  گروه  از جهاد سه  متخلفان  پس

 ، از جهاد بازماندند. واقعي  عذری  داشتن  سبب به  که  ـ کساني 1

  اساسي بي  جهاد، عذرهای  به  اما در نرفتن  نداشته  عذری  هیچ  که  ـ کساني 1

 خواستند.  نشستن  افگندند و اجازه پیش
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  گروه  سه  بدترین  اینان  ستند، کهخوا  نشستن  اجازه  داشتند و نه  عذری  نه  که  ـ کساني 1

 بودند.

 عذرتراش  متخلف  نشینان از بادیه  کافران  : به یعني «از آنان  كافران  به  زودي  به»

 «.خواهد رسيد  دردناك  عذاب»پروا  بي  کنندگان  غیرمعذور و تكذیب 

 از قبیله  گروهي  هدربار  آیه  گوید: این مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  اسحاق ابن

 شد.  غفار نازل بني 

 

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

 ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
،  واقعي  عذری  داشتن  سبب  و به  حق  به  کساني  چه  دارد که مي  بیان  خداوند متعال  گاه آن

و بر »کودکانند  و  زنان  که «نيست  گناهي  هيچ  نانبر ناتوا»کنند:  مي  از جهاد تخلف

و   ، لنگان ، نابینایان فرتوت  ، پیران مزمن  : بیماران مراد از آنان «نيست  گناهي  هيچ  بيماران

  که  دلیل  این  ، به از جهاد نیست  درتخلف  ایراد و گناهي  هیچ  : بر آنان آنانند. یعني  امثال

  به  شود. سپس مربوط مي  و جسم  بدن  به عذرها  و این  است  جهو مو  واقعي  عذرشان

  كه و بر كساني»فرماید:  و مي  بدن  به  گردد نه برمي  مال  به  پردازد که مي  عذرهایي  بیان

  باوجود داشتن  پس «نيست  گناهي  كنند، هيچ  خرج» جهاد  در راه «يابند تا نمي  چيزي

  به»  نیست  فرض  و برایشان  ساقط بوده  جهاد از آنان ، ای ليیا ما  معاذیر بدني  چنان

  برای  و خیرخواهي  نصیحت «كنند  خيرخواهي  خدا و پيامبرش  براي  كه شرط آن

با   که  اموری  و ترك  وی  شریعت  به  ، عمل وی  به  آوردن از: ایمان  است  عبارت خدا

  ، محبتخدا  بندگان  به  خواهيخیر  که  نیست  وشكي  است  مخالف  شریعتش

  به  دشمنانشان  نكردن  در امر جهاد و یاری  برایشان  خیراندیشي ، وی  راه  مجاهدان

و   . اما نصیحت است خدا  برای  خیرخواهي  معني  شامل  اول  ، درقدم از وجوه  وجهي

در   شان اعت، اط ایشان  نبوت  از: تصدیق  است  عبارت صپیامبر  برای  خیراندیشي

، ص حضرت  آن  با دوستان  و دوستي  کنند، مواالت مي  امر یا نهي  بدان  که  هرآنچه
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 بعد از  شان سنت  و احیای ص حضرت  آن  و تعظیم  ، محبت ایشان  دشمنان با  دشمني

 . و امكان  سعي  و با همه  توان  با تمام  شان رحلت

  است  ، نصیحت همانا دین»فرمودند:  صاخد  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  وخیرخواهي  ! نصیحتهللا  گفتند: یارسول  را تكرار کردند. اصحاب  جمله  بار این  و سه

  پیشوایان  و برای  و پیامبرش  کتاب  خدا، برای  ؟ فرمودند: برای کسي  چه  برای

: بر  یعني «نيست  هيرا  هيچ  بر نيكوكاران»». آنان  و عامه  )زمامداران( مسلمانان

و   جهاد نیست  به  نرفتن در  و عقابي  ایراد و عتاب  ، هیچ و خیرخواه  خیراندیش  معذوران

  انگیزه  به  ، نه آنان  از سوی جهاد  ترك  که این  سبب ، به است  مترتب  جهاد برایشان  ثواب

  مهربان  و خدا آمرزنده»  است  بوده  وجود عذر موجهي  سبب  به  بلكه  آن  به  رغبتي بي

  که  کساني  آمرزد و به اند؛ مي کرده  عذر از جهاد تخلف  سبب  به  که  لذا بر کساني «است

 . است  هستند، مهربان  وی  رحمت  مستحق

  ، درباره آیه  اول  : بخش است  و گفته  کرده  نقل  نزول  دو سبب  کریمه  آیه  کثیر برای ابن

  مزینه  بن مقرن بني  ، درباره دوم  ـ و بخش  عمرو مزني عائذبن  ز جملهـ ا  جسمي  معذوران

 شد.  گرفتند؛ نازل  لقب» گریندگان :  بكاءون»  از انصار که  و غیر آنان

  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 بر مرکبها، «كني  تو آمدند تا سوارشان  يشپ  چون  كه  بر كساني  نيست  و نيز گناهي»

 «كنم  سوارتان  تا برآن  كنم پيدا نمي  : چيزي گفتي»جهاد رهسپار شوند   به  که این  برای

  كه برگشتند؛ درحالي»  و در نتیجه  کني  سوارشان  بر آن  که  نیافتي  : تو مرکبي یعني

  کردنتان سوار  برای  ای : وسیله تيگف  آنان  به  چون «بود  سرشار از اشك  چشمانشان

چرا   كه اين  از اندوه»بودند   و ناالن  گریان  برگشتند که  از نزد تو درحالي ! یابم نمي

 در نزد تو.  در نزد خود و نه  نه «كنند  راه  خرج  يابند كه نمي  چيزي

  عمومي  بسیج  تبوك  غزوه  برای ص پیامبراکرم  چون  از انصار بودند که  گروهي  ایشان

شود   قرار داده  در اختیارشان  سواری  آمدند و خواستند تا وسیله  کردند، نزد ایشان  اعالم
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  قولي  خواستند. به  راه  توشه صاز پیامبر  : ایشان قولي  گردند. به  غزوه  آن  عازم  که

  شریف  نخواستند. در حدیث  چیز دیگری  هیچ  ، جز کفشصاز پیامبر  دیگر: ایشان

همانا »در جهاد فرمودند:   کنندگان شرکت  به  خطاب صخدا  رسول  که  است  آمده

را   راهي  پیمایید و هیچ را نمي  ای وادی  هیچ  اید که گذاشته  برجای  را در مدینه  مرداني

ـ   بیماری  روایتي  را عذر ـ و به  ایشان شریكند،  با شما در پاداش  که روید، مگر این نمي

 ».در جهاد بازداشت  ز مشارکتا

در   برایشان روند و شمار مي به  معاذیر حقیقي  دارای  مجموعا چهار گروهند که  آنان  پس

 . نیست  گناهي  از جهاد هیچ  تخلف

  

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
جز »نیستند:  معذور  وجه  هیچ  به  پردازد که مي  هيگرو  حال  بیان  به  خداوند متعال  گاه آن

  كه با اين  كه  است  بر كساني»، فقط  و ایراد و مؤاخذه  عتاب «راه  كه  نيست  اين

از تو »  هم آن یابند، با جهاد مجهز کنند، مي  به  خود را بدان  را که  ای و وسیله «توانگرند

  نشين خانه  با زنان  اند كه شده  راضي  اين  به»از جهاد   در تخلف «طلبند مي  اجازه

  ، در نتيجه است  مهر نهاده  و خدا بر دلهايشان»هستند   نشین خانه  : زنان خوالف «باشند

را بر   تا آن  است  درآن  سودشان  را که  آنچه «فهمند نمي»  مهر نهادن  این  سبب به «آنان

 دهند.  ترجیح ، است  و زیانشان  خسران  مایه  که  آنچه

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  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  ڦ  
  ، از حال جمله  این «آورند شما عذر مي  باز گرديد، براي  آنان  سوي به  كه  هنگامي»

  هنگام در  زودی آنها به  دهد که خبر مي  ند، چنینماند باقي  در مدینه  که  متخلفي  منافقان

  عذر پیش  خود در جهاد نزد آنان  مشارکت  ، از عدم تبوك  از غزوه  مؤمنان  بازگشت
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شما را در  : یعني «كنيم شما را باور نمي  هرگز سخن  بگو: عذر نياوريد كه»آورند  مي

 . کنیم نمي  تصدیق  عذآوریتان  این

  بعضي همانا خداوند ما را از»فرماید:  ، مي کرده  را بیان آنها  نكردن  صدیقت  سبب  گاه آن

  خدای  که  پذیریم نمي  جهت  را بدان  : عذرتان یعني» گردانیده  شما آگاه  از خبرهای

  ما به  اینک هم و  کرده  آگاه  معاذیرتان  بودن  دروغ  ، ما را به وحي  از طریق  عزوجل

  ، که در آینده «ديد شما را خواهند  او عمل  و خدا و رسول»  واقفیم شما  حال  حقیقت

  سوي به  گاه آن»دارید یا خیر  برمي  هستید، دست  بر آن  اکنون هم  که  آیا از شر و فسادی

شويد و شما را  مي  باز گردانيده»  است و تعالي  تبارك  خدای  که «و آشكار  نهان  داناي

از شما صدور   که  و نیتي  و عمل  قول هر  زیرا او به «دهد بر ميكرديد خ مي  از آنچه

و در   کردید ـ داناست تظاهر مي  بدان  که  آنچه داشتید، یا مي  نهان  که  از آنچه  ـ اعم  یافته

 دهد. مي جزا  آن  ، شما را در قبال نتیجه

 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

 ڎ    ڍ  ڌ   ڌ   ڎ
 «خدا سوگند خواهند خورد  نزد شما به  زودي باز گرديد، به  آنان  سوي به  چون»

 مؤکد خواهند  دروغ  اند، با سوگندهای آورده  را که  اساسي بي  عذرهای  زودی به : یعني

 این  دروغین  سوگندهای  از آن  شان : هدف یعني «نظر كنيد صرف  تا از آنان»  ساخت

جهاد،  از  تخلفشان  سبب  نظر کنید و به درگذرید و صرف  از آنان  مؤمنانشما   که  است 

اظهار   از آنان ، ننمایید و در عوض  از آنان  بازپرسي  و هیچ  نكرده  شان و مؤاخذه  سرزنش

، از  کرده  طردشان و  : ترك یعني «رو بگردانيد  از آنان  پس»کنید   و خشنودی  رضایت

  و تمام «پليدند  آنان  چراكه»نكنید   رضایت  اعالم  و از آناندر نگذرید   گناهشان

پند و ارشاد   پذیرش  ، دیگر اهلیت علت  این  به  پس  است  پلید و زشت  اعمالشان

  تنها برخوردی ، هشدار در مورد پرهیز از شر را ندارند بنابراین  خیر و دریافت  سوی به

  آنچه  سزاي  و به»باشد  مي  حالشان به  انش ، واگذاشتن آنهاست  سزاوار شأن  که

 «.است  دوزخ  كردند، جايگاهشان مي
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 ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      ڳ   
از  آنها  حقیقي  : هدف یعني «خشنود گرديد  كنند تا از آنان شما سوگند ياد مي  براي»

  به  تان دشمني ، سازد و بنابراین  راضي شما را  تا سوگندهایشان  است  این  سوگندخوردن

و   حال  به  کمک برای «خشنود شويد  اگر شما از آنان  پس»نرساند   زیان  دنیایشان

  فاسقان  خدا از گروه قطعا»  ، بدانید که است  نیز همین  آنان  خواسته  که چنان  وضعشان

 «.شود خشنود نمي

  راضي زیرا  است  از منافقان  بودن  و راضي  نودیاز خش  مؤمنان  ، نهي تعالي  باری  هدف

  آن  مؤمني  هیچ هرگز  که  است  ، کاری نیست  راضي  از آنان خداوند  که از کساني  بودن

  نشود که  پنداشته  شد تا چنین  کار گرفته به  جهت  تعبیر بدان  دهد. این نمي  را انجام

 . نیز هست  متعال  خدای  رضای  ، مقتضي از منافقان  مؤمنان  رضای

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
تر،  سخت  دلهایي  زیرا آنان  از دیگران «ترند سخت  ، در كفر و نفاق عرب  نشينان باديه»

  کتابهای  پذیرش از  ، آنها باالطبع تر دارند بنابراین خشن  تر و زبانهایي درشت  هایي طبیعت

مشعر بر   که  است  شده  روایت  احادیثي  که دورترند. چنان  وی  پیامبران  و پیامهای  الهي

  عنها کههلل ا رضي  عائشه  روایت  به  وارده  شریف  حدیث  ، از جمله است  حقیقت  این

  بودند، آنها از یاران  آمده صخدا  نزد رسول  عرب  نشینان از بادیه  فرمود: گروهي

گفتند:  ! فرمودند: آری  بوسید؟ یاران مي را  پرسیدند: آیا شما کودکانتان صخدا  رسول

فرمودند:  صخدا  اثنا رسول  در این ! بوسیم نمي را  ما کودکانمان  خدا که  وگند بهس  ولي

  توانم مي  چه  ، من است  برداشته  و مهر را از دلهایتان  رحمت  عزوجل  خدای  وقتي»

، شهرهایند  ساکن  که  عرب  از قوم  کساني  عربند. پس  ازقوم  بادیه  : ساکنان اعراب!».  بكنم

 شوند. مي  نامیده» اعرابي»دارند،   و صحرا سكونت  در بادیه  که از آنان  و کساني» عربي»

 خدا بر پيامبرش  را كه  حدود شريعتي  كه اين  سزاوارترند به»  عرب  نشینان بادیه «و»

 و خدا»  وحي  و از دیار نزول انبیا  از اماکن  دوریشان  سبب  به «ندانند،  كرده  نازل 
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  فرصت و  در امهال  است  حكمت  ، صاحب احوالشان  به  داناست «است  حكيم  داناي

 . آنان  به  دادن

از  خداوند  بود که  نشینان بادیه  و سنگدلي  خویي درشت  سبب به»گوید:  کثیر مي ابن

 ».برانگیخت شهرها  را از مردم  پیامبران  بلكه  برنینگیخت  ریپیامب  آنان

  

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ٴۇ  
  راه در «كنند مي  را انفاق  آنچه  هستند كه  كساني»  نشینان : از بادیه یعني «و از اعراب»

  است  برایشان  خسارتي  این  اند کهباور   خود و بر این  برای «شمارند مي  تاوان» خدا

:  دائره «برند مي شما دوائر را انتظار  و براي»کنند  مي  انفاق  ریا و تقیه  فقط از روی  پس

شود.  مي  دگرگون بال  به  نعمت  در آن  که  روزگار است  بار و تقلب آمد مصیبت پیش

  برود و آن  شما از میان  تا غلبهکشند  را مي  روزی  شما انتظار چنین  برای  اینان ! آری

 خود را نپردازند.  اموال  ، زکات وقت

  تحقق  به  خبر قرآني  این  مصداق صخدا  رسول  بعد از درگذشت  که  ذکر است  شایان

 . است  کریم  قرآن  غیبي  از معجزات  ای ، معجزه آیه  این  پس  پیوست

آمد  پیش و بال و هر  و عذاب  و شكستشر   ناگوار؛ چون  های و حادثه «پيشامد بد»

  که  رخدادی  خود را با آن  نفرین  خداوند متعال  گونه بدین «باد  آنان بر»  ناگوار دیگری

  که  آنچه  به «شنواست و خدا»بردند، همانند گردانید  انتظار مي  مسلمانان  آنها در حق

 دارند. مي  پنهان  در ضمیر خویش  که  آنچه  به «داناست»گویند  مي

  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

 ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ ىئ  ىئىئ  ی   
 خدا و روز آخرت  به  اند كه كساني»  نشینان : از بادیه یعني «ديگر از اعراب  و برخي»

  در راه «كنند مي  اقرا انف  و آنچه»هستند   نشینان از بادیه  دوم  گروه  اینان «دارند  ايمان 
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  آن  سبب  به  انسان  که  : آنچه قربات «شمارند نزد خدا مي  تقرب  سبب» خدا

  نیک  : دعاهای یعني «پيامبر را  و صلوت»جوید   و نزدیكي  تقرب خدا به

  به  رو که  شمارند، از آن مي  سبحان  نزد خدای  تقرب  پیامبر را نیز مایه  خواهي وآمرزش

 «اين  گمان بي  كه  باش  آگاه»دارند   راسخ  نیرومند و باوری  ایماني  پیامبرش و خدا

و   مقبول «است  قربتي» صپیامبر  خواهي و نیز دعاها و آمرزش  و صدقاتشان  انفاق

  در جوار رحمت را  خدا ايشان  زودي به»  متعال  نزد خدای« آنان  براي»  شده پذیرفته

از   که  و آنچه  مؤمنان با  است  وی  : محبت پروردگار متعال  رحمت« آورد در مي  خويش

و  «است  خداوند آمرزنده همانا»کند  مي  عنایت  ایشان  به  آخرت  خیر دنیا و بهشت

 پذیرد. را مي  گان مایه اندك  وکوشش  و تالش «است  مهربان»پوشاند  را مي  مقصران  عیب

 

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

 ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
و   : پیشگامان از مهاجران  االولون  سابقون «و انصار  از مهاجران  االولون  و سابقون»

آنها   سابقه  اند، یعني نماز خوانده  هر دو قبله  به  اند که از اصحابي  نخستین  کنندگان سبقت

شاهد  اند که اند. یا کساني را دریافته  هر دو قبله  سد کهر مي  عهدی  به  در اسالم

،  ترتیب  اند به چهارگانه  خلفای  شان اند؛ و بهترین» بدر»  اند. یا اهل بوده» الرضوان بیعت»

، »احد»  مجاهدان  ، سپس»بدر»  اهل  گاه ، آن»مبشره  عشره»از   مانده  باقي  تن  شش  سپس

  پیشگاماني  از انصار: نخستین  االولون  وسابقون». حدیبیه»در » نالرضوا بیعت»  اهل  گاه آن

  اند، که  کرده  ، بیعت»و دوم  اول  عقبه  بیعت»در  صخدا  با رسول  از انصار هستند که

  كه و كساني»بود   ، هفتاد تن دوم  عقبه  و در بیعت  تن هفت  اول  عقبه  در بیعت  تعدادشان

  پیشگام  پیشروان  از نخستین  که  : کساني یعني «اند كرده  پيروي  از آنان  با نيكوكاري

  آنانند؛ از صحابه  آیندگان و از پي  روان  دنباله  اند. ایشان کرده  مهاجر و انصار، پیروی

  از نخستین  که آیند، در صورتي مي  اند، یا تا روز قیامت آمده  از ایشان بعد  که  و تابعیني

  ! همین کنند. آری  در کردار و گفتار پیروی  ، با نیكوکاری و دعوت  دین  پیشگامان

 خدا از ايشان»:  هستند که  آنان  راستین  و انصار و پیروان  از مهاجران  نخستین  پیشگامان
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  برآنان و  در گذشت  و از تقصیراتشان  را پذیرفت  و عباداتشان  و طاعات «خشنود شد 

  آنان  به  خویش  از فضل  که  بر آنچه «از او خشنود شدند نيز  و ايشان»  نگرفت  خشم

با   همراه «آنان  و براي»سرازیر کرد   بر آنان  خویش  و دنیوی  دیني  عطا کرد و از نعمت

  در آن  ،هميشه است  نهرها روان  از زير آن  كه  كرده  آماده  باغهايي»  خویش  رضای

 «.بزرگ  كاميابي  همان  است  جاودانند، اين

  رستگاری و  بهشت  به  منان  خدای  از سوی  است  و بشارتي  و مژده  ، گواهي آیه  این  پس

  بخش  مژده  آیه  این  که چنان صپیامبر  از اصحاب  و پیشگامان  پیشروان  برای  در آخرت

قرار مقتدا و الگو  خود  را برای  و ایشان  بوده  ایشان  رهرو راه  که  نیز هست  کساني

 دهند. مي

داد،   و فضیلت  برتری  را بر دیگر مسلمانان  داران سابقه  متعال پروردگار  که این  دلیل

 . است  و انتشار آن  از غلبه  و قبل  اسالم  ضعف  در دوران  و انفاقشان  همانا ایمان

  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ  

 ڌ   ڌ  ڎ     ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    
 از  بیشتری  ما زوایای  به  که  شویم روبرو مي  از آیات  دیگری  در اینجا با مجموعه

  روشن را نیز  مؤمنان  ، اوصاف و در مقابل  ساخته  را روشن  منافقان  و روشهای  اوصاف

،  گروه این «اند شما هستند، منافق  پيرامون  كه  نشيناني از باديه  و برخي»کند:  مي

  مردماني «مدينه  از اهل  و نيز بعضي»داشتند   سكونت  مدینه  پیرامون  بودند که  منافقاني

  کسب  مهارت  در آن ، کرده  پایداری  : بر نفاق یعني «اند خو گرفته  بر نفاق»  اند که منافق

ذکر   اند. شایان  نگشته  منصرف  دهند و از آن مي  نشان  سرسختي  و شدیدا بر آن  نموده

  نیز مخفي صخدا  بر رسول  حتي  نفاقشان  تا بدانجا بود که  در نفاق  مهارتشان  که  است

  : ای یعني «شناسيم را مي  ، ما آنان شناسي رانمي  تو آنان»  سایر مؤمنان  رسد به  ماند، چه

رند و ماه  در نفاق  ؛ زیرا آنان شناسي نمي  و اعیانشان  اشخاص  را به  تو آنان !صمحمد

  که  طوری گزینند به مي  گردد، دوری  در ایمانشان  و شبهه  شک  موجب  که  از آنچه

ما »  آشكار نیست  بر دیگران  سبحان  خدای  جز برای و  مانده  مخفي  بر انسان  نفاقشان
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و   رسوا ساختن  ، یكي مراد از دوبار عذاب «كنيم مي  را دو بار عذاب  آنان  زودي به

: مراد از دو  قولي  . به است  در آخرت  نمودنشان  عذاب  و دیگری  نفاقشان  دنکر برمال

  قبر است  عذاب  و دیگری  و اوالد و جانهایشان  بر اموال  مصایب  نزول  ؛ یكي بار عذاب

در   اسفل  درك  سوی : به یعني «شوند مي  بازگردانيده  بزرگ  عذابي  سوي به  گاه آن»

 . دوزخ

  

 ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ      ڎ  ڈ  ڈ
از   تخلفشان  پردازد که مي  از متخلفان  دیگری  گروه  حال  بیان  به ، خداوند آیه  در این

هستند   ديگراني و»:  است  بوده  با ایمان  همراه  گناهي  بلكه  نبوده  نفاق  انگیزه  جهاد، به

امر   در واقع  که دیگرند  گروهي  مدینه  : از اهل یعني «كردند  ترافخود اع  گناهان  به  كه

کار خود   بعدا از این کردند و  تخلف  عذر موجهي  هیچ بي  تبوك  اما از غزوه  بوده  مؤمن

  کشیدن پیش  ، بهصخدا  رسول نزد  خویش  تخلف  توجیه  برای  شدند ولي  پشیمان

  برآنان خداوند  امیدوار بودند که  در عوض  لكهب  نگشته  متوسل  دروغین  عذرهای

  به  بودند؛ از پایبندی  داده  قبال انجام  را که  : اعمالي یعني «را  نيك  عملي»پذیر شود  توبه

  بد است  ديگر كه  با عمل»  جهاد در سایر غزوات  به  و رفتن  اسالم  های و برنامه  احكام

بد   عمل  بار دیگر این یک  ایشان  . ولي است  تبوك  غزوه زا  مراد: تخلفشان «اند درآميخته

  از آن  شان بد و توبه  عمل  آن  به  از: اعترافشان  عبارت  کردند که  دنبال  نیكي  را با عمل

  ، خود توبه گناه  به  زیرا اعترافشان «را بپذيرد  آنان  خداوند توبه  كه  است  نزديك»  است

  آمرزد و بر بندگانش را مي  گناهان «است  مهربان  ند آمرزندههمانا خداو كه»  است

 بخشد. مي  بزرگوارانه

 از  و گروهي  ابولبابه  در شأن  کریمه  گوید: آیه مي  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  چون کردند و  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  از همراهي  شد که  نازل  یارانش

سوگند  ، مسجد بسته  ستونهای  خود را به  بازگشتند، آنان  تبوكاز  ص حضرت  آن

  از نزول کند. و بعد  دیگر نباید از ستونها بازشان  کسي صخدا جز رسول  خوردند که
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  آیه  حكم  مسجد باز کردند. ولي  را از ستونهای شخصا آنها صخدا  ، رسول آیه  این

 . است  خطاکار، عام  مؤمنان  همه  درباره  کریمه

  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
  ادای ، : مراد از آن قولي  باشد. به  گناهانشان  کفاره  که «بگير  اي صدقه  آنان  از اموال»

  گروهي  این  مخصوصا از سوی  صدقه  دیگر: مراد؛ دادن  قولي  . به است  فرض  زکات

  خویش  اموال  شان توبه  اند زیرا آنها بعد از پذیرش کرده  اعتراف  انگناهانش  به  که  است

را  ص حضرت  شد و آن  نازل  آیه  این  بود که  کردند، همان صخدا  رسول  را تقدیم

، یا  زکات «آن تا آنها را با»ـ دستور داد   آن  کل  ـ نه  از اموالشان  بعضي  گرفتن  به

  اثر گناهي  بردن  بین تطهیر: از «سازي  و پاكيزه  پاك»  یریگ مي  از آنان  که  ای صدقه

 . است  پاکسازی  در این بیشتر و کاملتر  : افزودن بود. تزکیه  شده  دامنگیر آنان  که  است

هرچند در  شود، محو مي  آن  وسیله  به  زیرا گناه  است  صدقه  بر فضیلت  دلیل  کریمه  آیه

 از جهاد باشد.  فمانند تخل  خود به  بزرگي

  دعای  آنان  حق ، در از اموالشان  صدقه  این  : بعد از گرفتن یعني «دعاكن  آنان  و براي»

  دهنده  ، درحق آن  گرفتن  هنگام  به  صدقه  گیرنده  که  است  ، سنت جهت  . از این خیر کن

  آرام  بدان  روان  هک  : آنچه سكن «است  سكني  آنان  تو براي  زيرا دعاي»دعا کند   صدقه

و   گناه به  اعتراف  ، یا شنوای دعایت  شنوای« داناست  و خدا شنواي»گیرد   و اطمینان

وجود   بر گناه  پشیماني و  از اندوه  در نهادشان  که  آنچه  به  ، داناست است  آنان  دعای

 دارد.

آوردند،  مي صخد  را نزد رسول  قومي  زکات  چون»گوید:  مي  اوفي ابي بنهلل عبدا

 ».کردند... دعا مي  برایشان صخدا  رسول

  

 ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
آيا » فرماید: مي  برانگیخته  صدقه  و دادن  توبه  سوی به  رو آوردن  را به  ایشان  گاه آن

  اطاعت زیرا او از «پذيرد را مي  توبه  از بندگانش  كه  تنها خداوند است  اند كه ندانسته
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 «گيرد مي را  و صدقات»ندارد   ، پروایي عاصیان  و از معصیت  نیاز است بي  مطیعان

  به «است  پذير مهربان خود توبه  كه  خداست  كه»اند  آیا ندانسته «و»پذیرد  : مي یعني

 بداند؟.  و انابت  را در توبه  شان و راستگویي  صدق  که  کساني

و   است  آن  دهندگان و انجام  صدقه  عمل  برای  بزرگ  و تشریفي  داشت ، گرامي آیه  ینا

یا  صخدا  رسول  اختیارات  ، در حوزه و صدقه  توبه  پذیرفتن  که  است  معني  مفید این

باید فقط   دهندگان صدقه  باشد پس مي خداوند  فقط مخصوص  بلكه  نیست  دیگران

را   خداوند صدقه: » است آمده  شریف  باشند. در حدیث  داشته او را مدنظر  رضای

  را چنان  شما آن  برای  گاه آن گیرد، مي  راستش (بالکیف)  را با دست  و آن  پذیرفته

از   لقمه  یک  دهد تا بدانجا که مي  را پرورش  اسبش  از شما کره  یكي  دهد که مي  پرورش

 ».دشو احد مي  او، همانند کوه  صدقه

  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           

 وئ  ۇئ  
زودي  به  كنيد كه  عمل»:  کار و غیر ایشان توبه  گروه  این  به !صمحمد  ای «و بگو»

خیر   اعمال  سوی به  پس «شما خواهند نگريست  در عمل  و مؤمنان  وي  رسولخدا و  

نیكو  اگر  گردانید. و عمل  آالیش بي  عزوجل  خدای  را برای  مالتانریا بشتابید و اع بي و

  داناي  سوي به»  از مرگ  پس «زودي و به»شناسند  را مي  آن  باشد، مؤمنان  و شایسته

  بر وی چیز  هیچ  که  بزرگي  خدای  سوی : به یعني «شويد مي  و آشكار بازگردانيده  نهان

  پنهان  سازید، چه را آشكار  آن  ، چه است  یكسان  ها نزد وی نيدانست  و تمام  نیست  پنهان

، شما  برابر آن و در «خواهد كرد  داديد، آگاه مي  انجام  آنچه  شما را به  گاه آن»دارید 

 را جزا خواهد داد.

  درون از شما در  اگر یكي»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

خداوند   گمان دهد، بي  انجام  ، عملي ای روزنه  دارد و نه  دری  نه  که  منفذی بي  صخره

  در حدیث همچنین». خواهد افگند  بیرون  مردم  باشد ـ برای  که  را ـ هرچه  عملش

اگر   شود پس مي  عرضه  و عشایر متوفایتان  بر اقارب  همانا اعمالتان: » است  آمده  شریف
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گویند:  باشد، مي شوند و اگر غیر از این مي  شادمان  ا بدانخیر باشد، آنه  اعمالتان

 ».کردی ما را هدایت   که چنان  کني  شان تا هدایت  را نمیران  آنان بارخدایا!

  

 ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی   
  همچون  گوید که مي  سخن  مؤمن  از متخلفان  دیگری  ما از گروه  به  تعالي  حق  گاه آن

تأخیر   را به آنان  توبه  قبول نكردند و خداوند  و مجاهده  سعي  ، در توبه اول  گروه

  واگذاشته  الهي امر  به  هستند كه  و ديگراني»:  را پذیرفت  شان توبه  سرانجام  افگند ولي

  د، باقيقراردارن  در آن  که  اگر بر حالي «كند مي  را عذاب  آنان  كه  است  اند، يا اين

  اخالصي  به  شان توبه و در  کرده  راستیني  اگر توبه «پذيرد آنها را مي  و يا توبه»بمانند 

 یا دروغین  بودن  راستین به  داناست «است  حكيم  و خدا داناي»گردند   آراسته  تمام

 . ناز ایشا  توبه  پذیرش  تأخیرافگندن  در به  است  حكمت  ، صاحب ایشان  توبه  بودن 

 ، مالک بن  ؛ کعب نامهای از انصار به  تن  سه  : ایشان است  آمده  نزول  سبب  در بیان

 کردند و هرچند همانند  تخلف  تبوك  از غزوه  بودند که  ربیع بن و مراره  امیه بن هالل

  وبهت و در  مسجد نبسته  ستونهای  خود را به  بودند ولي  کار پشیمان  ، از این ابولبابه  گروه

  ماند. درآخر سوره  موقوف  الهي  فرمان به  ، کارشان حالتي  در چنین  نكردند پس  جدیت

 . را نیز پذیرفت  آنان  توبه  سرانجام خداوند  خواهد آمد که

  

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

 ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
  و به  نفوذی  از عوامل  گوید که مي  ما سخن  به  دیگری  از گروه  عالخداوند مت  آیه  در این

  رسانيدن  زيان  براي  مسجدي  كه  و آنهايي»اند:  دشمن» پنجم  ستون»معاصر،   اصطالح

  شخصي  رهبری  به  که بودند  ، منافقاني گروه  برسانند. این  زیان  مسلمانان  تا به «ساختند

» مسجد ضرار»  نام به  که بنا کردند  ، در جوار مسجد قبا مسجدی هبابوعامر را  نام به

 «و».  در میانشان  و آزارافگني  مؤمنان  به  رساندن قصد ضرر  : به . ضرارا: یعني گرفت  لقب

  اهل  جز تقویت  مسجد، قصدی  آن  ساختند زیرا از ساختن «كفر  براي»مسجد را   آن
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  منافقان  آن  گونه همین «مسلمانان  ميان  افگندن تفرقه  و براي»نداشتند   کفر و نفاق

،  حاضر نشوند و در نتیجه» قباء»، درمسجد »مسجد ضرار»  ساختن  بهانه  خواستند تا به

و   الفت  برنده  ، از بین اختالف  ، زاینده کارشان  این  شود، که  کم  مسلمانان  جماعت

  آن «و»  نیست  پوشیده  عاقلي  بر هیچ  ود کهب  خطرناکي ابعاد  چنان  و دارای  محبت

  : پیش یعني« از اين  پيش  كه كساني  براي  ساختن  كمينگاه»  مسجد را بنا کردند جهت

  همان  آنان  که «بودند  برخاسته  محاربه  خدا و پيامبر او به با»مسجد ضرار   از ساختن

  این  از بنای «خورند كه سوگند مي  البتهو »بودند   ابوعامر راهب  رهبری  ، به نفاق  گروه

.  نداشتيم»  مسلمانان  به  و مهرباني : ذکر خدا یعني« و خير  نيكي جز  هدفي»مسجد 

 سوگند خود.  در این «قطعا دروغگويند  آنان  دهد كه مي  خدا گواهي  ولي

در   بود که  خزرج  طایفه  از اشراف  ، مردی : ابوعامر راهب است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  رؤیاهای ، و ظهور اسالم  مدینه  به صپیامبر  بود و هجرت  شده  نصراني  جاهلیت

  پیوست  نفاق  جبهه  به  بود پس  ساخته  پریشان  قومش  و رهبری  او را در ریاست  شیرین

توانید  يم  و آنچه را بسازید  : مسجدتان گفت  منافق  گروه  آن  داد و به  تشكیل  و گروهي

  چنان  و از روم  دارم ـ را  روم  قیصر ـ شاه  آهنگ  کنید زیرا من  آماده  از نیرو و سالح

  . و چون کنم  بیرون  مدینه از  را با آن  محمد و یارانش  آورد که  را خواهم  لشكر عظیمي

و  آمدند ص، نزد پیامبر آن به  دادن  رسمیت  شدند، برای  مسجد خود فارغ  از بنای

سرد و   شبهای  و برای  و نیازمندان  معلوالن  را برای  ما مسجدی !هللا گفتند: یا رسول

  نماز اقامه  ما در آن  بیاورید و به شما تشریف   که  داریم  و دوست  ایم بنا نهاده  باراني

از سفر  هللشاءا و اگر ان  مسفر هست عازم   اکنون  فرمودند: من ص حضرت  کنید! آن

گزارد.   شما نماز خواهیم  مسجد برای  آمد و در آن  شما خواهیم  میان  ، به شتیمبازگ

کرد.   آگاه  و نیرنگشان  را از راز توطئه ص حضرت  شد و آن  نازل  وحي  بود که  همان

فرمودند:   ایشان  به  را فراخوانده  از اصحاب  تن از سفر بازگشتند، دو  چون  پس

  بزنید. آن  کنید و آتش  را ویران  ستمگرند، بروید و آن  آن  اهل  که  مسجدی  این  سوی به

بودند،   آن  در میان  توطئه  آن  طراح  منافقان  که رفتند و در حالي مسجد  آن  به  دو، شتابان

 از آنجا رفتند.  کردند و سپس  زدند و ویران  مسجد را آتش
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چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   

 ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
  در مسجد ضرار است  از نمازگزاردن صپیامبر  مراد: نهي «نايست  هرگز در آن»

» قباء»مسجد   که «شده  نهاده  بر تقوي  بنيادش  از روز نخست  كه  مسجدي  هرآينه»

سزاوارتر »  است  آن  روز تأسیس ﴾ڄ  ڃ    ڃ ﴿. مراد از  است ص : مسجدالنبي قولي  وبه

  نمازگزاردنت  حتي : اگر یعني «شوي  ايستاده»  : در مسجد تقوی یعني «در آن  كه  است

  در مسجدی ذکر خدا نماز و  به  ایستادنت  گمان بود، بي جایز مي  در مسجد منافقان

 دارند خود  دوست  اند كه مرداني ، در آن»، سزاوارتر بود  شده  تأسیس  بر بنیاد تقوی  که

خود در   ـ و بر پاکسازی  وضو وغسل  وسیله  ها ـ به پلیدی  از همه «سازند  را پاك

  و گناهان  از نجاسات «پاكيزگان و خداوند»، حریصند  آن  موجب  شدن  عارض  هنگام

  آمده  احادیثي» قباء»مسجد   فضیلت  . درباره است  راضي  و از آنان «دارد مي  را دوست»

در مسجد قباء، همانند   نمازی  گزاردن» : است  شریف  حدیث  این  جمله ، از آن است

 ».است  عمره  یک  دادن  انجام

  نازل مسجد قباء  نمازگزاران  درباره  آیه  گوید: این مي  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

سازید؟  مي  خود را پاك  شما چگونه  کردند که  سؤال  از ایشان صخدا  شد. رسول

 . کنیم نیز استنجا مي  آب  ، به : بعد از استنجا با کلوخگفتند

و  بر بنیاد توحید  شده بنا  در مساجد قدیمي  نمازگزاردن  بر استحباب  ، دلیل کریمه  آیه

  . درحدیث است  و پاکیزگان  صالحان  با جماعت  همراه  نمازگزاردن  و بر استحباب  تقوی

کردند و   خود نماز بامداد را اقامه  یاران  برای صخدا  رسول  : روزی است  آمده  شریف

  نماز فارغ از  افتادند و چون  اشتباه  به  در قرائت  را خواندند ولي» روم»  سوره  در آن

  از شما همراه  مردماني [که است  این  علت]شود،  مي  بر ما پوشیده  قرآن»شدند فرمودند: 

ما در   همراه  هر کس  دهند پس نمي  انجام  کامل را  خویش  وضوی  خوانند که ما نماز مي

 ».نیكو گرداند را  خویش  شود، باید وضوی نماز حاضر مي
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ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  

 ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
  ، يا كسي بهتر است  نهاده  الهي  و خشنودي  بنياد خود را بر خداترسي  كه  آيا كسي»

  در آتش  و با آن  كرده  ريزي سقوط پي  به  مشرف  پرتگاهي  خود را بر لب  بناي  كه

همانا   که  و محكم  قوی  بنیاد کار خود را بر زیربنای  که : کسي یعني «افتد؟ فرومي  دوزخ

 بهتر از آنمسجد قباء ـ   تأسیس  ـ چون  کرده  ریزی پي  اوست  و خشنودی  الهي  تقوای

  است  سقوط گذاشته به  مشرف  پرتگاهي  را بر لب  ، بنایش این  خالف  به  که  است  کسي 

  آبادی  ساختن  افتد؟ پس فرو مي  جهنم  خود یكجا در آتش  با باني  ساختمان  آن  که

  رفمش  رودخانه  بنا بر کناره  و ساختن  است  در اعمال  از اخالص  ؛ کنایه تقوی  براساس

و   : کناره . جرف است  در اعمال  ناخالص  نیت  و داشتن  از ریا و عجب  سقوط؛ کنایه  به

  : مشرف قرار دارد. هار: یعني  بردگي و سیل  آب  هجوم  در معرض  که  است  ای وادی  لبه

  عنوان  ـ به  آنان  : به یعني «كند نمي  را هدايت  بيدادگران  و خدا گروه»سقوط   به

 دهد. خیر نمي  ـ توفیق  بر نفاقشان  ازاتيمج

  

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
  شبهه  و برانگیزاننده «شك  سبب  اند، در دلهايشان بنا كرده  كه  ساختماني  آن  همواره»

  ساختن  یرانو بعد از  بودند که  شكاك  مسجد ضرار، منافقاني  زیرا بانیان «است»  و نفاق

  و کینه  دشمني خود بر کفر و  تصمیم  ، به شان و توطئه  نیرنگ  شدن  مسجد و خنثي  آن

  و نفاق  در شک  پیوسته : یعني «شود  پاره پاره  دلهايشان  كه تا آن»، افزودند  اسالم  علیه

  هنگام  در این شود و فقط  پاره ، یا با شمشیر پاره ؛ یا با مرگ برند تا دلهایشان سر مي به

و   در شک  : پیوسته است  بندد. یامراد این برمي  رخت  از دلهایشان  و شبهه  شک  که  است

و »شود   و پریشان  ، پاره از نفاق  پشیماني و  توبه  وسیله به  برند تا دلهایشان سر مي به  نفاق

  دادن در جزا  است  حكمت  ، صاحب هایشان نیت به  داناست «است  حكيم  خدا داناي

 . شان جرایم  سبب  آنها به

  



9178 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
د را جها  داد، در اینجا فضیلت  را شرح  منافقان  های رسوایي  خداوند متعال  که بعد از آن

  بهشت  كه اين  را به  جانها و مالهايشان  همانا خداوند از مسلمانان»کند:  مي  بیان

  در قبال  متعال  خدای را به  مجاهد، جانهایشان  : گروه یعني «است  باشد، خريده  برايشان

ر د  هم  متعال  اند و خدای بخشیده جهاد  را به  اند زیرا جانها و مالهایشان فروخته  بهشت

جنگند و  خدا مي  در راه  كه  كساني  همان»  است  بخشیده  ایشان  را به  ، بهشت مقابل

  کفار پیش  قصد کشتن  به  جنگ  : در میدانهای یعني «شوند مي  كشند و كشته مي

کردند،   اگر چنین  دهند پس مي  شدن  کشته  به  خود نیز تن  ، حتي راه  تازند و در این مي

  دادن کفار و قرار  علیه  و اقدام  هرچند بعد از تعرض اند، گردیده  وار بهشتسزا  گمان بي

و   در تورات  حقي  وعده  عنوان به  اين»نشدند   هم  کشته ، شدن کشته  خود در معرض

  برای  بهشت  استحقاق  دهد که خبر مي  سبحان  خدای «اوست  برعهده  و قرآن  انجيل

،  است  و انجیل  تورات  او در کتابهای  از سوی  ثابتي و  راستین  ، وعده مجاهدان

وفادارتر   عهد خويش  از خدا به  كسي و چه»  نیز هست  در قرآن  وعده  این  که همچنان

را هرگز   خویش  وعده  که  است  الوعدی صادق  تعالي  زیرا حق ! کس مسلما هیچ «؟ است

و اظهار  «باشيد  ايد، شادمان با او كرده  كه  اي معامله  اين  به  پس»کند  نمي  خالف

  در هیچ  از مردم  یک  هیچ  اید که کرده  ودیس  چنان  نمایید زیرا در آن  و بهجت  مسرت

  همان  و اين»کند   مانند شما عمل به  که  کند ـ مگر کسي نمي  سودی  آنچنان  ای معامله

  کجایند کساني  پس  نیست  از بهشت بزرگتر  ای کامیابي  زیرا هیچ «است  بزرگ  كاميابي

 دهند؟  انجام  باری سراسر منفعت  معامله  چنین  خویش  خدای با  که

با   که شد  نازل  از انصاری  هفتاد تن  در شأن  کریمه  : آیه است  آمده  نزول  سبب  در بیان

رخداد   ینا  در بیان  رواحه بن هللکردند. عبدا  بیعت» کبری  عقبه»در  ص حضرت  آن

  پروردگار متعال  خواهید برای مي  : هرچه گفتم صخدا  رسول  به  در آنجا من»گوید:  مي

  نمایم شرط مي  پروردگارم  برای»فرمودند:  ص حضرت  آن». خود شرط نمایید  و برای
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  که  نمایم شرط مي  خودم  برای نیاورید و  را با او شریک  کنید و چیزی  او را عبادت  که

گفتند: اگر   کنندگان بیعت». باز دارید نیز  دارید، از من باز مي  را از جانها و مالهایتان  چهآن

». است  شما بهشت  پاداش»فرمودند:  صخدا  رسول ؟ چیست  ، پاداشمان کنیم  چنین

بود   همان ! شویم مي  آن  فسخ  طالب  و نه  کنیم مي  فسخ  کرد، نه سود  انصار گفتند: معامله

 .﴾...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ﴿شد:   نازل  که

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  

 پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ  
:  یعني «كنندگانند توبه  آنان»کنند؟:  مي  آماده  معامله  این  خود را برای  کساني  اما چه

 خدا  طاعت  سوی به  و معصیت  و نفاق  کنندگانند از شرك  بازگشت

  که  اخالصي با  همراه  عزوجل  خدای  عبادت  کنندگانند به : قیام یعني «ندگانندكن عبادت»

و   و در سختي  راحت و  را در رنج  متعال  خدای  که «حمدگويانند»اند  مأمور شده  بدان

  اقوالي  و به  داران ؛ روزه سائحان : قولي  به «سائحانند»گویند  و ثنا مي  ، سپاس آساني

  منظور پند و عبرت  به  در زمین  کنندگان سفر و سیر ، یا ، یا دانشجویان اندیگر: مجاهد

و   مواظب  : بر نماز خویش یعني «كنندگانند سجده و  ركوع»اند  مردم  از احوال  گرفتن

و »  است  ، پسندیده در شریعت  که  آنچه  : به یعني «معروف  كنندگانند به امر»نگهبانند 

را انكار نماید و ناپسند   آن  شریف  شرع  که  است  منكر: چیزی« منكر كنندگانند از  نهي

و  خداوند  های و برنامه  احكام  : به یعني «حدود خدايند  دارندگان نگاه و»بداند 

، پایبندند.  کرده  نازل  پیامبرانش  و بر زبان  خویش  را در کتب  آن  که  وی  نواهي اوامر و

  شایسته  راستي  موصوفند و به  شده یاد  اوصاف  به  را که  کساني:  یعني «را  مؤمنان و»

 «.ده  بشارت»باشند؛  مي  ایمان  وصف

 ».است خدا  او در راه  بمیرد، مرگ  اوصاف  بر این  هر کس»گوید:  مي  عباس ابن

 خواهند مي ، اگر امت  این  و مربیان  و دعوتگران  است  وصف  ، ده اینها در مجموع  پس

  العین را نصب  گانه ده  اوصاف  کنند، باید این  تربیت  و عقیده  ایمان  را براساس  نسلي  که

 قرار دهند.  خویش
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ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ    

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 صخدا  سولر احتضار در آمد،  حال  به  ابوطالب  : چون است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  نشستند و به  وی  بالین بودند ـ بر سر  نیز نزد وی  امیه بن هللو عبدا  ابوجهل  که ـ در حالي

  . ولي آورم  حجت  برایت خدا نزد  تا با آن هللااال بگو: الاله ! من  عم  فرمودند: ای  وی

رو بر   عبدالمطلب  آیا از آیین ! ابوطالب  گفتند: ای  وی  به  امیه بن هللو عبدا  ابوجهل

کردند و در  تكرار مي  ابوطالب  را به  سخن این   پیوسته صخدا  ؟! رسول گرداني مي

  سخني  ، آخرین انگیختند، سرانجام برمي  الفتعناد ومخ  او را به  امیه و ابن  ؛ ابوجهل مقابل

  الاله»  که و از این ! هستم  عبدالمطلب  بر آیین  بود: من  ، این گفت  ایشان  به  ابوطالب  که

شدند،   مأیوس  وی  آوردن از ایمان  صخدا  رسول  چون  بگوید، ابا ورزید. پس» االاهلل

  نهي  برایت  خواستن از آمرزش  که  گاه تا آن  هم  من ، است  چنین حاال که »فرمودند: 

  روا نيست  ؤمنانبر پيامبر و م»شد:   نازل  بود که  همان». طلبم مي  آمرزش  ، برایت نشوم

  كه از آن  باشند پس  كنند، هرچند خويشاوندانشان  آمرزش  طلب  مشركان  براي  كه

 اند. مرده  بر شرك  که  جهت  بدان «اند دوزخ  اهل  آنان  گرديد كه آشكار  برايشان

  تحریم و  آنان  برای  خواهي آمرزش  با کفار، تحریم  مواالت  قطع  متضمن  آیه  این

  همچنین . جایز نیست  ، برایشان درخواست  آن  که  آنهاست  برای  چیزی  واستدرخ

  آمده  عمل به  نهي  و از آن  است  وی  برای  خواهي کافر، آمرزش  بر جنازه  نمازخواندن

  این  ـ در امثال  سودی ، هیچ با کافری  مؤمن  انسان  و خویشاوندی  نزدیكي  . البته است

 ندارد.  وی  حال امور ـ به

  رسول» : است  آمده  آیه  این  نزول  سبب  در بیان مسعود  از ابن  دیگری  در روایت

را با   درازی  زمان  از مقابر نشسته  رفتند و بر سر قبری  گورستان  به  روزی صخدا

  فرمودند: این  گاه ، آن گریستم  ایشان  بر گریه  هم  رازونیاز گذراندند و گریستند و من

در   که  خواستم  اجازه  از پروردگارم  و من  هست  ، قبر مادرم ام نشسته  بر سر آن  که  قبری

 ».نداد  اجازه  من  ، اما او به دعا کنم  وی  حق
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چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڃ  ڃ

 ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  
ذکر   پدرش  برای  وی  خواهي را در آمرزش  ، عذر ابراهیم الخداوند متع  گاه آن

 بود،  او داده  به  كه  اي وعده  ، جز براي پدرش  براي  ابراهيم  آمرزش  و طلب»کند:  مي

  قبل  پدرش به  ابراهیم  وعده  همچنین .1 ﴾ى  ى ﴿:  گفت  پدرش  به  که  گاه آن «نبود

 خدا  و ازدشمنان  دوزخ  او از اهل  شود که  روشن  وحي  از طریق  برایش  بود که  از آن

  از او بيزاري ، خداست  او دشمن  شد كه  روشن  ابراهيم  براي  كه  هنگامي  ولي»  است

  چون  که  است  فروتني  کننده : زاری اواه «بود  حليم  اواهي  ابراهيم  كه چرا  جست

،  از گناهانم ! گوید: آه افتد و مي مي  و درد و ناله  در آه  یاد آورد، از آن  را به  خطاهایش

  بردباری  : شخص ! حلیم شوم روبرو مي  با آن  گناهان  این  سبب  به  که  ! از مجازاتي آه

 کند. گذرد و بر آزارها صبر مي درمي  از اشتباهات  که  است

  

 ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ 

 ڻ  
كند، مگر   كرد، گمراه  شان هدايت  كه از آن  را پس  گروهي  كه  نيست  و خدا بر آن»

 : خداوند یعني «باشد  كرده  بيان  پرواكنند، برايشان  بايد از آن  را كه  چيزي  كه آن

را   کرد، گمراهي  هدایت  آن  های برنامه  و تطبیق  اسالم  سوی را به  گروهي  که آن بعد از

  روشن  برایشان  که ـ بعد از آن  وی  از محرمات  بر چیزی  که  گاه دارد تا آن روا نمي  برآنان

  برایشان  که از آن  باشند؛ اما اگر قبل  ـ قصد نكرده  است  چیز حرام  آن  باشد که  شده

  گناهي  صورت گردند، در این  کار حرام  آن  ، مرتكب است  چیز حرام  آن  شود که  روشن

اوامر و   بعد از بیان ، و معصیت  شوند زیرا اطاعت نمي  مؤاخذه  و بدان  نیست  بر آنان

  علم  بیكران  حیطه چیز از  و هیچ «چيز داناست  همه  همانا خداوند به»  است  نواهي

 . نیست  خارج  وی

                                                 

 «4 /ممتحنه»  سوره  كنيد به  نگاه 1
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 ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
 كند و مي  ، زنده خداوند است  از آن  آسمانها و زمين  فرمانروايي،  در حقيقت»

 و  مطمئن خدا  نصرت  به  پس «نيست  شما جز خدا يار و ياوري  ميراند و براي مي

 نهراسید.  وی  باشید و از دشمنان  دلگرم

در  صخد  رسول  : روزی است  آمده  حزام بن حكیم  روایت  به  شریف  در حدیث

،  شنوم مي  را من  آیا آنچه»فرمودند:   ایشان  به  اثنا خطاب  بودند، در این  اصحابشان  میان

فرمودند:  صخدا  رسول . شنویم نمي  گفتند: ما چیزی  اصحاب» شنوید؟ شما نیز مي

  کند، سرزنش مي  ناله  که بر این را  و نباید آسمان  شنوم را مي  آسمان  ناله  صدای  اما من»

کند،  مي  یا سجده  ای فرشته  بر آن  که این مگر  نیست  در آن  وجبي  جای  که حالي کرد؛ در

 ».است  ایستاده  عبادت  یا به

 . و جهاد است  بر تقوی  مؤمنان  برانگیزاننده  کریمه  آیه

  

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

 ۈئ  ۈئ     ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ
  تبوك  غزوه از  متخلف  ماندگان واپس  به  که در این «، خداوند بر پيامبر ببخشود يقين  به»

نیز ببخشود بر  «و»  خواست آمرزش  مشرکان  برای  که داد، یا در این  تخلف  اجازه

همانا   که «دشوار  ساعت  در آن  كه»  جهت  را بدان  گناهانشان «و انصار  مهاجران»

بعد از »نورزیدند   او تخلف  و از پیروی «كردند  از پيامبر پيروي»بود   تبوك  وهغز

و   و ازقید طاعت «برود  از جاي  از آنان  اي دسته  دلهاي  بود كه  نمانده  چيزي  كه آن

 شود.  بگردد و منحرف  اطاعت

بودند، در  افتاده  ندر آ  که  بزرگي  جهاد و سختي  دشواری  سبب  به  بودند که  گروهي  آنان

 جهاد فرورفتند.  از جبهه  برگشت  اندیشه

  کنند، یا برهمگي  بود تخلف  نزدیک  که : بر کساني یعني «پذير شد توبه  باز بر ايشان»

 «.است  و رحيم  رئوف  آنان  به  او نسبت  چرا كه»  مؤمنان
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 صخدا  بارسول  هنگامي»گوید:  مي  تبوك  غزوه  و سختي  دشواری  در وصف عمر
فرود   در منزلي  روزی ، گرم  بود و هوا سخت  تابستان  چله  که  شدیم  عازم  تبوك  غزوه  به

ما   گردنهای  کردیم  گمان  داد تا بدانجا که  دست  سختي  ما تشنگي  به  و در آن  آمدیم

  شما را به  عزوجل  خدای !هللا : یارسول گفت اثنا ابوبكر  خواهد شد... در این  بریده

  ما دعا کنید. رسول  برای  کنم مي لذا تمنا  است  داده  عادت  خیر در دعایتان  دادن

  رسول  پس ! : آری ابوبكر گفت» ؟ کنم چنین  که  داری  آیا دوست»فرمودند:  صخدا

  بودند که  نیاورده  دعا برداشتند و هنوز آنها را پایین  به  آسمان  را به  دستانشان صخدا

را   ظروفي  و اصحاب  گرفت  آرام  بارید، سپس  تهو تند و پیوس  گرفت  باریدن  آسمان

  و میدان  گستره  که  تا بنگریم  اثنا رفتیم  پر کردند. در این  آب داشتند، از  همراه  به  که

ما   از محیط قرارگاه  باران  که  دیدیم  شگفتي  ؟ با کمال است  بوده تا کجا  باران  بارش

 ».است  فراتر نرفته

  سبب  بود که  ای دشواری  در همچو ساعات صاز پیامبر  اصحاب  یرویپ ! آری

و   تنگدستي جهاد در  به  ایشان  قاطع  گردید زیرا تصمیم  بر آنان  تعالي  حق  بخشایش

  بسیار سخت  تصمیمي ، روم  امپراطوری  چون  دشمني  نیرومندی  به  گرما، با علم  شدت

  کردند، اما آن مي  خود لمس وجود  را با همه  آن  دشواری  مؤمنان  فرسا بود که و توان

کردند،   ، تحمل آن  و صولت  دولت  و تقویت  و نشر اسالم خدا  را در راه  سختي  همه

برخوردار گشتند و در   و مغفرت  و ازتوبه  شده  درجات  برتری  رو، شایسته ازین  هم

 . ساخت  شان راضي  شد و هم  راضي  از ایشان  هم  عزوجل  ، خدای نهایت

 بود.  تبوك  ، غزوه کریمه آیه  نزول  سبب

  

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  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
  که  تني سه  بر آن خداوند  : همچنین یعني» شدند  داشته  بازپس  كه  كس  سه  و برآن»

دیگر   متخلف  گروه  توبه  همچون  آنان  تأخیر کردند و توبه  جهاد در تبوك  به  از پیوستن
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پذیر گردید و  نیزتوبه 1نشد،  پذیرفته  ـ دردم  گذشت  ذکرشان  عذر که  ـ از صاحبان

  در باره  بعدی  و آیه  آیه  این  هک نكردند تا آن  تلقي  آنها را پذیرفته  توبه صخدا  رسول

  به «گرديد  تنگ  برآنان  اش فراخي  با همه  زمين  تا آنجا كه»شد   نازل  شان توبه  قبول

  مردم صخدا  رسول  چراکه  با آنان  کسي  نگفتن  و سخن  از آنان  مردم  روگرداني  سبب

  توبه  : قبول یعني «آمدند  تنگ بهو از خود »بودند   کرده  نهي  با آنان  گفتن  را از سخن

  وحشت  سبب  و به  آمده  تنگ  به  از خود هم  آنان  افتاد که  تعویق  تا بدانجا به  ایشان

سوي او  از خدا جز به  پناهي  دانستند كه و»شدند   تنگدل  زیاد، سخت  و اندوه  تنهایي

خود او   سوی جز به  حانسب  خدای از  پناهي  هرگز هیچ  : دانستند که یعني «نيست

 «كنند  داد تا توبه  توبه  توفيق  آنان  خدا به  سپس»و استغفار   با توبه  هم  ندارند؛ آن

و   با استقامت  کنند و در آینده  توبه تا  بازگشت  خود برآنان  رحمت  به  تعالي  : حق یعني

،  گردند و با توبه  نادم  از آن سر زد،  وگناهي  کوتاهي  نمایند و اگر از آنان  عمل  استواری

 «است  و رحيم  رئوف  همانا اهلل»  بازگردند.  سبحان  خدای  سوی به

  رسول  به  امیه( که بن و هالل  ربیع بن ، مراره مالک بن )کعب  تن  سه  این  توبه  داستان

  تخلفدر  خود  خطای  به  بلكه  نیفگنده  پیش  دروغین  گفتند و عذرهایي  راستص خدا

و   آمده 1 کریمه  آیه  نزول  و در سبب  سیرت  کردند، در کتب  اعتراف  تبوك  از غزوه

  هایي عبرتها و موعظه  مؤمنان  ، برای داستان  و در این  و مشهور است  معروف  داستاني

 . بزرگ  است

  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
  اشاره حقیقت   این  به  کریمه  آیه «باشيد  گويان از خدا بترسيد و با راست ! مؤمنان  اي»

،  راستي بود پس   ایشان و راستي   شد، بر اثر صدق  پذیرفته  که  تن  سه  آن  توبه  دارد که

 . است  از مهالک  انسان  بخش نجات

                                                 

 «101»  آيه  كنيد به  نگاه 1

 . سوره  نيمه«  601»   در آيه  مهچنني 2



9197 

تا   داده ما دستور  به زیرا خداوند  کرده  استدالل  اجماع  ، بر حجیت آیه  با این  نسفي

 . نیز هست  سخنشان  پذیرفتن  خود، مستلزم  و این  باشیم  دقانبا صا

  

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  

ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 ے   ۓ  ۓ   
از   را که  از اعراب  آن  و ما حول  مدینه  از اهالي  عده  آن  متعال  ، خدای کریمه  آیه  در این

قرار   سرزنش و  کردند، مورد عتاب  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  همراهي

  قبایل  چون« نشينان باديه ايشانند از  پيرامون  كه  و كساني  مدينه  مردم  براي»دهد:  مي

:  یعني «مانند  خدا باز پس رسول  از همراهي  كه  سزاوار نيست»  و اشجع  جهینه،  مزینه

  سوی به  خویش  پاکیزه  و تن  نفیس  نفس  خود به صخدا  رسول  وقتي  را نرسد که  آنان

  در غیر آن  و چه  تبوك  در غزوه ـ چه ص حضرت  آن  از همراهي  شتابد، آنان جهاد مي

زیرا   از اعراب  مدینه  غیر مردم  ورزند؛ برخالف  تخلف  ستور ایشاند  ـ بدون  از غزوات

، صخدا  با رسول  و همجواری  نزدیكي  سبب ، به آن  و پیرامون  مدینه  مردم  شک  بدون

بود تا با   نشده  خواسته  بودند و از دیگر اعراب  ایشان  و متابعت  یاری  سزاوارتر به

  خود را از جان  جان  كه»  سزاوار آنهاست «اين  و نه»ند برو  تبوك  غزوه  به صپیامبر

ها  از سختي  آن  داشتن نگاه  خود و مصون  جان حفظ  و فقط به «او عزيزتر بدارند

  ترین ، عزیز و گرامي ، ساالر دو جهان جانان  جان  حفظ و صیانت  اما به  بوده  حریص

از خود   اشتیاقي  ، هیچ و جان  نسا  سوی به صخدا  ورسول  پروردگار عالمیان  خلق

، رنجها و مشقتها را صخدا  با رسول  تا همراه  است  فرض بر آنها  ندهند بلكه  نشان

 «اين»و نثار کنند   بذل ص حضرت  آن  جان  پای  خود را به  و جان  خریده  جان به

  هيچ  آنان  به  كه  است  آن  سبب  به»  از تخلف  و نهي ص حضرت آن  متابعت  وجوب

  و جهاد با دشمنانش  وی  : در طاعت یعني «خدا  در راه  اي وگرسنگي  و رنج  تشنگي

  که  است  شدیدی  : گرسنگي و مخمصه  و تعب  : رنج ، نصب تشنگي ظمأ: «رسد نمي»
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  كه  مكاني  و در هيچ»  است  شده  پنهان  گویي  که  ای گونه فرونشیند، به  بر اثر آن  شكم

کفار را با   از اماکن  جایي  : هیچ یعني «گذارند نمي  آورد، قدم مي  خشم را به  نكافرا

و   خشم  ، به کوبیدن  این  سبب  آنها را به  کوبند، که نمي  اسبانشان  با سم ، یا گامهایشان

، یا  با کشتن «آورند نمي  دست به  از دشمني  بردي دست  و هيچ»غیظ درآورند 

  ، عمل آن  سبب  به  كه مگر اين»  از آن  گرفتن  و یا غنیمت  دادن  ست، یاشك اسیرگرفتن

شود  مي  نوشته  ای شده پذیرفته  حسنه  : برایشان یعني «شود مي  نوشته  برايشان  صالحي

:  یعني «كند نمي  را ضايع  نيكوكاران  زيرا خدا پاداش»یابند  مي  پاداش  آن  سبب به  که

 کند. نمي  را ضایع  پاداششان خداوند  باید بدانند که  نیكوکارند پس  آنان

  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ   ې  ې  
و  كنند نمي  را انفاق  و بزرگي  كوچك  مال  هيچ» خدا  مجاهد در راه  گروه  این «و»

مگر  پيمايند، نمي»را   ای یا پشتهکوهها،   را در میان  راهي : کوره یعني «را  واديي  هيچ

  وجهاد، به  در انفاق  شان صالح  عمل  : این یعني «شود مي  نوشته  آنان  حساب  به  كه اين

  در مقابل»  صالح  عمل  آن  سبب  به «را  تا خدا آنان»شود  مي  نوشته  حسناتشان  حساب

  آنان  کردند به مي  بهتر از آنچه  : پاداشي یعني «دهد  كردند، پاداش مي  آنچه  نيكوترين

را نیز   تر ایشان پایه دون  اعمال  که  معني  را بدهد، بدین  اعمالشان  بهترین  بدهد، یا پاداش

 بیشترتر گردد. بیشتر و  هرچه  بپیونداند تا پاداششان  برترشان  اعمال  به

زیرا او فقط  بود  برده  عظیم  ای وافر و بهره  حظي  کریمه آیه  از این  عثمان  امیرالمؤمنین

  انفاق  بسیاری  نقدی  وجوه  عالوه به  و جهاز آن  ، سیصد شتر را با جل تبوك  در غزوه

  عملي  هیچ  عفان ابن بعد، بر  از امروز به»فرمودند:  صخدا  رسول  کرد تا بدانجا که

 ».رساند نمي  زیان
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ۈئ  ېئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ې  ې  ى

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   
 گذارند  را خالي  و مدینه «رهسپار جهاد شوند  همگي  مؤمنان  كه  نيست  و شايسته»

  در مدینه  تا دیگران «رهسپار نشدند  ، گروهي از آنان  اي چرا از هر فرقه  پس»

را  خود  شمند شوند تا قومدان  در دين»اند  مانده  باقي  در مدینه  که آنان «تا»بمانند  باقي

 ؟ از کیفر الهي «بترسند  آنان  دهند، باشد كه  بازگشتند ـ بيم  آنان  سوي به  ـ وقتي

  درمدینه  جمع  از همان  که آیند و کساني  جهاد بیرون  باید به  فرقه  از یک  : جمعي یعني

  برگشتند، آن  از جنگ  مجاهدان  ماندگار شوند و چون  علم  طلب  اند، برای مانده  باقي

  احتمال  همچنین بترسند.  از کیفر الهي  دهند تا ایشان  تعلیم  ایشان  را به  و دانش  علم

از   اند، با آنچه شده رهسپار جهاد صبا پیامبر  که باشد: تا کساني  این  آیه  معني  دارد که

آموزند، در  مي صامبرازپی  و غیره  و معامالت  در مورد جنگ  که  دین  و احكام  قرآن

  تعلیم  خویش  قوم  ها را به دانسته  گردند، آن بر مي  و دانشمند شوند و وقتي  دین فقیه

 بترسند.  دهند تا آنها از کیفر الهي

 خداوند  چون»گوید:  مي  عباس . ابن است  کفایه  فرض  علم  طلب  آیه  این  براساس

  از ما، از همراهي  یک  گفتند: دیگر هیچ  مردم ، گرفت  از جهاد سخت  کنندگان بر تخلف

  از سوی  سپاهي  مجرد اعزام  به  کرد. پس  نخواهیم  تخلف  ای یا سریه  غزوه  با هیچ

  شدند و رسول مي  همراه  سپاه  با آن  از مقاصد، همه  مقصدی  به صخدا  رسول

  مخصوص  آیه  لذا این ند:ک مي  اضافه ك عباس ماندند. ابن  تنها باقي  در مدینه صخدا

  است  ، در مواردی آن  عام  معني به  از تخلف  ، اما نهي جنگي( است  های ها )دسته سریه  به

 ».گردند  ای غزوه  عازم  خویش  نفیس  نفس  خود به صخدا  رسول  که

  

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

 ٺ  ٿ   
 «دشما هستند بجنگي  نزديك  كه  از كافران  با كساني ايد! آورده  ايمان  كه  كساني  اي»

ایشانند،   نزدیک  که  با کفاری  دهد تا در جنگ مي  فرمان  مؤمنان  به  سبحان  خدای
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در   مشرکان  جنگ  به صخدا  رسول  بود که  اساس  این نمایند، بر  کوشي سخت

  : مسلمانان یعني «بيابند  در شما درشتي  رانكاف  و بايد كه»دادند   اولویت  العرب جزیره

با   و چه  با زبان  گیرند، چه  را در پیش  و درشتي  خشونت  با کفار، شیوه  باید در جنگ

  که  با کفاری  جنگ  به  آغاز کردن ، اما است  کفار فرض  کل  . و هرچند جهاد علیه سالح

  ، جهاد با کفاری دوم  در مرحله  سپس د،باش تر مي نزدیكند، مهمتر و مقدم  مجاهدان  به

  از نظر فاصله  اولویت  قرار دارند و این  دورتر از آنان  از نظر مكاني  که  است  مطرح

  خدا با متقيان  و بدانيد كه»شود  مي  بندی درجه  مرحله  به  طور مرحله ، همین مكاني

 درجهاد.  ایشان  ساختن با پیروز «است

 در آن  امت  نای  بهترین  که  اسالم  اول  گانه سه  در قرنهای  دیجها  حرکت ! آری

  پیوسته نیز  اسالمي ، فتوحات جهادی  با حرکت  بود و همراه  منوال  زیستند، بر این مي 

و   شاهان  میان در  ها سربرآوردند و هواها و اختالفات فتنه  چون  که تا این  داشت  جریان

در بالد   دشمنان گرایید،  خاموشي  و جهاد با کفار به  باال گرفت  اسالمي  ممالک  امرای

 مسلط شدند.  آنان  های از سرزمین  کردند و بر بسیاری  طمع  اسالم

 . است  خاصي  اهمیت  دارای  جهادی  های حرکت  ، برای قرآن  رهنمودهای  این  پس

  

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

 ڄ   ڃ  
 كه  است  كسي»  منافقان  : از میان یعني «آنان  شود، از ميان  نازل  اي سوره  و چون»

 از شما را  يك  كدام  ايمان»  شده  نازل  سوره «اين»  در نفاق  برادرانش  به «گويد مي 

 گویند. مي  مؤمنان  استهزا کشاندن  انكار و به  را از روی  سخن  این  منافقان «افزود؟

 اند، قطعا بر آورده  ايمان  كه  اما كساني»فرماید:  مي  در رد سخنشان  خداوند متعال

دربر   که  ها و ارشاداتي موعظه  سبب ، به سوره  آن  : نزول یعني «است  افزوده  ايمانشان

، از  است  افزوده  و اخبار وی  کتاب  به  و تصدیقشان  متعال  خدای  به  دارد، بر ایمانشان

  طبیعي  افزاید پس مي و جهاد  عمل  در میدان  بر تكالیفشان  سوره  آن  دیگر؛ آیات  یسو

  ، ایمانشان و عباداتشان  طاعات  ، افزایش آن  تبع  و به  تكالیف  افزایش  در قبال  که  است
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ز ، ا با افزایش ایمان  همراه  : مؤمنان یعني «شوند مي  شادمان  و آنان»شود  مي  نیز افزون

 شوند. مي  ، شادمان است  مترتب  برآن  که  ای و دنیوی  دیني  و منافع  وحي  نزول

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
  شده  نازل  سوره «پس  است»  و نفاق  شک «بيماري  در دلهايشان  كه و اما كساني»

کفر و فساد   ، در این بنابراین «افزود»  بر کفرشان  : کفری یعني «بر پليديشان  اي پليدي»

  دهند و بر آن مي  بیشتر رسوخ  پلیدشان  جانهای  را در درون  و آن  شده تر سرسخت

بر کفر قرار   مرگ  تا دم  پس «كفر مردند  در حال»  سرانجام «و»ورزند  استمرار مي

 دارند.

  

ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

 گ  
  : آزموده یفتنون «شوند مي  يا دو بار آزموده  ، يك در هر سال  آنان  بينند كه نمي آيا»

 با  جهاد همراه  به  ، یا با دستور یافتن و آفات  و امراض  و سختي  قحطي  شوند به مي

  این  سبب آیند به خود نمي  و به  خویش  از نفاق «كنند نمي  توبه  باز هم» ص پیامبر اکرم

 خود تجدید نظر کنند؟  تا در روش «گيرند نمي  هم  و پند و عبرت»  آزمایش

 دارد. وامي  تعجب  ، به در نفاق  شان و سرسختي  و تعصب  منافقان  از حال  آیه  این

  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
  و از روی «كنند مي  ديگر نگاه  بعضي  به  آنان از  شود، بعضي  نازل  اي سوره  و چون»

گویند:  مي  که زنند در حالي مي  همدیگر چشمک  سوی ، به آن  و تمسخر به  انكار وحي

  نازل  در آن  وحي  که  تا اگر نبیند، از جایي «بيند؟ شما را مي»  از مؤمنان «آيا كسي»

  که  برویم  جایي و باید به  را نداریم  آیات  شنیدن  زیرا ما تحمل  در رویم  شود به مي
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 «گردند باز مي  سپس»  بخندیم  و بر مؤمنان  گردیم  و تمسخر مشغول  طعن  به  البال فارغ

  هدایت  مقتضي  که  از آنچه گردند خود، یا باز مي  منازل  سوی به  وحي  از مجلس  مخفیانه

را   خدا دلهايشان»باشد  مي  فاقکفر و ن  مقتضي  که  آنچه  سوی ، به است  و ایمان

و   است  شان رشد و هدایت  مایه  که  و از خیر و از آنچه  قرآن  از فهم «است  بازگردانيده

  را که  آنچه «فهمند نمي  هستند كه  گروهي  زيرا آنان»  است  کرده  مقدارشان خوار و بي

 ندارند.  کنند و انصاف تدبر نمي  رو که  اند، از آن شنیده

 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
 «است  آمده پيامبري » ! آدم بني  ، یا ای مسلمانان  ، یا ای عرب  گروه  ای «شما  قطعا، براي»

از »  الشأن القدر وعظیم جلیل  ، پیامبری است  شما فرستاده  سوی او را به خداوند  که

 . و بشر است  بعر  که در این  تان از جنس «خودتان

  رسول با  که نبود مگر این  ای قبیله  ، هیچ اعراب  در میان  که  است  یادآوری  بایسته

:  . یعني دیگران و  آن  های» ربیعي»ها و » مضری»از   ، اعم داشت  نژادی  نسبتي صخدا

، تفسیر  بنابراین دواند. مي  و ریشه  شاخه  عرب  قبایل  در تمام صخدا  رسول  نسب

  . اما زجاج است شما برخاسته   پیامبر از میان  این ! عرب  گروه  : ای است  این  معني

  این ! بشریت  ای : است  این  لذا معني  است  جهانیان  تمام  برای  خطابي  گوید: این مي

  فرستاده  سویشان به  رحمتي  عنوان را به  وی خداوند  که  است  آدم بني  پیامبر از جنس

پیامبر   د، بر اینبری شما مي  که  : هر رنجي یعني «شما  رنج  بر وي  دشوار است»  ستا

  دنیا، یا عذاب  عذاب  ازتحمل  حاصل  و مشقت  : رنج . عنت است  و سنگین  سخت

  دوزخ  در آتش  که بر این  است  : حریص یعني «است  بر شما حريص»  است  آخرت

  و مهربان  رئوف  مؤمنان  به  ونسبت»شما   و هدایت  انایم بر  است  نیفتید، یا حریص

  به  وی  کنید و همراه ادا نمي  وی  را درباره خدا  حق  که  شده  شما را چه  پس «است

 خیزید؟! جهاد بر نمي

 . است  کریم  قرآن  آیه  ، آخرین نزول  از نظر ترتیب  آیه  ، این کعب بن ابي  روایت  به
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 ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ    ەئ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
  عمل ، ای آورده  همراه به  که  آنچه  و به !صمحمد  از تو ای «برتافتند  اگر روي  پس»

 «نيست جز او  معبودي  ، هيچ است  بس  بگو: خدا برايم»را نپذیرفتند   نكردند و آن

  بر غیر وی نیازمند اتكا  و من  است  بس  ایم، بر یكتاست  در الوهیت  که  : خدایي یعني

را   امورم  تمام : یعني «كردم  بر او توكل»  کنم التجا نمي  جز وی  کسي  سوی ، یا به نیستم

  عرش  صاحب  و هر کس «است  عظيم  و او پروردگار عرش»  نمودم  او تفویض  به

  را از تمام  آدمي بر او،  توکل  گمان ـ باشد، بي  است  مخلوقات  بزرگترین  ـ که  عظیم

 گرداند. نیاز مي بي  خلق

  بار: حسبي ، هفت و شام  در صبح  هر کس»فرمود:   که  است  شده  روایت از ابوالدرداء

هر   عزوجل  خدای ـ را بخواند،  العظیم  العرش  و هو رب  توکلت  اال هو علیه  ال اله  اهلل

 ».کند مي  برآورده  را برایش  تيو هر حاج  کفایت  را از وی  مهمي
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 ﴾یونس  سوره﴿

 . است  ( آیه129)  و دارای  است  يكم
 

  نامیده » یونس»؛  در آن صپیامبر  یونس  ذکر داستان  سبب به  سوره  این تسميه:  وجه

 شد.

 توحید،  دیگر، بر محور اثبات  مكي  های سوره  همانند موضوعات  آن  موضوع

  ساختن پایدار و  گمراهان  شبهات  و معاد، دفع  نبوت  ، اثبات شرك  مباني  سازی ویران

 چرخد. مي  در ضمیر مؤمنان  تقوی  روح

  

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
»  بقره»  ها، در آغاز سوره سوره  اوایل  مقطعه  حروف  درباره  سخن «، راء ، الم الف»

  حكيم»  قرآن  یعني « كتاب  آيات»  است  آن  متضمن  یونس  سوره  که  آیاتي « اين»  گذشت

  و استوار ساخته  ؛ محكم احكام و حدود و  و حرام  حالل  با بیان  که  یعني: کتابي « است

  مشتمل  کریم  زیرا قرآن  آموز است  حكمت  معني  ( در اینجا به قولي: )حكیم  . اما به شده

  آیه  این  که چنان  است  حاکم  معني  ( در اینجا به )حكیم دیگر:  قولي  . به بر حكمتهاست

 شاهد مدعا است:

را   ، کتاب و با پیامبران):    ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک ﴿

  حكم اند، کرده  اختالف  آن  پیرامون  در آنچه  مردم  ، میان کتاب  فرود آورد تا آن  راستي به

 ».111/  بقره» (کند...

  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
انكار و  را مورد صپیامبر  در امر رسالت  و شگفتي  تعجب  ، خداوند متعال آیه  در این

  مردمان  آيا براي»دهد:  قرار مي  و سرزنش  را مورد محكومیت  قرآن  به  معترضان

از   مردي  سوي به  كه»  است  شگفتي  مایه  آنان  برای  یعني: چگونه « آور است شگفت
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و در   قرآن در  را که  حق  یعني: پیامهای« ؟ ده  را بيم  مردم  كه  فرستاديم  وحي  خودشان

  فرستادن  وحي در  که ؟ در حالي برسان  آنان  طور هشدار آمیز به آید، به مي  سوره  این

وجود ندارد زیرا با  باشد  تعجب  مایه  که  یزی، چ خودشان  جنس  از اهل  مردی  سوی به

باشد و   داشته  و معاشرت  تواند آمیزش مي  جنس  همان  و نژاد، فقط اهل  جنس  یک  اهل

کند   منتقل  آنان  را به  الهي  ارشادات تواند پیامها، اخبار و مي  کسي  ، فقط چنین بنابراین

، متعذر  هدف  این  بود، برآوردن مي  جنیان  جنس، یا از  فرشتگان  اگر پیامبر از جنس  پس

 گرفتند. نمي  انس او  انسانها به  که گردید چرا و دشوار مي

  پیامبری صحضرت  آن  باشد که  از این  شان و شگفتي  تعجب  که  است  در صورتي  این

  ولرس ، یا فقر بودن  یتیم  شان تعجب  ، اما اگر سبب است  و نژاد خودشان  از جنس

،  خوب  های خصلت  فقیر، جامع  یا یک  یتیم  یک  امر که  ؛ این باشد، باید گفت صخدا

و   وحي  داری امانت  شایسته او را  باشد که  و دیگر اوصافي  و شرف  برخوردار از کمال

 . نیست آور شگفت  وجه هیچ  گرداند، نیز به  الهي  رسالت

  متعال  خدای  از سوی  که از آن  قبل صمحمد  حضرت  که  است  مسلم  واقعیتي

  اوصاف  به  آن  و دیده  و در دل  در نزد قریش  شوند، چنان  برگزیده  رسالت به

خورشید  از انوار  نزدشان  حقیقت  این  بودند که  شده  شناخته  و برتری  کمال  وخصلتهای

  را به  مؤمنان و»میدند. نا مي»  امین»را   آنها حضرتش  تر بود تا بدانجا که نیز درخشان

  صدق: یعني قدم « ده  بشارت  است  صدقي  قدم  را نزد پروردگارشان  ايشان  كه  اين

»  متقدم»  معني  به»  قدم» قولي:  . به و رفیع  عالي  ای و مرتبه  و درجه  راستین  و منزلت  مقام

، » قدم»دیگر: مراد از   قولي  . به است  شرف  سابقه  و راستي  در صدق  برایشان  . یعني است

  آنان  شود: برای مي  چنین  ، معني بنابراین . است  گذشته  پیش  که  است  ای خیر و نیكي

  كافران»اند  روز معاد فرستاده  برای  خویش  را پیشاپیش  آن  که  است  ای شایسته  اعمال

بر  پیامبر!  ای  پس « آشكار است  جادوگري» صمحمد  یعني «مرد  گفتند: همانا اين

 . بده  ادامه  پایدارانه  دعوتت  راه  و به  شكیبا باش  سخنانشان  این
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      

 ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  گ    گ  گ  
 «آفريد روز  شش را در  آسمانها و زمين  كه  است  خدايي  همانا پروردگار شما آن»

دیگر:   قولي  به . اما است  در نزد جمهور همین  صواب  قول  دنیا. که  یعني: از روزهای

  در مقیاس  سال ، برابر با هزار هر روز آن  که  است  روز، روزهایي  شش  مراد از این

روز نزد   یک  گمان )و بي است:  آمده»  حج»  ( از سوره15)  کریمه در آیه  که چنان  دنیاست

مستقر   بر عرش  سپس»شمرید(.  مي  که  از آنچه  است  ، مانند هزار سال پروردگارت

است:   دیگر آمده  های از ترجمه  در برخي . است  دهلوی هللا ولي  شاه  ترجمه  واین «شد

  همه  و سقف  متعال  خدای  مخلوقات  بزرگترین (. عرش: استیال یافت  بر عرش  )سپس

امر را تدبير » 1 فام سرخ  است  یاقوتي  ، عرش آمده کثیر در تفسیر ابن  که و چنان  آنهاست

را   و سایر مخلوقات  و عرش  آسمانها و زمین  فرمانروایي ، کار تعالي  یعني: حق «كند مي

مگر بعد از   شفاعتگري  هيچ»دهد  مي  سامان  یگانگي  ، به خویش  حكمت  مقتضای  به

  در امری  نزد خداوند متعال  شود که نمي  داده  امكان  این  کسي  عني: بهی « نيست او  اذن

  جایگاه  به  تعالي  کند زیرا حق  ـ شفاعت  و دستور خود وی  امور ـ جز بعد از اذن از

  متعال ، بیانگر انفراد و انحصار پروردگار معني  این  . البته داناتر است  و صواب  حكمت

  بدیع  صنع با این «خدا پروردگار شما  است  اين»  چیزهاست  در همه امور  در تدبیر همه

  نه  است  پرستش ؛ زیرا فقط او سزاوار یگانگي  به «او را بپرستيد  پس»  و اقتدار عظیمش

و   پندآموزی  برای  استعدادی  کمترین  که زیرا کسي «گيريد؟ آيا پند نمي»غیر او 

  ماند که نمي  مخفي  بر وی  حقیقت  باشد، این  داشته  گیری عبرت  برای  تواني  ترین پایین

  ، جز وحي حقیقت  این  شناخت  و مگر برای  نیست  سزاوار پرستش  تعالي  جز حق  کسي

 وجود دارد؟.  دیگری  راه  و رسالت

بر   خودشان  از جنس  مردم  سوی به  رسولي  فرستادن  است: چگونه  این  سخن  حاصل

 خواهد بود؟!  تعجب  دارد، محل  همچو اقتدار عظیمي  هک  خداوندی

                                                 

 . ، قبال گذشت تفسري استوا بر عرش 1
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ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    

 ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  
  حق  وحي  از پیروی  ای توشه با ره  پس « اوست  سوي شما يكجا به  همه  بازگشت»

درآغاز   که  است  هشداری  همان  از جنس  شوید. این  آماده  وی  مالقات  برای  تعالي

  خدا حق  وعده» 1شد.  داده  بشارت  مؤمنان  به  گردید و بعد از آن  مطرح  اجمال  به  سوره

  وی  از سوی  راستین و  حق  ای او، وعده  سوی به  تان همگي  یعني: بازگرداندن « است

 «كند را آغاز مي  آفرينش  كه  هموست  گمان بي»کند  مين  را هرگز خالف  آن  که  است

نیز در   بازآفریني  امكان  اولي  طریق  ، به آغازگر و ایجادگر است  همو که  پس  از خاك

  اخروی  حیات  سوی به «گرداند را بازمي  آن  سپس»باشد  مي  وی  مطلقه  قدرت  حوزه

  اند، به كرده  شايسته  كارهاي اند و آورده  ايمان  را كه  تا كساني»  آن  بعد از مرگ

كافر   كه  دهد و كساني  پاداش»  نیست  ستمي  هیچ  در آن  که  عدالتي  یعني: به «قسط

  است  و جوشان  داغ  نهایت  آب حمیم: « است  از حميم  اي آنها آشاميدني  شدند، براي

 «.دارند  پيشدر  دردناك  عذابي  كفرشان  سزاي  به»  کافران  آن «و»

  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې  

 ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ
 و درخششي  ضیاء: روشني « را نور ساخت  را ضياء و ماه  آفتاب  كه  است  او كسي»

 ، اما نور: و چراغ  آتش  باشد، مانند روشني  چیز پدید آمده  یک  از ذات  که  است 

  پرتوافگني  وسیله به  چیز است  یک  از ذات  خارج  که  از چیز دیگری  که  است  ای روشني

از نور   نور ماه  . و از آنجاکه نور از آیینه  آید، مانند انعكاس وجود مي  نور به  و انعكاس

  و یكي  داده  دست را به  معني  این  معجزانه  ، با دقتي کریمه  آیه  آید پس خورشید پدید مي

  ماه  براي»  که  هموست «و» . است  گذاشته  تجلي  را به  کریم  قرآن  علمي  از معجزات

ماه:   کرد. منزل  مقدر و معین ، را در منزلهایي  یعني: مسیر ماه« كرد  معين  منزلهايي

                                                 

 (.2 )آيه/  كنيد به  نگاه 1
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کند و  مي  روز طي شبانه  خود در یک به  مخصوص  را با حرکت  آن  ماه  که  است  مسافتي

و   از آنها فرود آمده  در یكي  هر شب  ماه  که  است  منزل  و هشت  ا بیستجمع  آن  منازل

و   گشته  نمایان  خود بسیار کوچک  منزل  در اولین  که  طوری کند به تجاوز نمي  از آن

  شكل  و به  خود رسیده  کمال  به  ود تا کهش و بزرگتر پدیدار مي  بزرگ  کم کم  سپس

سیر   کند، باز در یک  خود حرکت  منازل  آخرین  سوی به  درخشد و چون مي  تمام  ماهي

،  در آخر ماه  شود تا بدانجا که مي  تر نمایان و ضعیف  وضعیف  و مقوس  ، باریک نزولي

تا »کرد   معین  منزلهایي  ماه  برای  تعالي  حق ! گردد. آری مي  انظار پنهان از  شب  دو یا یک

و   ماه سیر  برای  و مقدر الهي  معین  برنامه  و اگر این «را بدانيد  و حساب شمار سالها

،  شناختند و باالطبع را نمي  امور خویش  شمار سالها و حساب  نبود، مردم خورشید

،  مربوط است  و ماه  سال  شمار حساب  به  را که  و منافعشان  مصالح از  بسیاری

  دعوت  زماني  های و شناسه  تقویم  و حساب  نجوم  معل  آموختن  به  آیه  این دانستند. نمي

آسمانها و   یعني: خداوند متعال « است  نيافريده  حق  خداوند اينها را جز به» کند مي

  ، مگر برای نكرده  ریزی ها و نظامها را برنامه برنامه  و در آنها نیكوترین  نیافریده را  زمین

  شود و لذا مورد پرستش  او دانسته  انیتو حق  و حكمت  و قدرت  عظمت  که آن

  گروهي براي»را   هستي  نظام  های و باریكي  یعني: دقایق «خود را  هاي نشانه»قراربگیرد. 

  اموری  چنین  از بیان  عزوجل  خدای  هرگاه  پس «كند مي  بيان  روشني  دانند، به مي  كه

گذارد؟ لذا  را فرومي  و رسالت  وحي  عظمت  به  امری  کند، دیگر چگونه نمي  غفلت

 . مورد است ، کامال بي وحي  آوردن از فرود  شكاکان  شگفتي

  

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   
 ، براي آفريده  خدا در آسمانها و زمين  و روز و آنچه  شب  در آمدورفت  راستي  به»

  وی  و خشم  از عذاب  با اجتناب  تعالي  از حق «كنند مي  پرهيزگاري  كه  گروهي 

با   درافتند که  ای مبادا در ورطه  که این  از ترس  گان ، تقواپیشه بنابراین « هاست نشانه»

اندیشند.  مي نظر  و دقت  امعان  به  وی  باشد، در مخلوقات  مخالف خداوند  رضای

کار و   عاقبت و  ، فرجام ایشان  که  نیز هست  جهت  بدان  ایشان  تفكر و اندیشه  این  البته
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دیگر  یک  دهند.تفسیر در پي قرار مي  ، مورد توجه است  شان صالح  در معاد به  را که  آنچه

 . گذشت» 161 بقره/» و روز، در سوره  شب  و آمدورفت  آمدن

   

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

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  طمع  دارند و نه  و بیمي  ترس  از آن  نه «ما اميد ندارند  لقاي  به  كه انا كسانيهم»

 ، با برگزیدن آخرت  جای به «اند دنيا خشنود شده  زندگي  و به»اند  بسته  آن  به  وامیدی

اند  سپرده دنیا دل  زندگاني  یعني: به «اند يافته  اطمينان  و بدان»  بر بسیار باقي  فاني  اندك 

و   اضطراب  اندك  که  طوری به  است  شده  و خرم  و خوش  گرفته  آرام  بدان  و نفسهایشان

  از آيات  كه كساني  وهم»  است  نمانده  باقي  در نهادشان  آخرت  از اندیشه  ای پریشاني

کنند؛  نمي  و درآنها تفكر و تأمل «اند غافل»ما   وحدانیت  های و نشانه  یعني: از دالیل «ما

  از کفر به «كردند مي  آنچه  سبب ، به است  آتش»  اقامتشان  محل « جايگاهشان  اينان»

 معاد.  و تكذیب  و رسالت  کتاب

  

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

 ڃ  ڃ  ڃ  
  لحصا  و عمل  ایمان  یعني: میان «اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني»

  را به یعني: آنان «كند مي  را هدايت  آنان  ايمانشان  به  پروردگارشان»اند  کرده  جمع

  وسیله بدین  شود پس مي  رهنمون  هدایت  و شاهراه  صالح  عمل  سوی به  ایمانشان  سبب

از   جويباران  كه»  برین  شوند در بهشت مي  واصل « پر ناز و نعمت  باغهاي  به»

  آنان  روی پیش ، یا از بهشتیان  باغهای  یعني: از فرودست « است  جاري  انآن  فرودست

 قراردارند.  ای برافراشته  بر تختهای  زیرا ایشان  است  جاری  جویباران
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ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

 ڈ  
است:   سخن  ینا  در بهشت  بهشتیان  یعني: دعا و ندا و نیایش «در آنجا  دعوايشان»

کنند،  مي  زمزمه را  آن  بهشتیان  که  دعایي  پس»  تتو راس  پاکي خداوندا! : اللهم  سبحانک»

یعني: درود و  « است  در آنجا سالم  و تحيتشان»  است  سبحان  خدای  و تقدیس  تسبیح

  گفتن  ، سالم برایشان  فرشتگان یا و درود خداوند  ، یا تحیت در میانشان  دعایشان

  دعایشان  بخش یعني: پایان « العالمين كه: الحمد رب  است  اين  دعايشان  و پايان»  است

خداوند، پروردگار   ستایشها از آن  گویند: همه مي  که  است  ، این است  الهي  تسبیح  که

 . است  عالمیان

شود  مي  لهاما  گونه و تحمید همان  تسبیح  بهشت  براهل»است:   آمده  شریف  در حدیث

  خدای  تسبیح حمد و  از گفتن  بهشتیان  یعني». شود مي  الهام  آنان  به  کشیدن نفس  که

جانها و   بخش آرام خدا یاد  کنند بلكه نمي  احساس  ای دشواری  نوع  ، هیچ عزوجل

 . است  روانهایشان

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  

 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
  شتاب  آنها به  طلبند، شر را به خير را مي  مردم  كه  شتابي  همان  و اگر خداوند به»

  گونه همان رسانید، مي  شتاب  به  مردم  را برای  عذاب یعني: اگر خداوند «رسانيد مي

ا یعني: قطع «رسيد فرامي  قطعا اجلشان»ورزند؛  مي  شتاب  خیر و پاداش  سوی آنها به  که

است:   این  معني  قولي  دهد. به مي  مهلت  آنان  به  تعالي  حق  شدند ولي مي  ابود ساختهن

  ، همانند دعاهای نزدیكانشان جانها و مالها و  را در حق  بد مردم  دعای خداوند اگر

  در حق  از مردم  زیرا بسیاری  ساخت مي  کرد، قطعا هالکشان مي  زود اجابت  خیرشان

  ها را به نفرین  این  شدن  کنند و برآورده مي  نفرین  و هالکت  مرگ  به  رانخود یا دیگ

  مهلتشان  رساند بلكه نمي  آنان  به  را شتابان  شر و بدی  تعالي  طلبند، اما حق مي  شتاب

  و رحمت  خاطر حلم  به  اندازد و این تأخیر مي  را به  بدشان  دعاهای  دهد و اجابت مي
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  عىلتدعوا  ال»است:   آمده  شریف  در حدیث رو . از همین است  بندگان  هاو ب  بالغه

  بةفيها إجا عةسا  اهلل ، ال توافقوا من  أموالکم  عىل، التدعوا  أوالدكم  عىلتدعوا  ، ال أنفسکم

بد نكنید، در   دعای  فرزندانتان  بد نكنید، در حق  دعای  جانهایتان  در حق : لکم  فيستجيب

و   است  اجابت  ساعت  که  در ساعتي ( خدا نكنید، با )قضای بد  دعای  والتانام  حق

دعا   مكه  مشرکان  که چنان». نیفتید  شود، موافق مي  مستجاب  آن در  هم  بدتان  دعای

بر ما از   پس  است  از نزد تو آمده  که  است  حقي  ، دین دین  اگر این خدایا!» کردند: مي

متعال   خدای  ولي». 11 انفال/» » بفرست  دردناك  ، یا بر ما عذابي ارانبب  سنگ  آسمان

،  آنان از  بسیاری  برای  که  خویش  حكیمانه  حكم  خاطر این نكرد، به  را اجابت  دعایشان 

 بود.  را مقدر کرده  ایمان

 « گذاريم يوام  سرگردان  شان ندارند، در بيراهي  ديدار ما اميدي  به  را كه  كساني  پس»

، متحیر و  ستیزیشان حق و  ناباوری  و تكبر و حق  کشي را در گردن  یعني: نامؤمنان

تا بر ما   خواستیم خداوند ما از  که  خواهند گفت  ؛ زیرا آنان گذاریم فرو مي  سردرگم

، کار را نكرد  این  کرد و چون مي کار را  بود، او این مي  حق  اگر قرآن  بباراند پس  سنگ

 باشند.  سرگردان  خیال  در این بگذار که  ! نیست  بر حق  قرآن  شد که  دیگر مسلم

  

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

 ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  ڭ          ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ  
پهلو يا   به»  جرن  آن  دورساختن  برای «برسد، ما را  رنجي»کافر  « انسان  به  و چون»

و غیر   شده یاد  حاالت  ما در تمام  بارگاه  فرمود: به  گویي «خواند مي  يا ايستاده  نشسته

را   گرفتاريش  وچون»دارد  بر نمي  از دعا دست  حال  هیچ  کند و به دعا مي  از حاالت  آن

او   به  كه  يرنج  كردن  دفع  ما را براي  رود، گويي خود مي  راه  ، به كنيم  برطرف

کفرآلود   وروش  راه  ، همان کنیم  را برطرف  گرفتاریش  یعني: چون «بود  ، نخوانده رسيده

بود و   روان  آن بر  و آسیب  رنج  از رسیدن  قبل  گیرد که مي  را در پیش  ای و ناسپاسانه

گردد،  يباز نم  آن  کند و به مي  را فراموش  دعا و تضرع  و بال و محل  سختي  حالت

 . است  نداشته  ای و آشنایي  سابقه  ، هیچ حال  اصال با آن  گویي
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  نزول  در هنگام  افتد زیرا زبانهایشان مي  نیز اتفاق  از مسلمانان  بسیاری  برای  حالت  این

  آن  متعال  خدای  شود، اما چون مي  نرم  و زاری  دعا و نیایش  و رنجها و آفتها، به  مصایب

در   شكر نعمت  واجب شوند و مي  کرد، دیگر غافل  برطرف  را از ایشان  آفتو   رنج

برند در  خود را از یاد مي از  و بدی  و آسیب  رنج  ساختن  دعا و برطرف  برابر اجابت

 هللا  ليإ  تعرف»است:   آمده شریف  . در حدیث نیست  مؤمنان  شأن  کار الیق این  که حالي

  ؛ تو را در سختي بشناس  را در راحتي خداوند : الشده  يف  الرخاء، یعرفک  في

  با اجابت  را که  حاالتي  برانگیز و آن  ما را بر شكر نعمتهایت خدایا! بار  پس». شناسد مي

بدار   نگه  حاضر و زنده  درخاطرهایمان  ، همیشه ذاشتيگ  در آنها، بر ما منت  دعاهایمان

، اما ما  نیازی ما بي  از شكر و سپاس زیرا هرچند تو  را بسیار بجا آوریم  تا شكرت

  داده  دادند زينت مي  انجام  آنچه  اسرافكاران  براي  گونه اين».  نیازمندیم  آن  به  سخت

  به  و اشتغال  از شكر و سرگرمي  از دعا، غفلت  و رویگرداني  یعني: اعراض « است  شده

 . است  شده  اختهس  آراسته  نظر اسرافكاران ، در شهوات

  

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى            ىائ  ائ       

 ەئ  ەئ  وئ  وئ  
  كه  گاه ، آن كرديم  هالك»را   پیشین  یعني: امتهای «از شما را  پيش  هاي قرن  و هرآينه»

  شان يدرازدست و  ما و تطاول  پیامبران  علیه  و جسارت  و جرأت  با تكذیب «كردند  ستم

با »  بودیم  برانگیخته  سویشان  ما به  که « و پيامبرانشان»ها  و نافرماني  در گناهان

آشكار و   داللتي  پیامبران  آن  و راستگویي  بر صدق  که  و معجزاتي « روشن  هاي نشانه

  راه «بياورند  ايمان  نبودند كه  هرگز مستعد آن  آمدند ولي  آنان  سوي به»  داشت  روشن

  الهي  نداشتند و نیز الطاف  آمادگي  آن  برای  هموار نشد که  جهت  بدان  آنان  روی به  ایمان

  و این « دهيم را جزا مي»کافر   یعني « مجرم  مردم  گونه اين»بود   شده  سلب  از آنان

 .صپیامبر خاتم  رسالت  کنندگان دیگر تكذیب و  کفار مكه  برای  سخت  است  هشداری
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 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ            ىئ  ىئ     ۇئ
بعد »  است  شده  مبعوث  رسالت  به  سویتان به صمحمد  که  کساني  ای «شمارا  گاه آن»

شنوید و  مي را  اخبارشان  که  امتهایي  یعني: بعد از آن « ساختيم  خليفه  در زمين  از آنان

رفتار   چگونه  تا بنگريم»  ساختیم  نشینجا  نگرید، شما را در زمین را مي  آثارشان

  شما بر حسب با  شر؟ و بدانید که  دهید، یا اعمال مي  خیر انجام  آیا اعمال «كنيد مي

  آیا عمل  که  نگریم مي  شما زیر نظر ما قرار دارید پس  و بدانید که  کنیم رفتار مي  عملتان

و   ناز و نعمت  به  که این اید، یا گرفته  عبرت  از پیشینیانتان  که  است  ای گونه شما به

  گمان بي»است:   آمده  شریف  باشید؟ درحدیث مي  قرار دارید، فریفته  در آن  که  آسایشي

  باشد پس مي  شما در آن  کننده  جانشین خداوند و همانا  و سبز است  دنیا شیرین

  فتنه  بپرهیزید زیرا اولین  از زنان کنید لذا از دنیا بپرهیزید و مي  عمل  چگونه  نگرد که مي

 ».بود  از زنان  اسرائیل بني

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  

 ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
  که  است  مجید الهي  در کتاب  مراد آیاتي «شود  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  و چون»

  یعني «ندارند ديدار ما اميد  به  كه كساني»کند  مي  داللت  شرك  توحید و ابطال  بر اثبات

مورد   بتان  پرستش در آن  که «بياور  جز اين  ديگري  گويند: قرآن مي»معاد   منكران

  برداشتن  و از میان  ساختن  ا منسوخب « كن  را عوض  يا آن»باشد   نگرفته قرار  نكوهش

ما سازگار   با اهداف  که  آن  جای دیگر به  آیاتي  و نهادن  آن  آیات  یا کل  از آیات  بخشي

  فرمان  در حوزه  این  بلكه « دهم خود تغيير  را از پيش  آن  بگو: مرا نرسد كه»باشد 

کار هرگز در   این  دهد پس مي  فرمان  تغییر قرآن  اگر بخواهد، به  که  است  متعال  خدای

  سبحان  از نزد خدای «شود مي  وحي  من  به  را كه  جز آنچه»  نیست  من  و امكان  توان

  اگر من  در حقيقت»  وتحریفي  تغییر و تبدیل  گونه هیچ  بي « كنم نمي  پيروي»
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  شما از من  که  آنچه  دادن  انجام و تقدیر ـ با  بر فرض « كنم  پروردگارم را نافرماني

 . است  روز قیامت همانا  که « ترسم مي  بزرگ  روزي  از عذاب»طلبید  مي

  

چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  

 ک  ک  ک  
  خواست مي یعني: اگرخدا « خواندم را بر شما نمي  ، آن خواست بگو: اگر خدا مي»

  خواندم را بر شما نمي ، قطعا آن نكنم  شما ابالغ  را به  و آن  انمرا بر شما نخو  قرآن  که

فراتر از مرز   ، کاری من  چون  ای امي  شخص  اعجازگر از سوی  کتابي  زیرا خواندن

 «گردانيد نمي  آگاه  را بدان شما  خود او هم»  خواست مي اگر خدا «و»  است  عادت

از   پیش  یعني « از آن  ا پيشقطع»گردانید  نمي  آگاه  من  زبان  به  یعني: شما را از قرآن

  سال  چهل  مدت  به  درازی  یعني:زمان « ام سر برده شما به  در ميان  عمري»  قرآن  نزول

از   دانستید که شناختید و مي مي  وامانتداری  راستگویي  مرا به  مدت  آن  در همه  ، کهرا

 ‡بر پیامبران  شده نازل  ، کتابهای دانند بنابراین مي  نو نوشت  خواندن  که  نبودم  کساني
  باب  از این  چیزی  و دنبال  ام ، نیاموخته است  نزد دانشمندان  را که  و علومي  ام را نخوانده

  شدم  مبعوث  رسالت  ، به و احوالي  اوضاع  در چنین  گاه ، آن ام بوده  آن  مشتاق  و نه  ام نرفته

  با آن  عاجز و از معارضه  همانند آن  ای سوره  از آوردن  که  شما آوردم هرا ب  و کتابي

عالمگیر دارید   شهرتي  و بالغت  ، در فصاحت عرب  شما قوم  که در حالي اید درمانده

مانند   از شخصي  صدور همچو قرآني  را بدانید که  حقیقت  تا این «كنيد؟ نمي  آيا تعقل»

 ؟ است  تنع، مم پیشینه  آن با  من

  

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

 ڻ  
 او را تكذيب  بر خدا بربندد، يا آيات  دروغي  كه  كس  ستمكارتر از آن  كيست  پس»

 آنها  را به  قرآن  غیر از این  خواستند تا قرآني صخدا  از رسول  مشرکان  چون «كند؟ 
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کند،   اگر چنین  که  ساخت  روشن  برایشان صحضرت  کند، آن  لرا تبدی  بیاورد، یا آن

  راستي به»وجود ندارد   بزرگتر از این  و ستمي  است  بسته  دروغ  عزوجل  بر خدای

 رسند. نمي  مرادی  و به  نیافته  دست  مطلوبي  یعني: به «شوند رستگار نمي  مجرمان

  اقامه  حجت ، است  وی  از سوی  قرآن  که  یقتحق  ، بر این آیه  سه  با این  عزوجل  خدای

 کرد.

از   یهودیان آوردند،  تشریف  مدینه  به صخدا  رسول  گوید: چون مي  سالم  بن هللعبدا

  که  بودم  کساني از  هم  شدند و من  گریزان  حق  دین  و از پذیرش  رمیده صحضرت  آن

  مردی  ، چهره ایشان  چهره  که  ، دانستم دیدمرا   ایشان  چون  بودند ولي  رمیده  از ایشان

 ! مردم  ای»بود:   شریف  حدیث این  شنیدم  از ایشان  که  سخني  ... و اولین نیست  کذاب

را برقرار   ارحام  کنید، صله  اطعام را  نخود انتشار دهید، محتاجا  را در میان  گفتن  سالم

  ، به صورت  ابند ـ نماز بگزارید، در اینخو در  مردم  که  ـ هنگامي  کنید و در شب

 ».شوید وارد مي  بهشت  به  سالمتي

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ  
کنند، اما  نمي  هم  ترك  طور کلي را به خداوند  پرستش  مشرکان  که  در حالي «و»

آنها را  اگر «رساند مي  زيان  آنان  به  نه  پرستند كه را مي  خدا چيزهايي  ايج به»

معبود   که درحالي آنها را بپرستند.  که درصورتي «رساند سود مي  آنان  به  و نه»نپرستند 

  فایده  نباشد پس  چنین برساند و اگر  بخواهد، سود و زیان  هرگاه  که  است  کسي  راستین

  مشرکان «ما هستند  گويند: اينها نزد خدا شفاعتگران و مي»؟  چیست  وی  پرستش

،  شفاعت  او بر اثر این کنند و مي  شفاعت آنها نزد خداوند  برای  بتان  پندارند که مي

 هللنزد ا  خدایانشان  پندارند که مي  کند، همچنان نمي  عذاب  را در برابر گناهانشان  آنان

و   سخیف  منطق  است  این شوند! مي  واسطه  نیز برایشان  ایشاندنی  احوال  در اصالح

  داند، آگاه نمي  در آسمانها و زمين  كه  بگو: آيا خداوند را از چيزي»  شرك  ابلهانه
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  در آسمانها و زمین  که  مخلوقاتش خود از تمام   برای  سبحان  یعني: خدای« كنيد؟ مي

را از کجا   شریكان  شما این  ندارد پس  سراغ را  فیعيو ش  شریک  برند، هیچ سر مي به  وی

 «.دهند قرار مي  وي  شريك  از آنچه و برتر است   پاك» اید؟! یافته  وی  برای

  

ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۉ  ې 

 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  
  امری  مردم  در میان  شرك  پدیده  دهد که خبر مي  واقعیت  از این  تعالي  حق  گاه آن

واحد   ، جز امتي و مردم»اند:  بوده  دین  بر یک  همگي  در اصل  و بشریت  نوپیداست

  یگانگي  . این وی  به  و مؤمن  سبحان  خدای  برای  موحد و یكتاپرست  امتي «نبودند

  وفانط ، یا بعد از است  بوده  بعد از وی  گانه ده  و قرنهای  ، یا در عهد آدم دیني

بعد از  «كردند پيدا  اختالف  پس»  نگذاشت  باقي  کافری  هیچ  زمین  بر روی  که  نوح

،  ماندند و در نتیجه  باقي  مؤمن  دیگر همچنان  کافر شدند و بعضي  بعضي  ، یعني آن

  ا از سويسابق  كه  اي و اگر كلمه»پیدا کردند   اختالف  دیگر در دین  با بعضي  بعضي

  در مورد این  متعال اوندخد  که  است  این  کلمه  آن «نبود  است  صادر شده  رتپروردگا

قطعا »نبود:   کلمه  اگر این ! نخواهد کرد.آری  داوری  میانشان  ، جز در روز قیامت اختالف

 «دارند  اختالف  در آن  كه  در آنچه»دردنیا  « آنان  ميان»  سبحان  خدای «كرد مي  فيصله

  ای کلمه  آن  ، نظر به دگار متعالپرور  ولي ساخت  جدا مي  را از مبطل  ، محق هو در نتیج

 کرد.  امتناع کار  ، از این پذیر نیست هرگز برگشت  که

  است  تكلیف  دنیا، سرای  سرای  بود که  این  الهي  فیصله  در این  حكمت»گوید:  مي  نسفي

  خداوند متعال  که  است  این  کلمه  ولي: آنق  به».  جزا و پاداش  ، سرای آخرت  و سرای

  از: فرستادن  است  عبارت  حجت  کند، این نمي  مؤاخذه  حجت  را جز به  کسي

  وما تا پیامبری):  ژەئ   ائ  ائ  ەئ  ى  ى ژ فرماید:  مي  که چنان ‡پیامبران

 ».17اسراء/» ( نیستیم  کننده  ، عذاب نفرستیم
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  برای  ؛ در واقع وحي  و فرودآوردن ‡پیامبران  برانگیختنکه:   است  این  سخن  نتیجه

 در شگفت  از آن  چرا مردم  باشد پس مي  توحیدیشان  اصل  به  مردم  بازگرداندن

 شوند؟ مي 

  

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

 حب  خب   
 «؟ است  نشده  وفرستادهبر او فر  پروردگارش  از سوي  اي گويند: چرا معجزه و مي»

و   بزرگ  معجزات آشكار و  های نشانه  به  آنان  بودند، گویي  مكه  مردم  سخن  این  گوینده

 صحضرت  و از آن  نداده  اهمیتي  بود، هیچ  شده  نازل صخدا  بر رسول  که  استواری
  طال و امثال  بهکوهها   نمودن تبدیل ، مردگان  ساختن  زنده  چون  جدیدی  خواستار معجزه

یعني:  « خداوند است  مخصوص فقط  غيب  كه  نيست  بگو: جز اين»شدند   آن

دارد   اختصاص خود خداوند  به  آن  و علم  است  غیبي  ، امری معجزه  فروفرستادن

 «انتظار بكشيد  پس»را   سائر مخلوقات  شما و نه  ، نه است  علمي  آن  مرا به  ، نه بنابراین

 خدا  حكم « با شما از منتظرانم  هم  من  كه» اید پیشنهاد کرده  را که  آنچه  آمدن فرود

 شما.  خود و درباره  را درباره

،  هدایت و  یقین  خاطر کسب  آنها به  که  دانست مي اگر خداوند»گوید:  کثیر مي ابن

عناد   از روی قطف  که  دانست  کرد ولي مي  هستند، قطعا اجابتشان  جدیدی  معجزه  طالب

  در عناد و لجاجتشان را  آنان  اند پس افگنده  را پیش  درخواست  ، این و لجاجت  و مكابره

و   عقاید مشرکان  بطالن و صو پیامبر  قرآن  ، بر حقانیت آیات  و با این  واگذاشته

را   سالتر  پیرامون  آنان بنیاد بي  بر پا کرد و شبهات  حجت  آنان  نابجای  های خواسته

 ».کرد  ویران

تواتر  به  را كه صاكرم  رسول  از معجزات  ، بخشي اندلسي  حزم  ابو محمد بن  امام

 شمرد: بر مي  ، چنين است  شده  نقل

 . کریم  ـ قرآن 1

 داد.  روی  در مكه  قریش  درخواست  به  القمر که  ـ شق 1
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در   أبوطلحه  و در منزل ابرج  در منزل  اندك  بسیار با غذایي  گروهي  ـ اطعام 1

از   چند که  بود از خرمایي  تن نهصد  تعدادشان  که  سپاهي  و اطعام  خندق  روز جنگ

خوردند تا   آن از  آورد و همه خود  دست  را به  سعد آن  بود، دختر بشیربن  اندك  بس

 ماند.  باقي  خرما چیزی  از آن  سیر شدند و هنوز هم

  یک  تمام  شدن  و سیراب  و نوشیدن  حضرت  آن  انگشتان  از میان  آب  زدن  ـ فواره 1

و   تبوك  خشک  در چشمه صحضرت  آن  وضوی  از آب  ، ریختن . همچنان لشكر از آن

و   چشمه  بودند از آن  تن  هزاران  که  لشكر تبوك  تمام  و نوشیدن  از آن  آب  جوشیدن

  وضوی  طور از آب  همین . تا روز قیامت  چشمه  ینا  شدن دار  آنها و آب  شدن  سیراب

  ، آب نداشت  بود و آب  خشک قبال  چاه  آن  که  و در حالي  ریخت  حدیبیه  در چاه  ایشان

  سیراب  نوشیدند و همه  از آن  هزاروچهارصد تن  که  طوری به  گرفت  جوشیدن  از آن

 شدند.

و  آنها  همه  چشم  به  خاك  آن  و رسیدن  خاك  در بدر با مشتي  مشرکان  سپاه  ـ زدن 7

 . است  آن  مبین»  انفال»  ( سوره15)  آیه  که  تارومار شدنشان

بعد از  خواندند مي  خطبه  آن  در پای صاکرم  رسول  که  در مسجدالنبي  ستوني  ـ ناله 6

  نالید و مویه مي شتر آواز  چون  را که  آن  ناله  صدای  حاضران  تمام  منبر و شنیدن  ساختن

 شد.  گرفتند و آرام  او را در بغل صاکرم  ، رسول بعد از آن  کرد ـ که مي

ادعاراستگو   و در این  آنهاست  مخصوص  اگر بهشت  که  از یهودیان  ایشان  ـ دعوت 5

  ماجرا را حكایت این  قرآن  امر ـ که  از این  کنند و عجز یهودیان  مرگ  هستند، آرزوی

 . است  دهکر

 در موارد آتي:  ، از جمله از غیب  ایشان  دادن ـ خبر 8

   عمار  که  از این  ایشان  خبر دادن رسانند ـ و مي  شهادت  به  باغي  را گروهي 

 شد.  چنین

 عثمان  به  که از این  ایشان  خبر دادن  وی  ازآن  بهشت  آن  رسد و در قبال مي  بلوایي  

 شد.  ـ و چنین  است
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 است  ا عنهما سید و ساالری رضي  علي  بن  حسن  که از این  ایشان  خبر دادن  

 آورد ـ و پدید مي  صلح  از مسلمانان  عظیم  دو گروه  او میان  وسیله  به خداوند که

 شد.  چنین

 مرد   ا آندر جهاد حاضر بود و بعد  که  مردی  بودن  در مورد دوزخي  ایشان  خبر دادن

 بودند.  خبر داده  شد که  ـ و چنانکرد   خودکشي

 کرد تا با  را دنبال  ، ایشان مدینه  به  ایشان  هجرت  در راه  جعثم بن مالک بن ـ سراقه 9

 در  وی  اسب  پاهای  خود کند ولي  را از آن  مكه  مشرکان  ، جایزه دستگیر نمودنشان

  آن از  حال  در این  سراقه  التماس کرد و  او را دنبال  دودی  آن  دنبال  و به  فرورفت  زمین

 . وی  مجدد اسب  افتادن  راه  و به  ایشان  و دعای صحضرت

 سراقه  ، در دستان فارس  شاه  کسری  دستبندهای  که  از این  ایشان  ـ خبر دادن 12

 شد.  شود ـ و چنین مي  گذاشته 

بود، در   کرده  نبوت  ادعای  روغد  به  که  اسود عنسي  شدن  از کشته  ایشان  دادن ـ خبر 11

از   شب  همان در  ایشان  دادن بود و نیز خبر  او در صنعاء یمن  که در حالي  وی  قتل  شب

 دادند. خبر  بود که  ـ و چنان  است  رسانده  قتل  او را به  کسي  چه  که  این

  راه روز  چندین  شاناو و ای  میان  که در حالي  ایشان  از سوی  نجاشي  مرگ  ـ اعالم 11

 و نماز جنازه  بقیع  گورستان  به  اصحابشان  و تمام  ایشان  شدن  بود و بیرون  فاصله

 بود.  کرده  روز وفات  او در همان  خبر که  این  یافتن  بر او و صحت  خواندن 

 فراداز ا  تن  دوازده  محاصره  از حلقه  خود در مكه  از خانه  ایشان  شدن  ـ بیرون 11

  بر سرآنان  خاك  خود بكشند و پاشیدن  زعم  را به  بودند تا ایشان  منتظر ایشان  که  قریش

 را.  آنها ایشان  ندیدن  و در نتیجه

 نیز  اصحابشان  که در حالي  در برابر ایشان  آن  و تواضع  شتر نزد ایشان  ـ شكایت 11

 حاضر بودند.

یكجا  و  هر دو درخت  بیایند و آمدن  زد ایشانن  که  از دو درخت  ایشان  ـ دعوت 17

 آنها.  و رفتن  دو درخت  آن  رفتن  به  ایشان  دستوردادن  آنها، سپس  شدن

رفتند، ازآنها  مي  راه  قد بلندان با  چون  باال بودند ولي  بیشتر میانه صحضرت  ـ آن 16

 شدند. مي  بلندتر دیده
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  مباهله  اگر آنان  کردند و خبردادند که  مباهله  به  را دعوت  نصاری صحضرت  ـ آن 15

، صحضرت  آن  سخن  از صحت  با اطمینان  شوند و نصاری نابود مي  کنند، همگي

 . خبر است  نیز شاهد این  کریم  قرآن  نشدند ـ که  مباهله  حاضر به

  چنان ـ وخواهند بود   جمحي خلف بن ابي  خود کشنده  که از این  ایشان  دادن ـ خبر 18

  بر اثر آن  بر او وارد کردند ـ که  ای خدشه  در روز احد اندك صحضرت  شد زیرا آن

 . گشت  هالك

  من اند و از  آلوده  سم  را به  من  ـ که  گوسفند با ایشان  مسموم  بازوی  گفتن  ـ سخن 19

 نكنید.  تناول

در   قریش  رهبران  قتلگاه  دادند که خبر  اصحابشان  در روز بدر به صحضرت  ـ آن 12

 بوند.  فرموده  شد که  بدر خواهد بود و چنان  کجا و کجا از میدان

  دشمن  جنگ  در دریا به  ایشان  از امت  هایي گروه  خبردادند که صحضرت  ـ آن 11

  ایشان و او نیز از  هستي  گفتند: تو نیز از آنان  ملحان  بنت  حرام  ام  و به  خواهند رفت

 ید.گرد

  آن  و مغارب  مشارق  که  طوری شد به  پیچانده  درهم صحضرت  آن  برای  ـ زمین 11

خواهد  بودند،  دیده  ها که محدوده  آن  به  امتشان  فرمانروایي  را دیدند و خبردادند که

و تا   تا بالد سند وترك  مشرق  از اول  ایشان  امت  شد زیرا فرمانروایي  رسید ـ و چنان

و   در جنوب آنها  بربر رسید، اما فرمانروایي  و سرزمین  اطلس  اقیانوس  به  غربآخر م

 نشد.  ، گسترده و مغرب  مانند مشرق  به  شمال

  فرد از اعضای  او اولین  دادند که عنها ـ خبر هللا دختر خود ـ رضي  فاطمه  ـ به 11

 خواهد شد ـ و  ملحق  یشانا  به  شان بعد از درگذشت  خواهد بود که  ایشان  خانواده

 شد.  چنان

 تر دراز دست  از دیگران  در انفاق  که  کسي  آن  خبردادند که  خویش  همسران  ـ به 11

  دستي  دادن  در صدقه  که  جحش  بنت  خواهد شد و زینب  ملحق  ایشان  ، زودتر به است

 . پیوست  ایشان  به  شانای  بعد از درگذشت  بود که  ایشان همسر  ، اولین درازتر داشت
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شد،  شیر لبریز از  آن  خشكیده  ، پستان کردند و بر اثر آن  را مسح  گوسفندی  ـ پستان 17

معبد   ام  خیمه گردید. بار دیگر در مسعود بن هللعبدا  اسالم  سبب  معجزه  همین  که

 داد.  روی  از ایشان  ای معجزه  چنین  خزاعي

مالیدند و  خود  دهان  ، از آب داشت  ناراحتي  که  علي  انـ در روز خیبر بر چشم 16

نشد و  درد مبتال  چشم  دیگر هرگز او به  و بعد از آن  یافت شفا  دم در  وی  چشمان

 شد.  گردد ـ و چنان  برنمي  او دادند و فرمودند: جز فاتحانه  را به  پرچم

 شنیدند. مي صحضرت  آن  دستان  غذا را در میان  گفتن  ، تسبیح ـ اصحاب 15

 را تقلید کرد، صاکرم  رسول  رفتن  استهزا راه  ، از روی العاص ابي بن ـ حكم 18

 ».بود  مرتعش  و تا مرد، بدنش ! باش  فرمودند: همچنان

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  
  ، بناگاه بچشانيم  ، رحمتي است  رسيده  آنان  به  كه  اي ختياز س  پس  مردم  به  و چون»

 با فرودآوردن  بر مردم  خداوند متعال  یعني: چون « است  ما نيرنگي  را در آيات  آنان

و   معیشت در  و بر آنان  داشته  ارزاني  ، نعمت ها و محصوالت میوه  آوردن عمل و به  باران 

،  معیشت  وتنگي  بر اثر خشكسالي  که د آورد ـ بعد از آنپدی  و گشایش  ، وسعت ارزاق

را   باید، قدر آن  که وچنان  را شكر نگزارده  هایش ـ آنها نعمت  است  رسیده  آنان  رنجها به

  و غیر قادر بر رساندن  ناتوان  جان بي  بتان  نعمتها را به  این  مشرکان  شناسند بلكه نمي

  ، به آیات  این  دفع  و در جهت زدند  طعن خدا  در آیات و  داده  نسبت  سود و زیان

یعني: در  « تر است مكر سريع بگو: خداوند در»گشتند   متوسل  و نیرنگي  هر حیله

كنيد،  مي  را نيرنگ  ما آنچه  فرستادگان ، حقيقت در»  تر است شتابان  کردن  مجازات

کفار را   نیرنگهای  ( هستند که الكاتبین  )کرام  مراد از فرستادگان: فرشتگان «نويسند مي

  امر بر فرشتگان  این  کنند لذا وقتي مي  عرضه  آشكار و نهان  را بر دانای  و آن  نوشته

 تواند بود؟  و خبیر، مخفي  خداوند قدیر علیم بر  نباشد، چگونه  مخفي  نگهبان
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چ  چ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  
  یعني: شما در خشكي «گرداند و دريا مي  شما را در خشكي  كه  است  او كسي»

 و  نچهارپایا  وسیله  و به  است  آفریده  تان گیری بهره  برای  تعالي  حق  که  پاهایي  وسیله به

  فن شما  پیمایید و به مي  ، راه است  کرده  خلق  سواریتان  برای  که  ای نقلیه  دیگر وسایل

پیمایید، نیز  مي دریاها و اقیانوسها را بر آنها  و طول  عرض  را که  هایي کشتي  ساختن

جلو   هها را ب کشتي  که « خوش  در كشتيها نشينيد و آنها با بادي  كه تا وقتي»کرد   الهام

باد   بدان  را ببرند و آنان آنان»ها را بشوراند  کشتي  که  و ناپایدار نیست  راند و توفاني مي

و »  باد است  وزش  عصوف: شدت «تند وزد  بادي  بر آنان  شاد شوند، بناگاه  موافق

د كنن  تازد و يقين  آنان بر»  اطراف  و از همه  جهات  یعني: از تمام « از هر طرف  موج

و   هالکت  یعني اند،  افتاده  سرکش  امواج  محاصره و در «اند از هر سو گرفتار شده  كه

  خالصانه و «دعا كنند هللا  جناب  به  حال  در آن»کند   غلبه  بر گمانهایشان  نابودی

در »  تواناست  دادنشان  دانند: فقط او بر نجات مي  رو که شوند، از آن  او متوجه  سوی به

را   دعایشان ، حال  یعني: در این «اند كرده  و خالص  پاك  خود را برايش  دين  كه حالي

  بتانشان  بود که  برآن  تنگنایي  در غیر چنین  عادتشان  که آالیند چنان نمي  ای شائبه  هیچ  به

بال   اگر ما را از اين  كه» گویند: ساختند. و با تأکید و سوگند مي مي  را در دعا شریک

 «.شد  خواهيم  ا از شكرگزاران، قطع رهانيب

،  خلق نهاد  که  است  بر آن  ها، خود دلیل سختي  در هنگام هللا  آستان  به  برگشت  البته

  خداشناس و  و بشر فطرتا خداپرست  شده  سرشته  متعال  خدای  سوی به  بر بازگشت

  مستجاب  فرد مضطر وبیچاره  یدعا  که  است  آن  دهنده  نشان  آیه  این  . همچنین است

 چند کافر باشد. شود، هر مي
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ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ہ       ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ   
  ناگهان» کرد  را اجابت  و دعایشان  محنت  از این خداوند «داد  نجاتشان  چون  پس»

  از روی باشند، فقط  داشته  ای شبهه  که آن و بي «كنند مي  سركشي  ناحق  به  در زمين

سوگندها و  دعاها و  روند و آن مي  بیراهه  و به  فساد ورزیده  تمرد و عناد، در زمین

جز  ! مردم  اي» کنند مي  بودند، فراموش  بسته با خداوند  را که  پیمانها و عهدهایي

  و تجاوز انسان  سرکشي  پس « خود شماست  انزي  شما فقط به  سركشي  كه  نيست  اين

و پیامد   فرجام  که اعتبار این  ، به است  بر خود وی  تجاوز و سرکشي  ، در واقع دیگران  به

در   که گردد چنان برمي  وی خود  ـ به  نیست  و انتقام  جز مجازات  چیزی  تجاوز ـ که  آن

  آن  سزاوارتر به  پیوند رحم  قطع تجاوز و  چون  گناهي  هیچ»است:   آمده  شریف  حدیث

  صاحبش  برای  که  آنچه  همراه  برساند، به را در دنیا زود  آن  خداوند عقوبت  که  نیست

شما از   مندی یعني: بهره « دنياست  زندگاني  بهره» ».کند مي  ذخیره  از عذاب  در آخرت

  سوي به  بازگشتتان  سپس»  تدنیاس  زندگاني  تنگ  زمان  ، فقط محدود به سرکشي

  شما را از آنچه  گاه آن»دنیا   چند روزه  مندی و بهره گذرا  زندگي  بعد از این « ماست

جزا   و شما را در برابر آن «كرد  باخبر خواهيم» در دنیا از خیر و شر «كرديد مي

  و هر کس گوید  را سپاس بیند؛ باید خدا مي  خیری  ، هر کس داد بنابراین  خواهیم

 نكند.  دیگر را سرزنش  کسي  بیند؛ باید جز خودش مي  شری

 آنها را  هر کس  که  است  خصلت  سه»گوید:  مي  شریف  حدیث  با استناد به  مكحول

 ». شكني ، تجاوز و پیمان اند: نیرنگ خود وی  علیه  خصلت  سه  باشد، آن  داشته
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ 

ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  ی  ی  جئ  
 را  و مستقلي  مستأنفه  جمله  دنیا یاد کرد، اکنون  از بهره  متعال  خدای  که بعد از آن

  مثل  كه  نيست  اين جز»است:   آن  انقضای  دنیا و سرعت  حال  بیان  متضمن  آورد که مي

 زندگاني  یعني: مثل « ريختيم فرو  را از آسمان  آن  كه  است  دنيا مانند آبي  زندگاني

و   بهجت  زوال  در سرعت  زمین  روی  گیاهان  خود، همانند وصف  زوال  دنیا در سرعت 

،  و براثر آن « آميخت  درهم  زمين  رستنيهاي»  آب « با آن  پس»  است  آن  و خرمي  شادابي

ها و  از دانه «خورند مي  و چهارپايان  مردم  از آنچه»خود رسید   حد کمال  ها به رستني

 «گرديد  و آراسته  خود را بر گرفت  پيرايه  زمين  چون  كه  گاه تا آن»  ها و علوفه میوه

  طناز و زیبا و نگارینه ، رنگارنگ  ها و گلها و گیاهان رستني  با انواع  زمین  یعني: چون

  هایي ، رستني گذاشت  نمایش  به  و کمال  تمام  خود را به  های ها و آراستگي شد و جلوه

،  یاقوت  رنگ  مشابه  ، بعضي نقره  رنگ  مشابه  طال، بعضي  رنگ  از آنها مشابه  که بعضي

 . زمرد و... است  رنگ  مشابه  بعضي

و   رنگارنگ زیبا و  های جامه  که  کرده  تشبیه  زني  را به  ، زمین آیه  در این  متعال  خدای

  آراید تا انظار را به مي ها آرایش  انواع  پوشد و خود را به بر خود مي  گون  گونه  زیوراتي

و   آن  محصوالت  یعني: برچیدن « بر آن  پنداشتند كه  آن  و ساكنان»نماید.   خود جلب

  زمين  به  يا روزي  شبي»ما   عذاب یعني «ما  فرمان  توانا هستند، بناگاه»  از آن  گیری بهره

  محصول  را شبیه  آن  یعني: کشت « گردانيديم  بريده  از بن  را مانند زراعت  آن  آمد پس

و   سبز و تازه  صورت به «ديروز  گويي  كه»  گردانیدیم  ای شده  و تباه  درویده  از بن

  بیان  و این  بدیع  تفصیل  مانند این  یعني: به « گونه اين ، است  داشتهوجود ن»  شاداب

  است  آیه  این  هم  آنها یكي  از جمله  که «را»  قرآني  و ادله ها یعني: حجت « آيات»  رفیع

و   نابودی  دنیا و سرعت  زوال  مثلها به  و از این «كنند مي  انديشه  كه  مردمي  براي»

 «. كنيم مي  بيان  روشني  به»گیرند،  مي  عبرت  درس برند و مي  يپ  آن  تباهي
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 حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت   
را   آن  و زوال  دگرگوني  دنیا و سرعت  ناپایدار زندگي  ارزش  متعال  خدای  که  گاه آن

و خدا شما » کند: مي  ترغیب  آخرت  سرای  را به  کرد، در اینجا آنان  بیان  بندگانش  برای

از   سالمتي  سرای  که  بهشت  یعني: سرای «خواند فرا مي  سالمتي  سراي  سوي را به

  توفیق یعني: «كند مي  هدايت  راست  راه  سوي را خواهد، به  و هركه»  است  آفات

ما جز خواند، ا مي فرا  سالمتي  سرای  سوی را به  بندگان  همه خداوند ! دهد. آری مي

  از رسول جابر  روایت به  شریف  شوند. در حدیث وارد نمي  آن  به  یافتگان هدایت

  و میكائیل  سر من  باالی  جبرئیل  که  دیدم  در خواب»فرمودند:   که  است  آمده صخدا

. در  بزن  او )پیامبر( مثلي  گوید: برای مي  دیگری  از آنها به  و یكي  است  من  پای  پایین

  امتت  تو و مثل  مثل  که  نیست  گوید: جز این مي  من  به  از آنها خطاب  یكي  هنگام  ینا

بنا   ای سرا خانه  در آن  ، سپس برگرفته  خود سرایي  برای  که  است  پادشاهي  همانند مثل

  سوی را به  تا مردم  برانگیخته  ای فرستاده  گاه ، آن گسترده  ای ، سفره خانه  و باز در آن  کرده

  آن  به  هم  و برخي  گفته  را اجابت  فرستاده  از آنها آن  برخي  کند ولي  دعوت  غذایش

  و آن  است  سرا، اسالم  ، آن است ، خداوند پادشاه  آن  کنند پس نمي  اعتنایي  دعوت

  ، به گفت  تو را اجابت  هر کس  پس  هستي  فرستاده  آن محمد!  و تو ای  بهشت  خانه

 درآمد،  بهشت  به  در آمد و هر کس  بهشت  در آمد، به  اسالم  به  ر کسدر آمد و ه اسالم 

 ».مند شد از نعمتها بهره

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  
  به  که  کساني  یعني: برای « است  اي اند، نيكويي كار نيكو كرده  كه  كساني  براي»

  انجام  درستي  و آنها را به  کرده  قیام  نیكویي  خود، به  بر ذمه  الهي  و واجبات  كالیفت

  است  بهشت همانا  که  است  نیكویي  اند، پاداش او خود را بازداشته  اند و از نواهي داده

  كانام  این  دادن با  بر ایشان  الهي  و عنایت  ؛ فضل زیادت  آن « است  بر آن  و زيادتي»
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؛ هللا  وجه  الي  نظر کردن ( به بنگرند. تفسیر )زیاده  در بهشت  حضرتش  که: بر روی  است

 باشد. مي  و خلف  جمهور علما از سلف  قول

  رسول  که  است  آمده  از صهیب  مسلم  احمد و امام  امام  روایت  به  شریف  در حدیث

  و اهل  بهشت  به  بهشت  اهل  چون»دند: فرمو  گاه کردند، آن  را تالوت  آیه  این صخدا

همانا شما نزد  ! بهشت  اهل  کند: ای ندا مي  چنین  ای در آیند، منادی  دوزخ  به  دوزخ

  گویند: آن کند. مي شما وفا  برای  وعده  آن  خواهد به مي  دارید که  ای وعده خداوند

نگردانید،   مگر روسپیدمان ، اختنس  ما را سنگین  نیک  اعمال  ؟ مگر میزان چیست  وعده

  تعالي  حق  هنگام  ؟ در این نساخت  دورمان  وارد نكرد و از دوزخ  بهشت  مگر ما را به

  خدای  نگرند. سوگند به او مي  سوی به  زند و ایشان کنار مي  را از برابر آنان  حجاب

 به  ، از نظرکردن نانآ  تر برای بخش آرام تر و داشتني  را دوست  او چیزی  که  عزوجل

  نه «پوشاند نمي  غبار و ذلتي  را هيچ  هايشان وچهره»».  است  نبخشیده  خویش  سوی 

و   و حسرت  ، گرد خواری دوزخ  دود و دخان  پوشاند ونه مي  ای را سیاهي  آنان  روی

  اودانهج  بهشتند و در آن  اهل  اينان»نشاند  مي  هایشان چهره را بر  و افسردگي  ندامت

 «.خواهند بود

  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  

 ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 یعني: « است  مانند آن  بدي  جزاي  اند، بدانند كه بديها شده  مرتكب  كه  و كساني»

 جزای  افزاید پس نمي  بر آن دهد و مي  بدی  را با یک  بدی  یک  جزای  خداوند متعال

 غبار  و بر آنان»  از آن  بیش  نه  است  خود، همانند بدی  و بزرگي  در کوچكي  بدی 

برابر  در  آنان  براي»دارند   از آن  که  ای و دلهره  و ترس  از اثر گناهانشان «نشيند  خواري

  خدای  و عذاب  خشم آنها را از  کس  یعني: هیچ « نيست  و پناهي  پشت  خداوند هيچ

از  « است شده  تار پوشيده  از شب  هايي با پاره  هايشان چهره  گويي»دهد  نمي  قهار پناه

  آنان»  است را فرو پوشانیده  هایشان ، چهره آن  و سیاهي  آتش  دود و دخان  که  بس

 «.درآنند  جاودانه»ندارند و   از آن  ای جدایي  هیچ « اند كه آتش  اصحاب
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ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گگ  گ  گ  ڳ  ڳ           

 ڳ   ڳ  ڱ  
 ، و جن  از انس  ؛ اعم زمین  اهل  یعني: تمام « را حشر كنيم  آنان  همگي  كه  و روزي»

  گردآوریم  بازپرسي  را برای  باطل  معبودان  و پرستشگران  نیكوکار و بدکار، موحدان

آنها   سرزنش و  منظور سرکوب  به « گوييم اند، مي ورزيده  شرك  هك  كساني  به  گاه آن»

با   آنها را همراه  که « شما وشريكانتان»محشر و در حضور معبودانشان:   در حضور اهل

  معین  یعني: در جای «خود باشيد  بر جاي»بودید   گرفته  پرستش  به  الشریک  خدای

یعني:  « افگنيم مي  آنها جدايي  ميان  پس»یستید با  مؤمنان  و موضع  خود، جدا از مقام

دیگر جدا  را از یک  و مؤمنان  یا مشرکان ، کنیم جدا مي  کنندگانشان را از عبادت  معبودان

و »  گسالنیم ، مي است  بوده  آنان  میان در دنیا  را که  پیوندی  و هرگونه  کنیم مي

  پرستش  یعني: ما شما را به «پرستيديد نمي گويند: شما ما را مي»  آنان  به « شريكانشان

خود و نیز   و گمراهي  شما هوس  بلكه  بودیم  و فرا نخوانده  دستور نداده  خویش

  شما را به  بودند که  پرستیدید زیرا آنان مي بودند،  کرده  گمراهتان  را که  شیاطینتان

  انكار پرستش  ، معني د. بنابراینکردی  اطاعت  از آنان  دادند و شما هم  ما فرمان  پرستش

 باشند.  داده  دستوری  چنین  آنان  به  که  امر است  ، انكار این معبودان  از سوی  عابدان

  

 ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
  گواه  سبحان  یعني: خدای « است  شما بس  ما و ميان  ميان  گواه  عنوان  خدا به  پس»

که: ما  این بر  است  ، یا گواه ایم دستور نداده  خویش  عبادت  که: ما شما را به این بر  است

ما  « بوديم خبر شما بي  همانا ما از پرستش»  ایم و خشنود نبوده  کار شما راضي  این  به

  که چرا  بودیم  کار را از شما خواسته  این  هم  پرستید و نه شما ما را مي  که  نبودیم  آگاه

 . نداشتیم  و شعوری  عقل

  به را  شعوری ناشنوا، نابینا و بي  خدایان  که  مشرکان  برای  بزرگ  است  سرزنشي  این

 اند. گرفته  پرستش
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 ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ہ  ہ  ہ
 را پيش  آنچه  هر كسي  كه»  است  زمان  یا در آن  مكان  یعني: در آن « آنجاست»

چشد  مي بود،  فرستاده  پیش  را که  عملي  جزای  یعني: هر کس «يابد بود، در مي  فرستاده 

  بوده  مورد قبول یا زیانبار،  یا زیبا، سودمند بوده  بوده  زشت  آیا عملش  آزماید؛ که و مي

  که یعني: آنان «شوند مي  خود باز گردانيده  حقيقي  خدا، موالي  سوي و به»یا مردود؟ 

  بازگردانیده  است  حق  ربوبیتش  که  خویش  پروردگار بر حق  سوی اند، به ورزیده  شرك

  كردند از آنان افترا مي  و آنچه» اند  برگرفته  که  باطلي  معبودات  سوی به  شوند، نه مي

  سانند و نهر آنها نمي  به  سودی  وهیچ  ناپدید شده  در آخرت  باطلشان  خدایان «شد  گم

در   روزی  چنین  که از آن  قبل  بكنند پس  و شفاعتي  گری میانجي  آنان  توانند برای مي

 بردارند.  دست  باطل  معبودهای  این  رسد، باید از پرستش

  

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

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
  و بخشیدن  باران  با فرستادن «بخشد مي  روزي  شما از آسمان  به  كه  كيستبگو: »

  نباتات  بخشد؛ با رویاندن مي  روزی « زمين»شما از   به  که  کیست «و»  آن  و ثمرات  نتایج

  آفریننده و  ، بخشندهخداوند  کنید که مي  البد اعتراف  ؟ پس معادن  آوردن و پدید

  اوصاف  آنها را براین  کسي  چه « است  گوشها و ديدگان  مالك  كه  تيا كيس»  اینهاست

  چنین  آنها به از  که  گونه  ، بدان است  انگیز آفریده شگفت  خلقت  و بر این  عجیب

 «آورد مي  بيرون  را از مرده  زنده  كه  و كيست»شوید؟  برخوردار مي  عظیمي  مندی بهره

  را از جاهل  ، عالم دانه را از  ، سبزی را از تخم  ، جوجه ز نطفهرا ا  انسان  کسي  یعني: چه

  کسي  یعني: چه «آورد مي  بيرون  را از زنده  و مرده»آورد؟  مي  را از کافر بیرون  و مؤمن

  كه  و كيست»آورد؟  مي  بیرون  و کافر را از مؤمن  را از عالم  ، جاهل را از انسان  نطفه

  کند و سامان مي  مانند، اداره بي  نظامي و  نظم  را به  یعني: آن «كند ميرا تدبير   كار جهان

فكر   ایجابات  دهند و بر اساس  انصاف یعني: اگر «خواهند گفت: خدا»بخشد؟  مي
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خواهند داد که:   پاسخ  چنین  سؤالت  این  به  زودی  کنند، به  قضاوت  سلیم  و عقل  صحیح

داشتند   اعتراف  حقیقت  این  به  مشرکان  که چنان  است وندامور، همانا خدا  این  فاعل

  دانید، چرا از خدایي را مي  حقیقت  این  که یعني: با آن «كنيد نمي چرا پروا  بگو: پس»

  پرستش  یگانگي  کنید تا او را به بخشد، پروا نمي مي  و سامان  نظم ها را پدیده  این  که

 کنید.

  

 ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی  ی  
و بر  اید قرار داده  شریک  با وی  را که  آنچه  نه «شما  خدا، پروردگار حقيقي  است  اين»

  به  تعالي  حق  ، ربوبیت پس «؟ چيست  جز گمراهي  و بعد از حق»توانا نیستند   چیزی

 «شويد؟ مي  دهبازگرداني  چگونه  پس»باشد  مي  باطل  لذا غیر آن  است  حق  اقرار خودتان

  را به  تعالي  روید و غیرباری مي  بیراهه  به  کرده  آشكار عدول  از حق  یعني: چگونه

 گیرید؟! مي  پروردگاری

  

 حب     خب  مب           ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  يت   
  مهكل»  از حق  گروه  این  مانند برگشتن  ، یا به حقیقت  مانند این  یعني: به « گونه اين»

  یعني: ازحق «ورزيدند  فسق  كه  بر كساني»  وی  و فیصله  حكم  یعني « پروردگارت

  به» تمرد کردند  ، در کفر خویش عناد و مكابره  و از روی  شده  خارج  باطل  سوی به

 خداوند ازلي   حكم  آن  است  این ! آری« آورند نمي  ايمان  كه: آنان  پيوست  حقيقت

او را   عزوجل  را ندارد و خدای  هدایت  و شایستگي  ، اهلیت و فاسق که: کافر معاند

 کند. نمي  هدایت

 

 ٱٻٻٻٻ  پپپ  پڀ  ڀڀڀ  ٺٺٺٺ  ٿٿٿ
عجز   با بیان  ، اینک برپا داشت  حجت  خویش  بر ربوبیت  خداوند متعال  که بعد از آن

بگو؛ آيا از » دارد: برپا مي  ، حجت مشرکان  و محكومیت  شرك  ، بر نفي باطل  معبودان

  باآفریدن «را برگرداند  را آغاز كند و باز آن  آفرينش  كه  هست  شما كسي  شريكان
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بگو: »؟  غیره بعد از روز و  شب  و بازگردانیدن  بعد از مرگ  برانگیختنش  و سپس  انسان

جز شما  یعني: «گرداند را بر مي  كند و باز آن را آغاز مي  آفرينش  كه  فقط خداست

  ای توانایي  چنین ، تان پنداری  شریكان  توانید برای ندارید و هرگز نمي  دیگر پاسخي  این

 ؟. باطل  سوی به  از حق «شويد مي  بازگردانيده  چگونه  پس»را ادعا کنید 

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  

 ڌ  ڌ      چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 یعني: «نمايد؟  راه  حق  دين  سوي به  كه  هست  شما كسي  بگو: آيا از شريكان»

  آنان  ا پاسخنماید؟ طبع  دعوت  حق  سوی را به  و مردم  ارشاد کرده  اسالم  دین  سوی به

  به «نمايد مي  راه  حق  دين  سوي به  كه  بگو: خداست» ! هگفتند: ن  چون  پس  است  منفي

در   که  هایي نشانه وسیله   و به  کتابهایش  کردن  و نازل ‡پیامبران  فرستادن  وسیله

  و نگرش  تا با تأمل  بشر قرار داده  و عقل  و آنها را جلو چشم  آفریده  خویش  مخلوقات

  ، آيا كسي پس»شوند   رهنمون  حق  ، به خویش  رد و فهمخ  کارگیری به  در آنها از طریق

  قرار گيرد، يا كسي  پيروي مورد  كه  كند، سزاوارتر است مي  هدايت  حق  سوي به  كه

  سوی را به  مردم  که  یعني: آیاکسي «شود؟  خود، هدايت  كه نمايد مگر آن نمي  راه  كه

باشد، یا  و اقتدا مي  پیروی  به ـ سزاوارتر  است  سبحان  خدای  کند ـ که مي  هدایت  حق

او را   دیگری  که شود، مگر این نمي  خود هدایت  نیروی  به  دشخو  حتي  که  کسي

،  شده  شما را چه»کند؟   هدایت را  غیر خویش  که این  رسد به  نماید، چه  هدایت

  برای  گروه  این  گرفتن  شریک با  که  است  حكمي  چه  این «كنيد؟ مي  داوري  چگونه

  قایل  تساوی  و خلقش خدا  میان  چگونهکنید؟ آخر  مي  حكم  ، بدان سبحان  خدای

 ؟ است  شده  تباه  خردهایتان و  رفته  از بین  پاك  شوید؟ مگر عقلهایتان مي
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 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
از   ، نه پندار و عملشان  شیوه  یعني: این «كنند نمي  پيروي  جز از گمان  و بيشترشان»

  از گمان  بر خاسته  که  است  پندار و گماني  حاصل  بلكه  خرد و بصیرت  روی

  بزرگ  خدای  ، آنها را به دروغین  خدایان  پنداشتند: این مي  که  ، همانان است  پیشینیانشان

رگز بر ه گمانشان   این ! کنند. آری مي  شفاعت  برایشان  سازند و نزد وی مي  نزدیک

  باطل  ا پندار و خیاليصرف  بلكه  نبوده  متكي  از خرد و بینش  گاهي د و تكیهو سن  حجت

زیرا کار  «گرداند نياز نمي بي  حق  از معرفت  وجه  هيچ  به  و گمان»  است  اساس و بي

  طلاز با  حق  که  است  و پندار و با علم  بر خیال  ، نه است  مبتني  و یقین  بر علم  دین

و   گمان  از پیروی «كنند مي آنچه  همانا خدا به»  و تكهن  با گمان  د نهشو متمایز مي

 ماند. نمي کیفر بي  کارهایشان  این  پس « داناست»  حق  فروگذاشتن

  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 شده  ساخته  دروغ  غير از خداوند به  كسي  از سوي  قرآن  اين  كه  نيست  و چنان»

 واال و این  شأن  با این  قرآني  چنین  که  برابر نیست  و عقل  یعني: با منطق «باشد 

 باشد زیرا جز خداوند  به  ، اما منسوب دیگران  و پرداخته  ، ساخته عظیم  معجزات 

  این  سبحان  خدای « بلكه»  توانا نیست  نظیر آن  بر آوردن  کسي  ، هیچ عزوجل  خدای

از  «باشد مي ، است  از آن  پيش  آنچه  كننده تصديق»  که در حالي  کرده  را نازل  قرآن

  قرآن  اند پس داده  بشارت  آن  به  قرآن  از نزول  کتابها قبل  و آن ‡بر انبیا  منزل  کتابهای

  كتاب  تفصيل»  در قرآن  شده  بیان  و قوانین  احكام «و»کند   تا آنها را تصدیق  است  آمده

بر   که  از احكامي  غیر آن و  و حرام  از حالل  ، اعم چیز است  یعني: بیانگر همه « است

و   خبر پیشینیان  در قرآن» است:  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  مقرر گردیده  مردم

، از  نيست  اي شبهه  هيچ  درآن»».  شماست  در میان  آنچه  و حكم  شماست  پسینیان
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  بر رسول  آن  آوردن فرود شما از  ، تعجب بنابراین « است  پروردگار عالميان  جانب

 . مورد است کامال بي صاکرم

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ      ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ
  پس بگو:»خود پیامبر از نزد  « است  ساخته  دروغ  را به  آن»  کفار مكه «گويند يا مي»

زیرا   و ساختار معجز بیاني  ادبي  صنعت  ، حسن در بالغت «بياوريد  مانند آن  اي سوره

و فراخوانيد هر »هستید   مانند من ، آن  کالم  و بالغت  عرب  زبان  شما نیز در شناخت

  ود ـ اعمخ  و پشتیبانان  جویید از همیاران  استعانت  وی  فراخوانید و به «توانيد را مي  كه

اگر »پندارید  مي  سبحان  خدای  شرکای آنها را  که  باطلي  و خدایان  عرب  از قبایل

  اگر چنین  پس ! شده  بر ساخته  دروغ  به  قرآن  خود که  ادعای  در این« راستگو هستيد

و   دهید، راستگو هستید. اما مشرکان مي  نسبت  من  به  که  در اتهامي  وقت  د، آنکردی

مانند   ای کلمه  ، حتي جدلي  تسلیم  و این  منصفانه  سخن  این  شنیدن  هنگام  به  عاندانم

  های و لجبازی  پایه بي  عنادهای  دامن  فقط به  نتوانستند بلكه  آورده  میدان  به  را هم  قرآن

 چسبیدند.  شان پشتوانه بي

  مشرکان با  ( قرآن )تحدی  طلبيهماورد  مورد از اعالم  سومین  این»گوید:  کثیر مي ابن

 ».آشكار شد  ، عجزشان جا هم  و در هر سه  است

  

ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ        

 ېئ  ېئ  ىئ   
  قرآن  تكذیب  یعني: به «نداشتند  احاطه  آن  علم  به  شمردند كه  را دروغ  چيزي  بلكه»

بفهمند و بر  را  آن  و معاني  را مورد تدبر قرار داده  آن  ورزیدند که  شتاب  از آن  بلق

از   را قبل  چیزی  باشند و هر کس  داشته  علمي  ، احاطه است  آن  دربرگیرنده  که  آنچه

،  خویش  تكذیب  این در  گمان نماید بي  باشد، تكذیب  داشته  علمي  احاطه  آن  به  که آن

، با  و بنابراین  نشده  متمسک  دیگری  گاه و تكیه  اصل  هیچ  به  دانشي و بي  جهل  به جز

  و کوته  بیني کوته  کننده و اثبات  خردی و بي  جهل  صدا، منادی  بلندترین  به  تكذیب  این
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  برايشان  آن  و هنوز تأويل»  است  حجتها و برهانها شده  از دریافت  خویش  اندیشي

  ، هنوز برآنان شده  داده  وعده  قرآن در  که  ای اخبار غیبي  یعني: سرانجام « است  هنيامد

گویند و  مي  چرا گزاف  ؟ پس یا دروغ  است  اخبار راست  آیا این  تا بدانند که  نداده  روی

 بافند؟! مي  سفسطه

اعجاز   هتاز ج  ؛ یكي است  اعجازگری  کتاب  از دو جهت  که: قرآن این  معني  حاصل

  آن  اعجاز لفظي در  که از آن  قبل  خود، اما مشرکان  اخبار غیبي  از جهت  و دیگری  لفظي

کردند   مبادرت  آن  تكذیب  قرار دهند، به  آزمون  را در محک  آن  و اخبار غیبي  نگریسته

  و برهان  دلیل  پشتوانه بي « گونه همين» از امتها نیز «بودند  از آنان  پيش  كه  كساني»

 خداوند  حجتها و برهانهای  پیامبرانشان  که را و هنگامي  پیامبرانشان «كردند  تكذيب»

برسند،   اخبار آن  تأویل  و به  داشته  احاطه  آن  علم  به  که از آن  آوردند، قبل  را برایشان

  بوده  چگونه»  پیشین  از امتهای«  ستمگران  عاقبت  بنگر كه  پس» کردند  را تكذیب آنها

.  کرده  را بیان  داستانهایشان  قرآن  که چنان روبرو شدند!  بدی  فرجام  و آنها با چه « است

مبادا   حذر کنید، که  آنان  سرنوشت  همچون  ! از سرنوشتي کنندگان تكذیب  ای  پس

 گیر شما نیز بشود. گریبان

  

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب    حب  خب
و   نهان در  که  است  کسي  یعني: از آنان «آورد مي  ايمان  بدان  كه  است  كسي  انو از آن»

  ولي  است  و بر حق  راست  قرآن  داند که و مي  آورده  ایمان  قرآن  وجود خود به  ژرفنای

  بدان  كه  است  كسي  و از آنان»کند  مي  را تكذیب  و عناد، آن  مكابره  انگیزه  ا بهصرف

  انگیزه  به  بلكه کند نمي  را تصدیق  وجود خود نیز، قرآن  انو در نه «آورد نمي  نايما

  آنان  پس « داناتراست  مفسدان  حال  و پروردگار تو به»نماید  مي  را تكذیب  ، آن جهل

اصرار   بر عناد خویش  اند که دهد. مراد از مفسدان: کساني جزا مي  را در برابر اعمالشان

هدایتند،   مستحق  که  کساني  به  تعالي  حق»گوید:  مي  آن  کثیر در معني ابن ورزند. مي

؛  اند نیز داناتر است گمراهي  مستحق  که کساني  کند و به مي  هدایتشان  ؛ پس داناتر است

 ».کند نمي  هرگز ستم  که  است  عادلي  تعالي  گرداند لذا حق مي  گمراهشان  پس



9912 

 حج  مج  جح  مح     يث   مث  ىث خت  متىت   يت  جث  يب  جت  حت     مب  ىب     
 استمرار ورزیدند و از  خویش  یعني: اگر بر تكذیب «كردند  و اگر تو را تكذيب»

دارد   اختصاص  من  به  من  بگو: عمل»  امید شدی کنند، نا  را اجابت  دعوتت  که این

 و بگو:  بجوی  اریبیز  و از عملشان  یعني: از آنان «دارد  شما اختصاص  شما به  وعمل

 دارد زیرا من  خود شما اختصاص  شما به  عمل  و جزای  خود من  به  من  عمل  جزای

 نیست  دیگری  تكلیف  هیچ  من  ، بر عهده و جز این  ام کرده  شما ابالغ  را به  حق  پیام 

 « وبركنارم  كنيد بري شما مي  از آنچه  و بركناريد و من  بري  كنم مي  من  شما از آنچه» 

قرار   مؤاخذه شما مورد  عمل  به  شوید و من نمي  مؤاخذه  من  عمل  یعني: شما به

 . گیرم نمي

 

 جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مض   
  گاه آن «دهند فرا مي تو گوش   سوي  به  هستند كه  كساني  از آنان»! صپیامبر  ای «و»

  به  سود که  ، اما چه دهي مي  را تعلیم  اسالم  های و برنامه  مو احكا  خواني مي  قرآن  که

  که  کساني  یعني: به « بشنواني  ناشنوايان  به  تواني آيا تو مي»شنوند  نمي  هوش  گوش

  آنان  که  است  و نفرتي  بغض  همان ، مانع  وجود دارد و این  مانعي  شان شنوایي  فراروی

را   ا چیزیباشد، یقین  ناشنوا و الیعقل  هر کس  دارد؟ پس ميباز   حق  را از پذیرفتن

یعني:  «نكنند؟  تعقل  هرچند كه»شنود  نمي شود،  تهگف  وی  به  را که  فهمد و سخني نمي

  هم  ، از عقل ، هرچند با وجود ناشنوایي بشنواني  ناشنوایان  به  که  داری آیا تو اصرار

  را دریابد، اما اگر نبود عقل  چیزی  فراست بسا با ، چه عاقل  باشند؟ زیرا ناشنوای  بهره بي

 . است  ناممكن  چیزی  یكجا شد، دیگر فهم  هم دو با هر  و شنوایي

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀ  ڀ
 را ـ نگرد، آيا تو نابينايان مي»  حقارت  چشم  به «تو  سوي به  كه  است  كسي  و از آنان»

  جمع در او  ظاهر و باطن  کوری  که  و هر کس «كرد؟  تواني  هرچند نبينند ـ هدايت

 . است  ناتوان  حق  ا از دریافتشود، یقین
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را   اگر بیماری  طبیب ! . آری است صاکرم از رسول  و دلجویي  ، تسلیت آیه  این  هدف

  وی  به شدن  از مشغولگرداند و  رو بر مي  ، از وی پذیر نیست اصال عالج  ببیند که

  کوردالن دلهایند، باید از این   طبیب  نیز که صاکرم  رسول  کند پس نظر مي صرف

 برگردانند.  روی  بصیرت بي

  

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 و خرد از  حواس  با سلب «كند نمي  ستم  مردم  به  وجه  هيچ  ، خداوند به در حقيقت»

 در برابر  و لجبازی  تعصب  سبب  به «كنند مي  ستم  خود بر خويشتن  دممر  بلكه»  آنان

  خویش و خرد  حواس  ساختن  ، تباه و در نتیجه  است  نهفته  هایشان در طبیعت  که  حق

  و خدای اند کرده  ستم  و عناد، بر خویشتن  تعصب  با این  هستند که  خود آنان  این  پس

مشاعر و   و برایشان  را آفریده  آنان  بلكه  نكرده  ستم  نانبر آ  وجه هیچ  به  عزوجل

را   دریابند و حواسي  شكل  کاملترین  را به  بتوانند حقایق  آن  بوسیله  که  قرارداده  ادراکاتي

  و منافع  و مصالح  خود رسیده  های خواسته  به  آن  وسیله  به  که  کرده  در آنها خلق

  باز گذاشته  شان دیني  مصالح و  آنان  را میان  او راه  سازند، همچنان  را برآورده  شان دنیوی

  هوسهای  گردند، اما اسفا که  روان  حق  جاده  را بشویند و به  و دل  تا غبار دیده

  شان غفلت  های لحظه  و دمادم  برنشسته  بر نفسهایشان  براقش  پرنده  ، همچون رنگارنگ

 کند. را شكار مي

  

ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ           ٹ  ڤ

 چ  ڇ  
 از روز درنگ  ساعتي  اندازه  جز به  كند، گويي را حشر مي  آنان  كه  و روزي»

پندارند  مي بسیار کم  جهت  دراز را بدان  مدت  . این در دنیا، یا در گورهایشان «اند نكرده

و   درنگ  طول  سبب  دنیا را به  بودند، یا لذتهای  کرده  خود را در دنیا ضایع  عمرهای  که

با »  است  نداشته  واقعي لذتها اصال وجود  این  کنند، گویي مي  در محشر فراموش  توقف

  که  اندك  دنیا جز زماني در  کنند که مي  یعني: احساس «كنند مي  اظهار آشنايي  هم
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اند و  سر نبرده اند، به گشته جدا  از هم  و سپس  آشنا شده  گر در آندی  با بعضي  بعضي

نیز   اندك  آشنایي  همین  ، سپس ازگورهاست  برخاستن  ، در هنگام هم  اظهار آشنایي  این

را از   منفعتي  رو آنها در محشر هیچ رود، از این مي  محشر از بین  هولناك  در صحنه

كار  شمردند زيان  ديدار خدا را دروغ  كه  ا كسانيعقط»دیگر امیدوار نیستند  یک

و »  ، بزرگتر است خویش  و نزدیكان  خود و کسان  از باختن  زیان  و کدام «شدند

  خدوز  ، به راه  این  بودند زیرا پایان  گرفته  در پیش  که  و روشي  در راه «نبودند  يافته راه

 برند. مي  پي  حقیقت  این  شوند، بهمحشور   جزا و حساب  برای  انجامید و چون

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
 ، ات در زندگي « تو بنمايانيم  ، به دهيم مي  وعده  آنان  به  را كه  از آنچه  و اگر بعضي»

 این  که از آن  قبل « يا تو را بميرانيم»  آنان  و اسارت  با قتل  دینت  پیروزساختن  چون

 را در آخرت  و آنان « ماست  سوي به  ؛ بازگشتشان هرحال  به»گردد   ها محقق وعده 

و   طور زودهنگام اگر به  پس  نمایانیم تو مي  را به  در آنجا عذابشان  گاه ، آن کنیم مي  عذاب 

خدا   سپس»  میریگ مي  انتقام  از آنان  در آخرت  که  ا بدان، قطع نگیریم  انتقام  از آنان  عاجل

  آنچه  به  آنان  علیه  در روزقیامت خداوند  یعني: سپس « است  كنند گواه مي  بر آنچه

است:   از عیسي  قرآن  قول  نقل  این  دهد. نظیر آن مي  اند، گواهي بعد از تو کرده  که

در   که  گاه تا آن  من):   ژ  ۈۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې  ېژ

  ، تو خود بر آنان خود فراخواندی  مرا به سوی  ، اما چون بودم  گواه  ، بر آنان مبود  میانشان

 ».115 مائده/( » ای بوده  ناظر و گواه

  

 ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    
  آنان  سوی به او را  متعال  خدای  که « است  پيامبري»  گذشته  از امتهای « هر امتي  و براي»

 «آمد  پيامبرشان  چون  پس»نمود   بیان  آنان  را به  وی  مشروعه  پیامبر احكام  ستاد و آنفر

کرد، آنها   ابالغ  آنان  بود، به  فرستاده  آن  ابالغ  او را برای خداوند  را که  و پیامي
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  یعني: میان «شود مي  داوري»  عدل  به  یعني« قسط  به  ميانشان»کردند   تكذیبش  همگي

  کنندگان یابد و تكذیب مي  پیامبر نجات  شود پس مي  در دنیا داوری  و پیامبرش  امت  آن

زیرا آنها مجرمند و در برابر   عذاب  این با «رود نمي  ستم  آنان و بر»گردند  مي  هالك

 اند. کیفر یافته  خویش  جرم

  پیامبرش و  هر امتي  یانم  . یعني است  رخداد در آخرت  این  برآنند که  از مفسران  بعضي

 آخر.  شود... تا به مي  داوری  در روز قیامت

  

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ               ڻ   ۀ  
  راست اگر»  است  در انتظارشان  عذاب  شد که  اعالم  آنان  به  که بعد از آن «گويند و مي»

را   سؤال  این «؟ است  وقت  چه  وعده  اين»  پس  است  حق  عذاب  وعده  که «گوييد مي

 کنند. مي  و استبعاد مطرح  زدگي از سر شتاب

 دهند:  پاسخ  آنان  به  گونه مأمور شدند تا این صخدا  رسول  پس

  

ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  

 ۋ  ۋ   
  اختیاری  چنین  توانم مي  چگونه  پس « مدر اختيار ندار  و سودي  خود زيان  بگو: براي»

از  خدا  که  آنچه  لیكن « است  خدا خواسته  مگر آنچه»؟  باشم  داشته  دیگران  را برای

  از بندگان  ای بنده  هم  یابد زیرا من مي  ، تحقق است  خواسته  من  در حق  سود و زیان  این

 . است  اریج  بر من  وی  و مشیت  و فرمان  هستم خداوند

  و هشداری  بزرگ  بس  ، درسي آیه  در این»گوید:  مي» القدیر فتح»در تفسیر   شوکاني  امام

را  صخدا  رسول که  قرار گرفته  بر آن  و عادتشان  خوی  که  است  کساني  برای  بلیغ  بس

  سبحان  یجز خدا  که  مصایبي و  حوادث  نزول  بخوانند و در هنگام  فریادرسي  به  پیوسته

  بجویند. همچنین  استغاثه صحضرت  آن  ، به قادر نیست  آن  بر دفع  دیگری  کس  هیچ

  از رسول  که  است  کساني  برای  بلیغ  بس  و هشداری  بزرگ  بس  ، درسي آیه  در این

قادر   آن  برآوردن  به  دیگری  ، کس سبحان  جز خدای  طلبند که را مي  چیزهایي صخدا
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  از خدای  حاجت  طلب  . اینان است  العالمین رب  ، مقام خواهي حاجت  زیرا مقام  نیست

  جناب  یا به  آن  جای و به  را فروگذاشته  رسان  روزی  بازدارنده  دهنده  آفریننده  پرورنده

  را از آنان  مراد خویش  گردند و تحقق مي  متوسل  اموات دیگر  یا به صاهلل  رسول

،  کرده  حلول  در آنان هللاالا الاله  با معني  که  از مخالفتي  اینان  که  است  ونهطلبند. چگ مي

  همراه  طلبند و گاهي فریاد مي  به  ا و باالستقاللرا رأس  اموات  این  گاهي  بر نداشته  دست

از   بسیاری»  ساختن  گمراه»  ، به وسیله  با این  شیطان  که  نیست  و شكي  ذوالجالل  با ذات

 این  پندارند که مي  آنان):  ژں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ ژ   است  گردیده  متوسل  امت  این

و  هللنا إ  عظمي  مصیبت  بر این  پس». 121کهف/»دهند(  مي  انجامش  که  است  کار نیكي 

 ». گوییم مي  راجعون  لیهإنا إ

یا   عذاب ـ از  امت  آن  هدر بار  سبحان  را خدای  آنچه  که « است  اجلي  هر امتي  براي»

  اجلشان  و چون» آورد فرود مي  امت  بر آن  میعاد معین  ، در آن است  کرده  ـ اراده  غیر آن

  پيش»  از آن  ساعتي « نه و»  و میعاد معین  اجل  از این «افتند  پس  ساعتي  فرا رسد، نه

 كنید.ن شتاب   عذاب  نزول  به ! کنندگان  تكذیب  ای  پس «افتند

  

 ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  
،  حال هر  شما در رسد، به  يا روز به  او شب  خبر دهيد؛ اگر عذاب  من  بگو: به»

  منفور است  امری  زیرا عذاب «خواهند؟ مي  شتاب  به  عذاب  از آن  چيزي  چه  مجرمان

  در طلب  شتابشان  موجب  پرهیزد پس مي  از آن  و طبایع  داشته  نفرت  آن دلها از  که

 از  خویش  جرم  سبب  به  که  است  این  مجرم  سزاوار شأن  که حالي ؟ و در چیست  عذاب

 طلبند؟! مي  شتاب  را به  عذاب  بترسد، آنها چگونه  عذاب

  

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ  ىئ  
 که آیا بعد از آن «آوريد؟ مي  ايمان  آن  به  نشد، اكنو  واقع  كه  آيا هنگامي  سپس»

آورید  مي  او ایمان  بر شما وارد شد، به  وی  و انتقام  بر شما فرود آمد و خشم  الهي عذاب 

  شما دفع را از  زیاني  و هیچ  نداشته  سودی  شما هیچ  حال به  ایمان  این  که در حالي
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 «را  آن  از اين  پيش  كه در حالي»اید  آورده  مانای  آن  به « آيا اكنون» ! کند؟ آری نمي

 .و استهزا؟!  تكذیب  از روی «طلبيديد مي  شتاب  به»را   عذاب  یعني

  

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  
شود:  مي  گفته»و انكار   و شک  با کفر و تكذیب «اند كرده  ستم  كه  كساني  به  سپس»

  آنچه كيفر  بچشيد، آيا جز به»ندارد   و انقطاعي  گسست  هیچ  که «اويد راج  عذاب

 «شويد؟ مي  جزا داده»  و استهزا و نافرماني  از کفر و تكذیب  تان در زندگي «كرديد مي

 .هرگز!

  

 مب  ىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج  مج   
 و از تو خبر»کند:  مي  ا مطرحر  مشرکان  از سوی  دیگری  سؤال  تعالي  حق  گاه آن

  و معاد و قیامت  ما از عذاب  به  را که  یعني: آیا آنچه «؟ است  حق  آيا آن  گيرند كه مي

  ا حققطع  آن  كه  پروردگارم  ، سوگند به بگو: آري»؟  است  ، راست دهي مي  وعده

  کرده  را درمانده  سبحان  توانید خدای یعني: شما نمي «نيستيد  و شما عاجزكننده  است

 شوید. مي  ا گرفتار آنحتم  بگریزید پس  عذاب  چنگ و از

روز   وقوع ، بر در آن  خداوند متعال  که  است  موردی  از سه  یكي  این»گوید:  کثیر مي ابن

 ». است  سوگند یاد کرده  آخرت

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   

 ٹ  ٹ  ٿٿ  ٹ   ٹ  
را  ا آنبود، قطع مي  است  در زمين  ، آنچه است  كرده  ستم  كه  هركسي  و اگر براي»

و ذخایر   نفیس  از اشیا و اموال  زمین  در روی  آنچه  یعني: اگر تمام «داد خود مي فديه 

  آنتا  داشت   بود، قطعا دوست مي  هر کافری  از آن  بها وجود دارد، در روز قیامت گران

ببينند،  را  عذاب  و چون»کند   خویش  و بال گردان  ، فدیه از عذاب  رهایي  ا برایر
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،  آن  وحشت و  هیبت  را که  آخرت  عذاب  یعني: چون «دارند  خود را پنهان  پشيماني

و   از شماتت دارند تا مي  خود را پنهان  ، ببینند، پشیماني است  را ربوده  عقلهایشان

  عذاب  دیدن  ، در هنگام ندامت  ساختن  پنهان  بمانند و این  ر اماند  مؤمنان  سرزنش

بر ما،   دریغ  :  ای  ژک  گ  گ  گ  گ  ژ گویند:  مي  ، اما بعد از ورود در عذاب است

بودند،   کرده  پنهان  را که  ،آنچه گونه و بدین» 11 انعام/» » کردیم  کوتاهي  آن  درباره  بر آنچه

  رؤسا و پیروانشان  ، یا میان کافران و  مؤمنان  یعني: میان «آنها  و ميان»کنند  آشكار مي

 «.رود نمي  ستم  شود و برآنان مي  فيصله»  عدل  به  یعني «قسط  به»

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  
  او برآوردن  پس « خداوند است  ، از آن است  در آسمانها و زمين  آنچه  باشيد كه  آگاه»

  خدا حق  وعده  در حقيقت  باشيد كه  آگاه»  دهد، تواناست مي  وعده  آنان  به  که  آنچه

  یعني « آنان بيشتر  ولي»  است  یافتني و تحقق  شدني  ناخواه او خواه  یعني: وعده « است

  دیدار الهي  برای ود راتا خ  در چیست  و فسادشان  صالح  که «دانند نمي»بیشتر کفار 

 کنند.  آماده

  

 چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
 و»دهد  مي  انجام  با شما چه  انتظار بكشید که  پس «ميراند كند و مي مي  او زنده»

جزا   ا شما را در برابر عقاید و اعمالتانو قطع «شويد مي  او باز گردانيده  سوي به

 دهد. مي

  

 ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
یعني:  « است  آمده  اندرزي  پروردگارتان  شما از جانب  براي  كه  يقين  به ! مردم  اي»

و  است   و امید دهي  بیم  شیوه  بر پند و اندرز به  مشتمل  که  است  آمده  شما کتابي  برای

وعظ و اندرز مطرح   شیوه  را به  معاني  همه  که  است  قرآن  های از ویژگي  یكي  این
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را   و شبهاتي  شكوك  یعني: قرآن « هاست در سينه  آنچه  براي  است  و شفايي»کند  مي 

  اثبات را  عقاید باطل  و ناروایي  و پوچي  کرده  شود، درمان مي  چیره  بر شكاکان  که

یعني: ارشاد  « است  وهدايتي»  است  قرآن  های از ویژگي  دیگری  ویژگي  این  کند. که مي

  اندیشند و راهنمای مي  در آن و  کرده  پیروی  از آن  که  کساني  برای  است  و رهنمودی

  پس«  مؤمنان  براي  است  رحمتي و»انجامد  مي  بهشت  به  که  است  راهي  سوی آنها به

  قرآن  های از ویژگي  نیز یكي  این . است  و رحمت  سراسر هدایت  مؤمنان  برای  قرآن

را   و منافقان  گیرد، اما کافران مي  بهره  از آن  و استعدادش  ایمان  اندازه  به  انسان  که  است

 . نیست  ای بهره  در آن

  

 ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
  فضل  به  یعني: باید مؤمنان «شوند  بايد شادمان  كه  خداست  و رحمت  فضل  بگو: به»

و   است  گردانیده  قرآن  را از اهل  و ایشان  داده  برایشان  در قرآن خدا  هک  و رحمتي

از هر   اين» شوند  شادمان  الهي  پایان بي  و رحمتهای  بیكران  های از فضل  غیر آن  نیز به

  شده  روایت  عباس  از ابن « بهتر است»دنیا   فاني  های از بهره «آورند گرد مي  چه

 ». است  اسالم  وی  و رحمت  خدا، قرآن  فضل»ود: فرم  که  است

  خدای» فرمودند:  که  است  آمده صخدا  از رسول  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

او   ولي  آموخته را  او قرآن  و به  کرده  هدایت  اسالم  او را به  که کسي  بر پیشاني  عزوجل

  گاه نویسد. آن را مي کند ـ فقر  او را مالقات  که  کند ـ تا روزی مي  شكایت  از فقر و فاقه

ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ﴿کردند:   را تالوت  کریمه  آیه  این

 ».  ﴾ڱ
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   

 ۓ  ۓ  
  ، چرا بخشي وردهشما فرود آ  خدا براي  كه  از روزي  خبر دهيد، آنچه  من  بگو: به»

 وحالل  ساختن  حرام  که درحالي «ايد گردانيده  را حالل  از آن  و بخشي  را حرام  آن از

و   حالل  این  مشرکان  که  شویم ؟ یادآور مي است خداوند  ویژه  ، فقط حق ساختن 

  مردان را بر  حیوانات از  کردند و بعضي مي  اعمال  چهارپایان  را در گوشت  ساختن  حرام

، يا بر خدا  داده  اجازه شما  بگو: آيا خدا به» 1گردانیدند مي  حرام  و بر زنان  حالل

شما باشد،   هوسهای و  هوی  صرف  به  ساختن  و حرام  حالل  اگر این «بنديد؟ مي  دروغ

 ندخداو  اینها حكم  که اعتقاد باشد  اگر با این  ولي  عقال مردود است  اتفاق  کار به  این

  هیچ  که شود، درحالي مي  شناخته  پیامبرانش  فقط از جانب خداوند  ، حكم است

اید،  ساخته  شما حرام  را که  آنچه ‡پیامبران  امر ندارید که  بر این  و برهاني  حجت

افترا   عزوجل  فقط بر خدای  سازی حرام و  حالل  ، شما در این باشند بنابراین  کرده  حرام

 بندید. مي

  به  سخت  ، هشداری شریفه  آیه  در این»گوید:  مي» القدیر فتح»در تفسیر   شوکاني  امام

، یا  یا تحریم  در مورد تحلیل  شتاب  به  که  ، آنان است  فتوی  در عرصه  کنندگان  شتاب

  آیه  این ! کنند. آری مي صادر  فتوی  در شریعتش خدا  بندگان  ، برای آن  جواز و عدم

  حقیقت  این  را متوجه و آنان   صدا درآورده  به  آنان  گوش  خطر را در بیخ  زنگ

باید از   که فروروند و آنها را چنان  اندیشانه  ژرف خدا  باید در حجتهای  گرداند که مي

از   شان قطعي  گاه و تكیه  مستند نهایي  امر اکتفا نكنند که  این  بفهمند و به  و سنت  کتاب

تقلید   خویش  از او در امر دین  باشد که  امت  از این  قائلي  قول  و حكایت  قط نقل، ف علم

  آن  به  را که  اند و آنچه کرده  ، عمل کرده  عمل  و سنت  او از کتاب  آنچه  و به  کرده

فهمیده   که ، یا این را نفهمیده  باید آن  که او چنان  ولي  ، یا رسیده مجتهد نرسیده  شخص

و   کرده  تلقي  ، منسوخ است  خطا رفته  به  در مورد آن  خویش  در اجتهاد و ترجیح  يول

 اند. پنداشته  مرفوع خدا  را از بندگان  آن  حكم
                                                 

 . و ما بعد آن« 631 آيه/»  انعام  سوره  كنيد به  نگاه 1
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و   مكلف تقلید، خود نیز  مجتهد مرجع  امام  آن  باشند که  داشته  امر توجه  این  آنها باید به

او   که  نیست  و متعبدند و چنان  مكلف  آنان  که  هگون ، همان است  شریعت  این  متعبد به

  در جایگاه  باشد ودیگران  و اوامر قرار داشته  و اصدار تكالیف  احكام  در مسند تقنین

بر   را که  آنچه  در واقع و  را ابراز داشته  و رأیش  را کرده  او اجتهادش  و تقلید بلكه  عمل

  به  و در غیر آن  دو پاداش  ، به حق  به  رسیدن  ر صورتو د  داده  انجام  بوده  وی  عهده

و   کتاب  در دالیل  بر نگرش  که  علم  از اهل  لذا بر غیر وی  است  یافته  دست  پاداش  یک

  شایسته  در حجتش  اندیشیدن و  دلیل  شناخت  بدون  از وی  قادرند، پیروی  سنت

 ». نیست

  

ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  

 ې  ې  ې  
 پندارند یعني: مي «دارند؟  گمان  چه  بندند، روز قيامت مي  بر خدا دروغ  كه و كساني»

،  سبحان  خدای افترا بر  عظیم  خواهد شد؟ آیا در برابر جرم  چه  روز با آنان  در آن  که

  فضل  صاحب  بر مردمهمانا خدا »؟  رها خواهند گشت  مجازات  طور بدون  همین

  سویشان به را ‡، پیامبران و در کنار آن  و خرد بخشیده  عقل  آنان  زیرا به « است

واحسانها   فضل  این  با همه « ولي»  کرده  تبیین  را برایشان  و حرام  و حالل  فرستاده

ند و ستیز مي خدا  با دین  کرده  نعمت  و کفران «كنند نمي  سپاسگزاري  بيشترشان»

 گیرند. مي  بازی  را به  وی  شریعت

  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   

ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     

 يت  جث             مث  ىث   
  که  از کارهایي  ریکا  یعني: در هیچ « شغلي  در هيچ» صپیامبر  ای « باشي و نمي»

 تعالي  باري  از سوي  را كه  از قرآن  اي آيه  هيچ  خواني و نمي»آید،  مي  پیش  برایت
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  امتت  کار، به  آن  حكم  چگونگي  اعالم  را برای  قرآن  ، آیات حال  یعني: در این « آمده 

  خطاب «كنيد نمي عملي  و شما هيچ»شود   دانسته  آنها با خواندنت  تا حكم  خواني نمي

شما را  « گواهيم ما بر شما  كه مگر اين»  است  ایشان  و امت صخدا  رسول  برای

و »گفتار و کردار  به «ورزيد مي  مبادرت  بدان  كه  گاه آن»  شنویم و از شما مي  بینیم مي

 ذره: « نيست  از پروردگار تو پنهان  در آسمان  و نه  در زمين  ، نه اي ذره  وزن هم

 « كوچكتر از آن  و نه»  است  ماده  جزء از اجزای  ، یا کوچكترین رنگ سرخ  موریانه

 «بزرگتر  و نه»(  ونوترون  ، پروتون )الكترون  اتم  اجزای  ، همچون یعني: کوچكتر از ذره

  لوح  که « روشن  كتابي در» چیز نزد خدا  آن « كه ، مگر اين نيست  چيزي»  از آن

 ماند؟! مي  از او پنهان  چگونه  پس « است  شده  وشتهن»  محفوظ است

  به  متعال  خدای پندارند؛ مي  که  است  ، اوال: رد بر کساني حقایق  این  از اعالم  هدف

  فقط دارنده  که  است  منطقي  نتیجه  این  خرد به  اهل  ا: رساندن، ثانی دانا نیست  جزئیات

  مورد پرستش  یگانگي  کند و به  وضع  و حرام  حالل  هک  است  آن  شایسته  اوصافي  چنین

 قرار گیرد.

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
و   خدا(: نخبگان  )اولیاء اهلل: دوستان « است  بيمي  اهلل نه  ا بر اوليايقطع  باشيد كه  آگاه»

او   ، به وی  معصیت زو پرهیز ا  سبحان  خدای  با طاعت  گویي  از مؤمنانند که  برگزیدگان

  و نشر و عرصات رستاخیز و حشر  در هنگامه  نه  گروه  بر این  اند پس شده  نزدیک

  و هراس  از هول  ایشان  که  است  کرده  ضمانت  متعال  خدای  که چرا  است  ، بیمي قیامت

و   داده  از دستاز دنیا   که  بر آنچه «شوند مي  اندوهگين  آنان  و نه»باشند   روز ایمن  آن

 شوند. مي  اندوهگین  آن  دادن  دست دنیا بر از  داران دوست  که اند چنان سرگذاشته  پشت
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 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
  بدان باید  که  آنچه  به «اند آورده  ايمان  كه»اند  « همانان» خدا  دوستان  گروه  این

  با پایبندی اند؛ پروا داشته  سبحان  ییعني: از خدا «اند ورزيده  و تقوي»آوردند  مي  ایمان

  ندارند زیرا به  و هراسي  بیم  مانند دیگران  هرگز به  اینان ! . آری وی  امر و نهي  به

و   معاصي اند و خود را از نموده  ، عمل کرده  وضع  بر ایشان خداوند  که  تكالیفي

  اند، به برخوردار بوده  نفس  تماد بهاز اع  که این  ضمن  ایشان  اند پس بازداشته  وی  نواهي

از   ای خواسته  دادن  از دست ، بر آنان  اند. همچنین داشته  نیک  نیز گمان  پروردگار خویش

  به  هم  این  دانند که شوند زیرا مي نمي  از مقاصد دنیا اندوهگین  ها و مقصدی خواسته

و   ، جسم ، باز و گشاده رخدادی  ههرگون  برای  هایشان سینه  پس  است  قضا و قدر الهي

  روایت  به  شریف  . در حدیث ومسرور است  شادمان  پرنشاط و دلهایشان  جانشان

» کیستند؟ خدا  اولیای»پرسیدند:  صخدا  ازرسول  که  است  آمده جبیر  سعیدبن

 ».آورد مي  یاد انسان  را به خدا  دیدنشان  اند که  کساني»فرمودند: 

  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ٺ  ٿ  

 ڄ  
  آخرت دنيا و در  در زندگي» خداوند  از جانب هللاولیاءا  یعني: برای « ايشان  براي»

 «. است  بشارت

 اند: را ذکر کرده  ، چهار وجه بشارت  در تفسیر این  مفسران

  است  در آخرت  ورد حالشاندر م ‡بر انبیایش  الهي  وحي  ، از طریق بشارت  ـ این 1

 شود. خشنود مي  آورد و از ایشان در مي  خویش  بهشت  را به  ایشان  که

دهد  مي  نیک  دنیا، مژده  در زندگي  آنان  به  که  است  نیكویي  ، با خوابهای بشارت  ـ این 1

  ، یعني مبشرات جز  ، از وحي بعد از من»است:   آمده  مرفوع  شریف  در حدیث  که چنان

  نمانده  بینند، باقي مي  وی  در حق  بیند، یا دیگران را مي  آن  مؤمن  که  ای صالحه  رؤیای

 ». است

 . در دنیاست  دعاهایشان  با اجابت  بر مؤمنان خداوند  ، فضل بشارت  ـ این 1
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  مضمون و  است  احتضارشان  در هنگام  مؤمنان  به  فرشتگان  دادن  ، مژده بشارت  ـ این 1

:   ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ژ است:   این  مژده  این

  وعده شما  به  که  بهشتي  باد شما را به  نباشید و مژده  باشید و اندوهگین  نداشته  بیم)

 ».12 فصلت/» (شد مي  داده

  و دادن  ایشان با  فرشتگان  از: مالقات  است  ، عبارت در آخرت هللاولیاءا  برای  اما بشارت

  كلمات».  دوزخ  از عذاب  ماندنشان سالمت  و به  بهشت  نعمتهای  به  ایشان  کامیابي  پیغام

،  و از جمله  نیست ا تغییر و تبدیلي را عموم خدا  سخنان « نيست  خدا را تبديلي

  یافتني  تحقق  ناخواه خواه ها وعده  این  را. یعني  نیكوکارش  بندگان  او برای  های وعده

 «. است  بزرگ  كاميابي  همان»  دنیا و آخرت  وافر در زندگي  پاداش « اين»  است

  

 ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  
  جویي عیب و  و تكذیب  طعن  متضمن  که  سخني «نكند  تو را غمگين  آنان  و سخن»

  در گستره و قهر  یعني: غلبه « خداست  از آن  تمامي  به  عزت»زیرا   توست  تو و دین

  را بر تو دستي  آنان  چگونه  پس  اوست  ، فقط مخصوص تعالي  باری  و فرمانروایي  ملک

را   بندگانش  سخنان « داناست  او شنواي»؟  شوی  اندوهگین  تا از سخنانشان  است

 دهد. ميجزا   را در برابر آن  آنان  پس  داناست  احوالشان  شنود و به مي

  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  

 ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
،از  است  در زمين»  و هر چه « در آسمانها و هر كه»  و هر چه « هر كه  كه  باش  آگاه»

 ـ  مشرك  گروه  این  ـ از جمله  همه  و امر پس  و در خلق  در عبودیت « خداست  آن

  ، چگونه بنابراین کند مي  بخواهد تصرف  که  گونه آن  هستند و او در آنان  تعالي  حق  ملک

هشدار   متضمن  کریمه برسانند؟ آیه  آزاری  پیامبرش  به  وی  اذن  توانند برخالف مي

گیرند زیرا آنها  مي  پرستش را به  و جمادات  بشر و فرشتگان  که  است  کساني  نابودی
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را   جز خدا شريكاني  كه و كساني»اند  را فروگذاشته  و مالک  را پرستیده  مملوك

 «كنند نمي  پيروي  جز از گمان  در حقيقت  كنند، اينان نمي  خوانند، از آنها پيروي مي

  این  نامند، لیكن مي خداوند  خود را شرکای  باطل  چند معبودات هر  یعني: مشرکان

  نه  وی  امر، آنها شرکای  حقیقت در  هستند پس  سبحان  خدای  نیز مملوك  معبودات

را ندارند لذا   خویش  با آفریننده  مشارکت  هستند که صالحیت  مسمایي بي  نامهای  بلكه

  خدایاني  بتان  که  خویش  گمان  ا از اینقطع  بلكه  باطل  معبودات  از این  نه  مشرکان

  را از حق  انسان  وجه  هیچ  به  که  هم  گمان وکنند  مي  هستند، پیروی  سزاوار پرستش

  ، معبودات و گمان  حدس  به  یعني: آنان «نيستند جز دروغگو  و آنان»کند  نیاز نمي بي

  ای ، فرضیه و گمان  حدس  این  که کنند، درحالي مي  فرض  سبحان  خدای  را شرکای  باطل

 . است  محض  و دروغي  باطل

  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ 

 ھ  ھ  
 و  از حرکت  یعني: در آن «بياراميد  شما آفريد تا در آن  را براي  شب  كه آن  اوست»

و   بال فارغ روزگار،  کار و مشغله  و خود را از رنج  پیوسته  و آرامش  سكون  به  خستگي

ها، آشكار و  دیدني  در آن  که «گردانيد»و روشنگر  « و روز را روشن»گردانید   راحت

  کار و تالش  ، به روشن  گاه عرصه  ، انسانها در این شوند و در نتیجه مي  رؤیت  قابل

بخشند  مي  را سامان  خویش  و معیشت  زندگي  و اوضاع  اسباب  بار پرداخته  منفعت

  تنزیلي  از آیات  آنان بر  راکه  آنچه« شنوند مي  كه  گروهي  امر، براي  در اين  گمان بي»

  هايي نشانه»نگرند؛  مي  عبرت  دیده  و به  کرده  و تأمل  اندیشه  شود و در آن مي  خوانده

 باشد. مي  ایمان  اسباب  ، خود از بزرگترین و تأمل  اندیشه  زیرا این « است
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ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ    

 ى    ائ  ائ  ەئ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  
فرماید:  مي و  کرده  را بیان  مشرکان  فاسد این  از سخنان  هایي نمونه  خداوند متعال  گاه آن

نياز  بي ، او است  ، او منزه است  خود اختيار كرده  براي  گفتند: خدا فرزندي  كافران»

از   را که  حقیقت  نو ای  جسته  آشكار تنزیه  باطل  از این  سبحان  ، خدای گونه بدین « است

  خواسته  نیازمندی  سازد زیرا فرزند فقط از روی مي  ، روشن نیاز است بي  تعلقي  چنین

  برآورده  را برایش  فرزندآن  ندارد که  حاجتي  ، هیچ نیاز مطلق بي  که شود در حالي مي

و خواستار   بوده  انقراض  معرض خود در  که  فرزند است  محتاج  ، کسي گرداند. همچنین

  که  است  ای پاینده  زنده  عزوجل  خدای  که گردد در حالي  وی  جانشین  که  است  فرزندی

  هیچ  مانند آن  و تعلقاتي  تعلق  این  رو، او به این شود از نمي  عارض  یا فنایي  بر او مرگ

  درست  پس « اوست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه»ندارد   نیازی

  ، منافات و فرزندی  و پدری  مالكیت  زیرا میان باشد  از آنها فرزند وی  چیزی  که  نیست

  حجتي  هيچ»  فرزند است  دارای خداوند  که «ادعا  شما را بر اين»وجود دارد 

 «دانيد نمي  را كه  آيا چيزي»ادعا ندارید   بر این  و برهاني  دلیل  و هیچ « نيست

  ، تهدید و توبیخي این «بنديد؟ بر خدا مي  دروغ  به»  و برهان  و حجت  علم  پشتوانه بي

 . است  آنان  برای  سخت

  

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  
 فرزند و شریک  دادن  با نسبت «بندند مي  بر خدا دروغ  كه  كساني  بگو: در حقيقت»

 . دوزخ  از عذاب  یافتن  و نجات  بهشت  به «شوند رستگار نمي»  وی  برای 
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی    ی  جئ  حئ   مئ   ىئ  

 يئ   
  های خواسته از  چیزی  افترا به  این  صاحب  یعني: اگر هم «در دنيا»  فاني « است  متاعي»

  بازگشتشان  سپس» در دنیاست   اندکي  مندیي بهره  ا آنشود، قطع  خود نایل  گذرای

  عذاب  آنان  ورزيدند، به كفر مي  كه آن  سزاي  به  گاه آن»  با مرگ « ماست  سوي به

  بستن  دروغ  چون  عللي  که  کفرشان  سبب  را به  یعني: افتراکنندگان « چشانيم مي  سخت

 . کنیم مي  معذب  ابدی  عذابي  قرار دارد، به  سر آن  در پشت  سبحان  بر خدای

  

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

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

 ڄ  ڄ  
کفر   وی  حق  پیام به  که  را با قومش  وی  یعني: داستان « بخوان  را بر آنان  و خبر نوح»

خود   قوم به  كه  گاه آن»  بخوان  کردند، بر آنان  با تو چنین  کفار قریش  که ورزیدند چنان

 «خدا  آيات  به  من  و اندرز دادن»شما   در میان « من  ، اگر اقامت من  قوم  گفت: اي

را ندارید  آن  تحمل  و تاب « است  آمده  بر شما گران»  وی  و تنزیلي  تكویني  آیات  یعني

بر   توکل شما را جز با  ، روش بنابراین « ام كرده  بر خدا توكل»  من  بدانید که « پس»

  دعوت  راه از عملكرد شما، به  باك و بي  نداده  پاسخ  دیگری  شیوه  ، به عزوجل  خدای

گردانید  را استوار  و تصمیمتان «كنيد  را جزم  عزمتان  پس»  دهم مي  ادامه  خویش

  دادنتان  یاری ، یا من  علیه  تان گیری یعني: آنها را در تصمیم « خويش  شريكان  همراه»

  یعني: در توطئه «نباشد  بر شما پوشيده  باز كارتان»فراخوانید   همراهي  ، به من  علیه

طور آشكار و  گیرید، به مي  من  علیه  که  و هر تصمیمي  نكرده  پوشي  پرده  ، هیچ من  علیه

  و آن  کرده  اراده  من  در حق  را که  کاری یعني: آن « من  برسانيد به  سپس»بگیرید   عریان

در   بلكه «ندهيد  و مهلتم»اجرا بگذارید   معرض  اید، به گرفته  من  در باره  را که  میميتص
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  پروایي  از شما هیچ  دهید زیرا من  انجام  خواهید با من مي  کنید و آنچه  تعجیل  کارتان

 اید. کاره هیچ شما  که  دانم و مي  ندارم

و   پروردگارش  نصرت  به  وی  املک  اعتماد و اطمینان  ، از روی نوح  سخن  این

 بود.  قومش  تهدیدهای  به  وی  پروایي و بي  ندادن  اهمیت

 

چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  

 ڎ   
از   پیروی و خدا  و از پروای  من  های از پندها و موعظه «گردانيديد  اگر روي  پس»

و اندرز  در برابر پند  یعني: من « ام را نخواسته  مزدي  يچاز شما ه  من  بدانيد كه»  من

  های چشمداشت  ، به تا مرا در دعوتم  ام را نخواسته  مزد و پاداشي  ، از شما هیچ خویش

  اجر و ثواب  که  اوست و فقط « خدا نيست  جز بر عهده  من  پاداش»سازید   متهم  مادی

از   كه  ام و دستور يافته»گردانید   روی  آورید و چه  شما ایمان  نماید، چه مي  مرا عنایت

  انبیای  همه  دین  که  ، اسالمي باشم  اسالم  و از اهل  تسلیم  یعني: از اهل « باشم  مسلمانان

 متعدد باشد. و  متنوع  ، هرچند شریعتهایشان است ‡عظام

  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک           گگ  گ  

 ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ
و   خود استمرار و برمخالفت  تكذیب  به  نوح  یعني: قوم» کردند  او را تكذیب  پس»

ـ   که  ازمؤمناني «با او بودند  را كه  او و كساني  گاه آن»اصرار ورزیدند   عناد خویش

  پایداری  حق  و در راه  کرده  پیروی  ـ از او در دین  قومشان  عناد و ایذای  رغم به

  و آنان»  کردیم  آن  را مأمور ساختن  نوح  که  ای « در كشتي  داديم  نجات»یدند ورز

و »بود   در توفان  نابودشدگان  قبال از آن  که  ، زمیني در زمین « گردانيديم  را جانشينان

  به « كرديم  غرق»  از کفار معاند با نوح «كردند  ما را تكذيب  آيات  را كه  كساني

  شدگان داده كار بيم  فرجام» که:  مخاطب  و ای صمحمد  ای «بنگر  پس»  فانتو  وسیله
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  حضرات  انگاران انگیز بود؟ وما با دروغ عبرت  چه  کارشان  یعني: پایان «بود  چگونه

  و تهدیدی صخدا  رسول  برای  ای و دلجویي  تسلیت  . این کنیم مي  چنین  ، این پیامبران

 . است  مشرکان  برای

 از  آن  و امثال  داستان  و این  نیز گذشت»  اعراف»  قبال در سوره  نوح  داستان

  حكمت راز و  شود پس تكرار مي  دیگر هم  های از سوره  ، در برخي قرآني  داستانهای

 ؟ تكرار در چیست  این

 کند: را ذکر مي  تكرار، دو عامل  این  برای»  االساس»در تفسیر   سعید حوی شیخ

در   آن  و جایگاه  سوره  آن  سیاق  شود، به مي  مطرح  سوره  در یک  که  که: داستاني این  اول

  آن  کننده تبیین  از مضمون  بخشي  عنوان  ، به داستان  آن  کند. یعني مي  کمک  قرآني  ترتیب

 خورد. ، پیوند مي مورد نظر آن  معاني  ، به سوره

  ویژه  ، نقش در آن  شده  مطرح  اندرزهای  ر چهارچوبد  قرآني  که: داستانهای این  دوم

  بودن کوتاه ، توسط یا طول  داستانها بر اساس  کنند و این ایفا مي  سوره خود را در هر

و   سیاق  ، به نوح  داستان  ، طرح بنابراین». نمایند مي  عمل  با آن  ، هماهنگ سوره  یک

از   آنان  و شگفتي  تعجب  نفي از  عبارت  د و آنکن مي  کمک»  یونس»  سوره  عام  موضوع

  قلب  شفای  ، به داستان  این  طرح  که . چنان است  ای پیامبر هشداردهنده  فرستادن

  درست  موضعي  گرفتن  پیش در را بر  و مؤمن  کرده  نیز کمک  شک  از بیماری  بیماردالن

 کند. مي  در برابر کفار تربیت  و محكم

  

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

 ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ھھ  ھ
 و  هود و صالح  چون « فرستاديم  قومشان  سوي را به  پيامبراني  از نوح  پس  گاه آن»

 را  بينات»  قومشان  یعني: برای « آنان  براي  پس»را  ‡و لوط و شعیب  ابراهیم

  هرگز مستعد آن  آنان  ولي»را   دین  ، برهانها و احكام ، ادله عني: معجزاتی «آوردند

 یعني: ایمان «بياورند  بودند، ايمان  شمرده  را دروغ  قبال آن  كه  چيزي  به  نبودند كه

بر   شان اصرار پیشین  سبب  و به  اصرار و استمرار ورزیده  بر کفر خویش  نیاوردند بلكه 
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  که  پیامبراني  گروه  این  است: اقوام  این  نیافتند. یا معني  ایمان  ، توفیق نپیامبرا  تكذیب

را   قبال آن  نوح  قوم  که  آنچه  نبودند تا به  شدند، بر آن  مبعوث  بعد از نوح

ازحد در کفر و  « تجاوزكاران  ما بر دلهاي  گونه اين»بیاورند   بود، ایمان  کرده  تكذیب

،  ، مهرنهادن بنابراین شود. نمي  ایمان  پذیرای  ، دلهایشان و در نتیجه « نهيم مهر مي»فساد 

 . تجاوز خود آنهاست  سبب  به

  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

 ۅ   
 و بعد از امتهایشان  رفت  ذکرشان  که  یعني: بعد از پیامبراني « بعد از آنان  سپس»

 « فرستاديم  وي  قوم  و سران  فرعون  سوي به  خويش  ا آياترا ب  و هارون  موسي» 

  ولي»ذکر شد   قبل  های در سوره  که  است  ای گانه نه  های و نشانه  معجزات  شامل آیات:

  تسلیم  و در برابر آن  ، تكبر ورزیده آیات  یعني: از پذیرفتن «كردند  گردنكشي  آنان

  مجرم  و قومي»ننمودند   بود، اذعان  آن  دربرگیرنده  آیات  این  که  آنچه  و به نشدند

)علیهما   و هارون  موسي  که  آنچه  از پیروی  استكبار و گردنكشي  سبب  به «بودند

و   کارانه تبه  با طبیعت  هماهنگ  ، موضعي جهت  همین  بودند، به  آورده با خود السالم(

 گرفتند.  خود در پیش  مجرمانه

  

 ې  ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ    ۉ  ۉ  ې  ې 
  گمان بي» و عناد  مكابره  از روی «آمد، گفتند  سويشان ما به  از جانب  حق  چون  پس»

جادو  تمامتر، سحر و  را با تأکید هر چه  حق  فرعونیان « آشكار است  سحري  اين

 . نیست  بیش  دروغي  سخنشان  دانستند این مي  که حالي خواندند، در
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 وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ەئ  وئ 
 گوييد اين شما آمد، مي  سوي به  حق  آيا وقتي»  برآنان  کنان اعتراض « گفت  موسي»

  ساحران سحر  بود که  حق  معجزه  همین  که حالي در «؟ سحر است  ؟ آيا اين سحر است 

  ساحران كه  آن  حال و»باشد  چیز از سحر مي  ، دورترین این  اثر کرد پس ا بيرا تمام

شر و  رسند و از نمي  خیری  و به  نیافته  دست  مطلوبي  یعني: به «ندشو رستگار نمي

  رستگاری و  نجات  و از اهل هللا  فرستاده  که  کسي  چگونه  یابند پس نمي  نجات  بالیي

 افتد؟ در مي  سراسر زیان  وادی  این  ، به است

  

حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب  خب  مب  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ    

 ىب  يب   
 را بر آن  پدرانمان  كه  تا ما را از ديني  اي ما آمده  سوي آيا به»  فرعونیان «گفتند»

  ای «شما باشد  براي  و تا كبريا در زمين  بازداري»  بتان  از پرستش  یعني « ايم يافته 

  علت ، و فرعونیان  فرعون  . پس است  و پادشاهي  ؟ مراد از کبریا: ریاست و هارون  موسي

تقلید از   به  تمسک  دو امر مربوط ساختند: یكي  را به  موسي  دعوت  پذیرش  عدم

و   گفته  اجابت را  موسي  دعوت  اگر آنان  ، چه بر ریاست  حرص  و دیگری  پدرانشان

قرار   ارشاختی در  وی  امر امت  ، کلیدهای صورت  کردند، در این مي  او را تصدیق

  تدبیر و اداره  که ماند، چرا نمي  باقي  و کاملي  تام  ، ریاست فرعون  و برای  گرفت مي

و   ، ملغي وی  را با سیاستها و روشها ومنشهای  فرعون  ، اداره دین  وسیله به  مردم  شئون

و   ر نهایيقرا  همان  این « آوريم نمي  ايمان  شما دوتن  و ما به»گردانید.  اعتبار مي بي

 کردند.  را اعالن  آن  بود که  آخریني  فیصله

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  خویش  موضع  که این  را دید، برای  موسي  ید بیضا و عصای  معجزه  فرعون  و چون

  دهد، به  نمایش  و بر حق  درست  ، موضعي مردم  را به  موسي  دعوت  در قبال
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  و فرعون»داد:  دستور  مضمون  بدین  ای نمایشنامه  دادن  یبو ترت  جادوگران  گردآوردن

  معجزات  باور بود که  زیرا او بر این «آوريد  من  را پيش  گفت: هرجادوگر دانايي

بفریبد و  کند و  را تحمیق  شد تا مردم  بر آن  پس  سحر و جادوست  از نوع  موسي

  موسي ، با پیام و غوغاساالریو هیاهو   و ایجاد آشوب  بازی با سحر و شعبده

  که چنان اثر کرد را بي  وی  و توطئه  نیرنگ  این  متعال  خدای  نماید پس  معارضه

 فرماید: مي

  

 پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 «بيندازيد هستيد،  را اندازنده  گفت: آنچه  آنان  به  آمدند، موسي  جادوگران  و چون»

 افگنید.  میدان  با خود از ریسمانها و عصاها دارید به  را که  یعني: آنچه

بود   فراخواند این  نمایششان  در اجرای  شدن  پیشگام  آنهارا به  موسي  که این  دلیل

 توانند عصاها و و آنها نمي  نیست  بیش  آنها خیاالتي  ؛ نمایش دانست که: او مي

 کنند و چون  تبدیل  حقیقي  مارها و اژدهای  هب  واقعیت  خود را در میدان  ریسمانهای

 عصاها و  چیدن  هم و در  افگنند، او با ابطال  میدان  را به  هایشان افگني خیال  آنها این 

  شان ، عجز وناتواني گونه گرداند و بدین اثر مي را محو و بي  ، جادویشان ریسمانهایشان

افگند  را مي  عصایش او  که شود چرا كار ميحاضرند، آش  در صحنه  که  کساني  همه  برای

را   نآ  هم  گرداند و مردم برمي  اولش  حال  را به  ا آناژدها، مجدد  به  آن  از تبدیل  و پس

شود، از  نابود مي  ساحران  عصاهای ، اما ریسمانها و موجود است  بینند که مي  در دستش

  ماندني  و برجای  واقعي  و اثری  است  رفته باد بر  که  نبوده  بیش  ای افگني تخیل  رو که آن

 از خود ندارد.

  

 ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
 یعني: « آورديد سحر است  ميان  را شما به  گفت: آنچه  افگندند، موسي  چون  پس»

در  ندارد،  حقیقتي  هیچ  را که  اقعيغیر و  اموری  آن  وسیله به  که  است  ای قالبي  باطل

و   حق  که  من  آورده  خالف افگنید، به در مي  واقعي  اموری  صورت  به  مردم  خیال
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خدا   زودي  به»باشد  مي خداوند  از معجزات  ای و معجزه  زیرا نشانه  است  واقعیت

اثر  بي را محو و  هایتان برساخته  زودی  به  یعني: خداوند متعال «خواهد كرد  را باطل  آن

  سبحان  خدای  که  اعجازگری  های را ـ با نشانه  آن  ، بطالن مردم  که  طوری خواهد کرد به

خواهند برد   پي  آن امر  حقیقت  و به  گرداند ـ خواهند دانست آشكار مي  من  بر دست

نشاند  نمي  حقیقت کرسي  را به  هایشان و برنامه« كند را تأييد نمي  خدا كار مفسدان»

 را ندارد.  اصالح  قابلیت مفسد،  عمل  که  است خداوند  های از سنت  سنتي  زیرا این

،  است  وی  سنت  این  و مكمل  متمم  را که  خویش  دیگر از سنن  سنتي  تعالي  حق  گاه آن

 فرماید: و مي  ذکر نموده

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ  
  کرسي  را به  و آن  ظهور آورده  عرصه  را به  یعني: حق «گرداند مي  را ثابت  و خدا حق»

و   کرده  تبیین را  است: حق  این  معني  قولي  دهد. به مي  تمكین  آن  به  نشاند و در زمین مي

فرود   خویش  بر انبیای  آنها را در کتابهایش  که «خود  با كلمات»کند  مي  را روشن  آن

 « هر چند مجرمان» باشند او مي  حجتها و برهانهای  در برگیرنده  که  اتي، کلم است  آورده

  باری  تكویني  فرمانهای یا مراد از کلمات: «نيايد  را خوش»  و دیگران  فرعون  از کسان

شود و ریسمانها و   تبدیل اژدها  عصا که: به  به  وی  فرمان  این  ، چون است  تعالي

 را فرو بلعد.  عصاهایشان

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   

 ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
 از زاد و ولد « وي  از قوم  اي نياورد جز ذريه  ايمان  موسي  به  ، كسي سرانجام»

فرعونند.   قوم  و کسان  از جوانان  ، گروهي» ذریه»دیگر: مراد از   قولي  . به اسرائیل بني

  ایمان  موسي  به  دیگر از آنان  ، کسي فرعون  از نژاد و کسان  اندك  شماری جز  یعني
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  جمله  و از آن 1 داشت مي  را پنهان  ایمانش  که  فرعون  آل  بود مؤمن  جمله  نیاورد و از آن

از   با وجود خوف»که:   وی دار  خزانه  و زن  دخترش  ، ماشطه فرعون  زن  بودند آسیه

را  یعني: آنها «افگنند  در فتنه را  مبادا آنان  كه»  قومش  یعني: اشراف « آنهاو مأل  فرعون

  و همانا فرعون»آوردند   ایمان  موسي  برگردانند؛ به  با آزار و شكنجه  حق  از دین

جو،  برتری  آن  مصر و بر مردم  یعني: او در سرزمین «بود  گردنكش  سرزمين  در آن

  از کشتن  که  در کفر و در آنچه «بود  و او از اسرافكاران»بود  ، متكبر و مستبد سرکش

 کرد. مي  اعمال  عذابها بر مردم ها و شكنجه  گوناگون  و انواع  آویختن دار  و به

  بود که  دوم  ، رعمسیس موسي  زمان  فرعون  آید که بر مي  تاریخي  روایات  از برخي

  این  روشني نمود. و در  پروردگاری  اعالن  نصادر کرد و در آ  عام  در مصر منشوری

 . بریم مي پي  آیه  این  معني  عمق  ، به تاریخي  روایات

  

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
كنيد، اگر   توكل  بر وي  ايد پس آورده  خدا ايمان  اگر به ! من  قوم  گفت: اي  و موسي»

به   انگیزد که امر برمي  آنها را براین  که  اسرائیل بني  به  است  فرماني  این «تسليميد  اهل

و   پاك  وی  خود را برای  کنند؛ یعني  او تسلیم  ا بهکنند و خود ر  توکل  عزوجل  خدای 

جز   توکل نباشد زیرا  ای بهره  هیچ  هایشان را در نفس  شیطان  که  طوری گردانند به  خالص

  واالی  هدف تواند به نمي  امتي  هیچ  هم  توکل  کند و بدون پیدا نمي  تحقق  با اخالص

 یابد.   دست  خویش  الهي

 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  
  به  گاه آن . را پذیرا گشتیم  فرمان  و این « كرديم  بر خدا توكل»اسرائیل:  بني «گفتند  پس»

  قوم  براي اي  ما را فتنه پروردگارا!»دعا کردند:   و چنین  روآورده  تعالي  حق  بارگاه

  ماناز دین  برگرداندن  تا ما را با هدف  را بر ما مسلط نكن  یعني: آنان « ستمگر مگردان
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ما بفریبند،   وسیله به را  دیگران  که  نگردان  آنان  برای  ای کنند. یا ما را فتنه  شكنجه

مسلط   هرگز بر آنان بودند، ما مي  بر حق  گروه  اگر این بگویند:  آنان  به  که  گونه بدین

 . کنیم  شان و شكنجه  کشیده  در بندشان  گونه این  که  شدیم نمي

  

 ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
  نجات كافران   از گروه  خويش  رحمت  ما را به» گفتند: پروردگارا!  اسرائیل نیز بني «و»

  ، از او درخواست تعالي  حق  فضل  و امید به  با خداترسي  که  اند مؤمنان چنین و این « ده

 کنند. مي  و نجات  عافیت

  

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 ې          ې  ې  
خود در مصر   قوم  ، براي شما دوتن  كه  كرديم  وحي  و برادرش  موسي  و به»

 منظور عبادت  را به  خود در مصر، مساجدی  ومق  یعني: برای «دهيد  ترتيب  هايي خانه

  قولي  وبه  است  ، شهر اسكندریه آیه  قولي: مراد از مصر در این  بنا کنید. به  متعال  خدای 

خود را   هاي وخانه»  قرار داشت  فعلي  در جوار قاهره  که  است  دیگر: مراد مصر قدیم

  های قولي: مراد خانه  بسازید.به  قبله  به یعني: مساجد خود را رو «بسازيد  قبله  رو به

همدیگر بسازند زیرا در   نزدیک رو و مأمور شدند تا آنها را روبه  که  آنهاست  مسكوني

،  اول: مراد از قبله  . بنابر قول نیست  پنهان  بر کسي  وجود دارد که  کار مصالحي  این

  خدای  که  نمازی  همان «برپا داريدنماز را  و»  است  کعبه  ، یا جهت المقدس بیت  جهت

آنچه   به  موسي  ای « ده  را بشارت  و مؤمنان»  است  داده  فرمان  آن  اقامه  شما را به  متعال

 . است  داده  وعده  آنان  به  در زمین  ساختنشان  جانشین و  از پیروزی خداوند  که
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ېئ   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ 

 ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   
بسيار در   و مالهاي  زينت  وي  و اشراف  فرعون  تو به گفت: پروردگارا!  و موسي»

گیرد؛ از  قرار مي  ابزار آرایش  که  است  هر چیزی  زینت: نام « اي دنيا داده  زندگاني

  كنند از راه  پروردگارا! تا گمراه»  و غیره  ح، سال ، فرش ، زیورات سواری  ، وسیله لباس

  حقت  دین از  مردم  را، در برگرداندن  هایت نعمت  بود که  این  کارشان  یعني: فرجام «تو

و محو   برکت وبي « را نابود كن  اموالشان پروردگارا!»قراردادند   برداری مورد بهره

  که  مهر بنه  وبر دلهایشان  گردان  ا سنگدلیعني: آنها ر « كن را سخت  و دلهايشان»  گردان

  نياورند تا عذاب  ايمان  كه»  ای گونه نشتابند، به  ایمان  استقبال  را نپذیرند و به  حق

، دیگر  هنگام  در این  شود، که  همراه  عذابت  آنها با دیدن  یعني: ایمان «را ببينند  دردناك

 ندارد.  حالشان  به  سودی  ایمان

،  دینش و خاطر خدا  به  وی  ، حكایتگر خشم آنان  علیه  موسي  های نفرین  این

  بود که  شده  روشن  موسي  برای  بود که  کساني  ، یعني وی  قوم  و سران  فرعون  علیه

کرد   اجابت او را  دعای  متعال  خدای  بود که  جهت  همین ، به نیست  در آنان  خیری

 فرماید: مي  که چنان

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  
  ثبات استقامت: «كنيد  استقامت  شد پس  شما اجابت  هر دوي  خداوند فرمود: دعاي»

و  و دعا  آن  احكام  از دایره  رفتن  بیرون  ، عدم دین  به  آنها بر تمسک  و پایداری

 یعني: از «نكنيد  پيروي  جاهالن  و از راه»  است  عزوجل  خدای  سوی به  التجایشان

ندارند. و   در دین  و دانشي  علم  که  از کساني  نشوید؛ با پیروی  منحرف خدا  شریعت

  موسي  دعای  نیز به  هارون  چون  بود، لیكن  موسي  دعاکننده  هرچند که

 شد.  کار گرفته  به  تثنیه  ، در اینجا صیغه گفت مي  آمین

گفت:   که کند مي  نقل  ابومنصور ماتریدی  از شیخ»  المعاني روح»ر در تفسی  ألوسي  عالمه

  از این  کافر نه کفر  باشد، اما رضا به ، کفر مي کفر است  که این  کفر از حیث  رضا به»



9929 

  و دعای  نیست ، کفر است  وی  برای  دردناك  عذاب  سبب  که  این  از حیث  بلكه  حیث

 ».بود  دوم  مقوله  از همین  موسي

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 ڤڤڤ  ڦڦڦڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڃڃ  چ  
  اسرائیل بني کرد و  دریا را خشک  خداوند متعال « را از دريا گذرانديم  اسرائيل و بني»

و تجاوز،   ستم  راه از  و لشكريانش  فرعون  پس» 1رسانید  ساحل  عبور داد و به  را از آن

  در شرف»  فرعون « كه تا وقتي»  و عدو: تجاوز است  بغي: ستم «كردند  را دنبال  آنان

  معبودي  هيچ  كه  آوردم  ايمان گفت:»باال آمد،   تا دهانش  و آب « قرارگرفت  شدن غرق

و   فرعون  که  هنگامي زیرا « اند، نيست آورده  او ايمان  به  اسرائيل بني  كه بجز آن

  از دریا بگذرند، آب  راه  دریا زدند تا از همان  به  و قومش  موسي  در تعقیب  کسانش

  این  فرعون  بود که  غرق  کشاکش  کرد، در همین  آمد و غرقشان  هم  از هر دو سو به

زیرا هنوز در او   آوردم  ایمان خدا که: به  ا نگفتصراحت  لعین  . آن را گفت  سخن

  یعني: از تسلیم « از مسلمانانم  من»  گفت« و» بود  مانده  باقي  الوهیت  از دعوای  عرقي

  را نفي  و ماسوایش  خوانده  یگانگي  او را به  که  هستم  و از کساني امر خدا  به  شدگان

  متعال  خدای  که نكرد چنان  سودی  وی  حال ، به وقتي  درچنان  ایمان  آن  کنند. البته مي

 فرمود:

  

 ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
  كردي مي  نافرماني  از اين  پيش  كه درحالي»  آوری مي  ایمان  یعني: آیا اکنون «؟ اكنون»

  به  سودی  هیچ ، مرگ  دیدن  در هنگام  آوردن  ایمان  که  بدان  پس «؟ بودي  و از تبهكاران

 بود.  ، جبرئیل وی  به  سخن  این  قولي: گوینده  ندارد. به  حالت

                                                 

 . گذشت« 00 بقره/»  در سوره  واقعه  تفسري اين 1
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که:   الهي  سنت  این  سبب  نشد، به  پذیرفته  فرعون  ایمان  که  است  بر آن  امت  اجماع

 شود. نمي  پذیرفته  عذاب  آمدن فرود  در حال  ایمان

  

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
  بیرون  وحتر یعني: تو را از دریا با جسد بي « رهانيم مي  امروز تو را با جسدت  پس»

را   جسد وی همگان   که  طوری افگند به  ساحل  به  را مرده  دریا فرعون ! . آری آوریم مي

  ایه و نشانه  از آیات «باشد  آيند، آيتي تو مي  از پي  كه  كساني  تا براي»کردند   مشاهده

بگیرند   عبرت  ز آنشنوند، ا مي انگیز را عبرت  واقعه  خبر این  وقتي  آینده  های امت  ما، که

از تكبر و   شد، بدانند و در نتیجه  اعلي  ربوبیت  مدعي  را که  ناکسي  این  و بهتان  و کذب

  است  وی  نجا بي  جثه  این  اینک ! بپرهیزند. آری  سبحان  خدای  و تمرد علیه  گردنكشي

  او نه  ینید؛ ببینید کهرا بب  بروید و آن  پس  شده  بازافگنده  دریا در فضایي  در ساحل  که

  های ماسه  به  شده  سپرده  است  نوایي بي  جان جسد بي  بلكه  اعلي  رب  و نه  خداست

آثار   در موزه  امروز هم  تا به  جسد فرعون  که  است  یادآوری  . بایسته ساحل  سوزان

  همه  که قرار دارد،  بازدید عموم  و در معرض  موجود است  مصر در قاهره  باستاني

و »گیرند  مي  عبرت  اعتبار از آن  کنند و اهل مي  دیدن  از آن  بسیاری  ، جهانگردان روزه

  گرفتن عبرت  موجب  ما که  های یعني: از نشانه «ما  از آيات  از مردم  بسياري ، گمان بي

 و از آنها «غافلند»کند  بیدار مي  غفلت  را از خواب  و انسان  است  اندیشیدن و

 گیرند. فرا نمي  عبرت درس

  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  
 را در  یعني: آنان « داديم  نيكو منزل  هاي را در جايگاه  اسرائيل ما بني  راستي  به»

  اسكان ، است  آن  ما حولو   المقدس بیت  همانا سرزمین  که  ای و ستوده  نیک  سرزمین

  در پیش  و پاکیزه  حالل  یعني: از روزی « پاكيزه  و از چيزهاي»  و فرود آوردیم  دادیم

  در آن و  در امر دینشان «نكردند  اختالف  پس  بخشيديم  روزي  آنان  به»  و شرع  طبع
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داشتند؛  قرار  احدیو  و روش  بر راه  که نشدند، بعد از آن  منشعب  متفرق  های شعبه  به

را   تورات  که یعني: مگر بعد از آن «شد  حاصل  آنان  براي  علم  كه از آن  مگر پس»

نكردند مگر بعد از   است: اختالف  این  معني  قولي  دانا شدند. به  آن  احكام  خواندند و به

  کردند و بر اثر این  فاختال  در کار قرآن  گاه آمد، آن  آنان  ـ به  قرآن  ـ یعني  علم  که آن

همانا پروردگار »کافر شدند   آن  به  آوردند و دیگران  ایمان  آن  به  جمعي  بود که  اختالف

و   از امور دین «كردند مي  اختالف  بر سر آن  آنچه  درباره  ميانشان  تو در روز قيامت

  را به  و مبطل  داده  شپادا  حق به  را در برابر عملش  محق  پس «خواهد كرد  داوري»دنیا 

 خواهد کرد.  ، مجازات است  سزاوار آن  که  آنچه

  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ھ  ے

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  هر شنونده  برای  خطاب « در ترديدي  ايم تو فرو فرستاده  سوي  به  و اگر از آنچه»

  از تو كتاب  پيش  كه  از كساني»ایشانند   امت  آنمراد از   که  است صپیامبر  یابرای

اند ـ  آورده  ایمان  دعوتت  و به  آورده  اسالم  که  کتابي  یعني: از اهل « خواندند، بپرس مي

بر   کتاب  قرآن  که تو خبر خواهند داد  به  زیرا ایشان  ـ بپرس  سالم  بن هللعبدا  همچون

شاهد و   حقیقت  این  به  تورات  که چرا  هستي  وی  ینو تو پیامبر راست  است خدا  حق

  است  بیاني  این « است تو آمده   سوي  به  پروردگارت  از جانب  ا حققطع»  است  ناطق

  حقیقت  براین  سبحان خدای   گواهي  کند زیرا به مي  و قمع  را قلع  شكي  هرگونه  که

 با  باطلي  هیچ  که  است  کنند، حقي مي  تشكیک  در آن  پرستان باطل  که: آنچه  است  ناطق

  آورندگان از شك  پس»ندارد  وجود  در آن  ای شبهه  هیچ  و شائبه  نیست  آمیخته  آن

 . متردد و متحیر نباش  یعني: از دودالن « نباش

  درنگ بي صحضرت  آن  که  است  ما رسیده  گفت: به  که  است  شده  ؛ روایت از قتاده

  بلكه  نمایم مي  سؤال»  کتاب ازاهل»  و نه  کنم مي  شک  نه»فرمودند:   آیه  این  نزول از  پس

  آیه  در این  ( که نباش  آورندگان ، تعبیر: )ازشک پس».  است  حق  قرآن  که  دهم مي  گواهي

ص  حضرت  آن  که  نیست  این  معنای  به ، شده  کار گرفته به ص اکرم  رسول  به  خطاب
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نیز دارد،   کاربرد دیگری  اعراب  در میان تعبیر  این  اند بلكه  داشته  مورد شكي  ایندر 

 ! باش  شجاع  پس  فرزند مني  راستي  اگر تو به گوید: مي  فرزندش  به  از آنان  مثال یكي

  مألوف  اعراب  نیز در میان  آن  وقوع  احتمال  نفي چیز برای   یک  نمودن  فرض  که چنان

 . است

امر   این  خود به خداوند»گوید:  مي»  بحرالعلوم»  در تفسیرش  سمرقندی  ابواللیث

  خواست مي او  کردند ولي مي  شک  کردند و نه  شک صحضرت  آن  نه  که  داناتر است

  که  گفتي  مردم  آیا توبه»فرمود:   عیسي  به  که چنان ! ندارم  بگویند که: شكي  تا ایشان

  عیسي  دانست خود مي  که در حالي» 116 مائده/» »بگیرید؟  را معبود خویش  مو مادر  من

  سخني  چنین  مردم  به من»تا او بگوید:   خواست مي  ولي  است  نگفته  سخني  چنین

 ». ام نگفته

  آن  عكس  مفید اثبات  ، گاهي شک  نمودن  فرض»گوید:  مي» المنیر»تفسیر   صاحب

باور   آن  به  مانند دکارت  ای فالسفه  که  است  ای نظریه  و این  ستا  یقین  باشد که مي

  شكي  قرآن در صخدا  رسول  آید که برنمي  معني  این  ، از تعبیر فوق دارند بنابراین

 ».اند داشته

  ایشان  امت  مراد شكاکان  اند ولي صاکرم  ، رسول که: مخاطب  است  دیگر این  تأویل

  این  آنان  و در میان  است  شده  نازل  اعراب  زبان  به  زیرا قرآن  ایشان خود  باشند نه مي

غیر او را   که کنند در حالي مي  مخاطب  چیزی  را به  کسي  گاهي  که  است  رایج  شیوه

 ! ، اما دخترك تویي  :  هدفم یا جاریه  اسمعي و  عنيأ  ایاك»گویند:  مي  که دارند چنان  اراده

  که  است  المثلي  ضرب و این  است  رایج  سخن  شیوه  نیز این  در فارسي ».تو بشنو

 ».، دیوار تو بشنو گویم تو مي  در به»گویند:  مي

، در  ایشان غیر  داشتن  و اراده صاکرم  رسول  ساختن  مخاطب  شیوه  که  شویم یادآور مي

 نیز دارد.  نظایر دیگری  قرآن
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 ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ    ې  ې   ى  ى  ائ        ائ
 از زيانكاران  ، كه انگاشتند نباش  خدا را دروغ  آيات  كه  كساني  و از زمره»

  راه بر  و امتشان صپیامبر  ساختن و پایدار  برانگیختن  نیز از باب  خطاب  این « شوي مي 

 . است  پرستان باطل  های طمع  و قطع  حق

   

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     

 حئ     مئ   
 قدر و قضا و « شده  ثابت  آنان بر»  عذاب  به « پروردگارت  حكم  كه  همانا كساني»

  گردیده  الزم  آنان میرند، بر مي  ورزند و بر کفر هم بر کفر اصرار مي  آنان  که براین  الهي

چند  هر» آید بر نمي  ایمان ، از احوال  حالي  هیچ  به  از اینان  پس« آورند نمي  ايمان»

ها  )نشانه  زیراآیات خداوند  و تنزیلي  تكویني  از آیات «بيايد  برايشان  آيتي  هرگونه

 «را ببينند  دردناك  عذاب  كه  تا وقتي»کند  نمي  آنان  حال  به  سودی  ( هیچ و معجزات

آورد   ایمان  فرعون  که نچنا آورند مي  ایمان  که  است  عذاب  مشاهده  فقط در هنگام  پس

 او بود.  بخش نجات  و نه  داشت  حالش  به  ای فایده  ، نه ایمان  این  ولي

در  او  که  گاه را ـ تا آن  بنده  توبه  عزوجل  همانا خدای»است:   آمده  شریف  در حدیث

  در تب  انسان  که  است  مرگ  ، حالت غرغره  حالت». پذیرد نباشد ـ مي  کندن جان  غرغره

 زند. و پا مي  دست  آن  و تاب

  

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

 ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
  ايمان و»بیند  را مي  عذاب  که  گاه آن «بياورد  ايمان  آن  اهل  نبود كه  شهري  چرا هيچ»

استثنا ـ در   یک  عنوان  ـ به  ایمانشان  که « يونس  سود بخشد؟ مگر قوم  حالش  به  آن

شهر از   یک  حتي  چرا مردم  است: پس  این  شد. یا معني  پذیرفته  عذاب  مشاهده  حال

انگیز بیاورند،  عبرت و  هنگام به  ایماني  ، نبودند که ساختیم  ما هالکشان  که  شهرهایي  این
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را   باشد و آن  وی  عذاب  از مشاهده  و قبل  بوده  خالص خدا  برای  که  ایماني  چنان

در  « وقتي  كه»  یونس  قوم ؛ مگر تأخیر انداخت  به  فرعون  که تأخیر نیندازند چنان  به

  عذاب»  معتبر و صادقانه  ایماني به «آوردند  ايمان»  عذاب  مقدمات  مشاهده  هنگام

  که  است  عذابي  همان  این « ساختيم  برطرف  دنيا از آنان  رسواگر را در زندگي

و   عالمات  را ندیدند بلكه  آن  بود، اما آنها عین  داده  وعده  آنان  را به  نزولش  یونس

  آنان  و تا مدتي»کردند   مشاهده بود،  دود غلیظي  و دارای  سیاه  ابری  را که  آن  های نشانه

 . ناز آنا  عذاب  ساختن  بعد از برطرف « مند ساختيم را بهره

و   نوح  از داستان  پس  سوره  در این  ذکر شده  داستان  ، سومین یونس  قوم  داستان

 . است ـ علیهما السالم ـ  موسي

گوید:  مي و  ، قرار داده ذکر کردیم  آن  در معني  که  اولي  ، بنا را بر وجه در تفسیر آیه  قتاده

  بود. یعني  نداده  رخ  از آن  قبل  ایداد، در امته  روی  یونس  قوم  برای  که  حالتي»

  آورده  ایمان  عذاب  مشاهده  در هنگام  و سپس  کافر شده  که  شهری  هیچ  مردم  ایمان

  قوم  عزوجل  خدای ، نگردید بنابراین  ـ سودمند واقع  یونس  قوم  بودند ـ بجز ایمان

،  است  عذاب  رؤیت  هنگام در  ایمان  پذیرش  عدم  که  عام  سنت  را از این  یونس

  از سرزمین  در نینوی  یونس  قوم  که  شده  ما نقل  کند: به مي  اضافه  استثنا کرد. قتاده

نیاوردند، او   ایمان  کردند ـ زیرا وقتي  را گم  پیامبرشان  چون  زیستند پس مي  موصل

  عذاب  آشكار نزول  های از نشانه  ، یكي این خود  ، که رفت  بیرون  از میانشان  خشمگین

  افگند پس  را در دلهایشان  توبه  به  گرایش  عزوجل  خدای ، هنگام  بود ـ در این  آنان بر

خود را نیز با   رفتند و چهارپایان  صحرا بیرون  به  پوشیده  ای زبر پشمینه  های پوشاك

  حالت  این بامداد در  افگندند و چهل  جدایي  با فرزندش  حیواني هر  خود بردند و میان

  با آنان  نیز همراه  حیوانات  سر دادند و فریاد و ضجه  ناله  بانگ  عزوجل  خدای  سوی به

و   دریافت  را از دلهایشان  و راستي  صدق  عزوجل  خدای  چون  بود پس  را پرکرده  زمین

 را از آنان  ؛ عذاب ستظهور دان  علم  را به  شان گذشته  از اعمال  راستینشان  وندامت  توبه

  نهایي  و نزول  آنان  و میان  شده  فرو آویخته  آنان بر  عذاب  که ، بعد از آن ساخت  برطرف 



9911 

روز عاشورا   ، مطابق در روز جمعه  واقعه  بود. این  نمانده  باقي  زماني  ، جز اندك عذاب

 ».افتاد  اتفاق

  

 ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
يكجا ايمان   همه  است  در زمين  ا هر كه، قطع خواست و اگر پروردگار تو مي»

هیچ   بودند و در آن مي  و یكدست  یكدل  برایمان  همه  که  طوری  به «آوردند مي 

 زیرا ایماني  امر را نخواست  پروردگار تو این  داشتند ولي نمي  فيو اختال  پراکندگي 

؛  مصلحت دارد، این  را اراده  آن  سبحان  خدای  که  است  مصلحتي  لف، مخا چنین این 

واگذارد   انسان اختیار  را به  ایمان  قضیه  که  است  پروردگار در این  بالغه  همانا حكمت

  این  نه  که  بدان «شوند؟  تا مؤمن  واميداري  اكراه  را به  مردم»! صمحمد  ای «آيا تو»

  گونه هیچ  دین  پذیرفتن تو زیرا در امر  جزء تكالیف  و نه  توست  نو توا  کار در وسع

  را هدایت  متكبر و گردنكش ستمگر  فاسقان  که  رفته  بر آن  الهي  و سنت  نیست  اجباری

 نكند.

  

 ڎ  ڎ   ڌ ڌ ڍ چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ چ چ ڃ   ڃ
،  بنابراین «بياورد  ماناي»  وی  و خواست «خدا  اذن  جز به  را نرسد كه  كس  و هيچ»

را   انديشند، پليدي نمي  كه  و بر كساني»دهد  نمي  نخواهد هرگز روی خدا  که  آنچه

  است  عذاب  همانا سبب  را که  ای و رسوایي  را، یا خواری  یعني: عذاب« دهد قرار مي

  ای و ادله  کنند و در آیات نمي  تعقل خدا  در حجتهای  گرداند که مي  واقع  بر کفاری

  آنان  تعقل  از عدم  که نمایند. چنان نمي  ، تدبر و اندیشه بر پا کرده  برایشان  تعالي  باری  که

 پي  است  تعالي  در اختیار باری  هدایت و  ایمان  که  حقیقت  این  به  که  است  این  یكي

  هدایتشان  خویش  راست  راه  نكردند تا به التجا  وی  بارگاه  ، به جهت  همین  اند، به نبرده 

استمرار   آنان بر  و رسوایي  ماندند، خواری باقي  در پلیدیشان  شد که  این  کند و نتیجه

 گشتند.  تعالي  حق  و سزاوار خشم  یافت
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 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
وجود،  بر  دال  که  هایي ر آفریدهیعني: د «؟ چيست  در آسمانها و زمين  بگو: بنگريد كه»

باید  « ولي» کنید  اند، تفكر و اندیشه خویش  و آفریننده  صانع  قدرت  و کمال  وحدت

 ‡و پیامبران ، آیات یعني: معجزات «انگيز و هشدارها عبرت  هاي نشانه»  که  دانست
  سبحان  خدای زليا  در علم  نیاوردنشان  و ایمان «آورند نمي  ايمان  كه  گروهي  براي»

و   نشانه  هیچ  باشد، مشاهده  چنین این  هر کس  پس «بخشد سود نمي»  است  رفته

کند   دفع  از وی تواند کفر را نمي  هم  دافعي  و هیچ  نیست  سودبخش  در وی  ای معجزه

  تفكر و تدبر در این ، دیگر است  خود رسیده  حد نهایي  آنها به  شقاوت  که  زیرا کساني

 نخواهد بود.  ای فایده  مفید هیچ  نیز، برایشان  دالیل

  

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

 ہ  
 «برند؟ مي درگذشتند، انتظار  از آنان  پيش  را كه  كساني  آيا جز همانند روزهاي  پس»

  خدای  واقعات خود، جز نظیر  ، با تكذیبصکفار معاصر محمد  گروه  یعني: این

، ‡پیشین  زیرا انبیای برند اند انتظار نمي درگذشته  از آنان  پیش  را که  بر کفاری  سبحان

دادند،  هشدار مي  است  عذاب  انواع  در برگیرنده  که  آمد ایامي  را از پیش  کفار زمانشان

ند تا فشرد مي  بیشتر پای  خویش و بر کفر  کرده  خود را تكذیب  ، پیامبران اما آنان

را بر   خویش  آورد و انتقام فرود مي  را بر آنان  خویش  عذاب  عزوجل  ، خدای سرانجام

  همانا من»را   هشدار پروردگار خویش  تحقق» بگو: انتظار بكشید»  داشت روا مي  آنان

 . را در حقتان  پروردگارم هشدار  تحقق « نيز با شما از منتظرانم

  

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ        ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے    
نابود  را  پیشه  تكذیب  یعني: امتهای « دهيم مي  را نجات  خود و مؤمنان  ، پيامبران سپس»

  نجات  گونه بدين»  دهیم مي  را نجات  همراهشان  خود و مؤمنان  پیامبران  گاه ، آن کنیم مي
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  کفار آماده  برای  که ابياز عذ «را«  و ديگران  از قريش»محمد   به « مؤمنان  دهيم مي

 . کنیم  چنین  که« بر خود  الزم  حق  ؛ وعده ايم داده  وعده»  ایم کرده

را مورد   کافران  و فرجام  ایمان  پیامبران: و اهل  بنگرد و زندگي  در تاریخ  که  کسي  پس

کند، مگر  د مياو ایجا  ایمان  برای  نیرومندی  های امر، انگیزه  ا اینقرار دهد، یقین  برسي

 باشد.  از کوردالن  که این

  

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

 ائائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
  در شك»  است  خداوند و احد الشریک  عبادت  که « من  اگر از دين ! مردم  بگو: اي»

خدا   شما بجاي  را كه  كساني  من  نيد كهبدا  پس»اید  را درنیافته  آن  و حقیقت «هستيد

  خدايي  بلكه»  آنها بیزارم  و از پرستش  از احوال  حالي  در هیچ « پرستم پرستيد، نمي مي

دستور  و»کند  مي  عذاب  سختي  و شما را به «گيرد شما را مي  جان  كه  پرستم را مي

 . گردانم  خالص او  را برای  و دینم « باشم  از مؤمنان  كه  ام يافته

در برابر  برانگیز  شک  های گیری با موضع  مؤمن  هرگاه  که  است  آن  دهنده  نشان  آیه  این

  به  گذشته از  و بیش  جسته  بیزاری  روبرو شد، باید از شكاکان  خویش  و دین  قرآن

 آورد.  روی  خویش  خدای

  

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
  ام یافته  فرمان  یعني: من «آور  روي  حنيف  دين  سوي  به  كه  شده  ر دادهدستو  من  و به»

  تزلزل  ازاحوال  حالي  هیچ  به  و در آن  کرده  و پایداری  ، استقامت حنیف  دین  در راه  که

  گردانید زیرا چهره  خاص  یادآوری  را به  چهره  . وجه: یعني ندهم  خود راه  به  و تردیدی

 «و»  اسالم دین  سوی به  از هر دیني  مایل  . حنیف: یعني اوست  اعضای  ترین شریف  آدمي

در   و نه  در عمل  ، نه عقیده در  نه « مباش  زنهار از مشركان»  که  شده  دستور داده  من  به

 . و روش  راه
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 ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   
 تـو   بـه   سود و زياني  هيچ  را كه  خدا چيزي  جاي به»که:   شده  تور دادهدس  من  به «و»

 زیـاني   بر دفـع   و نه  نموده  را جلب  سودی  نه  که کسي  زیرا پرستش « رساند، نخوان نمي

اگـر    كه»دهد  نمي  را انجام  آن  عاقلي  هیچ  که  است  بیهوده  کاری  شک  قادر باشد؛ بدون 

  ا از جمله، قطع صورت  در آن»  قراردهي  و مورد پرستش  آنها را بخوانيو  « كني  چنين

و   امـوات   خوانـدن   . پـس  نیسـت   بزرگتـر از شـرك    بر خود زیـرا سـتمي  «  ستمكاراني

 و پرهیـز و   اسـت   متعـال   خـدای   به  ضرر، شرك  یا دفع  منفعت  قصد جلب  به  جمادات

 باشد. مي  الزم  احتیاط از آن

  اوست فقط  و زیان  نفع  مالک  پردازد که مي  حقیقت  این  بیان  به  خداوند متعال  گاه آن

 بكشاند:  غیرش  عبودیت  او به  را از پرستش  ، انسان یا امید از دیگران  نباید بیم  پس

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  رسان زیان  که  است  سبحان  فقط خدای  یعني: این «برساند  تو زياني  اگر خدا به و»

مبتال   آفتي  به  را در جسمش  برساند، یا وی  خود زیاني  بنده  اگر به  پس  است  بخش نفع

  ـ هر کس  کس یعني: هیچ « جز خود او نيست  آن  براي  اي كننده  برطرف  پس»گرداند 

شر و   او و آن  میان و  کرده  دفع  شر و بال را از وی  تواند آن باشد ـ نمي  که  یيو هر نیرو

یعني:  «بخواهد  برايت  و اگر خيري»  و الشریک  یگانه  گردد، بجز خود خدای  بال مانع

  اي رد كننده  او را هيچ  فضل  پس»برساند   تو خیری  بخواهد تا به  اگر خداوند متعال

  گردد و هر خیری  حائل  و بخشش  فضل  او و آن  تواند میان نمي  کس هیچ یعني: « نيست

او بر   که  زیرا نعمتهایي  است تعالي  باری  از جانب  و بخششي  رسد، فضل مي  انسان  به  که

  هیچ  او نعمتها را بي  بلكه  نیست آنها  استحقاق  اساس دارد، بر مي  خود ارزاني  بندگان

  ، جای شان و شمایل  شكل  ساختن نیكو ، شان آفرینش  فرستد که مي  آنانبر   استحقاقي

  این  دارد، از جمله مي  ارزاني  آنان بر  که  دیگری  و هر نعمت  در زمین  دادنشان

  است  جمله  و از آن  راست  راه  به  نمودنشان  هدایت  است  جمله  و از آن  نعمتهاست
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  از فضل  نعمتها جملگي  این  پس  است  گردانیده  مخصوص  را بدان صمحمد  که  نبوتي

 . آنها نیست  بازداشتن  قادر به  کس  و هیچ  است  عزوجل  خدای

  محض  به «رساند بخواهد مي  كه  از بندگانش  هر كس  به»خود را   یعني: فضل «را  آن»

و   کوتاهي آمرزد، يم  که  آنچه  و از جمله « است  مهربان  و او آمرزنده»اختیار خود 

دانستید؛ خیر و شر،   که  حال  . پس است  وی  نعمتهای  از شكر و سپاس  قصور بندگانش

غیر او   ، دیگر چگونه است خداوند در اختیار  همه  و مغفرت  و ضرر و رحمت  نفع

 دانید. مي  را سزاوار پرستش

: فرمودند صخدا  رسول  هک  است  آمده  مالک  بن  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

هبا   يصيب رمحته   من  نفحات  هلل  نفإ،  ربکم  لنفحات  ، وتعرضوا كله  خلري دهركما اطلبوا»

  طالب  عمرتان  در تمام:  عوراتکم  ويؤمن  يسرت عوراتکم  أن  ، واسألوه عباده  يشاء من  من

  اندازید زیرا خدای  یشپ  پروردگارتان  های و بخشش  دهش  خیر باشید و خود را برای

بخواهد   که  بندگانش از  هر کس  را به  آن  که  است  از رحمت  هایي را وزش  متعال

شما را   های شما را بپوشاند و ترسها ونگراني  رساند و از او بخواهید تا عیوب مي

 ».گرداند  برطرف

  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇڇ 
هدايت   هر كه  پس  است  شما آمده  براي  پروردگارتان  از جانب  حق ! مردم  بگو: اي»

شد،   گمراه  و هر كه  است  يافته  هدايت  سود خودش  به  كه  نيست  ، جز اين يافت 

  مخصوص  وی  یعني: سود راهیابي «شود مي  گمراه  خودش  زيان  به  كه  نيست جز اين 

 دیگری  و به  بوده  خودش  نیز محدود و منحصر به  کفرش  و زیان  هست  خودش به

شما  بر  و من»  نیست  نیازی  هیچ  کسي  و هدایت  ایمان  را به شود و خدا نمي  متعدی 

، جز  مجبورکنم  هدایت  و شما را به  امور شما بوده  دار و وکیل تا عهده«  نيستم  نگهبان

 . و بس  هستم  ای دهنده بیم  رسان مژده  من  که  نیست  این
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 ڎ   ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ     گ   
ما را   و اوامر و نواهي « كن  شود، پيروي مي  بر تو وحي  از آنچه»! صمحمد  ای «و»

از   که و بر رنجهایي  تبلیغ  کفار و مشقتهای  در برابر آزارهای « و شكيبا باش»بجا آور 

تا »  بری مي آنها  های ها و کجروی ها و ناکسي و درشتي  مشرکان  اخالق  بودن رنگارنگ 

  آنان بر  ساختنت کند؛ در دنیا با پیروز  حكم  تو و آنان  یعني: میان «كند  خداوند فيصله

 « است  كنندگان فيصله  و او بهترين»  دوزخ  در آتش  نمودنشان  ؛ با عذاب و در آخرت

  داوری  زیرا این  کني  عجله  نهایي  داوری  این  در فرارسیدن  که  سزاوار نیست  تلذا برای

 . نیست  در آن  شكي  دهد و هیچ مي  ا رویحتم
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 ﴾هود  سوره﴿
 . است  ( آیه111)  و دارای  است  يكم

 

  نامیده» هود» ، است هود  بر داستان  مشتمل  که آن  سبب  به  سوره  این : تسميه  وجه

 شد.

یا  : گفت ابوبكر صدیق  که  است  آمده  و حاکم  ترمذی  روایت  به  شریف  در حدیث

هود،  های  مرا سوره»فرمودند: ص  حضرت  اید! آن پیر شده  که  شما هم !اهلل  رسول

  درحدیث  همچنین».  پیر ساخت  کورت  و إذا الشمس  یتسائلون  ، عم ، مرسالت واقعه

هود شما را پیر   چیز از سوره  شد: چه  سؤالص خدا  از رسول  که  است  آمده  شریف

مأمور   که چنان)  ژ  ! ڈ  ژ  ژژ :  متعال  دستور خدای  ؟ فرمودند: این ساخت

 (. کن  ، استقامت ای شده

هود را   سوره»فرمودند: ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  : در حدیث آن  فضیلت

 ».بخوانید  در روز جمعه

و   است  هماهنگ»  یونس»  خود با سوره  و اختتام  ، افتتاح ، موضوع ، در معني سوره  نای

، صپیامبر ، ، قرآن اسالم  مانند وصف  ای از امور اعتقادی  سوره  در آن  را که  آنچه

با   ، محاجه اعجاز قرآن ، و عقاب  ، توحید، معاد، ثواب وحي  ، اثبات ایمان  سوی به  دعوت

  تفصیل  ، با اندك است  شده  بیان  اجمال  به ‡از انبیا  بعضي  و ذکر داستانهای  مشرکان

 دارد. مي  بیان  بیشتری

 

 گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   
.  گذشت » بقره»  در آغاز سوره  مقطعه  تفسیر حروف «، را ، الم الف»شود:  مي  خوانده

  قرآن  آیات : یعني « شده  استوار ساخته  آن  آيات  كه  است  كتابي»  کریم  قرآن « اين»

و   و نقض  نقص  استوار، از هرگونه  بنایي  همچون  که  شده  گردانیده  و متقن  محكم  چنان

  هم  ـ منسوخ  انجیل و  تورات  ـ برخالف  کتاب  و این  برکنار است  ای و رخنه  کوتاهي

و   ها، هشدارها و ثواب وعده  با تبیین « است  شده  بيان  تفصيل  به  سپس»  است  نشده
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و در   در لفظ خود محكم  قرآن»گویند:  مي  در تفسیر آیه  . مجاهد و قتاده در آن  عقاب

از »». باشد مي  ـ هردو ـ کامل  و معني  صورت در  لذا قرآن  است  خود مفصل  معني

  و کسي  است  حكیم  که  استوار ساخته  یخداوند را  : قرآن یعني « آگاه  حكيمي  جانب

 باشد. مي  آنها دانا و آگاه  و عواقب  احكام  نزول  جایگاه  به  که  کرده  بیان  تفصیل  را به  آن

 

 ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  
  آیاتي  امپی : یعني «جز خدا را نپرستيد»:  است  مضمون  این  ، به و تبیین  تفصیل  این « كه»

آنها   و تفصیل  توضیح  به  و سپس  و استوار ساخته  محكم  آنها را در قرآن خداوند  که

بجز   و احدی  او بوده  از آن باید فقط  پرستش  این  که  اوست  پرستش  ، مربوط به پرداخته

و  « ما شما هشداردهنده  براي او  از جانب  من  راستي  به»قرار نگیرد   او مورد پرستش

  بهشت  را به  فرمانبرداران  که « ام دهنده  و بشارت»  دهم مي  بیم  وی  را از عذاب  نافرمانان

 . دهم مي  او مژده  و خشنودی

 

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  
 : از پروردگارتان كه اين»  به  است  داده  را فرمان شما  در قرآن نیز خداوند «و»

  مقدم  را بر توبه  خواستن  آمرزش «كنيد  او توبه  درگاه  به  بخواهيد، سپس  آمرزش 

  سبب  و توبه  است  و آمرزش  ، مغفرت از توبه  مورد نظر و مطلوب  گردانید زیرا هدف

  صغیره  گناهان بخواهید از  : آمرزش است  این  معني  قولي  باشد. به مي  آن  به  یافتن دست

  به»در دنیا  «سازد مند تا شما را بهره»  کبیره  از گناهان خداوند  سوی کنید به  و توبه

تا »  در معیشت  فراواني و  رفاه  و بخشیدن  در روزی  گشایش  مانند بخشیدن « نيك  بهره

  و تا به»باشد  مي  تان مرگ  هنگام  آن و  مقدر است نزد خداوند  که « معلوم  ميعادي

در  «بدهد»او را   فضل  پاداش : یعني «او را  فضل»  و عمل  در عقیده « فضلي  هر صاحب

  که  هر کسي  برای : خداوند است  این  ؛ معني قولي  ، یا در هر دو. به دنیا، یا در آخرت
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  فضل  بخشد پس کند، مي مي  تفضل  بندگانش بر  بدان  که  بسیار باشد، از فضلي  حسناتش

 . است  تعالي  حق  از جانب  فضل  اهل

  گناهي  مرتكب  هر کس»گوید:  مي ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ۇ   ۆ ﴿در تفسیر  مسعود ابن

دهد، بر   انجام  ثواب  عمل  یک  شود و هر کس مي  نوشته  گناه  یک  شود، بر دفتر اعمالش

،  است  شده  مرتكب  که  اگر در برابر گناهي  د. پسشو مي  نوشته  ثواب  ده  دفتر اعمالش

  در دنیا عذاب  ماند واگر با آن مي  باقي  برایش  ثواب  ده  آن  شود، همه  در دنیا عذاب

ماند.  مي  باقي  دیگر برایش  ثواب  شود و نه مي  گرفته  او فقط یكي  ثواب  نشود، از ده

و اگر »». کرد  غلبه  دهگانهایش او بر  یگانهای  که  شد کسي  فرمود: هالك  سپس

  بر شما از عذاب  من  در حقيقت  پس»  و استغفار و توبه  از عبادت «شويد  رويگردان

 . است  روز قیامت  عذاب  که « ترسم مي  بزرگ  روزي

،  آیه در آغاز  ذکر شده  اول  مقام  که چنان  است  و تخویف  ترهیب  ، مقام مقام  این  البته

 بود.  ترغیب  اممق

 

 ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ         وئ  وئ   ۇئ  
  دریافت  گاه و آن  بعد از آن  شدن  زنده  ، سپس با مرگ « خداست  سوي شما به  بازگشت»

  ترك  شما درمقابل  کردن  بر عذاب  از جمله « تواناست  و او بر هر چيزي»و جزا   پاداش

 . اوامرش

 و استغفار، و  اند: عبادت کرده  را در دو چیز خالصه  ، مقاصد قرآن آیات  این  پس

دهد   باید انجام  که را چنان  تعالي  حق  تواند عبادت نمي  کس  و انذار زیرا هیچ  بشارت

 . است  ، استغفار نیز الزم با عبادت  لذا همراه

 

ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ     

 يئ  جب      حب   ىئ  
 گذشتند، از برابر کفار ميص خدا  رسول  : چون بود که  این  کریمه  آیه  نزول  سبب

 گردانیدند و خود را بر مي  های و پشت  خود را پیچانیده  های سینه  از آنان  برخي
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:  قولي  به را نبینند. آنهاص خدا  کشیدند تا رسول مي  خود را بر سر خویش  های جامه

را   هایمان خانه  های پرده  گفتند؛ چون  شد که  نازل  از مشرکان  گروهي  درباره  آیه  این

  را بر دشمني  هایمان سینه  گاه ، آن بیندازیم  را بر سرهایمان  و پتوهایمان  فروانداخته

 شود؟ مي  ما آگاه  حال  از این  کسي  ، چه بپیچانیمص محمد

 خود را از  های سینه  : کافران یعني «پيچند خود را مي  هاي سينه  آنان  كه  باش  آگاه»

 گردانند. یا آنها بر مي  اصرار بر کفر روی  سبب  به  پیچند و از ایشان بر ميص پیامبر

 «شوند  تا از او پنهان»دارند؛  مي  خود پنهان  های و پیامبر را در سینه  با اسالم  دشمني

 خداوند ، شوند و بنابراین  بد خود پنهان  البا اعم  یا پیامبرش : تا از خدا یعني

آنها   كه  گاه آن ، باش  آگاه»نگرداند؛   آگاه  بدشان  را از اعمال  پیامبر خود و مؤمنان

  گرفته  خود جای  خواب  بر بسترهای  که  گاه : آن یعني «كشند را بر سر مي  هايشان جامه

کشند تا  بر سرمي  جامه  که  گاه یا آن پوشانند، خود مي  خود را بر سرهای  و پتوهای

  دارند و آنچه مي  پنهان را  آنچه»  سبحان  خدای «داند مي»آنها را نبیند؛ ص خدا  رسول

و   برند زیرا پنهان نمي سودی  خود هیچ  سازی پنهان  از این  پس «كنند را آشكار مي

مراد از  « هاست سينه راز  او داناي  چرا كه»  است  یكسان نزد خداوند  آشكارشان

 باشد. مي  آن  در برگیرنده  سینه  که  است  صدر: ضمیر انسان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 تعالي  حق « خداست  بر عهده  روزيش  كه مگر اين  نيست  در زمين  اي جنبنده  و هيچ»

  های وگونه  انواع  با اختالف  جانداری  هرگونه  ار حالسزاو  را که  هایي خوراکي  انواع 

  از جانب  احساني و  و بخشش  ، فضل آنان  روزی  تأمین  کند. البته مي  ، تأمین آنهاست

ـ   جانداری  هیچ  از حال  خداوند متعال  هرگاه  باشد. پس  واجب  بر وی  که این  ، نه اوست

ماند، دیگر  نمي  ـ غافل  است مقدر کرده  و روزی  رزقاز   وی  به  که  اعتبار آنچه  به

 «داند را مي  استقرار آن  و محل»ماند؟  مي  غافل  آنان  و اوضاع  ، اعمال از احوال  چگونه

گیرد،  مي  یابد و آرام استقرار مي  جاندار در آن  آن  را که  از زمین  جایي  تعالي  : حق یعني

داند  میرد، نیز مي مي  در آن  جنبنده  آن  را که  جایي : یعني «ار  آن  و بازگشتگاه»داند  مي
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ذکر شد؛ از   جانداران  در باره  که  آنچه  : همه یعني « است  ثبت  مبين  در كتابي  همه»

همانا   که  روشن  آنها، در کتابي  و روزی  و رزق  مردن  تا محل  استقرار آنها گرفته  محل

 . است  تباشد، ثب مي محفوظ  لوح

  است  جایي  مستودع» گوید: مي ﴾ڀ  ڀ   ڀ﴿:  ؛ در معني دهلوی هللا  ولي  شاه

  زن  مرد و رحم  مانند صلب بودند؛  داشته  در آنجا نگاه  غیر اختیارش  جاندار را به  آن  که

 ». ماند؛ مانند خانه مي  اختیار خود در آن  او به  که  است  اما مستقر جایي

 

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

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

 ڍ  ڌ  
  رابه  و تأمل  تأني  که این  برای «روز آفريد  را در شش  آسمانها و زمين  كه آن  و اوست»

آسمانها   آفرینشاز   : قبل یعني «بود  بر آب  وي  عرش  كه  در حالي»بیاموزاند   بندگانش

و  هللا  وفرمانروایي  ملک  : مرکز تنظیم بود. عرش  بر آب  تعالي  حق  ، عرش و زمین

در »پرسیدند:  ك عباس ابن . از بزرگتر است  از آسمانها و زمین  که  مصدر تدبیر اوست

  است  آن بر  دلیل  آیه  این». بستر باد ؟ فرمود: بر قرار داشت  چیزی  بر چه  آب  هنگام  آن

  جدید در این  بودند و علم  شده  آفریده  آسمانها وزمین  از آفرینش  قبل  و آب  عرش  که

در  «نيكوكار تريد  يك كدام  را بيازمايد كه شما تا».  است  افگنده  هایي راستا روشني

ردار را و بدک  اش  نیكوکار را در برابر نیكوکاری  گاه آن ،خداوند  اوامر و نواهي  امتثال

نیكو کردار ) :﴾!ڄ  ڄ﴿فرمود:   که این  دهد. دلیل مي  پاداش  اش در برابر بدکرداری

بر   مدار عمل  که  است  ، این»ترید  کننده  بیشتر عمل: اکثر عمال !» ترید( و نفرمود:

و با   نبوده  خالص  عزوجل  خدای  تا برای  نیكو نیست  و عمل  بر کمیت  نه  است  کیفیت

دو شرط بود،   از این  فاقد یكي  عملي  هرگاه  نباشد. پس  منطبقص  پیامبرش  تشریع

خواهيد شد،   برانگيخته  از مرگ  : شما پس و اگر بگويي»  ثمر است هدر و بي  عمل  آن
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:  یعني « آشكار نيست  جز سحري  سخن  : اينگويند اند مي كافر شده  كه  ا كسانيقطع

 . نیست  آن  فریب  چون  سحر و فریبي  همانند بطالن  باطلي جز

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   
  اندك  : تا مدتي یعني « تأخير افگنيم  به  شده  شمرده  تا مدتي  را از آنان  و اگر عذاب»

شود   سپری  از مردم  شده  شمرده  عمر گروهي  که  هنگام  : تا آن قولي  شمار. و به

  چه گویند: مي  هنگام  در این  : منافقان یعني «دارد؟ را باز مي  چيز آن  گويند: چه مي»

استهزا و  و  شتابزدگي  را از روی  سخن  دارد؟ این باز مي  را از فرود آمدن  چیز عذاب

 بازگشتني  رسد از آنانب  آنان  به  عذاب  كه  ، روزي باش  آگاه»گویند  مي  تكذیب

و »آید  فرودمي  بر آنان  ناخواه ا و خواهحتم  بلكه  نیست  بازداشتني  : از آنان یعني « نيست 

را از  آن   که  : عذابي یعني « را فروخواهد گرفت  كردند آنان مي  مسخره  را كه  آنچه

  امری  رد و ایند کخواه  احاطه  طلبیدند، بر آنان مي  شتاب  استهزا و تمسخر به  روی

  که  کار رفته به  متعددی  در معاني  کریم  در قرآن»  امت»  که  ذکر است  . شایان است  قطعي

 . ـ زمان 7.  و طائفه  ـ فرقه 1. ـ جماعت 1.  و آیین  ـ دین 1.  ـ امام 1:  است  جمله  از آن

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ہ  
  بخشیدن ، روزی  کردن  مانند آماده « بچشانيم  رحمتي  انسان  خود به  بو اگر از جان»

  از وي را  آن  سپس»  است  : نعمت از رنجها و محنتها. رحمت  ماندن و دور  سالمتي

ما و   از رحمت«  ا او نا اميد استقطع»  کنیم  سلب  را از وی  نعمت  : آن یعني « برگيريم

کفور: بسیار  « ناسپاس و»  است  مأیوس  سخت  آن  مثالو ا  نعمت  آن  از بازگشت

مند   از آنها بهره  در گذشته  را که  نعمتهایي  لذا همه  است  نعمت  کننده و کفران  ناسپاس

از   نعمتهای  شكر و سپاس آنها  گردد تا بعد از زوال کند و بر نمي مي  ، فراموش بوده

 را بكند.  رفته  دست
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و   است بشر  ، از طبیعت مصیبت  بعد از زوال  و غفلت  نعمت  از زوال  پس  نا امیدی  البته

 شود. و کافر ـ هر دو ـ مي  مؤمن  انسان  شامل

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   
ها  گويد: سختي ، مي بچشانيم  نعمتي  او رسيده  به  كه  از محنتي  پس  آدمي  و اگر به»

 و بالی  در رنج  که  خود ـ بعد از آن  بنده  به  سبحان  : اگر خدای یعني «شددور   من از

و   سالمتي  خود ـ از جمله  ـ نعمتهای  است  گرفتار بوده  و بیم  ، یا ترس فقر، یا بیماری 

  مقابله  است سزاوار  از شكرش  که  آنچه  ها را به نعمت  ـ را بچشاند، او این  توانگری

  آنها از بین دور شد و اثر  از من  و محنتهایم  گوید: مصیبتها و رنج مي  هکند بلك نمي

، یا  و روز بد، شكرگزارخداوند متعال  حال  آن  در برابر دورکردن  که آن بي  ! رفت

  که  آنچه  : او به یعني « است و فخر فروش   او شادمان  گمان بي»باشد   پذیر وی منت

،  ، گردنكش بسیار فخر فروش ، نهاده  خود منت  آماده  یاز نعمتها  بر وی خداوند

و   بسیار شادمان  ، تكبر و ناسپاسي سبكسری ، سرمستي  جو و از روی  خودستا و برتری

 . است  خود بالنده  به

  موصوف  صالح  صبر و عمل  وصف  به  که  جز کساني ، به است  انسان  طبیعت  این ! آری

 باشند: 

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 آنها در هر دو  پس «اند كرده  شايسته  و كارهاي  ورزيده  شكيبايي  كه  مگر كساني»

و   حال  را در همه  عزوجل  خدای  شكر و صبر پایدار بوده  ، در مقام و نكبت  نعمت  حال

  زبان بر را  وی  گزارند و حمد و سپاس نیز شكر مي  نعمت  زوال  در هنگام  از جمله

یاد   رفاه و  نعمت  و بال و حصول  نكبت  زوال  او را در هنگام  که  طوری  دارند، همان

،  نعمت  داشتن  به  . پس اوست  نعمتها از سوی  دانند این مي  رو که  کنند، از آن مي

ها  شایستگي  به  صبر و عمل  وصف  به  موصوف « گروه  آن»شوند  و متكبر نمي  سرمست

  برای  عظیم و بسیار « بزرگ  و پاداشي»  گناهانشان  برای « آمرزشي  است  آنان  يبرا»
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  در دست  جانم که  ذاتي  سوگند به: » است  آمده  شریف  . در حدیث شان شایسته  اعمال

  آن  که کند مگر این نمي  حكمي  هیچ  مؤمن  در باره  عزوجل  ، خدای اوست [ بالکیف]

برسد، شكر   و گشایشي  اوشادی  اگر به  که  است  چنان  زیرا مؤمن  خیر اوست  به  حكم

  کند و این برسد، صبر مي  ای سختي و  او رنج  و اگر به  خیر اوست  به  این  گزارد پس مي

 ».ندارد  حالي  چنین دیگر  کس هیچ  و جز مؤمن  خیر اوست  نیز به

 

ۆئ        ۆئ  ۈئ   ۈئ  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ې  ې  ې  ې  ى  ى

 ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی           ی  جئ  حئ   
  عبودیت  تحقق  برای  قرآن  که  پرداخت  حقیقت  این  بیان  به  عزوجل  خدای  که بعد از آن

  و موضع  زمین آسمانها و  آفرینش  حكمت  که و بعد از آن  است  شده  نازل  وی  و معرفت

  را بهص پیامبرش  کرد، اکنون  ها بیان ها و نعمت سختي  در قبالرا   کفر و ایمان  اهل

  به  ، اخالل قرآن  تطبیق در  اخاللي  خواند زیرا هرگونه فرامي  قرآن  به  در تمسک  پایداری

از   و مبادا برخي»:  است  هستي  آفرینش  حكمت  در تحقق  و اخالل  تعالي  حق  عبادت

و   خاطر خشونت : مبادا به یعني«  شود، فروگذاري مي  وحي  سويت به  را كه  آنچه

عناد و   از روی  آنان  که این  سبب  و به  بیني کفار مي  از سوی  که  کفر و تكذیبي  درشتي

  حق  را که  از آنچه  برخي کنند، مي  را درخواست  حسي  های و نشانه  ، معجزات هوس

  که  مانند اموری ؛کني  ترك ، مأمور کرده  آن  یغتبل  و تو را به  کرده  بر تو نازل  تعالي

و   باطلشان  خدایان  دادن  دشنام آید، مانند بر آنها دشوار مي  آن  به  کردن  یا عمل  شنیدن

تا   تو مأموری  از تو سر زند بلكه  کاری  نباید چنین  . پس پرستي یگانه  به  دستور دادنشان

از   بدارند و چه  را دوست  آن  ، چه کني  ابالغ  آنان  به  ایم کرده  بر تو نازل  را که  آنچه  تمام

  ای انكاری  استفهام  بلكه  نیست  و ترجي  توقع  برای : در اینجا باشند. لعل  داشته  نفرت  آن

بگويند: چرا   كه  داري  تنگ  دل  و مبادا از آن»  است  یا نهي  نفي  مراد از آن  که  است

  با او نيامده  اي يا چرا فرشته»گیرد   بهره  از آن  که « نشده  فرستاده روبر او ف  گنجي

  كه  نيست  جز اين»ما خبر دهد؟   به  رسالتش  صحت و از  کرده  تا او را تصدیق « است

و   کن  بر او توکل  پس « است  نگهبان  هر چيزي ، و خدا بر اي تو فقط هشداردهنده
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  استكبار و استهزای  به  که آن  ، بي کن  تبلیغ  فراخ  ای و سینه  دهگشا  را با دلي  الهي  وحي

را در برابر   آنان  پس  داناست  حالشان به  تعالي  حق  که  و بدان  باشي  پروا داشته  آنان

 کند. مي  مجازات  و اعمالشان  سخنان

  گذاشته  لبيط و هماورد  تحدی  معرض  را به  کریم  اعجاز قرآن  خداوند متعال  سپس

 فرماید:  مي

 

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                

 ٿ  ٿ   
 خداوند  به  را افتراکنان  و آن « است  ساخته  دروغ  را به  قرآن  گويند: اين يا مي»

،  در بالغت  هک «بياوريد  مانند آن  شده  برساخته  سوره  ده  بگو: پس»دهد؟  مي  نسبت

باشد.   مانند آن ، معاني  و بلندمرتبگي  الفاظ و استواری  ، استحكام و ترتیب  نظم  حسن

مانند   نیز بشری  من  که  است  ، آیا جز این باشم  را برساخته  قرآن  من  که  : بر فرض یعني

  آیید و کمترین  میدان  به  شما هم  ، اینک ام را بر ساخته  قرآن  این  اگر من  . پس شما هستم

  پشتیباني  برای «وفرا خوانيد»، بر سازید  ام بر ساخته  من  را که  هایي سوره  تعداد از این

  که  فراخوانید، از انسانهایي  که «توانيد رامي  هر كه»  مانند قرآن  سوره  ده  خود بر ساختن

  و شریک  کرده  آنها را عبادت  هک  از کساني  توانایید و همچنان  از آنان  جستن  یاری  به

را   قرآن  این  من  که  پندارتان  در این «راستگو هستيد اگر»دهید  قرار مي  سبحان  خدای

شما   در امكان  صورت  کنید، در آن شما ادعا مي  باشد که  چنان  زیرا اگر قضیه  ام برساخته

 بیاورید. را  مانند آن  که  نیز هست

  آن از  شد و چون  واقع  تحدی  سوره  ده  به  نخست»گوید:  مي :ویهل هللا  ولي  شاه

  سطر به  ده  نوشتن  را به  دیگری  که  فرمود. مانند کسي  تحدی  سوره  یک  عاجز شدند به

  گوید: ده مي شد،  روشن  او در انظار بینندگان  عجز و درماندگي  خواند و چون مي  مبارزه

  حجت  بر اعجاز قرآن  چنین این  خداوند متعال ! خواهم تو مي سطر از  ؛ فقط یک سطر نه

  در این  اعجاز قرآن»گوید:  مي کثیر ابن».  برپاست  یامتتا روز ق  حجت  کرد و این  اقامه

و   ذات  که ندارد چنان  شباهتي  هیچ  مخلوق  کالم  به  پروردگار سبحان  کالم  که  است
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  است  و منزه  ندارد ـ مقدس  مخلوق و صفات  ذات  هب  شباهتي  نیز هیچ  وی  صفات

 ».گویند مي  اندیشان  باطل  از آنچه  پروردگار ذوالجالل

 

 ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ ڄڄ  ڃ  
اید  خواسته  شما از آنان  که  کاری  : اگر از عهده یعني «نكردند  اگر شما را اجابت  پس»

 «بدانيد  پس»ندادند   را انجام  اید، بر نیامدند و آن کرده  طلبي  و معارضه  تحدی  و در آن

 «خدا  علم  به  است  شده  كرده  نازل  قرآن  كه»!  کافران  یا ای ! مؤمنان  ای  یقین  علم  به

زیرا   نیست  دسترسي  آن  و حقیقت  کنه  عقلها را به  او که  به  مخصوص  علم  : به یعني

و »  است  بشر خارج  وامكان  از توان  آن بر  احاطه  که  است  بر اعجازی  مشتمل  قرآن

و   منفرد و یكتاست  الوهیت در  تعالي  : حق یعني « جز او نيست  معبودي  هيچ  بدانيد كه

 «نهيد؟ مي  آيا شما گردن  پس»نیستند  ، توانا تواناست  آن  او بر انجام  که  بر آنچه  دیگران

هستید و بر   مخلص  عزوجل  خدای  برای و  قدم  ثابت  بر اسالم  ن: آیا شما مسلمانا یعني

نهید زیرا با عجز   گردن خدا  رایباشید و ب  گونه این ! افزایید؟ آری خود مي  طاعات

  که  افزونتر از آنچه  و بینشي  شما آرامش  ، برای قرآن مانند  سوره  نظیر ده  کفار از آوردن

  و مطیع  نیز، مسلمان  از قبل  ، هرچند که است  شده  حاصل اید، قرار داشته  قبال بر آن

  شما باید بعد از این ! کافران  : ای است  چنین  کفار باشند، معني  اید. اما اگر مخاطب بوده

  به  نهادن  گردن  ، خود مستلزم قرآن  از آوردن  شوید زیرا عجزتان  مسلمان قاطع   حجت

را   و اسالم  را باور نموده خدا  : یگانگي که  است  این  آن  و الزمه  است اعجاز آن 

 بپذیرید.

 

 ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
 را در همين  اعمالشان  باشند، حاصل  را خواسته  آن  دنيا و تجمل  زندگي  كه  كساني»

  : کساني یعني «نخواهد شد  داده  در دنيا كم  آنان  و به  دهيم مي  آنان  به  تمامي  دنيا به 

، جز  اعراض  ا با ایننیاورند، مسلم  ایمان  قرآن  به  ، باز هم شده یاد  قاطع  بعد از حجت که

فقط   خویش  با عمل  ندارند و هر کس  و مقصود دیگری  هدف  چدنیا هی  به  دستیابي
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،  روزی در  ، گشایش ، امنیت سالمتي  دنیا  ـ چون  پاداش  دنیا باشد، به  بهره  طالب

  اینها ـ دست و مانند  مادی  های خواسته  شدن  ، برآورده برخورداری  میزان  باالرفتن

فرماید:  مي  که این  دلیل  ، به است  سبحان  خدای  مشیت  اساس امر نیز بر  یابد و این مي

زودگذر   دنیای  خواهان  هر کس) ژٱٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ

 ».18اسراء / » ( دهیم مي  از آن  نصیبي  را بخواهیم  هر که  زودی  ، به است

  و صله  صدقه  پاداش»گوید:  مي   ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿؛ در تفسیر  دهلوی هللا  ولي  شاه

ـ   آنان  بدني  و سالمت  روزی  ساختن  دهند، در دنیا ـ با گشاده مي  کفار انجام  که  رحمي

 ».شود مي  داده

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  
  قبال در  که آن  سبب  به « نيست  برايشان  جز آتش  در آخرت  هستند كه  كساني  اينان»

  نیک  پاداش  خاطر آن اند تا به را نداشته  آخرت  خود قصد پاداش  نیک  از اعمال  چیزی

  که  : آنچه یعني « رفته هدر  اند به در آنجا كرده  و آنچه»نمایند   دریافترا   آخرت  سرای

با   زیرا آنان  هدر رفته  به  آخرت  اند، در سرای داده  انجام  ظاهر نیک  به  در دنیا از اعمال

  به  و آنچه»اند  گردانیده  را فاسد و تباه خود  ، اعمال نیت  خلوص  و عدم  فساد در اهداف

  بوده  ، باطل و اساس  از اصل  اعمالشان : یعني « است  گرديده  آوردند، باطل مي  عمل

  نگردیده  باشد، انجام  اخروی  پاداش  موجب  که  درستي  وجه  به  اعمال  زیرا آن  است

 . است

شوند  مي  کساني  تمام  اند و شامل خود عام  در حكم  فوق  هر دو آیه  که  ذکر است  شایان

 . مؤمن  کافر و چه  خواستار دنیا باشند؛ چه  خویش  با عمل  که
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ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ

ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  ۉ    ې  
 او و  به  ماندر ای «قراردارد  روشن  اي بر بينه  پروردگارش  از جانب  كه  آيا كسي»

و  دنیا  زندگاني  و مقصدش  هدف  تمام  که  است  ، همانند کسيص از پیامبرش  پیروی

  تعالي  حق  روشن  حجت  که  است  : قرآن ؟ مراد از بینه است  آن  ها و آسایشهای آرایش

و »اند  صاکرم دارد، رسول قرار  روشن  بر حجت  که  : مراد از کسي قولي  باشد. به مي

:  قولي  . و به است  کریم  شاهد، قرآن  آن « پروردگار او پيرو اوست  از جانب  اهديش

  و قلب  شاهد، فطرت دیگر:  قولي  . به است  ، یا انجیل ص پیامبر اکرم  شاهد، معجزات

  : آیا کسي یعني».  است  جبرئیل شاهد،»گویند:  و مجاهد مي  عباس . ابن است  و عقل

  از جانب  و شاهدی  ، گواه حجت آن  به  دارد و پیوست قرار  شنرو  بر حجتي  که

از    و پيش» ؟ هرگز! است  دون  دنیای  نیز دارد؛ همانند خواستاران  پروردگار خویش

  ، گواه گواه  : با آن است  چنین  تقدیر آیه «بود  رحمت  يهو ما  امام  موسي  ، كتاب قرآن

  که  ، کتابي است  موسي  کتاب  گواه  باشد، آن مي  وستهپی  است  از آن  پیش  که  دیگری

اند   خداوند متعال  فرستاده  ایشان  که  حقیقت  گردید و از این صمحمد   آور بعثت مژده

  خدای  بود که  بزرگي  و نعمت  رحمت  راهنما و مایه  موسي  کتاب ! خبر داد. آری

در   که  است  یا چیزی  : کسي . امام گذاشت  منت  موسي  بر امت  آن  وسیله  به  عزوجل

  بر حجتي  پروردگار خویش  از جانب  که : کساني یعني « گروه  اين»شود.  اقتدا  آن  به  دین

 ايمان  آن  به»، دانا هستند  دو شاهد ذکر شده  آن  گواهي  قرار دارند و به  روشن

  است  ایشان  از آن  کنند و بهشت مي  را تصدیق  یا قرآنص  : پیامبراکرم یعني «آورند مي 

  اهل  و غیر آنها از تمامي  مكه  از مردم  اعم «كفر ورزد  آن  به  از احزاب  و هر كس»

  آتش  اهل از  ناخواه : او خواه یعني « اوست  گاه وعده  آتش  پس»ها.  : گروه . احزاب ادیان

،  اوست  دست در  جانم  که  ذاتي  بهسوگند : » است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است

  او به  رساند و سپس نمي  ای یا نصراني  یهودی  گوش  را به  من  پیام  امت  از این  احدی

 « مباش  در شبهه  ، از آن پس» ».شود وارد مي  آتش  به  که آورد  مگر این نمي  ایمان  من
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  حق  آن  كه»  مباش  و شبهه  ، در شک آنان  برای  آتش  گاه ، یا از وعده قرآن  : از نزول یعني

بيشتر   ولي»  نیست  ای و شبهه  شک  هیچ  مجال  در آن  پس«  پروردگارت  از جانب  است

  موجبه  دالیل  دارند، با وجود آشكار بودن  که  عنادی  سبب  به «آورند نمي  ايمان  مردم

 . و برهان  حجت  بودن  و روشن  ایمان

 

ۆئ  ۆئ   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ   ې   ې  ې  ى 

 ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
 سخن  با این«  بر بست  بر خدا دروغ  كه  است  كس  ستمكارتر از آن  كسي  و چه»

اند  خدا  دختران  کنند و فرشتگان مي  ما شفاعت  برای نزد خداوند  بتان  که  خویش 

در  «شوند مي  عرضه  بر پروردگارشان  آنان»دیگر   اجیفها و ار از یاوه  و مانند این

  و گواهان»دهد  قرارمي  مورد محاسبه  را در برابر اعمالشان  آنان  محشر پس  صحرای

  عزوجل  را خدای  آنچه  که اند و علمایي  و پیامبران  : فرشتگان مراد از گواهان «گويند مي

  آن  که  در هنگامي  گواهان  این ! اند.آری کرده  ابالغ  نانآ  ، به است  دستور داده  آن  تبلیغ  به

  شدگان عرضه  : این یعني « اينان»گویند:  مي شوند، مي  عرضه  بر پروردگارشان  ستمكاران

دادند   او نسبت  به  که  با شرکي «بستند  دروغ  پروردگارشان بر  بودند كه  كساني  همان»

  بر خدای  بستن  با دروغ  باد که  : بر کساني یعني «باد  خدا بر ستمگران  لعنت ! هان»

 اند. کرده ، بر خود ستم عزوجل

  از رسول : گفت  اند که کرده  عنهما روایت هللا عمر رضي و غیر آنها از ابن  و مسلم  بخاری

  ، مؤمن حساب در روز  عزوجل  خدای»فرمودند:   که  شنیدم  شریف  در حدیث صخدا

  مردم  و از چشم  داده قرار  رحمتش  او را در پناه  کند تا بدانجا که مي  نزدیکخود   را به

گوید: آیا  او مي  و به  ساخته  مقر و معترف  گناهانش  او را به  گرداند، سپس مستور مي

یاد   دیگر... را به  گناه  ؟ آیا فالن آوری مي یاد  به  ای شده  در دنیا مرتكب  را که  گناه  فالن

  معترف  گناهانش  او را به  ! و چون آورم یاد مي  به گوید: پروردگارا! مي  ؟ مؤمن آوری يم

  هنگام  ، در این است  رسیده  هالکت  به  شد که و مقر گردانید و او نزد خود متیقن 

 آنها را  و امروز هم  و پوشاندم  دنیا بر تو ستر نمودم را در  گناهان  این  فرماید: اما من مي
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کافر و   درباره  شود. اما گواهان مي  داه  وی  به  حسناتش  نامه  . سپس آمرزم مي  برایت

  همان  اینان ﴾! ۆئ  ۈئۈئ ېئېئىئىئ  ىئ ی ی﴿ گویند: مي  منافق

  بر ستمگران خداوند  لعنت ! بستند؛ هان  دروغ  بر پروردگار خویش  بودند که  کساني

 ».باد

 

 يب     ىب يئ  جب   حب  خب  مب  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ
هستند   کساني  همان  ستمگران  : این یعني «دارند خدا باز مي  را از راه  مردم  كه  همانان»

،  راه  آن  و براي»دارند  باز مي  باز دارند، از آن خدا  توانند از دین را مي  هر که  که

  از آن را  کنند تا مردم مي  وصف  کجي  را به خدا  : راه یعني «خواهند را مي  كجي

 و باور ندارند. «را منكرند  آخرت  آنان  و هم»کنند   بداندیش  متنفر و بدان

  یافتن در پي   همیشه  که  یابیم را مي  انسي  از شیاطین  در عصر حاضر نیز بسیاری ! آری

 و عیبي  کجي  آن خود در  ظن  به  هستند و هرگاه خدا  دین  ایبر  ضعفي  نقطه

 خداوند  لعنت  کنند. که مي  اینجا و آنجا تبلیغ  و کرنا گذاشته  ا در بوقر  تراشیدند، آن 

 باد.  ستمگران  بر این

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

 ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ندارند؛   یزیدر دنیا گر خدا  از عذاب  : آنان یعني «نيستند  عاجزكننده  در زمين  آنان»

  وی  سلطه و  و در قبضه  در زیر قهر و غلبه  کند بلكه  را مجازات  بخواهد آنان  چنانچه

کند.   دفع  را از آنان  وی  تا عقوبت « نيست  آنان  براي  و جز خدا دوستاني»قراردارند 

ا دهد ت مي  ستمگر مهلت  به همانا خداوند: » است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان

  این  به  هم ». نیست  نجاتي  وی  ، دیگر او را از در گرفت او را فروگرفت  چون  که این

  بر خدای  افترایشان  سبب  به «شود مي  دو چندان  آنان  براي  عذاب»فرماید:  مي  دلیل

و بنابر   ونقص  کجي  به  اسالمي  امت  نمودن  او و وصف  از راه  ، بازداشتنشان عزوجل

آنها   مانند افعال  افعالي  که  کفاری  عذاب  به  نسبت  آنان  عذاب  که  است  عوامل  این  همه
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را   نداشتند و حق را  حق  شنيدن  توان  آنان»باشد  مي  اند، مضاعف نشده  را مرتكب

تا بدانجا افراط   آن در برابر  وکین  و بغض  از حق  در اعراض  : آنان یعني «ديدند نمي

  یارای  را داشتند و نه  آن  شنیدن  توان  ، نه حق  به  تنفر نسبت  از شدت  گویي  کردند که

 را.  آن  دیدن

 

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
  ابدی  عذاب  زیرا خود را به «اند زده  خود زيان  به» غیر خدا  با پرستش « اينانند كه»

بر   که  باطلي  : شرکای یعني «شد  گم  آنانبستند از  بر مي  و آنچه»اند  در افگنده  دوزخ

و   بودند، ناپدید شد و جز زیان  شفاعتشان  بستند و مدعي افترا مي  سبحان  خدای

 نماند.  باقي  برایشان  چیز دیگری  خسران

 

 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  
 حیمج  دوزخ  را به  برین  زیرا بهشت «زيانكارترند  در آخرت  آنان  شك  بدون»

 اند. فروخته 

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  

 ڑ  
پردازد:  مي  بختان نیک  حال  بیان  ، به روزان  اشقیا و سیه  حال  بعد از بیان  تعالي  حق  سپس

 رو اند كرده  و فروتني  كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي»

 و خشوع  : در برابر پروردگار خود خشیت یعني « روردگار خويشپ  سوي به  نموده

 «.جاودانند  آن بهشتند و در  اهل  آنان»اند  یافته  او آرامش  یاد و نام  و در پناه  داشته 
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 ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
،  گروه دو  اين  مثل»اید: فرم و مي  زده  مثلي  و مؤمنان  کافران  برای  خداوند متعال  سپس

  و هم کور  هم  که  شده  تشبیه  کسي  کافر به  پس « نابينا و ناشنوا با بينا و شنواست  چون

  مثل آيا در»  بینایي  دارد و هم  شنوایي  هم  که  شده  تشبیه  کسي  به  و مؤمن  کر است

آيا پند   پس» رند؟ هرگز!خود براب  و وصف  در حال  دو گروه  : آیا آن یعني «يكسانند؟

آنها وجود   میان  که آشكاری   آنها و در تفاوت  میان  برابری  در عدم  از تأمل «گيريد نمي

 گردید؟.  ایمان  خود آیید و از اهل  دارد تا به

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
  من  گمان بي»:  گفت مي  که درحالي « فرستاديم  قومش  سوي  را به  نوح  راستي  و به»

  روشن  است  حجتي  و با من  تعالي  حق  از جانب « آشكار هستم  اي دهنده شما بيم  براي

 . پیامبر او هستم  که بر این

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
  من جز خدا را نپرستيد زيرا  كه» : است  این  من  دعوت  افزود؛ مضمون  نوح  سپس

  مبهم طور را به  روز سهمگین  این  نوح«  بر شما بيمناكم  سهمگين  روزي  از عذاب

 . است  طوفان ، یا روز : روز قیامت تفسیر نكرد. و تفسیر آن  را برایشان  یاد نمود و آن

 

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

 ۇئ     ۆئ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 تعبیر متضمن  و اشرافند. این  : سرانمأل «او گفتند  بودند از قوم كافر  كه  مالي  پس»

کافر از قوم   اشراف ! ، کافر نبودند. آری نوح  قوم  از اشراف  برخي  که  است  آن 

وی   در نبوت  طعنشان  مقتضي  وجه  از سه  دادند که  ای گونه  او را به  پاسخ  نوح 

 :  است 
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  نه ! نوح  ای « بينيم نمي  مانند خويش  ما تو را جز بشري»:  است  سخنشان  این  اول  وجه

  که  برخوردار نیستي  خاصي  مزیت  رو، تو از چنان  فرمانروا، از این  و نه  هستي  تو فرشته

 . ما نباشیم  ولي  باشي  سزاوار نبوت  با آن

 كرده  ز تو پيرويما ا  جز اراذل  كسي  بينيم و نمي»:  است  سخنشان  این  دوم  وجه

  داشته  ای فرومایه  های و حرفه  مشاغل  بودند که  فقرا و کساني  : از نظر آنان اراذل« باشد 

  تو پیروی از  از اشراف  : کسي برخوردار نبودند. یعني  ای ظاهری  و شرف  و از حسب

زیرا   نیست  یتيمز  ، بر ما هیچ از پیروانت  فرومایه  مشت  تو را با این  پس  است  نكرده

را   هر کسي  بلكه برند نمي  پي  و اشتباه  نقاط ضعف  شنوند به مي  در آنچه  فرومایگان  این

و   فهم  وی  ازسخن  آنكه فراخواند، بي  جدیدی  و روش  و راه  مذهب  سوی به  که

از   رومایگانف  : این یعني « نسنجيده  هم  آن»کنند  مي  باشند، پیروی  داشته  درستي  برداشت

تو آیا   امر که  در این  که آن کنند، بي مي  پیروی  و نسنجیده  تأمل ، بي طور سرسری  تو به

 کنند. و تحقیق   یا خیر، تعمق  ا پیامبر هستيحقیقت

 « بينيم نمي  برتري  شما بر خود هيچ  و براي»بود:   سخن  این  از طعنهایشان  سوم  وجه

  : ای ـ هر دو ـ گفتند. یعني  و پیروانش  نوح  به  را خطاب  از سخنانشان  بخش  این

و   فضل  گونه اند، هیچ کرده از تو پیروی   که  از فرومایگان  تو و کساني  ما برای ! نوح

  ادعایي  تفوق  این  و شایسته  داشته  بر ما امتیازی  با آن  که  بینیم بر خود نمي  ای برتری

 باشید.  خویش

از   بهره بي  گمان  به  برداشته  دست  گانه سه  طعنهای  از آن  استدراك  بر سبیلآنها   سپس

  ریاست  ماندن  بر باقي  و حسد و حرص  محض  جز عصبیت  که  خویش  برهان

شما را دروغگو   بلكه»شدند و گفتند:   ، منتقل نداشت  دیگری  گاه تكیه  ، هیچ شان دنیوی

،  و تصدیقش  اجابت را در  و شما پیروانش  در دعوتت  نوح  ای: تو را  یعني « پنداريم مي

  و رهبری  اید تا ریاست کرده  تباني  با هم  و اجابت  و شما در دعوت  پنداریم دروغگو مي

 آورید.  چنگ  را به
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ىئ  يئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ    ېئ  ېئ ۈئ ۆئ  ۈئ

 حب    جب       
 بر حجتي  پروردگارم  اگر از سوي  ر دهيد كهخب  من  به ! من  قوم  اي»  نوح « گفت»

 روشني  و برهان  خود حجت  در نبوت  پروردگارم  : اگر از سوی یعني « باشم  روشن 

 گرداند  را بر شما حتمي  آن  کند و پذیرش  داللت  نبوتم  بر صحت  که  باشم  داشته 

  حق کنید اگر انكار مي  آیا باز هم «و»ید؟ کن را انكار مي  دعوتم  طور؟ آیا باز هم چه

  از ديد شما پنهان  باشد كه  بخشيده»  مانند نبوت « مرا از نزد خود رحمتي»  تعالي

  وصف در  برابر بودن  باشد؟ شما باید بدانید که  مانده  : بر شما پوشیده یعني «باشد  مانده

انسانها در   همه  که  است  زیرا ممكن  نیست  نبوت  امتیاز در وصف  داشتن  ، مانع بشریت

  پس»باشند  را نداشته   نبوت  وصف  آنها شایستگي  ا همهلزوم  برابر باشند ولي  آدمیت

  دعوت  این پذیرش   شما را به  توانیم : آیا ما مي یعني « كنيم  ملزم  آيا ما شما را بدان

شما   كه حالي در» ؟ فرونماییم  دلهایتان  هب  تان باطني میل   رغم را علي  و ایمان  مجبور کنیم

  که  است  کاری  ا اینکنید؟ قطع  تدبر و اندیشه  در آن  آنكه بي «باشيد  داشته  اكراه  بدان

 . توانا نیست  بر آن  دیگری  کس  ، هیچ عزوجل  جز خدای

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ڤ     ٹ  ٹ  
 « كنم نمي  استاز شما درخو  مالي»  رسالت  : بر تبلیغ یعني «امر  بر اين ! من  قوم  و اي»

  کند تا با این نمي  طلب  و منالي  مال  ، از کسي رسالت  در برابر تبلیغ خدا  زیرا فرستاده

  است  کافي  ماو برای و « فقط بر خداوند است  مزد من»قرار گیرد   تهمت  کار در موضع

خواهید  شما مي  که چنان « نيستم» از فقرا «اند آورده  ايمان  كه  كساني  طردكننده  و من»

  لقای  به  مسلمان  فقرای  : آن یعني «اند ديداركننده  با پروردگارشان  ا آنانقطع»

 امر،  در واقع  دارند پس  و برتری  فضل  همه شوند و این  مي  مشرف  پروردگارشان

  بر ایمانشانو در برا  داشته  و منزلتي  قرب  تعالي  حق بارگاه   به  آنانند که  حقیقي  اشراف
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با   که  گاه ، آن کنم  : اگر طردشان است این  معني کنند. یا مي  دریافت  از او پاداش

  هك  بينم مي  شما را قومي  من  ولي»کنند  مي  شكایت  کنند، از من  مالقات  پروردگارشان

و   هل، از ج طرد آنان  فقرا و درخواست  پنداشتن ا فرومایه و قطع «كنيد مي  جهالت

اند،  حق  همانا پیروان  حقیقي  اشراف  باید بدانید که ، شما است  شده  شما ناشي  ناداني

ستیزند،  مي  با حق  که ، کساني باشند و در مقابل  ونسب  حسب  فقیر و بي  هرچند که

  که  است  حقیقتي  دار باشند و این توانگر و سرمایه  هرچند که اند، فرومایه  باشو او  اراذل

،  مؤمن  : فقرای شما که  سخن  این  وجود ندارد. همچنین  ای شبهه و  شک  کمترین  در آن

  روشن  حق  زیرا وقتي  نیست  برایشان  کارند، نكوهشي و نسنجیده  تأمل بي نگر،  سرسری

ماند و اصوال فكر و  نمي  باقي  مجالي  ، هیچ و فكر و تأمل  و اندیشه  رأی  یبرا بود، دیگر

  است  و نكوهش  مذمت  ، خود مستوجب است  و آفتابي  روشن  که  در امر حقي  تأمل

 صخدا  رسول  که  است  دلیل  همین باشد، به مي  ستایش  محل  آن  مقابل  نقطه  که چنان
  سوی را به  کس هیچ» فرمودند:  ابوبكر صدیق  ستایش  به  راجع  شریف  در حدیث

نكرد و   درنگي  هیچ  ابوبكر که بود، جز  درنگي  برایش  که مگر این  نكردم  دعوت  اسالم

 ».پذیرا شد  تأمل بي

 

 ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
خواهد   وند ياريمرا در برابر خدا  كسي  ، چه را طرد كنم  اگر آنان ! من  قوم  و اي»

 مرا برای خداوند  که  دعوتي  و اجابت  ایمان  سوی به  ایشان  که در حالي «كرد؟

، فقرا  اند؟ بنابراین جسته  و پیشي  گرفته  ، سبقت است  فرستاده  آن  پرچم  برافراشتن 

 طرد و  به تر و سزاوارترند تا شایسته  مقام  و ترفیع  اکرام  ، به در ایمان  پیشدستي  سبب به

 چنان  دیگر با آنان  ، کسي عزوجل  خدای  حق  به  جز جاهالن  پس  و اهانت  راندن

 صف  به  ، چگونه هستم خدا  فرستاده  که درحالي  گیرد و من نمي  در پیش  ای رویه 

مرا   کسي  ، چه بشوم  معصیت  این  اگر مرتكب  ؟ وانگهي خبر بپیوندم از خدا بي  جاهالن 

  سوی به شتابگر  مؤمنان  که  نیست  خواهد کرد زیرا شكي  یاری ابر خداونددر بر

  نباشند پس  چیزی  و مالک  فقیر بوده  اند، هر چند که وی  ، اولیا و دوستانخدا  طاعت
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  خواهد بود، آن  من  قهار خصم  ا خدای، یقین نمایم  و طردشان  کنم  بدی  آنان  به  اگر من

و  «گيريد آيا پند نمي»خواهدکرد؟   او یاری  را در برابر مجازاتم  کسي  چه  وقت

و   باید مورد اکرام  طرد شود بلكه آورد، نباید  ایمان خداوند  به  هر کس  فهمید که نمي

 قرار گیرد؟  تجلیل

 ص پیامبران  ، از خاتم همانندشان  کافران  همانند خواسته  نوح  قوم  خواسته  این
باشد و   داشته  مخصوصي  نشست  قوم  و با اشراف  را از خود طرد کرده ضعفا  که  است

 شود.  قایل  ویژه  و منزلتي  شأن  آنان  به

 

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

 ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڳ  
 این  تا به « است  من  خدا پيش  هاي گنجينه  كه  گويم شما نمي  و به»افزود:   نوح

  بودنم ، بر دروغگو در من  آن  شما با نیافتن  که  شوم  را مدعي  خود فضیلتي  برای  طریق 

نيز   و غيب»  است  وی  روزی  های : گنجینهخدا  های نمایید. مراد از گنجینه  استدالل

کار   بر نهان و  دانم را مي خداوند  غیب  هک  ادعا را نیز ندارم  : این یعني « دانم نمي

  آشكاری  هشداردهنده  : من که  گویم شما نمي  به  جز این  بلكه  دانایم  خویش  پیروان

ما تو را جز   شما بگویید که تا « ام فرشته  من  كه»شما   به « گويم و نمي»  و بس  هستم

  در آنان  خواري  شما به  ديدگان  كه  كساني  و درباره»  بینیم نمي  مانند خویش  بشری

  خيري  هيچ  بديشان خدا هرگز  كه  گويم نمي»  عزوجل  خدای  به  از مؤمنان «نگرد مي

خیر و   آنان  ، به ایمان گوهر  با بخشیدن  عزوجل  خدای  گمان بي  بلكه «نخواهد داد

  هب  آنهاست  دهنده وپاداشدر دنیا   آنهاست  دهنده  ا برتریو او یقین  است  داده  نعمت

  و اخالص  ایمان  از صدق « آنهاست در ضمير  آنچه  خدا به»  در آخرت  عظیم  پاداشي

  خیری  : اگر در دلهایشان دهد. یعني مي آنها پاداش  به  آن  در قبال  پس « داناتر است»

دارد و  مي  ارزاني  آنان خود به  ، از فضل آن  مطابق عزوجل  ا خدایباشد، قطع  داشته وجود

  بر آنان  نعمتهایش  و ریزش  الهي  دادودهش  هرگز مانع و فقیرند،  آنها ضعیف  امر که  این

: اگر  یعني «بود  خواهم  از ستمكاران  صورت  در آن  من» : بگویم  و اگر جز این  نیست
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خیر و   ایشان  به هرگز خداوند  که  و بگویم  را نپذیرم  ایمانشان و  را طرد کرده  ایشان

 از  شک ـ بي  ندارم  علمي  هیچ  است  در ضمیرشان  بدانچه  که  دهد ـ در حالي نمي  نعمتي

 بود.  خواهم  ستمكاران

 خود،  نرم  حال  و در عین  ، قاطع ، حكیمانه بلیغ  های با پاسخ  گونه  این  نوح

 را رد کرد.  سخنانشان

 

 ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ  
 : یعني « كردي  جدال  و بسيار هم  كردي  دلهبا ما مجا  راستي به ! نوح  گفتند: اي»

 « دهي مي  ما وعده  را به  آنچه  پس»  کردی  دفع  حجتي  ما را با هر گونه  سخنان

  دنفرودآم خود نیز از  و از سویي  ترساني مي  سو ما را از آن از یک  که  ، همان ازعذاب

 . خویش  وعده  در این « هستي  ما بياور، اگر از راستگويان  براي»  بر ما بیمناکي  آن

 

 ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
  را بر شما به  آن  چه «آورد شما مي  را براي  اگر بخواهد آن  كه  : تنها خداست گفت»

دراختیار   بلكه  نیست  در اختیار من  عذاب  آوردن  تأخیر. پس  به  بفرستد، چه  تعجیل

  بازداشتن  توان  که «نيستيد  و شما عاجزكننده»هستید   شما منكر وی  که  است  کسي

از خود،   یا دفاع  با گریختن  باشید و بدانید که  را در مورد خود داشته  الهي  اراده  تحقق

او   اراده و  و علم  مرو قدرتباشید، در قل  هر جا که  نیستید بلكه  هم  رفتني  از دست

 هستید.

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ
رشد   از راه «كند  گمراه»  کبر و ستمتان  سبب  به «شما را  باشد كه  و اگر خدا خواسته»

و   نصیحت  قح  را براساس  آن  که « من  نصيحت»  حق  و جدا کند از راه  و هدایت

  ام شما نثار کرده ـ به  حقیقت  کردن و روشن  رسالت  ـ با ابالغ خدا  برای  خیرخواهي

شما را »  هم باز « بخشد اگر بخواهم شما سود نمي  به»  ام نثار کرده  و بسیار هم
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او پروردگار »دارد؟   اراده  شما چه  درباره خداوند  که  دانم نمي  و من « كنم  نصيحت

و »  اوست  سوی به  مفوض در اختیار او و  همه  نمودن  و راه  کردن  گمراه  پس « ماستش

 دهد. جزا مي  اعمالتان  شما را در قبال  پس« شويد مي  او بازگردانيده  سوي به

 

 ې  ې  ىى   ائ  ائ    ەئ     ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
را در  صمحمد  رفتار قوم  آید که مي  ای معترضه  ، آیه نوح  داستان  در میانه  اکنون

:آیا کفار  یعني«  است  را بر بسته  گويند آن آيا مي»برد:  مي  زیر سؤال  به  حق  داعي  قبال

  بگو: اگر آن» ؟ است  را از نزد خود بر بسته  نوح  داستانصگویند: محمد مي  مكه

و «  من  گناه  صورت  آن در»  عظیم  است  جرمي  این«  باشم  كرده  سر هم  دروغ  را به

  نسبت  من  به  كه  از جرمي  من  ولي  است  خود من  بر عهده»  عملكرد من  جزای

گریبانگیر خود  ، من  شما در باره  افترای  بار این خفت  ، فرجام بنابراین « دهيد بر كنارم مي

 . بیزار و برکنارم  از آن  و من  شماست

 

 ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ  جب   ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ 
  ايمان  تاكنون  كه  تو جز كساني  از قوم  شد كه  فرستاده  وحي  نوح  سوي و به»

 را از  ، نوح خبر قاطع  با این  تعالي  حق «نخواهد آورد  ايمان  هرگز كسي اند آورده

شود.   آماده  نجات  و برای  رداشتهب  دست  کرد تا از دعوتشان  مأیوس  آوردنشان ایمان

  ایمان  وقت  تا آن  که  کساني  را از ایمان  ، نوحخداوند  سخن  ، این بنابراین

  گاه  که  وبدان «مخور  كردند اندوه مي  آنچه  سبب  به  پس»کند  بودند، نومید مي  نیاورده

  به  خوردن  : اندوه ابتئاس . است  رسیده فرا  عملكردشان  سبب  به  از دشمنانت  انتقام

 . است  و دشواری  سختي
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 حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث   
حفظ  ما و با  دیدگان  را پیش  : کشتي یعني «را بساز  ما كشتي  وحي  و زير نظر ما و به»

،  فرستیم يم  وحي  آن  ساختن  تو از کیفیت  سوی به  که  آنچه  ما و براساس  و حمایت

  به». گز بود پنجاه  آن  سیصد گز و عرض  نوح  کشتي  طول»گوید:  مي  بساز. قتاده

  به  زیرین  طبقه گز،  ده  بود، هر طبقه  طبقه  گز در سه  سي  آن  دیگر: ارتفاع  قولي

  به  فوقاني  انسانها و طبقه  به  میاني  ، طبقه داشت  اختصاص  وحشي  و حیوانات  چهارپایان

  برای  : از من یعني « مگوي  سخن  اند، با من كرده  ستم  كه كساني  و در باب».  پرندگان

  و حكم «هستند  شدني غرق  آنان  چراكه»  نكن  و شفاعت  مهلت  درخواست  آنان

  بدان  ما هم  برگشت بي  وقضای  صادر شده  آنان  ما برای  از جانب  غرق  به  محكومیت

  که  ا در وقتيقطع  و آنان  نیست  یا تأخیر آن  دفع  سوی به  راهي  هیچ  سپ  است  رفته

 هستند.  شدني ، غرق است  شده  تعیین

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        

 ٿ  ٿ   
از   افياشر  و هربار كه»کرد   آن  ساختن  به  : شروع یعني « ساخت را مي  كشتي  و نوح»

بعد از  ! نوح  گفتند: ای و مي «كردند مي  گذشتند، او را مسخره مي  كشتي  او بر آن  قوم

  ، آخر کشتي سازی مي  کشتي  گفتند: شگفتا! در خشكي یا مي ! ای نجار شده  اکنون ، نبوت

  امروز به «كنيد مي : اگر ما را مسخره  گفت مي»شود؟  شناور مي  چگونه  در خشكي

  خواهيم  كنيد، مسخره مي  مسخره  كه  گونه ما نيز شما را همان»  کشتي  ساختن  سبب

 . در توفان  شدنتان  غرق  هنگام  ، به ابعذ  در فردای «كرد

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
 «سازد  خوارش  آيد كه مي  عذابي  كسي  بر سر چه  كه  خواهيد دانست  زودي به  پس»

 همانا عذاب  که «آيد پايدار فرود مي  و بر او عذابي»  در دنیاست  شدن  ، غرق وآن

 ؟. است  در آخرت  پایدار دوزخ 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

 ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  
  چنان  : آب یعني «كرد  در رسيد و تنور فوران»ما   : عذاب یعني «ما  فرمان  كه  گاه تا آن»

  نیست  نانوایي : مراد تنور قولي  کرد. به  فوران  از تنور نانوایي  حتي  که  گرفت  جوشش

از هر   : در كشتي گفتيم» بود  آغاز توفان  نشانه  آن  و فوران  است  زمین  مراد روی  بلكه

  كن  را حمل  ر و مادهدو ن»  زمین  روی  حیوانات  از اصناف  : از هر صنفي یعني « جنسي

  مگر آن»بودند   وهمسرانشان  ، فرزندانش همسر وی  شامل  ایشان« را  ات و نيز خانواده

  ، او را حمل است  شدگان غرق از  که « است  بر او مقرر شده  ما از پيش  حكم  كه  كسي

  او کفر را به  امر که  این  به  علم  روی مگر از  بر او مقرر نشده  حكم  این  که  و بدان  نكن

با تو  «اند آورده  ايمان  را كه  كساني»  درکشتي «و بردار»کند  مي  انتخاب  خویش  اراده

  به  را نسبت  با نوح  همراه  آورندگان ایمان  قلت  سبحان  خدای  . سپس از قومت

  اندكي  عده و با او جز»فرماید:  مي  نموده  وصف بودند  کفر ورزیده  وی  به  که  کساني

  نوح  از پسران  تن  سه  بودند که  هشتاد تن  آنان : همه قولي  به «بودند  نياورده  ايمان

 قرارداشتند.  آنان  نیز در جمله  همسرانشان با  و یافث  ، حام سام  نامهای  به

 

 ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  
و   شدنش  روان  خداست  نام  سوار شويد، به  تيدر كش»  نوح « و گفت»

  ، به آن  از پایان  پس  و لنگر انداختنش  در توفان  کشتي  شدن  روان«  لنگرانداختنش

 الطاف  را متوجه  تا آنان  را گفت  سخن  . این است  وی  و رحمت  لطف  و به خدا نام

  مهربان» را  با اخالص  مؤمنان  گناهان  است « آمرزنده  همانا پروردگار من»بگرداند   الهي 

  که  جانداراني و  حیوانات  بشر و نسل  نسل  بقای  برای  گروه  این  دادن  نجات  که « است

و   و فضل  کرد، از مهرباني  حمل  بعد از طوفان  آنها را با خود در کشتي  نوح

در  خدا نام  ، بردن  وحن  سنت  بر مبنای  که  ذکر است  . شایان است  وی  بخشایش

  رسول  که چنان است  مستحب  دیگری  سواری  یا هر وسیله  بر کشتي  آغاز سوارشدن
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سوار   کشتي به  که ـ وقتي  از غرق  امتم  امان»اند:  فرموده  شریف  در حدیث صخدا

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ ژ الملک  هللا بگویند: بسم  که  است  شوند ـ این مي

ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

، »91 انعام/»  ژڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 ».   ﴾ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ﴿

 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   

 ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  
و   هول  تعبیر، بیانگر شدت  این «برد آسا مي  كوه  موجي  را در ميان  ، آنان كشتي  و آن»

  ولي بود  و پوشانده  را فراگرفته  زمین  روی  تمام  که  است  توفاني  هراسها و نیرومندی

  مهیب  توفان  آن  رغم  را به  آن  و سرنشینان  کشتي  خویش  و رحمت  ضلف  به خداوند

  داشت  نگه  سالمت بود، به  را فرا گرفته  سرتاسر زمین  پیكر که  کوه  موجهای  آن  و در دل

  ، و او از جمله کنعان  پسر وی  این  : نام قولي  به «در داد  را بانگ  ، پسرش و نوح»

  ، به و نزدیكانش  از قوم «بود  در كناري  كه»بود   : او از منافقان قولي  هبود. و ب  کافران

بود.   نرسیده  وی  گوش  شوید... به سوار  : در آن گفت  که  نوح  سخن  این  که  نحوی

  خطاب  وحن ! . آری پدرش  از دین بود  : او در کناری است  این  دیگر معني  قولي  به

  در خارج «مباش  با ما سوار شو و با كافران ! من  پسرك  اي»درداد:   بانگ  او چنین  به

باور بود   بر این  شوند. اما او جاهالنه نابود مي زیرا آنان   مباش  آنان  ، یا بر دین از کشتي

  سوي به  زودي : به تگف»:  پدرش  ، در پاسخ رسد بنابراین کوهها نمي  قله  به  توفان  که

در   شدن  مرا از غرق  : با ارتفاعش یعني «دارد  نگاه  مرا از آب  كه  برم يم  پناه  كوهي

  زیرا این « خدا نيست  از عذاب  اي دارنده  نگاه  هيچ : امروز گفت  نوح»باز دارد   آب

  خدا بر وي  كه  مگر كسي»پیوندد  مي  تحقق  به  همگاني  عذاب  در آن  که  است  روزی

  حمایت  باشد، او را در پناه  کرده  رحم  بر وی خدا  که کسي  كن: لی یعني «كند  رحم
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  هنگام  در این «و»  نشینانند و بس فقط کشتي  شدگان رحمت  این دارد و مي  نگاه  خویش

آسا   و فلک  بزرگ  فراز آمد و چنان  : امواج یعني «شد  دو حايل  آن  ميان  موج»  بود که

  دشوار گشت  از غرق  وی  ، نجات گردید و بنابراین  حایل  و پسرش  نوح  میان  که  گشت

 هشتاد  قولي  گز، و به  پانزده  آب  امواج»کند:  مي  کثیر نقل ابن «شد  شدگان غرق ، از پس»

 ». گرفت  ها ارتفاع کوه  از قله  مایل

 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

 ىئ    ی  
  عادتا وبه  زمین  که  گونه آن  ، نه یكباره  به «خود را فروبر  آب ! زمين  اي شد:  و گفته»

  أقلع»شود:  مي . گفته  از باریدن « ! بازمان آسمان  و اي»برد  را در خود فرو مي  آب  تدریج

  آب:  یعني «شد  ساخته  كم  و آب»باز ایستد   از باریدن  که  گاه آن» باز ماند  باران :المطر!

  سرانجام  : کار به یعني «شد  گزارده  و فرمان»شد   تا خشک  کرد و فروکاست  فروکش

  جودي  بر كوه  و كشتي»کرد  نابود  را جملگي  نوح  قوم خود رسید و خداوند

  که  شویم . یادآور مي است»  موصل»  در نزدیكي  معروف  : کوهي جودی « قرار گرفت

  برای  ای و نشانه  ابقا کرد تا عبرت  جودی  ا بر کوهر  نوح  کشتي  عزوجل  خدای

 اند. دیده را  آن  امت  این  باشد و پیشینیان  آیندگان

اما در   الجزیره در  است  کوهي  جودی»گوید:  مي»  االساس»در تفسیر   سعید حوی  شیخ

ها ـ و  ماهواره  که  است  . گفتني است»  آرارات»  ، کوه کوه  آن  که  است  آمده»  تكوین»سفر 

  حق  دین  همیشگي  معجزه  را که  نوح  کشتي  ـ بقایای  از کاوشگران  از آنها یكي  قبل

گوید:  مي  قتاده».  اعلم هللوا اند. کرده  کشف  ارمنستان  از کوههای  ، در کوهي است

روز   سوار شدند و صد و پنجاه  بر آن  رجب  ، در ماه کشتي  و دیگر سرنشینان  نوح»

  را حدیثي  روایت  این». آمدند  بیرون  سر بردند و در روز عاشورا از کشتي به  را در آن

 «.ستمكار  قوم بر  شد: مرگ  و گفته»کند.  نیز تأیید مي  مرفوع

از   ، در جایگاهي شریفه  آیه  این  که نظر دارند بر این  اتفاق  جملگي  بالغت  علمای

و   بالغت  فنون  توانایان  گنجد و توان نمي  در وصف  د کهقرار دار  و بالغت  فصاحت
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  به  عرصه  این در  حتي  که  سخني  ، از آوردن لغت  علم  و پیشاهنگان  بیان  علم  میدانداران

  به»گوید:  مي» البحرالمحیط»در تفسیر   توحیدی  . ابوحیان باشد، عاجز است  نزدیک  آن

  از انواع  نوع  ویک بیست  درآن  لفظ بیشتر ندارد ولي  ، نوزده شریفه  آیه  این  که آن  رغم

،  ، ارداف ، تمثیل ، اشاره مجاز، استعاره ، ، مطابقت : مناسبت ، از جمله است  گرد آمده  بدیع

را بر   انواع  از این  هر یک  ، ابوحیان»و...  وصف  ، مساوات ، ایضاح ، احتراس تعلیل

 .1 است  کرده  تطبیق  آیه  در این  شواهد آن

 

 ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   
 « است  من  از اهل  پسرم : پروردگارا! پروردگار خود را آواز داد و گفت  و نوح»

  به ﴾...  ڇ﴿:  ات فرموده  را با این  آنان  تو نجات  که  است  کساني  :او از همان یعني

و تو »  نیست  خالفي  هیچ  در آن  که « است  تو راست  وعده  و البته»  ای داده  وعده من

 . کنندگاني  حكم  ترین و عادل  ین: تو داناتر یعني « كنندگاني حكم  بهترين

 

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

 ڤ  ڤ   
  که « تو نيست  او از اهل  در حقيقت ! نوح  فرمود: اي»  وی  در پاسخ  پروردگار عزوجل

و از   آورده  تو ایمان  به  که  است  نبوده  زیرا او از کساني  ام را داده  آنان  نجات  وعده  من

در   قرابت  نه  است  دین در  مورد اعتبار، قرابت  و قرابت  نزدیكي  اند پس کرده  تو پیروی

،  شده  غرق  ناشایست او در کردار  که  از بس « است  ناشايست  يهمانا او عمل»  نسب

و   در نكوهش  مبالغه تعبیر، گویای  این  . پس است  ناشایست  عمل  خود عین  گویي

  ناشایست  هرگز عمل  که داني مي ! نوح  : تو ای باشد. یعني مي  فرزند نوح  این  مذمت

،  تو نیست  و کسان  از خانواده  در حقیقت ، او نیست  و مناسبتي  را با تو نسبت

  این  اند. بر مبنای کرده دعوت   آن  تشكیل  سوی به ‡خدا  پیامبران  که  ای خانواده
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  به  مؤمنان  میان  ود کهخواهد ب وجود حقیقي   پابرجا و دارای  ای رابطه  ، فقط آن دعوت

و   دوستي  رابطه  دشمنانش  و میان خدا  دوستان  باشد لذا اگر میان  برقرار شده خدا

  پس»شود  مي  اعالم  شده  و قطع  است  قبول  غیرقابل  رابطه  ، آن وجود داشت  مواالت

  بود که  رفته  من  ازلي  : اگر در علم یعني « مخواه  ، از من نداري  علم  بدان  را كه  چيزي

  جایز بودن  بر عدم  دلیل  آیه  این.  دادم مي  نجات او را  گمان ، بي است  مؤمن  فرزندت

  كه  دهم تو اندرز مي  به  من»دارد   علم  با شرع  آن  مطابقت عدم  به  انسان  که  است  دعایي

  و از من  باشي  از نادانان  که را از این تو  من ! نوح  : ای یعني « باشي  مبادا از نادانان

با   از عالمان  بلكه  دارم ، بر حذر مي روا نیست  برایت  آن  خواستن  که  بخواهي را  چیزی

 . باش  عمل

  ناشي  بلكه  نبوده خداوند  رضای  مطابق  درخواستش  این  که  دانست  نوح  و چون

نمود و   اعتراف  خویش  خطای  به  درنگ ، بي برده سر مي به  او در آن  که  بوده  از گماني

 کرد:   و رحمت  مغفرت  طلب

 

 ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڤ  ڤ 
از تو چيزي   كه از آن  برم مي  تو پناه  به  همانا من ! پروردگار من  اي»  نوح « گفت»

  دارمن  علمي  آن  و جایز بودن  درستي  : به یعني « ندارم  علم  بدان  كه»  در آینده « بخواهم 

و »  ام خواسته از تو  علمي و بي  ناآگاهي  از روی  را که  آنچه  گناه « نيامرزي  و اگر بر من»

  خود و از اعمال  در اعمال « باشم  از زيانكاران»  ام توبه  با پذیرفتن « نكني  رحم  من  به

 برد.  نخواهم  سودی  خود هیچ

 

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  

 گ  گ   گ 
هموار   زمین  سوی به  ، یا از کوه زمین  سوی به  از کشتي « فرودآي ! نوح  شد: اي  گفته»

  با سالمي»  فرودآی ! شد. آری  را فروبلعید و خشک  پروردگار آبش  فرمان  به  زیرا زمین

 « هايي و با بركت»  کامل ما، یا با ایمني   از جانب  : با درود و سالمي یعني «ما  از جانب
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در   برکات  و این «بر تو  آمده فرود»  ای یابنده و رشد  دار، فزایندهپای  : با نعمتهای یعني

  از نسل  دین  و ائمه ‡اکثر انبیا  که  طوری ، به و تبار اوست  نسل  ، بسیاری نوح  حق

  هستند که یيمراد امتها «تو  از همراهان  بر امتهايي»  فرود آمده  هایي با برکت «و»اند  وی

  این  آیند، همچنین وجود مي  به  در کشتي  نوح  همراهان  مختلف  های شاخه  از نسل

  شود زیرا آنها نیز امتها، یعني نیز مي  نوح  بر کشتي  شده  حمل  حیوانات  تعبیر شامل

  هايي و امت»بودند   از جانوران  و جداگانه  گون گونه  و انواعي  مختلف  های گروه

در  «ما  از جانب  آنان  به  ، سپس كنيم مي مند را در دنيا بهره  آنان  زودي  به  ديگرند كه

  تا روز قیامت  یادشده  امتهای  از نسل  هایي گروه مراد: «رسد مي  دردناك  عذابي»  آخرت

  سازد ولي مند و برخوردار مي را در دنیا بهره  آنان خداوند  شوند. پس کافر مي  اند که

 ندارند.  ای بهره  در آخرت

 

ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ   گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ

 ھ   ھ  
 از  . پيش كنيم مي  تو وحي  را به  آن  كه  است  از اخبار غيب»  نوح  داستان « اين»

را  آن «تو  قوم  و نه» صمحمد  ای « دانستي را مي  تو آن  نه»  ما در قرآن  وحي « اين

  حقیقت  گویای  که  شگرف  تفصیل  تو با این  از سوی  داستان  این  بیان  دانستند. پس مي

 خداوند  بر حق  تو رسول  امر که  خرد بر این  اهل  برای  است  ، خود دلیلي است

  که چنان  بیني مي از کفار زمانت   که  بر آنچه !صمحمد  ای « صبر كن  پس»  هستي

  از آن»  در دنیا وآخرت  و پسندیده  نیک « عاقبت  گمان بي»کرد صبر   نوح

دارند،   ایمان ‡ پیامبران  پیام  به  که  است  خداترساني  : از آن یعني « است  تقواپيشگان

 بود.  همراهش  و متقیان  نوح  از آن  نیک  فرجام  که  گونه همان
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 ۆۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ      ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
 بودند  یمن  احقاف  ساکن  عاد که  قبیله  سوی : به یعني «عاد  سوي به  و فرستاديم»

 ! من  قوم  : اي گفت»آنها بود   قبیله  از اعضای  تن  یک زیرا هود «هود را  برادرشان»

با  «نيستيد  فتراكننده، شما جز ا شما نيست  براي  معبودي  خدا را بپرستيد، جز او هيچ

 . وی  به  الوهیت  حقوق  خدا و دادن  نام  به  آن  و نامیدن  یگانه  جز خدای  معبودی  گرفتن

 

 ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ   
  پاداشي»  دهم شما مي به  که  و اندرزی  کنم شما مي  به  که  بلیغيت « اين  براي ! من  قوم  اي»

  را ابالغ  از شما، رسالتم  پاداشي  هیچ  چشمداشت و بي « كنم نمي  از شما درخواست

مرا   که  اوست و « ، نيست است  مرا آفريده  كه كسي  جز بر عهده  من  پاداش»  نمایم مي

را رد   کسي  نصیحت  وقتي «كنيد نمي  آيا تعقل  پس»دهد  مي  پاداش  دعوتم  در برابر این

 طلبد؟! نمي  پاداشي  هیچ  از شما در برابر آن  کنید که مي

 

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

 ی   جئ    حئ  مئ  
  از شما سر زده  که  از کفر و گناهي «بخواهيد  آمرزش  از پروردگارتان ! من  قوم  و اي»

  گشته بر شما ريزان»را   اران: ب عنيی «را  كنيد تا آسمان  او توبه  سوي به  سپس»  است

شتر بسیار   مدرار: یعني  . ناقه ، پیگیر و فراوان بسیار ریزان  ا: بارانيمدرار «بفرستد

  آسمان  روزی  کننده ، جلب استغفار و توبه  که کند براین مي  داللت  آیه  این  . پس شیردهنده

  برای  که  است  آمده  بزرگي بسیار  شریف  ثحدی  باره  و در این  است  زمین  و برکات

  هم  كل  من  اهلل له  اإلستغفار جعل  لزم  من: » افزاست روح  بس  ای هدیه  خواهان آمرزش

نماید،   بر استغفار پایبندی  : هر کس ال حيتسب  حيث  من  ورزقه خمرجا    ضيق  كل  ومن فرجا  

پدید   رفتي  بیرون  راه  یيو از هر تنگنا  گشایشي  ای او از هر نگراني  به خداوند

  بر نيروي  و نيرويي»». بخشد مي  کند، روزی نمي  حساب  آورد و او را از آنجا که مي
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  بر فراز گشایش  و آسایشي  تا گشایش کنید  بخواهید و توبه  : آمرزش یعني «شما بيفزايد

  : از آنچه یعني «يدبرنتاب  روي  و مجرمانه» شما بیفزاید  بر عزت  شما، یا عزتي  و آسایش

،  صورت  در این  بر نگردانید که  روی  تبهكارانه ، کنم مي  دعوت  آن  سوی شما را به  که

  وی  فرستاده  و به  آیات  و کفر به  عزوجل  خدای  از دعوت  روگرداني  جرم  مرتكب

 شوید. مي

 

 جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث     مب  ىب    يب   ىئ  يئ  جب  حب  خب  
 روشني  و حجت  ما دلیل  : برای یعني « وردينيا  اي ما بينه  براي هود!  : ايگفتند»

  بر حق  تو فرستاده  که  بریم  امر راه  بر این  و با آن  کنیم  عمل  آن  بر مبنای  که  نیاوردی 

  دروغي  سخنشان  . اما این بندی بر نمي  خود بر خدا دروغ  ادعای  و در این  خدا هستي

  منصف  انسانهای  اند که با خود آورده  معجزاتي  الهي  از پیامبران  بود زیرا هر یکن  بیش

  سخن  خاطر این به : یعني« تو  گفته  و ما به»اند   پیوسته  ایمان  آنها به  با مشاهده

  كننده ترك»  آن  به  ندادن  تو و اهمیت  سخن  به  پازدن  پشت  تو، یا از روی  حجت بي

  ما تو را باوردارنده و  نيستيم»  کنیم مي  را عبادت  آنان بجز خدا  که «خود  معبودان

 «. نيستيم

 

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

   ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 و ایراد  تو بر آنها عیب  که «ما  از خدايان  بعضي  كه  گوييم نمي  جز اين  چيزي»

تو  به»  کني مي  ما حمل  و ناداني  خردی آنها، بر کم  ما را در پرستش  و رأی  گیری مي

ما در   به  : آنچه . یعني است  و دیوانگي  ، جنون آسیب  از این  مرادشان «اند رسانده  آسيبي

  جنون  نشانه ، کني تكرار مي  را پیوسته  و آن  گویي مي  بتان  علیه  و فرافكني  انگیزی  نفرت

  نيز گواه و شما  گيرم مي  خدا را گواه  همانا من» هود « گفت»  توست  دیوانگيو 

آنها  از پرستش  : من یعني « گيريد، بيزارم مي  وي  جز او شريك  از آنچه  من  باشيد كه
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اند  گرفته  ربوبیت  آنها را به  که  نیستم  از کساني  من  که  کنم مي  و اعالم  جویم مي  برائت

هر   من  شما درباره  همه  پس»  شما بیزارم  آوری و از شرك  آنها هستم  دشمن  من  بلكه

آنها   پندارید که مي ـ اگر  : شما و خدایانتان یعني «كار بريد داريد به  كه  كيد و نيرنگي

بگیرید و هر   من  درباره خواهید مي  که  توانایند ـ هر تصمیمي  من  به  رساندن  بر آسیب

  شما هیچ  از شما و نیرنگ  من زیرا «ندهيد  مهلتم  سپس»بكنید   خواهید با من مي  آنچه

 . نیستم  قایل  اعتباری و  ارزش  شما هیچ  جان بي  بتان  و برای  ندارم  پروایي

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  
 او مرا از  پس « كردم  خود و پروردگار شما توكلبر خدا پروردگار   ، من در حقيقت»

،  من به  رساندن  آسیب  راههای  شما در جستجوی  دارد، هرچند که مي  شما نگاه  نیرنگ

  بس  کرد، اوبرایش  توکل بر خدا  کار برید زیرا هر کس به  را هم  و توانتان  سعي  تمام

:  یعني «دارد را در دست  اش هار هستياو م  كه مگر اين  نيست  اي جنبنده  هيچ»  است

و   تعالي  حق  اراده و  قدرت  خود شما ـ در قبضه  جمله  ـ و از آن  ای جنبنده  هر گونه

و   خضوع  نهایت تسخیر و  ، در غایت همه  قراردارید و مهار هستي  وی  سلطه  تحت

  پیشاني  موی: ) ﴾ڃ  ڃ﴿:  . معني اوست  توانای  بالکیف  با کفایت  دست به  خواری

آنها، قادر بر   بر همه  ها، حاکم جنبنده  همه  : او مالک که  است  ( این گرفته  او را در دست

  معني  براین  ، تمثیلي»جلو  موی  دسته :ناصیه»  که  آنهاست  در آنها و مقهورکننده  تصرف

  و عدل  حق  در جهتاو   : اراده یعني « است  راست  بر راه  همانا پروردگار من»  است

  راهش  سوی و به  هستم  او مؤمن  به  سازد زیرا من نمي مسلط  شما را بر من  پس  است

 روگردانید.  و از دعوتش  او کافر بوده  شما به  که  ، در حالي کنم مي  دعوت

  دعوتش  بر حقانیت  قاطع  و داللتي  بالغه  حجتي  ، متضمنهود  سخنان  این  که  حق به

 . است  منكر وی  مشرکان  و روش  راه  و بطالن
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         

 ڳ  ڳ   ڳ  
  تصمیمتان و  حق  دعوت  از اجابت  : اگر بر روگرداني یعني «بگردانيد  اگر روي  پس»

  فرستاده شما  سوي به  منظور آن  به  را كه  پيغامي  يقين به»بر کفر استمرار ورزید؛ 

  . پس نیست من  بر عهده  دیگری  تكلیف  هیچ  و جز این«  شما رسانيدم  ، به ام شده

 «كرد خواهد  جز شما را جانشين  قومي  و پروردگارم»  است  بر شما تمام  حجت

و   اش تادهدر برابر فرس  گیریتان موضع  این  سبب  شما را به ا خداوند: یقین یعني

خواهد   میان  غیر از شما را به  قومي  ، نابود خواهد کرد سپس وی  از دعوت  اعراضتان

  با این «رسانيد نمي  زياني  او هيچ  و به»باشند   جانشینتان  در دیار واموالتان  آورد که

خود شما   به  و شرك کفر  بد این  فرجام  بلكه  اندك  بسیار و نه  زیاني  ؛ نه تان رویگرداني

: ناظر و مسلط و  یعني « است چيز حفيظ  بر همه  ، پروردگارم در حقيقت»گردد  بر مي

جزا   شما را در برابر آن  سرانجام ماند و نمي  شما بر او پنهان  اعمال  پس  است  نگهبان

 دارد. مي  شما نگاه  از سوی  گزندی  او مرا از هرگونه  دهد، همچنین مي

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
هود و  در رسيد،»عاد بود   قوم  کننده  هالك  ما که  : عذاب یعني «ما  فرمان  و چون»

از   رحمتي  به»بودند   چهار هزار تن  و جملگي «بودند  آورده  با او ايمان  را كه  كساني

جز   کس  هیچ زیرا « داديم  اتنج»خود   از جانب  بزرگ  رحمتي  : به یعني «خود  جانب

  : آن قولي  . به سخت  : از عذابي یعني «غليظ  از عذابي»کند  پیدا نمي  ما نجات  رحمت  به

از   تا بدانجا که  نابود ساخت را  و خودشان  را ویران  دیارشان  بود که  ، باد سموم عذاب

 نماند.  باقي  احدی  آنان

 

 ڭ             ڭ   ڭ  ڭ    ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
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،  است عاد  از قوم  مانده  برجای  های و ویراني  گورستان  به  اشاره «عاد  است  و اين»

اعتبار   دیده  عاد به  قوم  های بگردید و در آثار و ویرانه  فرمود: در زمین  تعالي  حق  گویي

را   وآن  کفر ورزیده  نآ  : به یعني «پروردگار خود را انكار كردند  آيات»بنگرید 

:  یعني «نمودند  را نافرماني  و فرستادگانش»شدند   وی  کردند و منكر معجزات  تكذیب

نبود.   غیر از وی  پیامبر دیگری کردند زیرا در عصر هود  را نافرماني فقط هود

کرد،   كذیبرا ت  ازپیامبران  یكي  هر کس  دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  کریمه  آیه  ولي

  از عصر وی  قبل  را که  پیامبراني ، و از جمله  است  کرده  آنها را تكذیب  تمام  در واقع

جبار: متكبر، و عنید:  «كردند  پيروي را  هر جبار عنيدي  و فرمان»بودند   شده  مبعوث

:  . یعنيدهد نمي  گردن  آن  پذیرد و به نمي را  حق  که  است  ای طغیانگر و ستیزنده  سرکش

  از رؤسای  پیروی  سبب  و به  پیامبرش  وطاعت خدا  از طاعت  اعراض  سبب  به  آنان

 بد روبرو شدند.  سرانجام  این  شر و فساد، به  ستیز خود در راه حق  و رهبران  سرکش

 

 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  ائ  
  همیشه  کنندگان  لعنت  که «شد  فرستاده  لعنتي  آنان  دنيا از پي  ر ايند»  سرانجام «و»

دنیا   تا این  که گونه ، بدان گریبانگیر آنهاست  پیوسته  رو لعنت کنند، از این مي  آنها را نفرین

 «و»خواهد بود   آنان  راه  بدرقه  و همیشه  نداشته  جدایي  از آنان  هم  لعنت  باشد، این  باقي

قرارگرفتند   مورد لعنت شد و در آنجا نیز  گریبانگیر آنان «نيز  روز قيامت»در   لعنت

پروردگار خود   به  عاديان همانا  كه  باش  آگاه»گرفتند  قرار  در دنیا مورد لعنت  که چنان

بر عاد   دوري ! هان»کردند  و ناسپاسي  پروردگار خود را کفران  یا نعمت «كافر شدند

  نفرین  قهار دور و مطرودند پس  خدای  از رحمت  : آنها همیشه یعني «باد هود  قوم

  که  قوم  شد تا این  بر )عاد( عطف  بیان  عطف  هود( از باب  باد. )قوم  بر آنان خداوند

 ، متمایز شوند. است » ارم»عاد   که  اند، از عاد دوم»  عاد اول»
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ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ

 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  
  میان  عاد به  بعد از قوم  صالح  قوم «را  صالح  ثمود برادرشان  سوي به»  فرستادیم «و»

:  گفت»داشتند   ، سكونت است  واقع  و شام  مدینه  در میان  که» حجر»  آمدند و در منطقه

، او شما را  جز او نيست  معبودي  شما هيچ  كنيد، براي  عبادتخدا را  ! من  قوم  اي

  بشر از صلب  آغاز کرد زیرا تمام  شما را از زمین  : او آفرینش یعني «پديد آورد  از زمين

  شما را آبادكنندگان او»:  یعني  ﴾ی  جئ﴿  . است  شده  خلق  اند و او از زمین  مآد

از او   پس»کنید  مي  را غرس  و درختان  ها بنا نموده خانه  در آن  که «گردانيد  زمين

و سایر   بتان  پرستش  بزرگ  بخواهید تا جرم  عزوجل  : از خدای یعني «بخواهيد  آمرزش

:  یعني «كنيد  او توبه  سوي به  سپس» اید، بر شما بیامرزد گردیده  مرتكب  را که  گناهاني

  از شما سرزده  که  ر قصورو تجاوز از حدود ویو ب  یكتا بازگشته  خدای  عبادت  سوی به

اجابتگر »خود   رحمت  به  است « نزديك  پروردگار من  گمان بي  كه»شوید   ، نادم است

 او را بخواند.  که  کسي  برای « است

  حق  عبادت : دارد و آن  پیام  یک  همه ‡ پیامبران  ؛ دعوت بینیم مي  که  است  گونه بدین

 باشد. مي  تغفار از ویو اس  تعالي

 

ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   مس            جت  حت  خت  مت

 حص  مص   
  : ماپیش یعني « اميد بودي  ما مايه  در ميان  از اين  تو پيش  راستي به ! صالح  گفتند: اي»

و   از رأی  که  اشيب  مطاع  ما سرور و ساالری  تو در میان  که  امیدوار بودیم  از این

.  سردهي توحید را  سوی به  و دعوت  نبوت  داعیه  که از آن  قبل  ، البته سود بریم  ات اندیشه

کرد، گفتند:  دعوت   عزوجل  خدای  سوی آنها را به  صالح  چون  که ! قوم  عجبا برآن

پرستيدند باز  مي پدرانمان   آنچه  آيا ما را از پرستش»! شد!  امید ما از تو قطع  اکنون

  گمان و بي»  است  کار تو ناپسند و محكوم  : این . یعني است  انكاری  استفهام «؟ داري مي
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  بتان  عبادت  و ترك  یگانگي خداوند به   از عبادت « خواني مي  تو ما را بدان  ما از آنچه

 . ماست  ميو ناآرا  نگراني  وسبب  شبهه  ا محلقوی  دعوت  این « دچار شكيم  سخت»

 

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

 ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  
خبر دهید   من  کنید و به  اندیشه  در سخنم  : یعني أرأیتم «آيا ديديد ! من  قوم  : اي گفت»

  تینو راس صحیح   و برهاني  روشن  : بر حجتي یعني « اي بر بينه»ادعا   در این «اگر»:  که

را   بوت: ن یعني « خود رحمتي  از جانب  من  و او به  پروردگار خود باشم  از سوي»

 خاطر  رعایت  و برای  رسالت  در تبلیغ « كنم  اگر او را نافرماني  باشد پس  عطا كرده»

شما ـ  به  حق  پیامهای  خود را در رساندن  و وجیبه  ، تكلیف و بنابراین  شما از شما بترسم

بپرستید ـ   یگانگي  را به  عزوجل  و خدای  طاغوتها را فروگذاشته  پرستش  که ر بر ایندای

:  یعني «دهد مي  مرا در برابر خدا نصرت  كسي  چه»؛  صورت  ، در آن بگذارم  کناری  به

  من  قرار دهید که  را بر این  شما فرض ! دارد؟ آری باز مي  وی  مرا از عذاب  کسي  چه

  در این  هستم  و راستین  حقیقي  و پیامبری  پروردگار خود دارم  از جانب  يروشن  حجت

  گریز و نجاتي  وی  ا مرا از عذاب، یقین کنم  را نافرماني  ، اگر اوامر پروردگارم صورت

  مرا بر آن  را که خداوند  ودعوت  رسالت  که  است  فقط در این  نجاتم  راه  . پس نیست

  من  ، شما جز بر زيان نتيجه در»  نمایم  شما ابالغ  ، به ر دادهقرا  خویش  امین

  ، مرا سخت تكلیف  این  اجرای از  و بازداشتنم  کردن  : شما با سست یعني «افزاييد نمي

  پیش خداوند  بر عذاب و مرا  را نابود ساخته  گردانید زیرا عملم زیانكار مي

 افگنید. مي

  

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

 ڃ  چ  
شتر  هماد  : این یعني « است  اي شما آيه  براي  كه  شتر خداست  ماده  اين ! من  قوم  و اي»

  درخواست  طبق  متعال  زیرا خدای  است  شگرفي  آشكار و پدیده  شما معجزه  برای
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  که  ذکر است  آورد. شایان  یرونب  برایتان  را از کوهي  ، آن تان و در جلو نگاه  خودتان

 بود:   معجزه  وجه  از شش  آنان  شتر برای

 . از صخره  آن  ـ آفرینش 1

 . کوه  از دل  آن  آوردن  ـ بیرون 1

 . جفت  به  نزدیكي ، بي با حمل  همراه  آن  ـ آفرینش 1

 دیگر.  تریاز ش  آن  والدت  ، بدون بزرگ  هیكل  با آن  یكباره  به  آن  ـ آفرینش 1

بعد  و روز  وی  روز از آن  یک  صالح  قوم  چشمه  آب  که  ای گونه ؛ به آن  ـ پیكر عظیم 7

 بود.  قوم  آن  کل  از آن

 1بود.  را بسنده  عظیم  خلقي  داد که مي  ـ شیر بسیاری 6

از  دیگر  حیوانات  که  هایي چراگاه  از آن «خدا بخورد  را تا در زمين بگذاريد او  پس»

و از   است شتر خدا  ماده  نگیرید زیرا این  تنگ  بر آن  در چراگاه  خورند پس مي  آن

 «گيرد فرومي  زودرس  شما را عذابي  گاه آن  نرسانيد كه  و آسيبش»خورد  او مي  زمین

شد   هم  . و چنین است شتر  آن  به  رساندنتان  آسیب  به  نزدیک  که  زودهنگام  : عذابي یعني

 گردید.  نازل  آنان شتر بر  کردن  روز بعد از پي  ، سه عذاب  یرا آنز

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
  وسایل از  شمشیر یا مانند آن  وسیله  را به  : آن یعني «كردند  شتر را پي  ماده  آن  پس»

:  یعني «شويد رداربرخو  هايتان روز در خانه  سه»  آنان  به  صالح « گفت  پس»کشتند 

  شما فرودآمدني بر  ، عذاب گیرید زیرا بعد از آن  بهره  روز از زندگي  سه  تان در منازل

 «. است  دروغ بي  اي وعده  اين»  است

 

 

                                                 

 گذشت.«  اعراف»  در سوره  داستان  اين  تفصيل 1
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ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   

 ڳ  ڱ   ڱ  
 با او  را كه  و كساني  صالح»  عذاب  بر فرود آمدن «ما در رسيد  فرمان  چون  پس»

  روز نجات  آن  و از خزي  خود رهانيديم  از جانب  رحمتي  بودند، به  آورده  ايمان

  : ذلت مرگبار بود. خزی  بانگ  یعني»  صیحه»با   قومش  ساختن  ؛ هالك خزی  وآن « داديم

«  ناپذير است نيرومند شكست  تو همان پروردگار  يقين به»  است  و خواری  وحقارت

 باشد. توانا مي  دشمنانش  کردن و نابود  دوستان  دادن بر نجات  که

 

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
  آنان و مرگبار بر  سخت  : بانگي یعني « فراگرفت  سخت  بانگ  را آن  و ستمكاران»

  قولي  بود، وبه  جبرئیل  ؛ بانگ بانگ  : آن قولي  مردند. به  همه  شد، در نتیجه  درداده

در  كردند  صبح  پس»کرد   پاره  را تكه  دلهایشان  بود که  از آسمان  دیگر: بانگي

  جان بي و  درافتاده  چنان  خویش  بر روهای  : بامدادان یعني«  از پا درآمده  هايشان خانه

  بر روی  همرد غلطد و درمي  بر خاك  که  بودند، همانند پرنده  چسبیده  بر خاك  بودند که

  وجه  شدند. پس  ساخته نابود»  زلزله»آنها با   که  است  آمده»  اعراف»  افتد. اما در سوره مي

فرود   مرگبار هر دو برآنان  و بانگ  : زلزله که  است  آن  دو سوره  این  آیات  میان  جمع

 آمد.

 

 ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  
  مقیم  هرگز در دیارشان  گویي  نابود شدند که  : چنان یعني «آنجا نبودندهرگز   گويي»

 ثمود به  باشيد كه  آگاه»بودند   ننهاده  و بار و بنه  دیار، خانه  اند و در آن نبوده

از  «بر ثمود باد  دوري ! هان»شدند   سزاوار عذاب  پس «كفر ورزيدند  پروردگارشان 

 شد.  هم  ، و چنینخداوند  رحمت

  منكران  برای  سهمگین  و عبرتي  حق  راه  دعوتگران  برای  بزرگ  ، درسي عذاب  ا اینقطع

 . است  آن
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 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  
را   فرشتگان خداوند  چون «آوردند  مژده  ابراهيم  ما براي  فرستادگان  راستي  و به»

نزد  شهر لوط  سوی به  رفتن  در راه  آورند، آنان فرود  لوط عذاب  فرستاد تا بر قوم

  هالکت  : به قولي  ، و به فرزندش  تولد اسحاق  فرود آمدند تا او را به  ابراهیم

  صیغه  به  فرشتگان« را داد  سالم  جواب  گفتند، ابراهيم  آنها سالم»دهند   لوط مژده  قوم

  باشد، به مي سالمشان   و مفید گذرا بودن  لمنا سالما( استتقدیر )س  به  ا( که)سالم

و   و مفید دوام  است  مرفوع  اسم  ( که )سالم  گفتند، اما او با صیغه  سالم  ابراهیم

  پس»تر بود  بلیغ ابراهیم  گفتن  ، سالم بنابراین  گفت  آنها سالم  باشد، به استمرار مي

  شده  بریان  گوشت : حنیذ: یعني «آورد  بريان  اي وسالهگ»  ابراهیم«  نپاييد كه  ديري

خود   ناشناخته  از میهمانان  ابراهیم ! برسد. آری  آن  به  آتش  آنكه ، بي داغ  با سنگ

  باهلل  يؤمن  كان  من» : است  آمده  شریف  کرد. در حدیث  یيپذیرا  گرمي  به  گونه این

  به  هر کس : ضيفه  اآلخرفليکرم  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  جاره  اآلخر فليکرم  واليوم

  بدارد و هر کس  خود را گرامي  همسایه  دارد، باید که  ایمان  و روز آخرت خداوند

 ».بدارد  خود را گرامي  میهمان  دارد، باید که  ایمان  و روز آخرت خداوند  به

 

ېئ  ېئ     ېئ   ىئ         ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 ىئ  
آنها   دید که  ابراهیم  : چون یعني «رسد غذا نمي  به  دستهايشان  ديد كه  چون  پس»

  این : یعني « از آنان  ناپسند يافت»کنند  دراز نمي  گوساله  سوی خود را به  دستهای

زیرا  اند آورده  ههمرا  به  شری  آنها برایش  که  کرد و پنداشت  را ناپسند تلقي  کارشان

خورد،  نمي  شد اما از غذایشان مي  وارد خانه  میهمان  چون  بود که  این بر  و عادت  عرف

و از »دارد   بدی قصد  میزبان  و در حق  آورده  او با خود شری  که  رفت مي  بر این  گمان

،  فتند: نترسگ»  گرفت  در دل  وحشتي  و از آنان« كرد  احساس  خود ترسي  در دل  آنان
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  پروردگاریم  : ما فرستادگان یعني «لوط قوم  سوي به»  با عذاب « ايم شده  همانا ما فرستاده

 . کنیم  عذابشان تا  ایم شده  فرستاده قوط لوط  سوی و به

 

 ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   
 با فرشتگان  ابراهیم  که حالي زیرا در «خنديد  بود پس  ايستاده  ابراهيم  و زن»

خندید،  ، و نگراني  ترس  رفتن  از بین  سبب  به  بود پس  ایستاده  خدمت  بود، او به  نشسته 

  دهلوی هللا  ولي  خندید. شاه  برآنان  عذاب  لوط با وجود نزدیكي  قوم  یا از غفلت

دیگر،   قولي  به ».لوط بود  قوم  از نابودی  اش خوشحالي  سبب  او به  خنده»گوید:  مي

  که در حالي شد  اثنا حیض  در این  ابراهیم  : زن که  است  ( این )ضحكت  معني

  معني  ( به )ضحكت ، توجیه  بنابراین  . پس داشت قرار  یائسگي  نازا بود و در سن  زني پیره

«  سحاقا  به  داديمش  مژده  پس»شد.   : او حیض که  است  معني  بدین  بلكه  نیست  خنده

 « يعقوب  به  اسحاق  از پي»  دادیمش  مژده «و»آورد  دنیا مي  به  ابراهیم  او را برای  که

  فرزند مژده  به  ابراهیم  زن  ساره  که این  آید. دلیل دنیا مي  به  اسحاق  از فرزندش  که

  این  شوند، نیز به يفرزند شادتر م  دنیا آمدن  به از  زنان  بود که  ، این خود وی  شد نه  داده

  که در حالي  است  اسماعیل  که  داشت  دیگری از هاجر فرزند  ابراهیم  که  دلیل

 . نداشت  فرزندی  ساره

امر   این بر  دالیل  و نیكوترین  ترین ، واضح ترین از صحیح  آیه  این»گوید:  کثیر مي ابن

  تولد اسحاق  از یكسو مژده  که  است  عزیرا ممتن  اسحاق  نه  است  اسماعیل  ذبیح  که  است

او هنوز   که  حال  شود و باز در عین  داده  وی  از صلب  یعقوب  دنیا آمدن  به  و سپس

 ».صادر گردد  وی  کردن  قربان  ، فرمان است  خردسالي  طفل

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
  پیش  آور بر زنان شگفت  کاری  چون  که  است  ای مهکل  این «! بر من  واي»  ساره « گفت»

  که«  زنم پيره من   كه  با آن  زايم آيا فرزند مي»شود  مي  بسیار جاری  آید، بر زبانشان

  شوهرم  ينو ا»  داشت ، نود سال  هنگام  : او در این قولي  . به است  گذشته  از من  عمری
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نیز   ابراهیم  : شوهرم یعني « است  عجيبيچيز بسيار   ا اين؟ واقع پيرمرد است

  در این  : ابراهیم قولي  شوند. به باردار نمي  کسي  از چنین  زنان  که  است  پیرمردی

 . داشت  سال صدوبیست   حال

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
  قدرت  در پیشگاه  چیزی  که درحالي « كني مي  گفتند: آيا از كار خدا تعجب  فرشتگان»

  که آن ـ با  آن  نمودن  جا تلقي و بي  وی  انكار از تعجب  ؟ دلیل نیست  مستحیل  وی

و مهد   نبوت  از بیت  ساره  که  است  بود ـ این  العاده  از امور خارق  در امری  ساره  تعجب

کار   این  نبود که  پنهان  حقیقت  این  اویي  بود لذا بر همچون  عادات  و خوارق  معجزات

ها و  از نعمت  آن  و امثال  زیرا این  نكن  تعجب ! . آری است  سبحان  خدای  از مقدورات

  : ای یعني « خانه  اين اهل   اي  او بر شماست  خدا و بركات  رحمت»دیگر   های موهبت

: رشد و نمو  . برکت هستي  از آنان  ، نیز یكي همسر ابراهیم  تو ای  که  نبوت  بیت اهل

  موجبات  که  است  ای ستوده : یعني « خداوند حميد است  گمان بي»  است  و فزوني

مجد و   : صاحب ، یعني است «مجيد»  است  بسیار فراوان  بندگانش  از جانب  وی  ستایش

 . است  و بزرگي  رفعت

  بود که  آن  یرا او در آرزویز  ثمر نشست  به  هم  ساره  دیرینه  آرزوی  بود که  گونه بدین

بود   مأیوس فرزند  خود، از داشتن  کبر سن  سبب  باشد، اما به  داشته  مانند هاجر پسری

 داد.  بشارت  موهبت  این  به  فرشتگانش  او را از طریق  عزوجل  خدای  که تا این

 

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
بود   کرده  احساس  خویش  ناآشنا در دل  میهمانان  از این  هک « ابراهيم  ترس  چون  پس»

كرد   شروع»گردید و  دیگر مطمئن «او رسيد  به»  فرزند دارشدن « شد و بشارت  زايل»

و   لوط چون  قوم  ما در باره  : با فرستادگان یعني «لوط  قوم  با ما در باب  كردن  جدال  به

کرد تا شاید  وچرا مي  لوط با ما چون  قوم  : درباره است  این  معني  قولي  کرد. به چرا مي

  سخن  این  ابراهیم  : چون قولي  بیابد. به  از آنان  عذاب  افگندن تأخیر  به  برای  راهي
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( شنید، فرمود: آیا  هستیم شهر  این  اهل  کننده هالك  یقین  گفتند: )ما به  را که  فرشتگان

گفتند:   کنید؟ فرشتگان مي  نابودشان باشند، شما  از مسلمانان  نت  پنجاه  اگر در میانشان

!  باشند؟ گفتند: نه  تن  ! فرمود: اگر بیست باشند؟ گفتند: نه  تن  فرمود: اگر چهل ! نه

باشد؟   ! فرمود: و اگر یک تن باشند؟ گفتند: نه تن   باشند... اگر پنج  تن  فرمود: اگر ده

  که  کساني  . گفتند: ما به شهر است  ا لوط در آن)یقین : گفت  که ! در اینجا بود گفتند: نه

 ».11/   العنكبوت( » دهیم مي  را نجات  اش ، قطعا او و خانواده هستند داناتریم  در آن

 

 چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
بردبار  : . حلیمخدا  سوی به «بود  كننده و بازگشت  دل بردبار و نرم  ابراهيم  گمان بي»

،  کشنده  : بسیار آه کرد. اواه نمي  شتاب  از بدکاران  گرفتن  در کارها و در انتقام  د کهبو

. خداوند  سوی به بود  کننده  : بازگشت بود. منیب  دل دردمند، پر از سوز و گداز و نرم

 . است  ابراهیم  و رحمت  ، رأفت قلب  بر رقت  روشن  دلیل  سه  این  پس

  و چانه  جدال  را به  ابراهیم  بود که  یادشده  اوصاف  آید که بر مي  ینچن  کریمه  از آیه

 . لوط واداشت  قوم  در باره  زدن

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
و   زیرا چون «وچرا بگذر  چون  از اين ! ابراهيم  اي»آمد:   جواب  الهي  ، از بارگاه پس

  ما بر آن  برگشت بي  و قضای  شده  حاصل  فراغت  از آن  که  است  مریتو در ا  چرای

  و قضایش  نمودنشان  بر عذاب « است  در رسيده  پروردگارت  قطعا فرمان»  است  رفته

  : نه یعني «خواهدآمد  آنان بر  بازگشت بي  عذابي  گمان و بي»  گرفته  مر سبقتا  بر این

  عذاب  آن  بلكه  و چرایي  و چون  جدال  گرداند و نه بر مي  را دعایي  عذاب  آن

 . شدني  دفع  و نه  پذیر است برگشت  ، نه است  آمدني  برآنان  ناخواه خواه
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 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
 که  بعد از آن «شد  ناراحت  آمدنشان  ما نزد لوط آمدند، به  فرستادگان  و چون»

یادآور  نزد لوط آمدند.  میهماناني  شكل  رفتند، آنها به  بیرون  از نزد ابراهیم  فرشتگان 

بود.   فاصله  و شهر لوط فقط چند فرسخ  ابراهیم  اقامت  محل  در میان  که  شویم مي

  ـ به  فرشتگان ! . آری است علیهماالسالم  ابراهیم  لوط برادرزاده  که  شویم یادآور مي

و زیبا   روی  پاکیزه جواناني   هیأت  لوط ـ به  بر قوم  خداوند متعال  از سوی  یيابتال  عنوان

  و اندوهگین  ناراحت را دید، از آمدنشان   لوط ایشان  نزد لوط آمدند و چون  صورت

اند و  کساني  چه  که  شناخت نمي را  برویانخو  زیرا او این «شد  تنگدل  و بر آنان»گردید 

شد   رو تنگدل ، از این پنداشت مي  محض  را میهماناني  دارند و فقط آنان  مأموریتي  چه

  بر وی  آنان  و لواطكاری  فسق  عمل  چرا که تجاوز کنند  برآنان  کارش تبه  مبادا قوم  که

  جلوگیری  او برای  که  زیرا دانست « است  سخت  : امروز، روزي و گفت»هویدا بود 

کرد  خواهد شد و تصور مي  دفاع  ، ناچار به میهمانانش پلید با  دتعا  آن  از اعمال  قومش

  آنان  دفع  ا قادر بهشوند و او نهایت احتماال بر او پیروز مي  مبارزه  در این  قومش  که

 نخواهد شد.

روز   نیم شهر لوط، در  سوی به  خود از نزد ابراهیم  در راه  فرشتگان»گوید:  مي  سدی

  آب  رودخانه  از آن  رسیدند و با دختر لوط روبرو شدند که  دومس  رودخانه  به

  جا درنگ : همین ما باشد؟ گفت  پذیرای  که  هست  آیا منزلي دختر!  ، گفتند: ای گرفت مي

  را به  ... لوط آنان بازگفت را  و حكایت  رفت  نزد پدرش  . پس کنید تا نزد شما برگردم

نشد، اما   آگاه  دیگر از آمدنشان  کسي  اش جز خانواده  که  طوری  آورد به  خویش  منزل

  این  مجرد شنیدن کرد و آنها به  آگاه  آمدنشان را از  و قومش  رفت  بیرون  لوط از خانه  زن

 آوردند.  لوط روی  خانه  سوی به  خبر، شتابان
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ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

 ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ڭ  ڭ  ڭ 
  معني  ( بدین : )یهرعون قولي  و تهدید. به  با هجوم «آمدند  سويش  به  او شتابان  و قوم»

لوط،   لواط با میهمانان  زشت  عمل  ارتكاب  برای  دویدند، گویي مي  آنان  که  است

:  یعني «كردند مي  شتز  ، كارهايي از آن  و پيش»گیرند  مي  دیگر پیشي از یک  شتاب به

  شیوه  چون  بود. پس مسلط  در میانشان  با مردان  مقاربت  زشت  نیز، عادت  از آن  پیش

  ، بسان هجومي  و با حالت طور آشكارا  بود، دیگر به  عادی  امری  و فجور، نزدشان  فسق

  ، قصد ایشان با میهمانانش  عمل  این  منظور ارتكاب  و به  آمده لوط  سوی به  تندری

  دختران  اينان ! من  قوم  : اي گفت» و  برخاست  آنان  سوی به  کنان  کردند، لوط دفاع

  ازدواج  با دخترانم  بود که  این : مراد لوط قولي  به «ترند شما پاكيزه  براي  منند، آنان

 گرداند  انانشمیهم  را سپر نگهبان  خویش  تا دختران  او خواست  بود که  گونه کنید. بدین

  دادن  نكاح  ، به در عهد وی  که  شویم . یادآور مي است  و بزرگواری  کرم  منتهای  و این

  دختران  )اینان  که  سخن  از این  : مرادش قولي  جایز بود. و به کفار  برای  مسلمان  زنان

او   ، گویي ستا  شان ، پدر همگي قوم  شهر بود زیرا پیامبر یک  آن  زنان  منند(، تمام

لوط   از سوی  سخن  دیگر: این  قولي  . به ساخت  معطوف  زنانشان  سوی را به  شان توجه

  سخنش  او از این  برگرداند. پس  عافیت  را به  صادر شد تا میهمانانش  مدافعه  شیوه  به

  آنان  احعقد نك  را به  ا دخترانشحتم  نبود که  این  و منظورش  نداشت  اراده را  حقیقت

 ، از خدا پس»ترند  تر و پاك : حالل یعني «ترند شما پاكيزه  براي  آنان»آورد  درمي

 رسوا  ميهمانانم  و مرا در باب»  امر مباح  این  و انجام  زشت  عمل  آن  با ترك «بترسيد

 اشم  آيا در ميان»روا ندارید   بر من  میهمانانم  را در حق  و رسوایي  ننگ  این «نكنيد

  و از آن  ارشاد کرده  زشت  عمل  این  ترك  تا شما را به « نيست  مرد رشيدي  هيچ

 بازدارد؟.
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 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  
  که داني : تو مي یعني « نيست  حقي  هيچ  دخترانت  ما را به  كه  داني مي  گفتند: تو خوب»

 لوط  : آنها قبال از دختران قولي  . به نداریم  اجتيو ح  شهوت  هیچ  دخترانت  ما به

را   سخن  این رو  بود، از این  را رد کرده  آنان  بودند، اما او خواسته  کرده  خواستگاری

را   امردان ما  که  داني : تو مي یعني « خواهيم مي  ما چه  كه  داني مي  و تو خوب»گفتند 

 را.  زنان  ، نه خواهیم مي

 

 ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ    وئ  وئ 
  کردن  بر دفع  کاش  : ای یعني « داشتم مي  با شما قوتي  مقابله  براي  : كاش لوط گفت»

شما را   وی  همكاری  به  که  یافتم را با خود مي  ، یا یار و مددکاری بودم شما قادر مي

  گاهي تكیه  به  توانستم مي  یا کاش « جستم مي  شديد پناه  ركني  يا به»  خرد و خوار سازم

  ، قوم»شدید  رکن» از  وی  : هدف قولي  . به گیرم  پناه  مستحكم  و دژی  امن  استوار، مكاني

  هیچ  قوم  خود با آن لوط کند زیرا  حمایت  از وی  بود که  و زورآوری  قوی  و قبیله

  از این  یكي  کاش  : ای بود. یعني  عراق  او از اهالي  ، چه نداشت  و قومي  ای عشیره  نسبت

  اگر چنین  زورآور که  و قبیله  قوم ، یا و قدرت  بود: نیرومندی مي  فراهم  دو امر برایم

باز   و میهمانانم  خانه  حریم  به  حرمت از هتک   شدت  ا شما را با تمامبود، یقین مي

  کردم که مي  سرکوب  شما را چنانو   نموده مقاومت   شما سخت  و در مقابل  داشتم مي

 گردد.  دیگران  برای  عبرتي  درس

فرمودند:   که  است  آمده صخدا  از رسول  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

:  ، یعني» جست مي  استوار پناه  گاهي تكیه  او به  خداوند بر لوط باد، در حقیقت  رحمت»

 . متعال  خدای  حمایت
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ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت       ىئ   ىئ  ی 

 حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  جخ  حخ  مخ   
گاهت  : تكیه یعني « پروردگار توييم  همانا ما فرستادگان لوط!  گفتند: اي»  فرشتگان

  آنان»  و بنابراین  پروردگار تو هستیم  زیرا ما فرستادگان  و استوار است  محكم  سخت 

  بر تو دست  که  را نخواهند یافت  آن  هرگز قدرت « نخواهند يافت  تو دست  هرگز به

  است  فرستاده  سویت ما را به  که  خداییم  تو برسانند زیرا ما فرشتگان  به  زندیو گ  یافته

دستور   وی  به  گاه آن . رسانیم  هالکت  و کفار فجار را به  کرده  دفاع  تا از تو و مؤمنان

از   : در ساعتي یعني « گذشته از شب  پاسي  پس»رود و گفتند:   بیرون  دادند تا از میانشان

  و هيچ»شهر   از این  قصد کوچ  با خود به «خود را ببر  كسان»باشد   تاریک  که  شب

یا  کند،  خود نگاه  دنبال  شما نباید به از  کس : هیچ یعني« بنگرد  از شما نبايد واپس  كس

:  یعني « مگر زنت»شود   دارد، مشغول  و غیره  سر خود از مال  پشت  که  آنچه  نباید به

  او رسيدني  به  كه»نگرد زیرا  مي  واپس  و به  کرده  دستور مخالفت  از این  زنت  لیكن

  گویي « است  صبح  آنان  گاه وعده  گمان بي»  از عذاب «رسد  آنان  به  آنچه  است

 ! هنگام  شد: صبح  او گفته  به  ؟ پس است  وقت  چه  نابودیشان  گاه سید: وعدهپر لوط

 «؟ نيست  نزديك  آيا صبح»او گفتند:   به  پس  را خواست  سریعتر از این  مدتي او  گویي

سر  به  در آرامش  هنگام  در آن  گردانید زیرا مردم  هالکشان  را وقت  صبح خداوند

  به  پرداختن  اند و برای  خود مجتمع  در منازل  وقت  آن یگر، آنها درد  برند و از سوی مي

 اند. نشده  پراکنده خود،  و کارهای  مشاغل

 

 ٱٻ ٻٻ  ٻپپپپڀڀ  ڀ  ڀ  
شهر  : یعني « شهر را زير و زبر كرديم  آن»  عذاب  بر وقوع «ما آمد  فرمان  چون  پس»

  آن  شد و زیرین  آن  زیرین  آن  بلندای  هک  کردیم  واژگون  را چنان  آن  لوط و نواحي

  بال  وسیله را به  منطقه  آن  داد که  فرمان  جبرئیل  به : خداوند قولي  . به آن  بلندای

،  و بر آن» کرد  کند و او چنین  واژگون  جملگي  و با ساکنانش  برداشته  خود از زمین
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  ، الیه پیاپي  و گل  : بر آنها سنگ یعني « انديمبار  اليه  به  اليه  از سجيل  هايي پاره  سنگ

، یا  در کوره  پختن با  که  است  : گلي . سجیل دیگر باراندیم  بعضي  بر باالی  ، بعضي الیه  به

فرمود:   که  است شده  نقل ك عباس  بن هللشود. از عبدا مي  تبدیل  سنگ  به  غیر آن

 ». است  فارسي  در اصل  کلمه  و این  است  و گل  سنگ  ، معرب سجیل»

 

 ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  های سنگها در خزانه  : آن یعني «بود  كرده  نشان  نزد پروردگارت  كه  سنگهايي»

  آن  به  که  را داشت  قومي  بود و نشانه  شده  گذاری نشانه  وی  ، یا در حكم پروردگارت

دیگر: بر  قولي  بود. به  شده  مانند مهر نهاده  المتهایي: بر سنگها ع قولي  شوند. به مي  رجم

  که  است  یادآوری  بود. بایسته  شده  شود، نوشته  باید بر او زده  که  کسي  نام  هر سنگي

  در هنگام  ـ که  مكه  مردم قرار دارد و از  منوره  و مدینه  شام  لوط در میان  قوم  شهرهای

 . بودند ـ دور نیست  شركم  از ستمكاران  آیه  نزول

  به  مردانشان  خواهند آمد که  قومي  من  در آخر امت: » است  آمده  شریف  در حدیث

لوط   قوم  شد، شما عذاب  چنین  وضع  چون  پس  زنان  به  کنند و زنانشان اکتفا مي  مردان

  آن  بفرستد. سپس لاز سجی  سنگهایي  برآنان  عزوجل  خدای  که باشید: این  را انتظار داشته

و   نقمت  اين» :﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿کردند:   را تالوت  آیه  آخر این ص حضرت

 «. دور نيست  از ستمگران  سخت  عذاب

:  برآنند که دیگر از علما  ـ و جمعي  از وی  ـ در روایتي  شافعي  امام»گوید:  کثیر مي ابن

  بر آن  ابوحنیفه  . اما امام نغیر محص  باشد چه  محصن  شود، چه  لواط کار باید کشته

ماند، با   اگر زنده  گاه شود، آن  افگنده  پایین  به  بلندی  لواط کار باید از مكان  که  است

 .1»شود  قرار داده  مورد هدف  سنگ  پرتاب

 

                                                 

 گذشت. [ 11/  اعراف]  لواط كار ، در سوره  فقها در باره  آراي 1
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  

 چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  
برادر   مدین  قوم  سوی : به یعني «را  شعيب  برادرشان  مدين  سوي به»  فرستادیم «و»

»  مدین»،  ابراهیم بن  مدین  پدرشان  نام  را به  مدین  . قوم را فرستادیم  شعیب  شان نسبي

  را خطیب  شعیب . گذشت »91ـ  87  آیات: » اعراف  در سوره  نامیدند و داستانشان

با   تمام  هر چه  شیوایي و  رسایي  ، به او در امر دعوت  که آن  سبب  اند، به میدهانبیا نا

 شما جز  برايخدا را بپرستيد،  ! من  قوم  : اي گفت»کرد  مي  وگو و محاجه گفت  قومش

  را با ندای  خویش  دعوت ،‡پیامبران  او مانند همه  گونه بدین « نيست  او معبودي

بپردازید   و کمال  تمام  را به آن  بلكه «نكنيد  و ترازو را كم  پيمانهو »توحید آغاز کرد 

  و آسایش  و رفاه  را در ثروت شما  : من یعني « بينم مي  شما را در نعمت  من  راستي  به»

تغییر   بندگانش  به  رساني و زیان  وی  را بر خود با معصیت خدا  نعمت  پس  بینم مي

  شما را از گرفتن  قرار دارد که شما  فراروی  گشایشي  چنان  عمتن  ندهید زیرا در این

فراگير   روزي  بر شما از عذاب  ، من و در حقيقت»کند  نیاز مي ناروا، بي  به  مردم  اموال

یا   گریزگاه  شما را از آن از  از شما را استثنا نكند و کسي  یک  هیچ  که « ترسم مي

  در دنیا، یا عذاب  کننده  کن ریشه  فراگیر، یا عذاب  عذاب  ننباشد. مراد از ای  پناهگاهي

 . است  آخرت

 

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

 گ  گ  ڳ   
  و داد که  عدل  : به یعني «قسط  دهيد به  و كمال  و ترازو را تمام  پيمانه ! من  قوم  و اي»

را   اجناسشان مردم  و به»  است  در آن  ودنو افز  کاستن  از عدم  و داد عبارت  عدل  این

، یا  و فریبكاری  ، یا تردستي و خیانت  غش  ؛ از طریق از حقشان  با کاستن «ندهيد  كم

 «نكنيد  تبهكاري  فسادكنان  و در زمين»ناهنجار   ای و رویه  نادرست  شیوه  به  معامله

  شریف  . در حدیث است و راهزني  و غارت  و فساد ـ مانند دزدی  فتنه  : شدیدترین عیث
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مگر    نگرفت  ترازو در پیش و  را در پیمانه  فروشي کم  روش  قومي  هیچ: » است  آمده

 ».کرد مبتال  و گراني  قحطي  را به  آنان  عزوجل  خدای  که این

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  
  که  است  چیزی  در آن  : خیر و برکت یعني « شما بهتر است  خدا براي  حالل  باقيمانده»

  مردم  حقوق  دادن  و کمال  گذارد ـ بعد از تمام مي  شما باقي  برای  از حالل خداوند

  نیست  و برکتي خیر  هیچ  و فساد در زمین  فروشي و کم  دادن  و قسط ـ و در کم  عدل  به

و بر شما »کفار   نه گیرند، مي  بهره خدا  از حالل  مؤمنانند که  زیرا این «اگر مؤمنيد»

  آن  و شما را در قبال  کنم  و نگهباني  و مراقبت  شما نظارت  بر اعمال  که « نيستم  نگهبان

 . نیستم  بیش  ابالغگری  من  بلكه  کنم  یا مجازاتتان  دهم  پاداشتان  کرده  محاسبه

 

ڭڭ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

 ڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
تو دستور  به   آيا نمازت ! شعيب  اي»و استهزا   تهكم  شیوه  به  شعیب  قوم «گفتند»

  ازاین  هدفشان «؟ كنيم  ترك»  از بتان «اند پرستيده ما مي  را پدران  آنچه  دهد كه مي

 یار نمازبس  شعیب  بود. و از آنجا که  نماز شعیب  گرفتنریشخند   ، به سخن

نماز   این !هللوا  آری»گوید:  مي  از نماز یاد کردند. حسن  ویژه  به  خواند، آنان مي

  آیا نمازت «يا»». کنند  را ترك  بتان  داد تا آنها پرستش مي  او فرمان  به  بود که  شعیب

و   دادن و  از گرفتن « نكنيم  خود تصرف  ميل  به  در اموالمان»  دهد که تو دستور مي  به

در آنها   که  نیست  و مانعي  حرج  بر ما هیچ  پس  ماست  اموال  ؟ آخر این و کاستن  افزودن

 « رشيدي تو بردبار و  شك  بدون»  کنیم  تصرف  پسندیم و مي  خواهیم مي  طور که هر

معتقد بودند   گفتند زیرا آنان  شعیب  استهزا و تمسخر به  شیوه  را نیز به  سخن  این

و   بردبار و فهیم  راستي  به  : او در باور آنان قولي  . به است  دو وصف  این  او برخالف  هک

و رشد بود، از   بردباری  برخالف  پندارشان  به  را که  هایي امر و نهي  بود لذا آن  فرزانه

 ناپسند شمردند.  وی
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ    ۋ ۈ  ۈ  ٴۇ

 ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    وئ 
  اي»:  دیگری ، همانند هر پیامبر آنان  علیه  حجت  برپاداشتن  در مقام  شعیب « گفت»

: اگر در  یعني « باشم اي  پروردگار خود بر بينه  خبر دهيد اگر از جانب  من  به ! من  قوم

ردگار پرو  از جانب  روشن بر حجتي   کنم مي  نهي  یا از آنامر،   آن  شما را به  که  آنچه

سزاوار   هم باز «باشد  داده  نيك  خود روزي  از جانب  من  و به»  باشم  خود قرار داشته

  که این  صرف  شما را به  نهي امر و  هم ؟ آیا باز هستم  برخوردی  گونه  و این  سرزنش  این

  بسیاری  توانگر بود و مال  شعیب  که  است  ؟ نقل رمکنید فروگذا را رد مي  شما آن

  وی  دیگر: هدف  قولي  بود. به  نبوت « نيك  روزي»از   : هدفش قولي  به  . ولي داشت

باز   شما را از آن  در آنچه  كه  خواهم نمي  و من» بود  و حكمت  از اندیشه  برخورداری

  کنم  نهي  شما را از چیزی  که  نیست  من  شأن : در یعني « كنم  ، با شما مخالفت دارم مي

  که  : از امر و نهیي یعني « ندارم  جز اصالح  قصدي  من»  گردم  آن  و باز خود مرتكب

  تا آنجا كه»  ندارم  و معامالتتان  فساد در دین  دفع شما و  جز اصالح  ، قصدی کنم مي

تأييد خدا   جز به  من  و توفيق»باشد   و طاقتم  توان در گنجایش  که  تا حدی « بتوانم

و   سبحان  تأیید خدای  مگر به  ام و راهبر نشده پیامبر و هدایتگر  : من یعني«  نيست

بر او »  بزرگ  موهبتهای  این  ، در تفویض برمن  وی  و بخشایش  و فضل  بخشي توان

  را به  امورم  : تمام یعني « گردم او باز مي  سوي به و»  امور خویش  در تمام « كردم  توكل

 . گردم او باز مي  سوی به  حال  و در همه  کنم مي  او تفویض  انتخاب

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ       ٹ  ٹ  
  باليي  ، شما را بدانجا نكشاند كه شما با من  زنهار تا مخالفت ! من  قوم  و اي»

: مبادا  یعني «شما نيز برسد  رسيد، به  صالح  هود يا قوم  يا قوم  نوح  قوم  به  نچهمانندآ

شما   مجازات  صورت  در آن  وادارد که  من  تكذیب  ، شما را به جویي و ستیزه دشمني
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لوط   و قوم»آمد  فرود  بر پیشینیانتان  عذاب  این  که خواهد بود چنان  عذاب  مدنفرودآ

دور  شما  آنها از زمان  شما، یا زمان  آنها از منطقه  منطقه « ا دور نيستاز شم  چندان

، اگر  پس شما هستند  به  نابود شده  قوم  ، نزدیكترین لوط از نظر زماني  زیرا قوم  نیست

  آنان  مانند ایام برخود  کنید، باید از تكرار ایامي  را عصیان خدا  شما نیز مانند آنان

 باشید.  بیمناك

،  است  زماني  ، ترتیبي سوره  داستانها در این  میان  ترتیب  آید که بر مي  چنین  آیه  از این

لوط و در  و  ابراهیم  ، سپس صالح  هود، بعد از آن  ، سپس ابتدا نوح  از نظر زمان  یعني

 اند. زیسته مي ‡ شعیب  نهایت

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
 او  درگاه  به  سپس»خود   گذشته  در گناهان «بخواهيد  خود آمرزشو از پروردگار »

است  « مهربان  همانا پروردگار من»زند  ا از شما سر ميبعد  که  از گناهاني «كنيد  توبه

 محبت  مقتضای  را که  را زیرا او آنچه  انفرم به  بندگان « دوستدار است»و   بر تائبان 

خیر   دادن  ، سوق آنان  به  کردن  دهد؛ از لطف مي  انجام  خواه آمرزش  کاران ، با توبه است 

 . شر از ایشان  و دفع  سویشان به

 

ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ڎ    ڈ  
 از  ما خبرهایي  تو به « فهميم ، نمي گويي مي  را كه  از آنچه  بسياري ! شعيب  گفتند: اي»

خبر   ، همچون نداریم  و معرفتي  آشنایي  آنها هیچ  به  ما نسبت  که  دهي مي  غیب  عالم

،  کنیم مي  را درك  مشاهده  قابل  امور محسوس  که  گونه  رستاخیز و حشر و نشر و ما آن

  و درستي  صحت : ما است  این  . یا معني کنیم نمي  و درك  فهمیم را نمي  سخنانت  این

  : تو چنان یعني « بينيم مي خود ناتوان   ا تو را در ميانو واقع»  یابیم يرا در نم  سخنانت

  با ما را داشته  مخالفت  وتوان  کني  ما دفاع  از خود در مقابل  با آن  که  نداری  نیرویي

 اند شخص  و قبیله  رهط: عشیره « كرديم مي تو نبود قطعا سنگسارت   و اگر قبيله»  باشي
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  آنها قبیله  که این  گیرد. دلیل نیرو مي  آنان  نیرومندی و  و از توان  کرده  تكیه  نآنا  او به  که

از   وی  قبیله  که کردند ـ در حالي  معرفي  وی  خود به  رساندن  زیان  را مانع  شعیب

و   نیز بر دین  شعیب  قبیله  بود که  بودند ـ این  هزار تن  هزاران  و آنان  نظر شمار اندك

خود و   کیشان هم  احترام  به  وانمود کردند که  آنها چنین داشتند. پس کفار قرار  آن  یینآ

  ات گرامي  که « و تو بر ما عزيز نيستي»گذرند  درمي  شعیب ، از از آنان  خاطر ترس  به  نه

،  هستیم  قایل  ات قبیله  به  که  خاطر حرمتي  را به  کردنت سنگسار  بلكه  بداریم

 . ایم ذاشتهفروگ

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  

 ڳ  
زیرا  «؟ تر است شما از خدا گرامي  پيش  من  آيا قبيله ! من  قوم  اي»  شعیب « گفت»

  شما به  چگونه باشد پس  مي  عزوجل  خدای  به  توهین  در حقیقت ‡انبیا  به  توهین

بیشتر از   ام قبیله  هو ب  نگذاشته  حرمت  پیامبرش  حق  در مورد رعایت  عزوجل  خدای

اعتنا و   عدم  سبب به «و خدا را»گذارید؟  مي  قایلید، حرمت خدا  به  که  حرمتي

 «ايد گرفته  خويش سر  پشت»  است  شما فرستاده  سوی به  که  پیامبری  به  گذاری ارج

شود، رفتار  مي  افگنده  پشت  پس  که  و با او همانند چیزی  کرده  : او را فراموش یعني

  انجام  آنچه  به  پروردگارم  درحقيقت»شوید؟   او قایل  به  اهمیتي  هیچ  که آن اید، بي کرده

و او شما را در   نمانده  بر او پنهان شما  از اعمال  ، چیزی بنابراین «دارد  دهيد، احاطه مي

 کند. مي  مجازات  برابر آن

 

ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
 تأثیر  و عدم  پدرانشان  بر دین  بر کفر و تصمیمشان  اصرار آنان  شعیب  و چون

  توان در  هر چه  را تهدید کرد که  شد و آنان  مأیوس  دید، از آنان  ز را در آنان پندواندر

« كنيد  خود عمل  بر حالت ! من  قوم  و اي»دارند، فروگذار نكنند:   و امكان
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همانا »کنید   خود عمل  امكانات و  توان  و بر حسب  و حالت  : بر روش مكانتكم علي

 « دانست خواهيد  زودي  به»  خودم  شیوه  و به  امكانات  بر حسب « كنم مي  نيز عمل من

  به  رساندن  نو زیا غیر خداوند  بر عبادت  مبتني  را که  و اعمالتان  حال  فرجام

  خوارکننده و « رسواكننده  عذاب  كه»  خواهید دانست ! باشد، آری مي  بندگانش

  شونده عذاب  آیا من «؟ آيد و دروغگو كيست فرود مي  كسي  بر چه»بار  فضیحت

شما در انكار و  ، یا ام دروغگو بوده  خویش  و پیام  در دعوت  بود یا شما؟ آیا من  خواهم

ود ش مي  طلبان و برتری  او، گریبانگیر مستكبران  ا عذاب؟ قطع باطلتان  سخناناستكبار و 

و شما   من  در میان خداوند  را که  حكمي « با شما منتظرم  هم  من  و انتظار بريد كه»

 کند. مي  فیصله

 

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  ۉ   
  رحمتي  بودند، به  آورده  با او ايمان  را كه  و كساني  ، شعيبما آمد  فرمان  و چون»

 از عذاب « داديم  نجات»بود   ایمان  راه  به  کردنشان  همانا هدایت  که « خويش  ازجانب

  ناحق  به  اموالشان  ؛ با گرفتن دیگران  به «بودند  كرده  ستم  را كه  و كساني»بار  خفت 

 « فروگرفت  سخت  بانگ»بر کفر   فشردن و پای  د؛ با تصمیمبودند بر خو  کرده  وستم

  مرگبار بود که و  سخت  چنان  وی  بانگ  برآورد و آن  بانگي  چنان  آنان بر  جبرئیل

از پا   هايشان خانه در  پس»  بربست  رخت  از اجسادشان  کردند و ارواح  تهي  قالب  همه

 . ( گذشت65)  ( در آیه تفسیر )جاثمین «در آمدند

 

 ەئ  وئ  وئ   ې   ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ ې 
 ها و هرگز در خانه  : گویي یعني «اند نداشته  ها هرگز اقامت خانه  در آن  گويي»

  گونه  ، همان مدين  باد بر مردم  ، دوري باش  آگاه»بودند   نكرده  زندگي  هایشان کاشانه

 ثمود هالك  که  گونه ، همان مدین  دمبر مر  مرگ  ا: یعنيبعد «ثمود دور افتادند  كه
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 شدند. 

 

 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
  سلطان«  فرستاديم  مبين  و با سلطاني»  تورات «خود  را با آيات  ، موسي راستي  و به»

  ، معجزات» آیات» مراد از  قولي  . به آشكار است  و حجتهای  روشن  : معجزات مبین

  شدن  تبدیل  ، معجزه» سلطان» شد و مراد از  بیان» اسراء»  در سوره  که  است  ای گانه نه

 . اژدهاست  عصا به

 

 ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ    مئ   
  کوچک در هر امر  سایر قوم  اند که قوم  و سران  مأل: اشراف « و مأل وي  فرعون  سوي به»

  : از فرمان یعني« كردند  پيروي  از امر فرعون  سران  ولي»باشند  مي  ، پیرو آنان و بزرگي

  و روش  ، راه فرعون» امر» مراد از  که  است  محتمل  کردند. همچنین  بر کفر پیروی  وی

رشد و   وی  اصال در فرمان  برشید: یعني «نبود  صواب  فرعون  و فرمان»باشد   وی

 اد بود.و عن  اغواگری و  گمراهي  یكسره  وی  فرمان  بلكه  وجود نداشت  صوابي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ      ڀ  ڀ  
  آتش  سوی به  گرفتن در سبقت  : فرعون یعني «رود مي  قومش  پيشاپيش  او روز قيامت»

  او پیروی در کفر بود و از  در دنیا جلودار آنان  که  ، همچنان آنهاست  پیشاهنگ  دوزخ

او  و از  است  در حرکت  آنان  شاپیشاو پی «آورد درمي  آتش  را به  آنان  پس»کردند  مي

  بدي  ورودگاه  چه  و دوزخ»کند  مي  را یكجا با خود وارد دوزخ  کنند تا آنان مي  پیروی

کند. و   عطش  شود تا رفع وارد مي  شتر برآن  که  است  ورد: آبي « است  واردان  براي

از خود فرونشاند در  را  عطش  یگرما  آید که در مي  آن  آید، برای در مي  آب  به  که  کسي

  بس  پیامي  المورود( متضمن الورد  تعبیر )بئس  . پس است  ضد آن  دوزخ  آتش  که حالي

 . است  دوزخیان  برای  هولناك
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 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
 و  فرعون  بعد از نابود کردن  عزوجل  : خدای یعني «شد  آورده  لعنتي  آنان  و از پي»

روز  و»طرد کرد   خویش  : از رحمت کرد، یعني  بدرقه  لعنت  را به  ، آنان قومش  سران

در   لعنت  کنند. پس مي  را لعنت  محشر آنان  شوند و اهل مي  بدرقه  لعنت  به «نيز  قيامت

  كه  است  اي بد عطيه  چه»  است  و گریبانگیر حالشان  راه  بدرقه  همیشه  دنیا و آخرت

  که  است  ای اعانه بد عطا و  چه  و همیشگي  پیوسته  لعنت  : این یعني « شده  داده  نانآ  به

 .! شده  داده  آنان  به

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
کرد،   بیان  سوره  را در این  از پیامبران  ای مجموعه  داستان خداوند  که  بعد از آن

  كه  شهرهاست  از اخبار آن»  کردیم  حكایت  سوره  ر ایند  که  اخباری « اين»فرماید:  مي

هنوز بر سر » شهرها  از آن  : بعضي یعني «از آنها  ، بعضي كنيم مي  را بر تو حكايت  آن

  درو و ویران حصید: «اند بر باد رفته  و بعضي»خود   بر سقفها و ستونهای «پا هستند

  تا بدانجا که  است و نابود شده  آنها فروافتاده  یو ساختمانها  مباني  که  طوری  اند به شده

 . است  نمانده  برجای  هم  از آنها اثری

  ساقه بر  کرد که  تشبیه  کشتزاری  شهرها را به  از آن  اول  ، نوع آیه  در این  خداوند متعال

 . است  درو شده  که  کشتزاری  را به  دوم  و نوع  است  ایستاده  خویش

 

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

 ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
 خود بر  آنان  ولي»  عذاب  وسیله  به  کردنشان با نابود « نكرديم  ستم  آنان  و ما به»

 خود آنان  لذا این  است  نابودی  سبب  که  ای با کفر و معاصي «كردند  ستم  خويشتن

 : عذاب یعني « پروردگارت  فرمان  چون  پس»خود خریدند   را برای  نابودی  بودند که 

 « آنان نكردند از  دفع  خواندند، هيچ آنها را بجز خدا مي  كه  آمد، معبوداتشان»  وی 
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کردند، جز  مي  آنها عبادت  که  : بتاني یعني «نيفزودند  آنان  و جز بر هالكت»را   عذاب

  چنگ در به  بتان  که باور بودند  آنها بر این  که ند در حاليبر آنها نیفزود  و زیان  هالکت

 رسانند. مي  ، یاریشان منافع  آوردن

 

 ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  
 در» شهرها را  : مردم یعني «شهرها را  كه  ؛ وقتي است  گونه اين  پروردگارت  و گرفتن»

 شهرها را  آن  اهالي  در حالي  تعالي  : حق یعني «يردگ ستمگر باشند فرومي  كه حالي

  دردناك» او  و عذاب  : مجازات یعني «او  گرفتن  گمان بي»ستمگر باشند   گیرد که فرومي

  نباید به  که  ستمگری هر  به  است  هشداری  این « است»  و سنگین  و سهمگین « و سخت

  اشعری  ابوموسي از  و مسلم  خاریب  که مغرور شود. چنان  عزوجل  خدای  مهلت

  سبحان  همانا خدای» فرمودند:  شریف  در حدیث صخدا  رسول  اند که کرده  روایت

  این  ، سپس»کند نمي  رهایش ، دیگر او را گرفت  چون  که دهد تا این مي  مهلت  ظالم  به

   ﴾ڳ  ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ ﴿کردند:   را تالوت  آیه

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ ہہہہھھھ  
  است  و اندرزی  : عبرت یعني « است  آيتي»داستانها   ها و در این یادآوری « ا در اينقطع»

  گرفته  از عبرتها درس  زیرا فقط آنانند که «ترسد مي  آخرت  از عذاب  كه  كسي  براي»

 «شوند مي گردآورده  درآن  مردم  كه  است  روز، روزي  آن»رند گی ها پند مي و از موعظه

  روز، روزي  وآن»  یا مجازاتشان  پاداش  و دریافت  محاسبه  تا آخر، برای  از اول  همگي

از   اعم  محشر جملگي  : اهل یعني« شوند مي  حاضر كرده  درآن  جملگي  كه  است

  ـ در آن  جنبندگان و  ان، جانور ، پرندگان ، جن ـ انس  و خالیق  ، پیامبران فرشتگان

 شوند. احضار مي
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 ھ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
  است  شمار و عدد معلوم  به  که « معيني  جز تا زمان»را   : روز قیامت یعني «را  و ما آن»

 . ایم  کرده جزا را مقدر  دنیا و تحقق  ، ویراني مدت  و بعد از آن « افگنيم تأخير نمي  به»

 

 ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
  حجت  در باب «نگويد  سخن  كس رسد، هيچ فرا  چون  كه»  روز قیامت « است  روزي»

  کار در آن زیرا  یا شفاعت  حجت  این  به  گفتن  در سخن « وي  اذن  جز به»  یا شفاعتي

  اذن مگر بعد از  نیست  شفاعتگری  و هیچ  است  و تعالي  تبارك  خدای  روز تنها از آن

  مردم  وقت  آن : یعني «هستند  نيكبخت  و بعضي  بخت تيره  از آنان  بعضي  گاه آن»  وی

  بهشت  اند و اصحاب و نگونبخت  شقي  که  دوزخ  شوند: اصحاب مي  تقسیم  دو گروه  به

 اند.  سعید و نیكبخت  که

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  
  سبب به  شان : در سرنوشت . یعني از کفار و گنهكاران «اند دهش  بخت تيره  كه  اما آنان»

باشند،   در آتش  پس»  است  شده  نوشته  بختي و تیره  ، شقاوت کفر و فساد اعمالشان

آواز و  با  همراه  نفس  آوردن  زفیر: بیرون « است  اي در آنجا فرياد و عربده  آنان  براي

عرعر خر   مقدمه  ، همان . زفیر در اصل است  هایشان درد سینه  از اثر شدت  سخت  ناله

 . ضد زفیر است  ، یعني فروبردن  : دم . شهیق است

 

 ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  
  ابدی طور  به  در دوزخ  : آنان یعني «ماندگارند  ، در آن برجاست  تا آسمانها و زمين»

آسمانها و  ، ندارد. مراد از آسمانها و زمین  و انتهایي  انقطاع  امر هیچ  این  ماندگارند که

  است  تمثیل  بر سبیل  کفار در دوزخ  : مراد جاودانگي قولي  . به است  آخرت  زمین

  بخواند، ستاره تا کبوتر آواز  کنم ... نمي و چنان  چنین»گویند:  مي  اعراب  که چنان

  از واپس «بخواهد  پروردگارت  مگر آنچه»». پابرجا باشند  نو زمی  بدرخشد و تا آسمان
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در   از ایمان  وجود چیزی  سبب  ؛ به ابدی  قافله  با این  از همراهي  از آنان  گروهي  افگندن

  آورده  بیرون  از دوزخ  اند که مؤمن  استثنا، گنهكاران  : مراد از این قولي  . به دلهایشان

 «.خواهد  كه»  در دنیا وآخرت «كند  ار تو همانزيرا پروردگ»شوند  مي

مراد از   امر که  در این  آید، مفسران نیز بر مي  یاد شده  دو قول  از نقل  که  طوری  همان

  از این  بسیاری  جریر طبری نظر دارند؛ ابن  اختالف  قول  ، بر چندین استثنا کیست  این

  استثنا، به: » است نموده  را انتخاب  قول  ها اینآن  از میان  و سپس  کرده  را نقل  اقوال

  شفاعت  سبب را به آنها  الراحمین ارحم  خدای  گردد که توحید بر مي  از اهل  گنهكاراني

  را که  رسد و کساني در مي  وی»  رحمت»  آورد، سپس مي  بیرون  از دوزخ  شفاعتگران

  ( را بر زبانشانهللال اإ  لهإ)ال   کلمه ، وزگاراناز ر  اما روزی  نداده  انجام  خیری  هرگز عمل

  گرامي  از رسول  صحیح  احادیث  که آورد چنان مي  بیرون  اند، از دوزخ کرده  جاری

  در آن  بودن  جاودانه  که جز کسي  دوزخ ، در و بعد از آن  امر است  این  مبین ص اسالم

  از علمای  بسیاری  که  است  قولي  و این». دمان نمي ، باقي است  و مؤکد شده  ثابت  بر وی

  اندازه  به  دوزخ  اگر اهل»فرمود:   که  است  شده  روایت عمر و متأخر برآنند. از  متقدم

  از دوزخ  در آن  خواهد بود که  روزی  ا برایشانبمانند، قطع  در دوزخ هم  بیابان  ریگهای

 . واهلل اعلم». شوند مي آورده  بیرون

 

ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت   ىئ 

 مت  ىت   
  شده  نوشته  شان در حق  و نیكبختي  : سعادت یعني «اند شده  نيكبخت  كه و اما كساني»

  ، دربهشت برجاست  تا آسمانها و زمين»  صالحشان  و اعمال  ایمان  سبب  ـ به  است

در  و  در قبرهایشان  افگندنشان  از واپس «بخواهد  تپروردگار  جاودانند  مگر آنچه

  معني  این استثنا در اینجا ناظر بر»گوید:  کثیر مي . اما ابن بهشت  از ورود به  محشر ـ قبل

  مشیت به  بلكه  نیست  باالذات  واجب  ، امری در بهشت  آوردنشان دوام  که  است

و   پیوسته  نهایت بي : تا یعني « است  قطعغير من  بخششي  اين»».  است  موکول خداوند

بعد از  خداوند» گوید: کثیر مي . ابن نیست  و بریدني  و هرگز گسستني  است  بادوام
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را بر   بهشت  نكند که  گمان  را آورد تا کسي  جمله  ، این و ذکر مشیت  فوق  استثنای

و   حتمي  ، امری آنها در آن گيهمیش  بودن ماندگار  بلكه  است  و گسستي  انقطاع  بهشتیان

 ». ناپذیر است برگشت

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ   
  که  آنچه  : در بطالن یعني « مباش  پرستند، در شبهه مي  گروه  اين  كه  آنچه  در باره  پس»

  رساندن  به  نه  که  ، بتاني باش  نداشته  دیو تردی  شک  پرستند، هیچ مي  از بتان  مشرکان

پرستيدند،  مي  قبال پدرانشان  كه  گونه جز همان  آنان»  زیاني  دفع  به  قادرند و نه  سودی

  از درون  صریحي  ، یا عقلخداوند  از جانب  صحیحي  : هرگز نقل یعني «پرستند نمي

  ، تقلیدی پرستش  این  بلكه  نیست  بتان  شپرست  آنها به  ، وادارنده خردهایشان  خمیرمایه

  و ناكاسته  تمام»  ازعذاب «آنها را  ما بهره  و البته»و الغیر   است  از پدرانشان  محض

چیز از   هیچ  که  طوری به ، دادیم  پدرانشان  به  و کمال  تمام  به  که چنان «داد  خواهيم

  عبارت  این  . البته و شر است از خیر  آنان  هره: مراد ب قولي  شود. به نمي  کاسته  عذابشان

 . نیز هست  و مؤمنان صخدا از رسول  و دلجویي  تسلیت  متضمن

 

ڃ  ڃ       ڄ  ڄڃ  ڃ ڄ ڄ ڦ ڦ ڤڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ  چ   چ  
و   آن : در مورد یعني « در آن  پس  داديم»را   تورات « كتاب  موسي  ما به  و در حقيقت»

آوردند و   ایمان  آن  به  گروهي  که  ای گونه  به «شد  واقع  اختالف»  آن  حكاما  در تفاصیل

از   تو نیزاز آنچه محمد!  ای  کردند. پس  را ترك  از آن  بعضي  به  دیگر عمل  گروهي

  از جانب  كه و اگر سخني»  مباش  ، تنگدل داده  روی  در مورد قرآن  گروه  این  سوی

  : ای یعني «بود  شده  آنها فيصله  ا مياننبود، قطع  است  رفتهگ  پيشي  پروردگارت

  آنها تا روزقیامت  تأخیر عذاب  به  تعالي  حق  و وعده  حكم  اگر از قبل !صمحمد

یا در   قومت ا در میان ـ یقین  است  تأخیر دانسته  در این  که  مصلحتي  سبب ـ به  رفت نمي
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  عذاب  به  پرستان و باطل  پاداش  به  محقان  و در نتیجهشد  مي  داوری  موسي  قوم  میان

 در»  تورات  ، یا درباره عذاب : درباره  یعني « آن  درباره  آنان  گمان و بي»شدند  روبرو مي

 ندارند.  قلبي  و آرامش  ذهني  یقین  خویش  باطل  در این  پس «اند قوي  شكي

 

 ڎ  ڈ  چ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ     
» خواهد داد  آنان  به  و كمال  تمام  را به  هر يك  اعمال  نتيجه  ا پروردگارتو قطع»

  اند ـ اعم کرده  اختالف  را که  گروههایي  از این  هر یک  جزای خداوند  گمان : بي یعني

نند، ك مي  آنچه  و همانا او به»خواهد داد   و کمال  تمام  ـ به  و بدکاران  از نیكوکاران

 . نیست  پنهان  از وی  و عملي  حرکت  و هیچ«  است  آگاه

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  
پروردگار   اوامر و نواهي  تمام  که « كن  ايستادگي  اي دستور يافته  كه  گونه  همان  پس»

  و پایداری  ستواریا آنها  : در تمام شود. یعني مي  خطاب  این  ، شاملص حضرت  آن  به

اند،  آورده خدا  به و رو  کرده  توبه  که  : کساني یعني « كرده  با تو توبه  و هركه»  کن

 کنند.  و ایستادگي  نیز باید با تو پایداری

 و  زکیه  های زیرا جز نفس  است  و سنگین  بسیار سخت  آن  و موضوع  آیه  این  پیام

دستور   بدان خداوند  که  گونه  تواند ـ آن دیگر نمي  کس ، هیچ تطهیر شده  های روان

: با  . یعني است : تجاوز از حد طغیان «نكنيد  و طغيان»کند   و پایداری  ـ استقامت  داده

شما را   پس « بيناست كنيد مي  آنچه  همانا او به»از حد در نگذرید   معاصي  ارتكاب

  بر وی  چیزی  و نه  است  غافل  از چیزی  نه دهد زیرا او مي  پاداش  استحقاقتان  مطابق

 ماند. مي  پنهان

  نازل صخدا  بررسول  آیه  تر از این دشوارتر و سخت  ای آیه»گوید:  مي ك عباس ابن

،  ، مرسالت واقعه  )یعني  آن  هود و اخوات  سوره»فرمودند:   جهت  ، از این» است  نشده

 . گذشت  در آغاز سوره  آن  بیان  که ». پیر ساخت ( مرا کورت  و اذالشمس  یتسائلون  عم
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ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

 ہ  
 شما خواهد  به  دوزخ  آتش  نشويد كه  اند، متمايل كرده  ستم  كه كساني  سوي و به»

،  آمده  عمل  به  نهي  ناز آ  که  . تمایلي ستمگران  به  و تمایلتان  گرایش  سبب  به «رسيد

و   دادن  جلوه قراردارند، یا نیكو  بر آن  ستمگران  که  است  و وضعي  حال  به  بودن  راضي

  اعمال  گونه  این از  در چیزی  با آنان  و مشارکت  در نزد دیگران  ظالمان  روش  آراستن

  ، شامل عاجلي  منفعت  و جلب  زیان  دفع  برای  با ظالمان  و معاشرت  ، اما آمیزش است

  شرك  به  که  است  این  آیه معني»گوید:  مي  . قتاده نیست  آنان  به  و گرایش  تمایل  حكم

شما   و در برابر خدا براي»» رسد مي شما  به  دوزخ  آتش  صورت  در آن  برنگردید که

وجود ندارد   سيشما رسید، دیگر ک  به  دوزخ  آتش  که  : هنگامي یعني « نيست  دوستاني

  گرایش  سویشان به  که  ای ظلمه  گروه  این  از جمله برهاند،  و از آن  داده  شما را یاری  که

  داده  نصرت  و سرانجام»توانند  نمي  برده  از پیش  کاری  خود و شما هیچ  اید، برای یافته

  شما را به  که  گرفته  سبقت  وی  امر در علم  زیرا این  سبحان  خدای  از جانب «شويد نمي

:  است  آمده  شریف  کند. در حدیث مي  اید، عذاب شده  نهي  از آن  که گرایش  این  سبب

  یكي  باشد پس مي  دوستش  بر دین  انسان :خيالل  من  حدكمأفلينظر ،  خليله دين  عىلاملرء »

 ».کند مي  دوستي  کسي  با چه  باید بنگرد که از شما

 

 ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ     ہ  ھ  ھ  ھ  
:  قولي  بامداد و عصر، وبه  : اوقات مراد از آن «روز نماز را برپادار  و در دو طرف»

: تأخیر  که  است  ابوحنیفه  امام  قول  بر این  دلیل  کریمه  . آیه است  بامداد و شام  اوقات

بر   آیه  این زیرا  است  نماز عصر افضل  تأخیر ادای و  صبح  نماز بامداد تا سپیده  ادای

 به  نزدیک  اول  و زمان  طلوع  به  نزدیک  اول  زمان  روز، یعني  نماز در دوطرف  اقامه

دیگر   بعداز ساعت  : ساعتي ا: یعنيزلف « چند از شب  و ساعتي»کند  مي  ، داللت غروب 

نماز از   که  طور مطلق به « همانا حسنات»  است »عشاء»را برپادار، یا مراد نماز   نماز شب
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:  قولي  به «.برد مي  ميان از»  طور مطلق به «را  گناهان»  آنهاست  ستون  آنها بلكه  جمله

  برنده  از بین  و عبادات  طاعات : یعني حسنات  که  است  صغیره  ، گناهان مراد از سیئات

  پندي»ذکر شد   که  اوامری « اين» اند ود نداشتهاصال وج  گویي  که  ای گونه ، به آنهاست

 «. است  پندپذيران  براي

 که  است  آمده صخدا  از رسول  ابوبكر صدیق  روایت  به  شریف  در حدیث

مسلماني   هیچ:  إال غفر له  ركعتين  ويصلي ضأاً فيتوذنب  يذنب  مسلم  ما من» فرمودند: 

  که این از بگزارد  مگرنم  وضو گیرد و دو رکعت  شود سپس  مرتكب  گناهي  که  نیست 

فرمودند:   شریف  در حدیث ص حضرت  آن  همچنین». شود مي  آمرزیده  وی بر

ما   ملا بينهن  مکفرات  اجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل اىل رمضانو  اخلمس  الصلوات»

 گناهاني  کفاره ، ا رمضانت  و رمضان  تا جمعه  و جمعه  پنجگانه  نمازهای :الکبائر اجتنبت 

». باشد  شده  اجتناب  کبیره  گناهان  از ارتكاب  که شرط آن  ، به آنهاست  در میان  که  است 

السيئة  تبعأ، و كنت  حيث اهلل  اتق» فرمودند:  شریف  در حدیث ص حضرت  آن  همچنین

را   و گناه  بترس از خدا ، هستي  هر کجا که : حسن  بخلق  الناس متحها وخالق  احلسنة

 ». نیكو رفتار کن  خلقي  به  مردم برد و با مي  را از بین  آن  که  کن  دنبال  و ثواب  با نیكي

 :  چهار چيز است  راستين  اما شروط توبه

در   آن به  بازگشت  عدم  به  ـ تصمیم 1.  از آن  ـ پشیماني 1.  از گناه  کشیدن  ـ دست 1

 کند.  کمک  اثر گناه  بردن  از بین  به  که  صالحي  عمل  نداد  ـ انجام 1.  آینده

آمد تا   نزدم  فرمود: زني  کند که مي  روایت ایسر از ابي  آیه  این  نزول  در سبب  ترمذی

  ام خانه  به  . و چون را دارم  بهتر از این  : در خانه او گفتم  به  بخرد پس  خرمایي  از من

  ایشان  را به  و حكایت  رفتم صخدا  نزد رسول  شده  پشیمان  گاه . آن آمد، او را بوسیدم

  گونه  این  غیابش ، در جهاد رفته  به خدا  در راه  که  مجاهدی  . فرمودند: با زن باز گفتم

دراز   ، لحظاتي ازآن  پس ؟! کردی  پشتیباني  عملي  مجاهد را با چنین  ؟ آیا آن کردی  عمل

 شد.  نازل  آیه  این  هگا نکردند، آ  درنگ
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 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  
  ، عدم پایداری و  ؛ از استقامت ای مأمور شده  آن  به  که  بر آنچه « كن  پيشه  و شكيبايي»

  خدا پاداش  كه» نماز  و برپا داشتن  ظالمان  سوی به  گرایش  ، عدم و سرکشي  طغیان

تعبیر   دهد. این مي  ایشان  به  و کمال  تمام  را به  آن  بلكه «گرداند نمي  را ضايع  محسنين

  را به  اوامر و نواهي  این  هستند که  کساني»  نیكوکاران :محسنین»  دارد که  بدان  اشاره

 باشند.  اجرا گذاشته  معرض

 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ۉ   ې

  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی 
  صاحبان» شدند  عذاب «از شما  پيش»  که  هایي : از امت یعني « چرا از قرنهايي  پس»

  ماند، این مي  باقي  اکثر آن  رفتن  چیز بعد از میان  از یک  که  : آنچه بقیه «نبودند  فضلي

  نيو د  پست  رود زیرا عادتا آنچه کار مي ماند، به مي  باقي  که  ا در چیز اصلحياکثر  کلمه

  همان  است  و این ماند مي  باقي  است  و با ارزش  خوب  که  و آنچه  رفته  از بین  است

از   فالن : القوم بقية  من  فالن» : اعراب  سخن  این  است  باب  از همین».  اصلح  بقای»  قانون

  از اهل  یا مانده : چرا باقي است  در اینجا این  بقیه  معنای  پس».  است  قوم  برگزیدگان

از فساد در »را   مردم «كنند  نهي  كه»نبودند   گذشته  در امتهای  و خرد و دین  اندیشه

  نجاتشان  آنان  از ميان  كه  كساني از»بودند   اندکي  : لیكن یعني « ، جز اندكي زمين

  شانکردند لذا ما نجات مي  نهي  زمین در  از فسادافگني  شمار اندك  : این یعني « داديم

:  یعني« بودند، رفتند  در آن  كه  ناز ونعمتي  دنبال  كردند، به  ستم  كه  و كساني»  دادیم

  شدن  را بر مشغول  ناز و نعمت  ، این وعشرت  رفاه  باده  و سرمستان  تنعم  نازپروردگان

  غرق  فاني  و خواهشهای  را در شهوات  دادند و عمرخویش  ترجیح  آخرت  اعمال  به

  کردند لذا با این  پیروی  خویش  از شهوات  چون : یعني «بودند  مجرم  و آنان»ردند ک

منكر را   مردم  که هنگامي: » است  آمده  شریف  حدیث و تبهكار بودند. در  کار، مجرم
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  عذاب  را به  آنان  همه خداوند  که  است  نزدیک را تغییر ندادند،  آن  دیدند ولي

 ».فروگیرد  خویش

 

 ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   
  داشته  شهرها را بیان  مردم  در نابود کردن  خویش  سنت  خداوند متعال  سپس

كند   هالك  ستم  شهرها را به  كه  است  نبوده  و هرگز پروردگار تو برآن»فرماید:  ومي

 فتار نمایند.ر  و انصاف  عدل  دیگر به و با یک «اصالحگر باشند  مردمانش  كه حالي در

در  فساد  که سازد تا آن نمي  هالك  و شرکشان  مجرد شک  را به آنها  عزوجل  خدای  پس

 و  عزوجل  خدای  از فرط رحمت  نكنند و این  ضمیمه  و شرك  را با شک  زمین

،  حقوق  تزاحم  ، فقها در هنگام جهت  ، از این است  خویش  در حقوق  وی  گیری سهل

 اند. ساخته  مقدم هللا  را بر حقوقالعباد   حقوق

 فرماید:  مي  پرداخته  اختالف  حكمت  بیان  به  سپس

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  

 ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 «داد قرار مي  واحدي  را امت  مردم  ا همه، قطع خواست و اگر پروردگار تو مي»

بر  کردند و همه  نمي  اختالف  و در آن  بوده استوار و پایدار مي  بر حق  همه  که  طوری هب

:  یعني «در اختالفند  و هميشه»کردند  دیگر را رها مي  و ادیان  گرد آمده  اسالم  دین

د کافرن  ، بعضي باطل  راه  به  روانند و بعضي  حق  راه  به  در اختالفند؛ بعضي  مردم  پیوسته

و   وهوس از هوی  پیروی  سبب  ـ به  پیوسته  : مردم است  این  . یا معني مؤمن  و بعضي

  پروردگار تو به  كه  كساني مگر»کنند  مي  اختالف  ـ در حق  و استكبارشان  سرکشي

  و ارکان  بر اصول  اینان  . پس حق  دین  سوی به  نمودنشان  با هدایت « كرده  رحم  آنان

  براي»  تعالي  حق «و»ورزند  نمي  اختالف  نظر دارند و در آن  ، اتفاق حق  دین  عمده

 « است  را آفريده  آنان»  خویش  رحمت  ، یا برای ذکر شد از اختالف  که  چیزی « همين

  این  را برای  : آنان گردد. یعني برمي  و رحمت  اختالف  مجموعه  به»  ذلک»  : اشاره قولي  به
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  رحمت  را به  پرستان او حق  کنند، در نتیجه  اختالف  و باطل  در حق  که  است  آفریده

 ﴾ٿ  ٿٿ  ﴿در تفسیر:   مالک  از امام  نقل  به  جریر طبری دریابد. ابن  خویش

  در دوزخ  و گروهي  در بهشت  تا گروهي  آفریده  این  را برای  : آنان یعني»گوید:  مي

  ثابت  و هشدار و قضا و امر وی  : و عده یعني «تو ردگارپرو  شد كلمه  و تمام»». باشند

پروردگار   سخن  این»  کلمه»: مراد از  قولي  . به نیست  تغییر و تبدیلي  هیچ  شد و در آن

  دوگروه  این سزاوار آنند از  که  : از کساني یعني « انس و  را از جن  جهنم  البته»:  است

از   که  است  من  قضا و فرمان  و این  ام مقدر کرده  چنین  زلا زیرا در « كنم پر مي  يكسره»

به   خداوند متعال: » است  آمده  شریف  . در حدیث دور است به  تغییر و تبدیلي  هر نوع

  دوزخ  و به  کنم مي  رحم  بخواهم  تو بر هرکه  وسیله به  پس  مني  رحمت فرمود: تو  بهشت

پر   است  و بر من  کنم مي  عذاب  را بخواهم  تو هر که  سیلهو به  پس  مني  فرمود: توعذاب

 ».از شما  هر یک  ساختن

 

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ  
  كه  است  ، چيزي كنيم مي  بر تو حكايت  را كه  پيامبران  از سرگذشتهاي  و هر يك»

  و آرامشت  طمأنینه  ، تقویت بر یقینت  افزودن با « گردانيم استوار مي  را بدان  دلت

:  یعني « آمده  حق»  سوره « تو در اين  و براي»  ات روحي  های گاه تكیه  تر کردن ومستحكم

مبدأ و معاد   به  عقیده  بر درستي  دال  که  شده  نازل  قاطعي  های برهان  سوره  برتو در این

گیرند و  پند مي  از آن  آگاه  مؤمنان  که « است  انمؤمن  براي  و تذكري  و موعظه»  است

  را از آن  شود. مؤمنان مي  متنبه متذکر و  آن  وسیله  تفكر کند، به  در آن  که  از ایشان  کسي

و   پند گرفتن  و شایستگي  اهلیت  فقط ایشان  گردانید که  امر مخصوص  این  به  جهت

 رند.را دا  قرآن  آیات  به  و تنبه  توجه

 طرح  در ضمن  بسیاری  و اندرزهای  ها، تذکرات موعظه  دربرگیرنده  سوره  این

،  پیامبران  آن  چگونه  سازد که مي  ؛ و روشن است  با امتهایشان ‡ پیامبران  داستانهای 

ها،  مجادله و  و استمرار بخشیده  را تداوم  عزوجل  خدای  سوی به  امتهایشان  دعوت
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  در این  همچنین اند. کرده  تحمل  راه  را در این  اقوامشان  های ر و اذیتها، آزا مخاصمه

  تمام  تفصیل  را به  همراهشان  و مؤمنان  پیامبرانش  دادن  نجات  کیفیت ، خداوند سوره

و آنها را   را نابود کرده  ستمگران  او چگونه  که  است  کرده  امر را روشن  و این  کرده  بیان

،  نابود شده  ویرانه  از یک  ای مانده  برجای آثار  اند، به داشته  وجود عیني  که نبعد از آ

 . است  کرده  تبدیل

در  ص اسالم  گرامي  رسول  قلب  درسها و ماجراها، استوار ساختن  این  همه  مراد از بیان

و   نیک  نجامسرا  که  است  حقیقت  این  سوی به  حق  اهل  و توجیه  و تذکر دادن  دعوتشان

 . است  ایشان  از آن  ، در نهایت و پیروزمندانه  خوش  عاقبت

  قرآن ( در )قصه  داستان  ، اهداف« االساس»از تفسير   نقل  دارد تا به  در اينجا مناسبت

 : كنيم  بيان  اجمال  را به  كريم

  گذشته  از امتهای  خيبر  از تواریخ  دادن خبر  داستانها در قرآن  بیان  از هدفهای  ـ یكي 1

از   یک هیچ و صاکرم رسول  که  است  مهمي  غیبي  بر حوادث  افگندن  و روشني

 نداشتند.  ، از آنها آگاهي قومشان

  که  است  ها و مجاهداتي از کوشش  مردم  کردن  هدفها، آگاه  دیگر از این  ـ یكي 1

از   مؤمنان  کردن اند و آگاه داده  خرج  به  نشر دعوتشان  در راه  القدر الهي جلیل  پیامبران

  مجادالت ، باطل  و ابطال  اظهار حق  برای ‡ الهي  پیامبران  قافله  که  است  حقیقت  این

 اند. را از سر گذرانده  بزرگي  و مناقشات

،  رسالت  در اصول  همه ‡پیامبران  که  است  حقیقت  ، اظهار این ـ از دیگر اهداف 1

  و همچنان ارزشها و ضد ارزشها  ، تعریف حق  توحید، معاد، تبیین  به  یمان: در ا یعني

 اند. داشته  تمام  توحید، اتفاق  سوی به  دیگر در دعوت تأیید یک

 کشیدن تصویر  با به  که  و دلچسپ  برانگیز، جذاب شوق  است  ، عنصری ـ داستان 1

  و دراین  نموده  کمک  عقلي  برهانهای  تو اثبا  و تعلیم  امر تربیت  ، به حسي  رخدادهای 

تأثیر   تحت  را یكسان  و مردان  ، زنان ، جوانان انگیز دارد و پیران اعجاب  أثری  رابطه

 دهد. قرار مي  خویش
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و   وحي  فقط تبلیغ ‡پیامبران  مأموریت  که  است  حقیقت  این  مبین  قرآني  ـ داستان 7

 . است  بوده  عذاب  در وقوع  الهي  از هشدارهای  مردم  کردن  آگاه

 و کفر و خیر و شر روشن  را در امر ایمان  بشری  ، ابعاد استعداد طبایع ـ داستان 6

 سازد. مي 

  عذاب  فرستادن  با پیش  الهي  انتهای بي  و قدرت  مطلقه  ، سلطه قرآن  ـ با داستانهای 5

 گردد. مي  یان، نما است  اخروی  از عذاب  ای نمونه  که  دنیوی

 و  معجزات  و آشكارسازنده ‡ از پیامبران  تأیید الهي  متضمن  قرآني  ـ داستان 8

 . است  مردم  او برای  حجتهای

  تنوع با  که  است  خاصي  ها و عبرتهای بر موعظه  مشتمل  قرآن  از داستانهای  ـ هر یک 9

  نوح  ؛ داستان طور مثال  د، بهباش مي  و مختلف  ، متنوع آن  پردازان  نقش  و اختالف

  قوم  ، داستان قدرت  به  دادن استبداد و بها  کننده عاد تمثیل  قوم  غرور، داستان  کننده تمثیل

،  شعیب  قوم  داستان ، جنسي  و انحراف  انحطاط انساني  کننده ، تمثیللوط

  از تكیه  روشني  ، تمثیل ونفرع  قوم  و داستان  اجتماعي  یا ستم  از مظاهر انحراف  مظهری

و   ، کیان اعمال  این  نامیمون  عاقبت  یادآوری  که  است  و جاه  و ثروت  بر سلطه  نافرجام

 لرزاند. مي  و مكاني  در هر زمان را  منش  و فرعون  پیشه  هر ستمگر طغیان  کرسي

 . و روانهاست گر نفسها پند و اندرز و درمان  کننده  ، ارائه در کل  ـ داستان 12

  حضرت  ـ یعني  نا آشناست  و روایتگری  نوشتن  به  که  پیامبر امي  یک  ـ خبر دادن 11

 . است  ایشان  بر نبوت  قاطعي  داستانها، خود دلیل  ـ از اینصمحمد

 در راه ‡ پیامبران  تمام  و استواری  صالبت  کننده  تبیین  قرآني  های ـ داستان 11

 . است  دعوتشان 

و   اهداف مقاصد و  برآوردن  ، برای قرآن  مختلف  های در سوره  داستان  ـ تكرار یک 11

خود را  به  مخصوص  جدید و اهداف  نو، اجرایي  هر بار پیامي  که  است  بسیاری  معاني

محور واحد گرد   یک  حول  نهایي  بندی در جمع  اهداف  این  دارد و گاهي  همراه  به

 آیند. مي
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  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  
 گیرند، نه پند مي  و نه  حق  به «آورند نمي  ايمان  كه  كساني  به» صمحمد  ای «و»

 : یعني مكانتكم «كنيد  خود عمل  بگو: بر مكانت»شوند  بیدار مي  آیند و نه مي  هوش به 

  ماهم  كه»کنید   عمل خود  گیری و جهت  و برنامه  و شیوه  و بر حال  امكانات  بر حسب 

 . خویش  و برنامه  و روش  بر راه «كرد  خواهيم  عمل

 

 ڑ  ڑ  ک    ک  
منتظر  کار ما باشید زیرا ما نیز  : منتظر فرجام یعني « ما نيز منتظريم  و منتظر باشيد كه»

آید ـ  مي فرود خداوند  و عقوبت  بر شما از عذاب  که  آنچه  کار شما ـ یعني  فرجام

،  و مؤمنان صخدا رسول  که  نگذشت  درازا نكشید زیرا دیری  انتظار به  این  . البته ستیمه

 روزگار برافتاد.  از صحنه  کافران  و سلطه  شدند و ستم  پروردگار متعال  نصرت  شامل

 

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  

 ڻ  ڻ   
 در  که  آنچه  تمام  : علم یعني « خداوند است  از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم»

  علم  در این  و دیگران  است خداوند  ، از آن است  غایب  از بندگان  آسمانها و زمین

  قیامت در روز «شود مي  او بازگردانده  سوي كارها به  و تمام»ندارند   مشارکت  با وی

  است  امرقطعي  این !صمحمد  هد. لذا اید جزا مي  را در برابر اعمالشان  همگان  پس

  و براو توكل  كن  او را عبادت  پس»گیرد  مي  انتقام  تو از آنان  برای  عزوجل  خدای  که

و   توست  بازدارنده ، داری مي  ناخوش  که  و او از هرآنچه  است  زیرا او تو را بسنده « كن

  كنيد غافل مي  و پروردگار تو ازآنچه»دهد  تو مي  به  داری مي  دوست  را که  هرآنچه

  شما پاداش  خیر؛ به  در برابر اعمال  . پس داناست  بندگانش  اعمال  تمام  به  بلكه « نيست

 بد خواهد داد.  شما سزای  بد؛ به  خیر و در برابر اعمال
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 که  است  هوشیار کسي»فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  دنبال  به  که  است  کسي  کند و ناتوان  عمل  بعد از مرگ  و برای  ود را خوار کردهخ  نفس 

 ».آرزوها و تمناها ببندد و بر خداوند  خود رفته  نفس  هواهای

آغاز   با آن  رسد که مي  پایان  به  پیامي  با همان» هود»  مبارکه  سوره  که  است  گونه بدین

 . و انابت  توبه  و پیام  حید در عبادتتو  : پیام بود، یعني  شده
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 ﴾یوسف  سوره﴿

 . است  ( آیه111)  و دارای  است  يكم

 

اما در  واحد  معنای  به  را در قرآن ‡دیگر انبیا  داستانهای اند: خداوند علما گفته

 است، اما داستان  تكرار کرده  الفاظ مختلف  و به  گون گونه  شكلها و روشهای

،  هرحال  به  است  را دیگر تكرار نكرده  و آن  کرده  بیان  سوره  ط در اینرا فق  یوسف 

با   معارضه  توان  و نه  است  مكرر قرآن  با داستانهای  معارضه  را توان  مخالفان  نه

 . غیر مكرر آن  داستانهای

  اتآي» ،»داستانها  القصص: نیكوترین  احسن» را  سوره  این خداوند  که  است  گفتني

 و»  خردمندان  برای  االلباب: عبرتي الولي  ةعبر» ،» پرسشگران  برای  هایي : نشانهللسائلني

واال و   خود بیانگر شأن  این  که  است  نامیده » از قرآن  قبل  آسماني  کتب  کننده تصدیق»

ها،  سختي  بهابتال   از مواقف  داستان  در این  که چنان باشد. مي  داستان  این  باالی  اهمیت

فقط   که  ای و رسایي  زیبایي  اینها، به  همه  عاقبت  و بیان  قدرت  شهوات، ابتال به  ابتال به

 . است  رفته  است، سخن  تعالي  حق معجز  کالم  شأن  شایسته

  در مكه صها بر پیامبر سختي  بحران  گرفتن  بعد از اوج  سوره  این  نزول  زماني  موقعیت

  خدیجه  همسرخویش صخدا   رسول  در آن  که»  الحزن  عام» و بعد از  ریشق  از سوی

و   از تسلیت  بخشي اطمینان  های دادند، نیز نسیم  را از دست  ابوطالب  خویش  و عم

از   روشن  اندازی و چشم  داشت  همراه  به ص اسالم  گرامي رسول  را برای  دلجویي

 تصویر کشید.  بهرا   کار دعوتشان  امیدبخش  فرجام

گفتند: ص خدا  رسول  اصحاب  بود که  این  سوره  این  نزول  ، سبب از روایات  بنابر یكي

  این  نباشد. پس  و حدود و احكامي  امر و نهي  در آن  شود که  بر ما نازل  ای سوره  کاش

 شد.  نازل  سوره
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 ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
در  ها، آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن و «الف، الم، راء»شود:  مي  خوانده

  که  آیاتي  یعني: این « است  مبين  كتاب  آيات، آيات  اين»  گذشت»  بقره»  سوره  ابتدای

  که: حقیقت  معني  این  است، به  مبین  قرآن  شده، همانا از آیات  بر تو نازل  سوره  در این

  که چنان  آشكار است و  اعجاز آنها نیز واضح، و  روشن خداوند  آنها از جانب  نزول

  فراواني  های وعبرتها و موعظه  در آنها احكام  که  و روشنگر است  نیز مبین  معني  این  به

  فصیح  زبان  به  قرآن  که  است  روشن و  واضح  جهت  بدان  قرآن  وجود دارد. یا معاني

  در آنها تدبر کند روشنگر است  که  کسي  یبرا  قرآن  . یا معاني است  شده  نازل  عربي

 از نزد خداوند  آیات  این  رسد که مي  نتیجه این   ا بهقطع  آیات  زیرا او از تدبر در این

 بشر.  از سوی  نه  است

 

 ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
  د كهباش كرديم،  نازل»  عربي  زبان  یعني: به « عربي  قرآني»را   یعني: قرآن «را  ما آن»

  بفهمید و در آن را  آن  را بدانید، مضامین  آن  معاني  که این  یعني: برای «شما بينديشيد

ترین،  عربي؛ فصیح  زبان  که  شما میسر است  رو برای  از آن  امكان  بیندیشید. و این

  آنها در دادن  ترین غني لغوی، و  های زبانها از نظر ظرفیت  و فراگیرترین  ترین واضح

  گونه گیرد. بدین مي  جای ها ها و اندیشه نشیند و بر ذهن بر دلها مي  که  است  ای معاني

  ترین زبانها، بر شریف  ترین شریف را با  کتاب  ترین  شریف  خداوند متعال  که  است

کرد و   نازل  زمین  اماکن  ترین شریف و در  فرشتگان  ترین  شریف  پیامبران، با سفارت

داد  قرار  است  المبارك  رمضان  ماه  که  سال  های ماه  ترین را در شریف  آن  آغاز نزول

 . آراست  و شكوه  جمال و  کمال  وجوه، به  را از همه  بنابراین، آن
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

 ۅ  ۅ  
خود در   های و سنت  گذشته  امتهای  سرگذشت  در باره «را  داستان  تو نيكوترين ما بر»

  قرآن  تو اين  سوي خود به  فرستادن  كنيم، با وحي مي  حكايت»  خویش  بندگان  باره

  ا پيشقطع و تو»گذارد  مي  در میان  با کسي  کسي  که  است  حدیثي  نیكوترین  و این« را

  از طریق  که  استانهایياز د  و غیر آن  داستان  این  به  نسبت « بودي  خبران از بي  از اين

 . است  تو رسیده  به  الهي  وحي

 که:   است»  القصص  احسن»  سبب  سوره، بدین  اند: این گفته  مفسران

وجود  ها از سوره  در غیر آن  که  است  هایي ها و حكمت عبرتها، موعظه  ـ متضمن1

 ندارد.

پادشاهان،   و نیز سیرت  تگانو فرش  پیامبران، صالحان  حال  سوره؛ داستان  ـ در این1

 . است  آمده  ها و مكرهایشان و نیرنگ  و زنان  بردگان، تاجران، مردان

و   نجات  کارش  و سرانجام  لآاست، م  از او یاد شده  داستان  در این  که  ـ هر کسي1

 . است  بوده  سعادت

 

 ۉ ۉېېېې ى  ىائائەئەئوئوئۇئۇئ   
  پدر یوسف؛ یعقوب « گفت  پدرش  به  يوسف  را كه  زماني» !صمحمد  ای « ياد كن»

  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است ‡فرزند ابراهیم  فرزند اسحاق

  بن یعقوب   بن  الكریم، یوسف  ابن  الكریم  ابن  الكریم  ابن  الكریم»فرمودند:  صخدا

فرزند   د گرامي، یوسففرزن  فرزند گرامي  فرزند گرامي  ابراهیم: گرامي بن  اسحاق

در  « پدر! من اي»گفت:   پدرش  به  یوسف ! آری».  فرزند ابراهیم  فرزند اسحاق  یعقوب

  ستاره، برادران  یازده  تأویل « ديدم  را با خورشيد و ماه  ستاره  يازده»  خواب

  تأویل خواهد آمد ـ و  در آخر سوره  که بودند ـ چنان  تن  یازده  اند که  یوسف

 «كنند مي  سجده  من  آنها براي  ديدم»اند   خورشید و ماه؛ مادر و پدر یوسف
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نشاند زیرا  عقال  جای و خورشید را به  و ماه  خود ستارگان  ، در تعبیر بیاني یوسف

 کرد.  است، توصیف  سجده  عقال که  وصف  آنها را به

 

   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
زیرا  « نكن  حكايت  برادرانت  را براي  خوابت ! من  پسرك  گفت: اي  يعقوب»

را به   اگر خوابش  ترسید که  و از آن  را دانست  فرزندش  خواب  تأویل  یعقوب

  حدیث در برند.  رشک  را بفهمند و لذا بر وی  آن  کند، آنها نیز تأویل  بیان  برادرانش 

جویید زیرا هر  آنها یاری  خویش، از کتمان  حوایج  برآوردن  یبرا» است:  آمده  شریف

رؤیا ـ » است:  آمده شریف  در حدیث  همچنین».  است  محسود حاسدان  نعمتي  صاحب

را   اما اگر آن  است  آویخته  ای پرنده  پای  نگوید ـ به  سخني  از آن  صاحبش  که  گاه تا آن

عاقل، یا   شخص  خود را جز به  پیوندد لذا خواب مي  واقعیت  رؤیا به  کرد، آن  حكایت

از   بازگو کنید که  کسي  را به  یعني: آن ».نكنید  حكایت  خیراندیشي  دوست، یا شخص

 دهد.  شما ارائه  نیكو به  تعبیری  آن

کني،  بیان  برادرانت  را به  یعني: اگر خوابت «انديشند مي  تو نيرنگي  در حق  گاه آن  كه»

  دهند وبنابراین، تو را به  نبری، سازمان پي  آن  تو به  که  پنهاني  تو نیرنگي  دا در بارهمبا

  و چه « آشكار است  دشمني  آدمي  براي  زيرا شيطان»رسانند   هالکت  حسد به  انگیزه

را بر   قطعا او برادرانت پس  کند! مي  را اعالن  خود با انسان  دشمني  که  دشمني  بزرگ

 . واخواهد داشت  نیرنگ  این

 

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

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  
با  تو را  پروردگارت  که  گونه  یعني: همان «گزيند تو را بر مي  پروردگارت  و اينچنين»

 گزیند و بر مي  نبوت  به  سایر بندگانتو را بر   برگزید، همچنین  خواب  این  نمایاندن

  خواب در  را که  ای آسماني  اجرام  که گرداند چنان مي  و مطیع  رام  را برایت  برادرانت

  و به»  واداشت  انحنا و تعظیم  سجده  به  کرد و آنها را در پیشگاهت  رام  دیدی، برایت
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را بر تو   نعمتش آموزد و مي»  خوابیعني: تعبیر و تفسیر «  االحاديث  تأويل  تو از علم

  فراهم  دو ـ برایت را ـ هر  و پادشاهي  و نبوت «كند مي  تمام  يعقوب  و بر خاندان

هر دو وجود دارد.   آخرت دو نعمت، خیر دنیا و  این  در اجتماع  شک  بدون  آورد که مي

  این  است، بر همه  دهنمایان  تو در خواب  به خداوند  که  رؤیایي  این  که  بدان  پس

  تمام  بر پدرانت»خود را   نعمت یعني: «را  قبال آن  كه  گونه همان»کند  مي  داللت  معاني

  برگزید و او را به  نبوتش  داد، به  نجات  او را از آتش خداوند  که « ابراهيم ;كرد

او را   ند متعالقولي: خداو  به  که«  واسحاق»  مفتخر ساخت  خویش  اللهي خلیل  موهبت

و موحد پدید آورد. از   پاکیزه  و تباری  نسل دو بزرگوار،  برگزید و از این  نبوت  نیز به

)جد   )جد(، و بر پدر پدر بزرگ  بر پدربزرگ  گاهي پدر  اسم  شود که مي  دانسته  آیه  این

  که  کساني  هو ب  خویش  خلق  به « داناست همانا پروردگار تو » شود مي  جد( نیز اطالق

باید   که  کارها را چنان  خویش؛ پس  در صنع « است  حكيم»هستند   گزینش  سزاوار این

 دهد. مي  سامان

 

 چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  
 این  که « هاست نشانه  پرسندگان  براي  و برادرانش  وسفي  در سرگذشت  راستي  به»

 کند. مي  داللت صمحمد  حضرت  بر نبوت  و از جمله  از حقایق  ها بر بسیاری نشانه 

  آمده  سوره  این  نزول  در سبب  وارده  از روایات  بودند زیرا در یكي  پرسندگان؛ یهودیان

  داستان  درباره  از ایشان  یهودیان  بودند که  هنوز در مكه صخدا  است: رسول

  سرگذشت از  که  یا کساني  کتاب  از اهل  احدی  کردند و در مكه  سؤال  یوسف

  سوره خداوند  بود که  حالي  باشند وجود نداشت، در چنین  داشته  ای آگاهي ‡انبیا

 فرمود.  نازل ص حضرت  بر آن  یكباره  را به»  یوسف»

  نزد آن ،» یهودی  بستانه»  از یهود مشهور به  مردی  کند که مي  روایت جابر  همچنین

دید خبر   درخواب  یوسف  که  مرا از ستارگاني محمد!  یآمد و گفت: ا ص حضرت

و در   کرده  سكوت ساعتي صخدا  گوید: رسول مي  ؟ راوی آنها چیست  نامهای  که  ده

  آن  را از نامهای  ایشان فرود آمد و  اثنا جبرئیل  نگفتند، در این  چیزی  وی  پاسخ
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اگر » او فرمودند:  و به  فرستاده  یهودی  آن  الدنب  به  ایشان  گاه با خبر ساخت، آن  ستارگان

فرمودند:  ! گفت: آری  بستانه» ؟ آوری مي  کنم، ایمان  آگاه  ستارگان  آن  تو را از نامهای  من

وثاب، عمودان،   از: جریان، طارق، ذیال، ذوالكنفات، قابس  است  آنها عبارت  نامهای»

آنها   نامهای !هللوا  گفت: آری  . یهودی»ورمصبح، ضروح، ذوالفرغ، ضیاء و ن  فلیق

نامهای: یهوذا،   بودند، به  تن  نیز یازده  یوسف  برشمردید. برادران  که  هاست همین

تن، از   یازده  این  روبیل، شمعون، الوی، ربالون، یشجر، دینه، دان، نفتالي، جاد و آشر که

با   یعقوب درگذشت،» لیا»  ونبودند و چ  دنیا آمده  به  یعقوب  دختر خاله» لیا»

 آورد. دنیا  را به  و یوسف  کرد و او بنیامین  ازدواج»  راحیل»  خواهر وی

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  
از ما  نزد پدر ما»  بنیامین « و برادرش  گفتند: يوسف»  یوسف  برادران « كه هنگامي»

نیز  خود  که خواندند در حالي  را برادر یوسف  فقط بنیامین «رندت داشتني  دوست

بود، اما   وی ( )پدر و مادری  برادر اعیاني  بنیامین  رو که  بودند، از آن  وی  برادران  همگي

  به « هستيم نيرومند  ما جمعي  كه حالي در»بودند   ( وی )پدری  عالتي  برادران  ایشان

و   قوی  جمعي ما  که . یعني: درحالي تن  نفر تا ده  از یک  بیش  تاس  عصبه: جمعي  قولي

هستند بر   خردسال  کودکاني  را که  دو تن  پدر ما آن  نیرومند هستیم، دیگر چگونه

  آن  دادن  با ترجیح « است آشكاري  ا پدر  ما در خطايقطع»دهد  مي  ما ترجیح  همگي

 ما.  به  التفاتي دو بر ما و بي 

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳ 
 گفت؛ با  از برادان  یعني: یكي «بيندازيد  سرزميني  را بكشيد يا او را به  يوسف»

  در سرزمیني  وی  یا کشتن، یا افگندن ;دهید  از دو کار را باید انجام  یكي  یوسف

دادند   رأی  وی  کشتن  به  . یا برخينشود  گرفته  سراغي  از وی  که  و دور از آبادی  گمنام

  معطوف شما  فقط به  پدرتان  تا توجه»  سرزمیني  در چنان  وی  افگندن  دیگر به  و برخي

شما   فقط به شود، شما مي  از آن  و خالص  صورت، پدر صاف  یعني: در آن «گردد
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از   یعني: پس « آن از  و پس»دارد  مي  دوست  و تمام  کمال  پردازد و شما را به مي

  . یا مردمي از پدرتان و فرمانبرداری  در امور دین« درستكار شويد  مردمي»  یوسف

  و صفا و شایستگي  عشرت  کننده  مخدوش  عامل  چرا که  شوید در امور دنیایتان  شایسته

  برطرف  با غیبتش  عامل ا این و قطع  است  یوسف  شما در دنیا، همانا حسد به

 .شود مي

از   قبل گونه، آنان  بدین»گوید:  مي  ﴾ڻ  ڻ  ڻ ں  ڻ ﴿کثیر در تفسیر:  ابن

 ».کردند  توبه  گناه، نیت  ارتكاب

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ                ڭ  ڭ  
را در  او  را نكشيد بلكه  يوسف»بود » یهوذا» قولي: او  به«  گفت  از ميانشان  اي گوينده»

نیفتد. و   بر وی  دیدگان  بیندازید که  الجب: در قعر چاه  غیابت «بيندازيد  چاه  نهانگاه

او را   گاه آن «برگيرند او را  از مسافران  تا برخي»بود   المقدس بیت  در سرزمین  چاه  این

و   پنهان  نو از دید آشنایا پدر  از چشم  که طوری  وگور ببرند، به گم  سرزمیني  با خود به

  عمل  من  مشورت  این  به  یعني: اگر در کار یوسف «ايد اگر كننده»بماند   گمنام

»  نبي»  آنان  که  است  آن بر  دلیل  یوسف  برادران  از سوی  توطئه  این  کنید. طرح مي

اند،  نبوده  نبي  یوسف  برادران  نظر که  در تأیید این  اسحق  اند. محمدبن نبوده

  و نافرماني  رحم، عقوق  قطع  که  شدند، کاری  همداستان  بزرگ  بر کاری  آنان» گوید: مي

او و پدر   میان  افگندن  و جدایي  گناه بي و  کوچک  بر طفلي  و رحم  رأفت  پدر، قلت

  بر ایشان بود ـ خداوند  یكجا گرد آورده  را همه  رعایتش  و قابل  محبوب، کهنسال

وجود   دلیلي  هیچ  یوسف  برادران  بر نبوت  که بدان» گوید: کثیر نیز مي ابن». بیامرزد

 ».ندارد

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
 پدر!  گفتند: اي»شدند، نزد پدر رفتند و   همداستان  در چاه  وی  بر افگندن  که  گاه و آن

 خاطر عالقه به  یعقوب « انيد نمي  امين  ما را بر يوسف  كه  تاس  شده  تو را چه
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 بفرستد و  او را با برادرانش  بود که  سنگین  داشت، بر وی  یوسف  به  که  فراواني 

  آنان  . گویي داشت  وی  بر جان  آنان  از جانب  شد که مي  ناشي  خود از ترسي  شاید این

اما او  بودند،  شده  با خودشان  یوسف  آمدن  بیرون  خواهان  قبال نیز از یعقوب

کردند   وی را از  سؤال  داشتند، این  از موضوع  که  ای پیشینه  حاال با آن  بود. پس  نپذیرفته

  کوشیم مي  اش نگهداری و در حفظ و « او هستيم  ما خيرخواه  كه  در حالي»و افزودند: 

 ؟. نزد تو برگردانیم  و عافیت  سالمت  تا او را به

 

 ى      ائ  ائ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
  شود و میوه  ها، سرگرم و بخرامد در چمن «تا بگردد  ما بفرست  فردا او را همراه»

 ما و»  است  و سرگرمي  شادماني  فقط برای  که  مباحي  از بازیهای «كند  و بازي»بخورد 

 برسد.  آسیبي  وی  به  که از این « او را نگهبانيم  خوبي  به

 

 ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
 ترتیب،  این  به «كند مي  مرا اندوهگين  او را ببريد، سخت  كه گفت: اين»  یعقوب

  که  ای و نگراني  دارد و از بیم  یوسف  به  که  از فرط محبتي  خبر داد که  ایشان  به

 گرگ  كه از آن  ترسم و مي»شود  مي  غمگین  وی  کند، از غیبت مي  احساس  وی  برجان

 و بازی، یا  گردش  به  بودنتان  مشغول  سبب به« باشيد  او را بخورد و شما از او غافل 

  سخن این  قولي: یعقوب  . به اش داری حفظ و نگه  به  و عنایتتان  اهتمام  عدم  سبب به

  ودر واقع  گفت  داشت  یوسف  بر جان  خود آنان  از ناحیه  که  ای و نگراني  را از بیم

مقصود او   نبود ـ پس بیش  تعبیر کنایي  بخورد(، یک  او را گرگ  ترسم که: )مي  جمله  این

  خیز بود پس  گرگ  سرزمین، سرزمیني  دیگر: آن  قولي  بودند. به  ، خود برادران» گرگ»از

 . خود است  حقیقي  معنای  تعبیر به  این
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 ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ       حئ  مئ  
 گرگ  و بر دفع « نيرومند هستيم  ما گروهي  كه او را بخورد، با اين  گفتند: اگر گرگ»

کار   ترین لخاسرون: اگر بر ساده «بود  ا زيانكار خواهيمما قطع  صورت  در آن»  تواناییم 

و عجز   صورت، از فرط ضعف  قادر نباشیم، در آن  است  پسربچه  از یک  داری نگه  که

  منتفي مشروط  انتفای  سبب ود لذا شرط بهب  خواهیم  مقدار و نابود شونده بي  مردمي

 او را از نزد ما برباید.  گرگ  که  نیستیم  عرضه قدر بي  است، یعني: ما آن

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

 ٿ  
  هم خود را با  و عزم «شدند  استانو همد»  از نزد یعقوب «او را بردند  وقتي  پس»

در »  الجب  غیابه» کردند. تفسیر  چنین« بگذارند  چاه  او را در نهانگاه  كه» ;کردند  جزم

منظور   به « كرديم  وحي»  یوسف  سوی یعني: به «او  سوي  و به»  ( گذشت12)  آیه

  بود که  خردسالي  ر بچهاو پس  که چرا  وی  به  دادن  و آرامش  وی  وحشت  کردن  برطرف

  شده  بیگانه  و عاطفه  از رحم  که  سختي  ـ با دلهای  از برادرانش  هم  مرد جفاجو ـ آن  ده

  شده  بودند تا هر طوری  آورده  تاخت  وی بود، بر  بربسته  از آنها رخت  و مهر و رأفت

  كارشان  را از اين  طعا آنانق  كه»  کردیم  او وحي به ! خود بردارند. آری  او را از سر راه

و   را از چون  برادرانت  خویش  نجات یعني: سرانجام، بعد از « ساخت  با خبر خواهي

در   که نمود. چنان  خواهي  دادند، با خبر و آگاه  تو سازمان  در حق  که  ای توطئه  چند این

  خرید آذوقه  برای  ایشان  که  هنگامي  برادرانش  به  خطاب  یوسف  ( سخنان89)  آیه

در   گشته گم  او دیگر یوسف  که شود، بعد از آن مي  روند، مطرح مي مصر  به  نزد وی

  خواهي  را آگاه  آنان ! . آری مصر است  های گنجینه  تمام  متولي  بلكه  نیست  چاه  نهانگاه

آنهارا   زودی  به»گوید:  مي  در تفسیر آن  عباس ابن «دانند نمي  كه  در حالي» ساخت 

 شناسند زیرا تو را نمي  که  ساخت  خواهي  آگاه  با تو کردند، درحالي  که  کاری  ازاین

در  ».روبرو شوند  با تو در مسند پادشاهي  روزی  رسد که نمي  آنها هم  خیال  اصال به

ند، کرد  اهانت  وی  را زدند و به  یوسف  که بعد از آن  است: برادران  آمده  روایات
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  نیمه  دلو به  گذاشتند و چون  او را در دلو چاه  سپس  کشیده  بیرون  را از تنش  پیراهنش

افتاد،   در آب  افگندند تا بمیرد. یوسف  با دلو در چاه  گونه رسید، او را همان  چاه

  به  لشاند  که این  گمان  زدند، او به  بر او بانگ  هنگام  برد، در این  پناه  ای صخره  به  سپس

داد، اما   اند، پاسخ آمده  و شفقت  بر سر رحم  وی  به  و نسبت  است  سوخته  وی  حال

  نابودش  پاك  بیندازند که  را بروی  ای خواستند تا صخره  بود زیرا آنان  بر عكس  قضیه

در   یوسف  به خداوند» گوید: مي  . نسفي کار بازداشت  را از این  کند، اما یهوذا ایشان

 ».فرستاد  وحي  : در کودکي عیسي و  یحیي  به  که فرستاد چنان  وحي  کودکي

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  
  ساختگي  های با گریه  شب  یعني: در تاریكي «نزد پدر خود آمدند  گريان  و شامگاهان»

  نیرنگ غدر و  خود ساخته  دروغ  ها را پشتوانه گریه  آمدند تا این  نزد یعقوب

بعد از » گوید: مي  بپوشانند. اعمش  آن  از تزویر بر روی  دهند و نقابي  را رونق  یشخو

 ». نكن  راتصدیق  گریاني  شخص  ، هیچ یوسف  برادران  از داستان  آگاهي

 

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

 چ  چ   چ  
اسب   دویدن، یا مسابقه  یعني: مسابقه « دهيم  همسابق  كه  ما رفتيم پدر!  گفتند: اي»

»  رهان»و تیراندازی،  مسابقه»  نضال»گوید: مي  . ازهری تیراندازی  سواری، یا مسابقه 

  که  است  گفتني . است  هر دو معني  جامع»  نستبق»  و کلمه  است  سواری  اسب  مسابقه

  را پيش  و يوسف»  است  بوده  جنگي  مهارتهای  و آموزش  مسابقه، تمرین  از آن  هدف

تو   خورد ولي او را  گرگ  گاه آن»کند   تا از آنها حفاظت « بوديم  خود گذاشته  كاالي

و   مادر قلب  که این  علت  آوردیم، به  پیش  که  عذری  در این « ما نيستي  باوردارنده

در نزد  «چند هر»  داری  یوسف  به  که  وافری  محبت  سبب  و به  هستیم  متهم  نهانت

 «. راستگو باشيم»امر   تو، یا در واقع
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چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  

 ک  گ  
  پیراهن  را کشته  برادران، گوسفندی «آوردند  دروغين  خوني  به  را آغشته  و پيراهنش»

  کنند. پس  را پاره  پیراهنش  دند کهکر  آغشتند، اما فراموش  آن  خون  را به  یوسف

  بوده  فرزانه شما هشیار و  ادعایي  گرگ  قدر این  گفت: چه  آنان  به  خطاب  یعقوب

شما   هاي نفس  بلكه نه »! کند! نمي  را پاره  خورد، اما پیراهنش را مي  یوسف  که  است

شما   و دل  چشم  یعني: در پیش «شما  براي»دادید   انجام  با برادرتان  که «بد را  كاري

از   که  است  آمده شریف   در حدیث « است  جميل  صبري  كار من  پس  است  آراسته»

با خود   که  صبری» فرمودند:  ؟ ایشان چیست  پرسیدند: صبر جمیل صخدا  رسول

: از او یعني» شود مي  طلبیده و از خدا مدد». »باشد  نداشته  همراه  به  ای و گالیه  شكایت

و برمال   از او بر آشكار کردن یعني:» کنید مي  توصیف  بر آنچه»  طلبم مي  مدد و یاری

  شما وصف  که  آنچه  او بر تحمل . یا از طلبم اظهار کردید، مدد مي  که  دروغي  ساختن

 . طلبم کنید، مدد مي مي

 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 ۀ  ہ  
یعني:  « كارواني و»دهد:  خبر مي  در قعر چاه  یوسف  از حال  خداوند متعال  سپس

وارد:  «فرستادند وارد خود را  آمد پس»مصر بود   عازم  از شام  که  همسفری  گروه

یعني:  « را انداخت  دلوش  پس»آورد  مي  آشامیدني  آب  گروه  برای  که  است  سقایي

  آویخت  را در ریسمان خود  یوسف  هنگام  بكشد، در این  تا آب افگند  چاه  را به  دلوش

  يك  باد، اين  مژده  گفت» را دید  یوسف  آب  جای  سقا دلو را باال کشید، به  و چون

ساختند،   و او را پنهان»داد   همسفرش  یاران  خود، یا به  را یا به  مژده  این « پسر است

را   پسری  چنین  از چاه  راکه  موضوع  مسافر، این  نیانیعني: کاروا « دانسته  كااليي

اند تا او را در مصر  ما داده  به پسر را  این  آب  این  و گفتند: مالكان  داشته  اند، پنهان یافته

  او را گرفته  مبادا برادرانش  که  آن  کرد، از بیم  سكوت  هم  . یوسف بفروشیم  برایشان
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  برادران» گوید: مي ژ ں  ڻژ در تفسیر    عباس ما ابنبرسانند. ا  قتل  و به

و   است  او برادرشان  نگفتند که  کاروانیان  داشتند و به  را پنهان  راز کار وی  یوسف

  را پنهان  رسانند، راز کار خویش  قتل او را به  برادران  که آن  نیز از بیم  یوسف

بار و از  محنت  اعمال  از این  یوسف با «دندكر مي  آنچه  و خدا دانا بود به»».  داشت

 او  که بودند درحالي  افگنده  ـ او را در آن  رساندنش  فروش  ـ با به  که  و ابتذالي  ستم

  حال  ساختن  بر دگرگون خداوند  بود. البته»  الكریم ابن  الكریم ابن  الكریم ابن  کریم»

 . داشت  نهفته  کار، حكمتي  اما در اینتوانا بود،   بال از وی  این  و دفع  وی

 

 ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 و  کاروان  آن  یعني: رئیس «چند ـ فروختند  ناچيز ـ درهمي  بهايي  و او را به»

  برادران  که  است  قولي: مراد این  فروختند. به  اندك  بهایي  او را در مصر به  همراهانش

  وضع در  که  ای برده  کمتر از بهای  بهایي  به ژہہ  ژاو را فروختند   یوسف

  درهم بیست  او را به» گوید: مي مسعود او بود. ابن  و وضع  حال  همچون  و حالي

دهد و  مي  او را فروختند، ترجیح  یوسف  برادران  را که  قول  کثیر این ابن». فروختند

  وی  به  ای عالقه  که «بودند  رغبتان ز بيا  يوسف  و در باب»است:   عبارت  او این  دلیل

  یوسف  یافتن از  کاروانیان» گوید: کثیر مي دادند. ابن نمي  وی  به  و اهمیتي  نداشته

  مناسب  بهایي  او را به  مند شدند که عالقه  خاطر آن  او به  و به  شده  بسیار شادمان

 ».بودند  برادر یوسف  همان  رغبتان بي  این  بفروشند. پس

 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 ۆئ    ۆئ  ۈئ  
 دار امر عهده  او عزیز مصر بود که «بود  را خريده  يوسف  مصر كه  از اهل  كس و آن»

 او  و به  همسرم  ای «دار  گراميگفت: او را   همسرش  به»بود   آن  های انبارها و گنجینه
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  به شايد»  وی  نیكو به  لباسي  و پوشاندن  پاکیزه  غذایي  کن، با دادن  رسیدگي  خوبي  به

  اویي از همچو  ما را که  از کارها و نیازهای  یعني: شاید او برخي «ما سود بخشد  حال

  فرزندی  یعني: او را به « كنيماختيار   فرزندي  يا او را به»کند   است، بر آورده  ساخته

 . گردانیم  و فرزند خویش  برگزیده

  و از وی بود  داشت، عقیم  وزارت  مصر پست  نزد پادشاه  اند: عزیز مصر که گفته  راویان

  نام» گوید: مي  عباس ابن».  ملک»  یعني  عربي  زبان  آمد. عزیز: به دنیا نمي  به  فرزندی

  شخصي  وقت  در آن مصر  بود و شاه»  راعیل» یا» زلیخا» مسرشه  و نام» قطفیر»  وی

آورد   ایمان  یوسف  نبوت ا به بعد  که»  عمالقه»  از قوم» ولید» فرزند»  ریان»  نام بود به

را در   عزیز مصر یوسف  هک  است شده   روایت».  درگذشت  یوسف  و در حیات

مصر در   پادشاه  کرد و ریان  زندگي  رمنزلشد  سال  خرید، او سیزده  اش سالگي  هفده

  سالگي  القدر در صدوبیست پیامبر جلیل  آن برگزید و  وزارت  او را به  اش سالگي  سي

 . یافت  وفات

 از چنگ  یوسف  دادن  گذشت؛ از نجات  آنچه  به  است  اشاره « گونه و بدين»

  که تا بدانجا  عزیز مصر بر وی  دل  اختنس  و مهربان  از چاه  وی  آوردن  برادرانش، بیرون 

 مكنت  سرزمين  را در آن  ما يوسف»فرماید:  مي  که رسید چنان  و مكنت  جاه  به

 «را  احاديث  او تأويل  به  و تا بياموزيم»  دادیم  فرمان  و او را بر امر و نهي « بخشيديم 

  روی  گونه یعني: کارها همان « تواناست  و خدا بر كار خويش»یعني: تعبیر خوابها را 

کار  تدبیرها به آن،  خالف  در جهت  چند مردم بخواهد، هر  سبحان  خدای  دهد که مي

دانند  و نمي  تواناست  بر کار خویش خداوند  که «دانند نمي  اكثر مردم  ولي»بندند 

 منكرانند. و  اکثریت، مشرکان  این  که  را در خلقش  وی  حكمت

 

 ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی    ۈئ  ېئ    ېئ 
 و اوج  قوت  کمال  به  رسیدن  اشد: وقت «رسيد  جواني  عنفوان  به  يوسف  و چون»

 قولي:  شود. به مي  شروع  بدن  و فرسودگي  روند کاستي  آن بعد از  که  رشد است 

او  گر:دی  قولي  بود. به  ساله  قولي: هجده  ساله، و به  و سه  سي  وقت  در این  یوسف



9229 

عطا   و علم  او حكمت  به»  وقت  در این ! بود. آری  رسیده  حد بلوغ  به  وقت  در این

و  در دین   بود از دانش  عبارت  و علم  بود از نبوت  عبارت  قولي: حكمت  به « كرديم

که   هر کس  پس « دهيم مي  پاداش  چنين را اين  و نيكوكاران».  تعبیر خواب  دانستن

 گرداند. را نیكو مي  پاداشش  هم  عزوجل  ت، خدایرا نیكو ساخ  عملش 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  

 ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  و شنود كرد تا از او كام  گفت  بود، با يوسف  اش در خانه  يوسف  كه  زني  و آن»

اند ـ زلیخا بود. راودته:  کرده  نقل  ـ بنابرآنچه  مشنا  عزیز مصر بود که  زن او «گيرد

  به  مخصوص  و گاهي  است  و مهرباني  نرمي  به  و طلبیدن  خواستن  معنای  ازمراوده؛ به

بود  در  قولي: در آنجا هفت  به « و درها را بست»  است  و کامجویي  جماع  درخواست

و   بشتاب ! یوسف  یعني: ای « آي  ت: پيشو گف»  بست  از دیگری  را پس  زلیخا یكي  که

 « گفت» فراخواند  خویش  کامجویي  او را به  گونه  ین! بد توام  از آن  بیا که  من  پیش

تو   که  از آنچه استوار،  بردني  پناه  به خدا  به  برم مي  یعني: پناه «هللمعاذ ا»  یوسف

  یعني: چگونه « ساخت مرا نيكو  ست، جايا  من  او آقاي»  خواني فرامي  آن  سوی مرا به

مرا   که  است  من  سرور و موالی عزیز آقا و  شوهرت  که در حالي  بكنم  کاری  با تو چنین

  به  او بود که  زیرا هم  واال بخشیده  منزلتي  من  و به  را نیكو ساخته  داده، جایم  پرورش

و   کرده  خیانت  همسرش  او را در حریم  چگونه  پس دار!  او را گرامي  تو گفت: جایگاه

را با   نیكي  که  یعني: کساني « ا ستمكارانقطع»؟  گویم  اجابت  ات خواسته  تو را در این

 «.شوند رستگار نمي»دهند  مي  پاسخ  بدی
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ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  
 او كرد ـ اگر برهان  نيز آهنگ  كرد و يوسف  وي  آهنگ  زن  آن  و در حقيقت»

  و سرشت  بشری  طبیعت  مقتضای  آنها به  هر یک  پس «بود  را نديده  پروردگارش 

کرد و   معصیت  زلیخا آهنگ» گوید: مي  کردند. ثعلب  و رغبت  میل  دیگری  آفرینش، به

  عملي را  قصدش  لينیز قصد کرد و  مصر بود و یوسف  معصیت  بر ارتكاب

زلیخا   زدن  آهنگ  قولي: یوسف  به».  دو قصد بسیار است  میان  تفاوت  . پس نساخت

  در این  یوسف از سوی خدا  عهد و پیمان  یادآوردن  پروردگار: به  را کرد. برهان

دیگر:   قولي  به نكنند.  او را معصیت  که  عهد گرفته  او از بندگانش  مورد بود که

  را به  سرانگشتش  دید که  را در برابر خود در هیأتي  یعقوب  چهره  یوسف

  یعني: از جانب«  كرديم چنين»داد.  فحشا هشدار مي  و او را از ارتكاب  گزیده  دندان

یاد آورد  را به  خود آید وعهد و پیمان  تا به  دادیم  را نشان  برهاني  یوسف  خود به

را باز »یعني: زنا  «و فحشا»  همسرش عزیز در مورد  به  ي: خیانتیعن « بدي  تا از وي»

  که  است  از کساني  یعني: یوسف « ماست  مخلص  او از بندگان  چرا كه  گردانيم

  در چاه  و او را از افتادن  گردانیده  خالص  خویش  رسالت  او را برای  عزوجل  خدای

 . است  داشته  نگه  معصوم  معصیت

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ڍ   ڌ

 گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  
 و زلیخا هر دو  یعني: یوسف «كردند  ديگر سبقت در بر يك  سوي دو به  و آن»

قصد  و زلیخا  از در را داشت  رفتن  قصد فرار و بیرون  در شتافتند، یوسف  سوی به

  پيراهن  زن  و آن»دارد   بازش  رفتن  و از بیرون  گرفته  سبقت  تا بر وی  را داشت  آن

، او را  یوسف  پیراهن  تا با کشیدن  خواست زلیخا مي «كرد  پاره  را از پشت  يوسف

و »شد   سر پاره  از پشت  یوسف  اثنا پیراهن  در این  باز دارد که  رفتن  از بیرون

زلیخا را در آنجا  عزیز شوهر  هنگام  یعني: در این «يافتند  دروازه  را نزديك  شوهر زن
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قصد   كه  كسي  جزاي»عزیز   زن « گفت»  در اینجا شوهر است» سید: آقا» یافتند. مراد از

تا بر   گفت  مكر و نیرنگ  را از روی  سخن  زلیخا این «؟ چيست  تو كرده  زن  به  بدي

  نسبت  یوسف  بد را به قصد  این  بود که  سان کند. بدین  پوشي  قصد بد خود پرده

  كه»  نیست « جز اين»  تو کرده  زن  به  قصد بدی  که  کسي  کرد: جزای  داد و اضافه

  که این  انتقام  تا به  خواست زلیخا  ترتیب  این  به «شود  دردناك  يا دچار عذابي  زنداني

اندازد   زیر تازیانه  فگند یا بها  زندان  کرده، او را به  نافرماني  اش از خواسته  یوسف

کیفر   سزاوار این  یوسف  که  وانمود ساخت  چنین  شوهرش  در ظاهر امر به  ولي

 . است  تجاوز کرده  وی  به  که  او بوده  چرا که  است

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ے    ے  ۓ  
  من  نفس  و شنود كرد تا مرا از محافظت  گفت  با من  ود كهاو ب  گفت: اين  يوسف»

 و من  خواست  و مهر و نیرنگ، کام  با نرمي  از من  تو بود که  زن  یعني: این «كند  غافل

 صحیح «داد  شهادت  زن  آن  از خانواده  و شاهدي»  ام نكرده  قصد بدی  وی  هرگز به 

  در این  که  حدیثي  دلیل  آمد، به  سخن  به  بود که  گهوارهدر   گواه، طفلي  آن  که  است  این 

  سخن  گهواره در  که  چهار طفلي  از جمله  ایشان  که  است  شده  نقل صاز پیامبر  باب

گفت:   بود که  این  وی  اند. و شهادت را ذکر کرده  شاهد یوسف  هم  اند، یكي گفته

  اين  پس  خورده  چاك» رو  یعني: از پیش «واز جل»  یعني: یوسف «او  اگر پيراهن»

  در این «و»  است  داشته  قصد بدی  وی  در حق  یوسف  که « است  گفته  راست  زن

  خواسته  کام  زلیخا از وی  که  سخنش  این در « است  از دروغگويان  يوسف»  صورت

 . است
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 ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
 در « است  گفته  دروغ  زن  اين  پس  خورده  چاك»  سرش « از پشت  ر پيراهنشو اگ»

 آن  علیه  در ادعایش « است  گويان از راست  و يوسف»  یوسف  خود علیه  ادعای

 . زن 

 

 ائ  ائ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى
 « شده  پاره  از پشت»  فیوس  یعني: پیراهن « پيراهنش  كه»عزیز  «ديد  چون  پس»

  ای « شماست از كيد»ماجرا   یعني: این « گفت: اين»و   را دریافت  حقیقت  هنگام  در این

 . است  نیرنگ کید: مكر و « است  شما زنان، بزرگ  همانا نيرنگ  كه»  زنان  گروه

 

 ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  
  اي» گفت:  یوسف  نشود، به  شایع  مردم  خبر میان  نای  که آن  برای  شوهرش  گاه آن

  مردم  میان نگو تا خبر  سخن  دار و از آن  را پوشیده  ماجرا و آن « ! درگذر از اين يوسف

بخواه،   آمرزش»  است  داده  از تو روی  که «خود  گناه  زن، براي  و تو اي»نشود   شایع

بود   گونه عمد. بدین قصد و  به « اي بوده  خطاكاراناز »کار   این  سبب  به «تو  گمان بي

نداشت، یا او   دیني  غیرت  که این  دلیل  برخورد کرد، یا به  نرمي  به  عزیز با همسرش  که

 شمرد. کند، معذور  شكیبایي  آن بر  توانست نمي  که  را در امری

 

جت  حت    ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب

 خت  مت   
زبانها  عزیز، خبر بر سر  خواسته  یعني: برخالف «گفتند»مصر  «چند در شهر  و زناني»

  متولي  و زن  زندانبان  نانوا، زن  ساقي، زن  حاجب، زن  قولي: زن  به  چند که  افتاد و زناني

اورا از حفظ خواهد تا  مي  خود كام  عزيز از غالم  زن»بودند، گفتند:   شاه  چهارپایان

 یعني: محبت « است  گرفته  جاي  او در دلش  كند، همانا محبت  غافل  وي  نفس
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  آن  قلب: غالف  . شغاف است  و او را بیمار ساخته  کرده  جا خوش  در دلش  یوسف 

رشد   کار از راه  با این  که چرا « بينيم مي  آشكاري  ما او را در گمراهي  راستي به»  است

 . است  شده  و خرد منحرف  عقل  یو اقتضا

 

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  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  
قولي:   به «شنيد» را در مورد خود  آنان  یعني: غیبت «را  مكر آنان»عزیز   زن « چون  پس»

زلیخا را   که  گونه بدین گردند،  نایل  دیدار یوسف  به  طریق  استند تا از اینخو  آنان

» مكر» را  آنان  رو سخن دهد، ازاین  نشان  آنان  را به  آورند تا یوسف  بر سر خشم

  نزد آنان»یافتند زیرا همسر عزیز:   مراد خود نیز دست  مكر به  آنها در این  نامید، البته

بیفتند   دامي  بنگرند و در همان  یوسف  جمال  به  را فراخواند که  یشانتا ا «فرستاد

  مجلسي  آنان  یعني: برای « ساخت  آماده  متكايي  آنان  و براي»  است  افتاده  او در آن  که

 «داد  كاردي  از آنان  هر يك  و به»زنند   تكیه  بر آن  که کرد  آماده  و جایگاههایي  آراست

و   مانند سیب ;کنند  قطعه  بكنند و قطعه  بود، پوست  آورده  برایشان  را که  هایي تا میوه

  زلیخا نیز از کوتاهي  ریزی  برنامه  این «. درآي  بر آنان»  یوسف به « و گفت»  غیره

  داد، باز هم  روی  یوسف  از زلیخا در حق  که  آنچه  با وصف بود زیرا  شوهرش

را  او  زنان  چون  پس»بود   گذاشته  یكجا باقي  و را در منزلد  آن )عزیز(  شوهرش

خود  و بي  مدهوش  مانند یوسف بي  و جمال  از حسن  آنان « يافتندش  ديدند بزرگ

 و»در آمد   لرزه  به  اندامهایشان  یافتند تا بدانجا که  و شگرف  عجیب  را بسي شدند و او

  وحواس  هوش  را دیدند، چنان  یوسف  ایدلرب  حسن  چون «را بريدند  دستانشان

بریدند و  را  میوه، دستانشان  جای به  شدند که  زده و هیجان  داده  خود را از دست

  وگفتند: پاك»بود   مشغول  یوسف  به  دلهایشان  که  نكردند، از بس  درد هم  احساس

دارد   شگرفي  نگیز و جمالا  حیرت  زیبایي  زیرا چنان « زاد نيست  آدمي  خدا، اين  است
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  در سرشت  که « نيست بزرگوار  اي جز فرشته  اين»  است  نشده  دیده  بشری  در هیچ  که

 . است  شده  نهاده  ای العاده برتر و فوق  هایي ایشان، زیبایي  و طبیعت

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    

 ڎ   ڎ  ڈ  
و « بوديد  كرده  او سرزنشم  درباره  كه  است»  نوجواني « همان  ت: اينعزيز گف  زن»

  که  گفت  آنان  به  را هنگامي  سخن  اید. این کرده  مالمت  وی به  و دلباختگي  مرا در عشق

  مفتون  را جملگي  دید و آنان  حاکم  و دلشان  را در چشم  یوسف  و دلربایي  شگفتي

 ! آري»باشد و افزود:   ساخته آنها آشكار  تا عذر خود را برای  افتی  وی  و شیدا و عاشق

  کرد و راه  نافرماني  یعني: از من « داشت  او خود را نگاه  ولي  خواستم  از او كام  من

کار در   کرد تا خود را از این  امتناع  ام خواسته  ردناز برآو  را برگزیده  و پاکدامني  عفت

کرد   ا اعترافصریح  از یوسف  کامخواهي  زلیخا به  بود که  گونه بدیندارد.   نگاه  پناه

 «خواهد شد  نكند، قطعا زنداني دهم  او دستور مي  را به  و اگر آنچه»داد:   و ادامه

ا از و حتم»در افگند   زندانش  به  سرانجام  د کهتنی  خواهم  او نیرنگي  یعني: در حق

و   شود و گرفتار رنج مي  سلب  از وی  نعمت  که آن  سبب  به «خواهد شد  خوارشدگان

 شود. مي  زحمت

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  
مرا از  زن   این  که « زندان پروردگارا!»  با پروردگار سبحان  کنان مناجات « گفت  يوسف»

 «خوانند مي  آن  سوي مرا به  از آنچه  تر است داشتني  دوست  من  براي»دهد  مي  بیم  آن

برد،  مي  میان را از  خیر دنیا و آخرت  که  بزرگي  و در معصیت  دهم  را انجام  تا آن

  وقتي» آید: مي  بعدی  در آیات  که  زنان  به  پادشاه  سخن  از این  تعبیر و هم  . از این درافتم

دیگر نیز   زنان  آید که برمي  چنین» داشتید؟  منظوری  هخواستید، چ مي  کام  از یوسف

و »بودند   خود خوانده  سوی به را  بودند، یوسف  آمده  هم زلیخا گرد  در محفل  که

و   مخالفت  و مرا به « بازنداري  از من»  تسلیم  به  در بر انگیختنم «را  آنان  اگر نيرنگ
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و  «گرويد  خواهم  آنان  سوي به  البته»  نگرداني  مصمم  آنان  خواسته  از اجابت  سرپیچي

  یعني: از کساني «شد  خواهم  نادانان  و از جمله»  گشت  خواهم  آنان  و دلباخته  مشتاق

  یوسف  بود که  گونه شوند. بدین مي  را مرتكب  و نادانان  کار جهال  شد که  خواهم

  شد و از در افتادن  و سنگین  بال بر او گران  که  گاه التجا کرد، آن  عزوجل  خدای  سوی به

 صخدا  از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  ترسید. در حدیث  بزرگ  در فتنه
دهد،  مي  جای  خویش  را در سایه  ایشان  عزوجل  خدای اند که کس  هفت» است:  آمده

او را   بردند که  را نام  مردی  کس  هفت  و از این...»  او نیست  جز سایه  ای سایه  که  روزی

  خدای از  گوید: من خواند، اما او مي خود فرامي  سوی به  و جمال  جاه  صاحب  زني

 . ترسم مي  عزوجل

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ  
 یعني: «را از او بگردانيد  زنان  كرد و نيرنگ  او را اجابت  دعاي  پروردگارش  پس»

 عصمت  در پناه  در معصیت  کرد و او را از افتادن  او لطف  به  روردگار یوسفپ

از   را از او بازداشت، چیزی  نیرنگشان  عزوجل  خدای  که  گاه قرار داد زیرا آن  خویش

را   دعاکنندگان  دعای « همانا او شنواست»او کارگر نیفتاد  در  خواستها و هواهایشان

 . خویش  سوی  به  کنندگان التجا  احوال  به « داناست»

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  
ها را  نشانه  كه  بعد از آن»  درکار یوسف  ای و اندیشه  رأی «آمد  نظرشان  به  سپس»

او را تا   البته  كه»بود   وی  و پاکدامني  بر برائت  دال  را که  هایي یعني: نشانه «ديدند

  افگندن  زندان در به   عزیز و دیگران  رأی ! آری «افگنند  زندان  به»  نامعلوم « مدتي

  هایي شایعه  و به  کرده  خود را جمع  رسوایي  خاطر بود تا بساط این  بدین  یوسف

  زلیخا را به  مردم، برائت  دهند و در قضاوت  بود، پایان  افتاده  مردم  میان  باره  در این  که

  نمودن  زنداني باشد تا با  عزیز خواسته  دارد که  احتمال  همچنان بنشانند.  کرسي

 ایجاد کند.  مانع  و زنش  وی  ، میان یوسف
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  عبارت  قولي  شده، به  بدانها اشاره  آیه  در این  که  یوسف  بر برائت  دال  های نشانه

  مشاهده  ولي خود را.  دستان  زنان  و بریدن  طفل  آن  شده، گواهي  چاك  بود از: پیراهن

  خویش  عشق بر  عزیز همچنان  زلیخا زن  نكرد بلكه  در آنان  تأثیری  ها هیچ نشانه  آن

  به  دستیابي امر  به  از نظر وی  را که  استوار بود و هر چه  خویش  پایدار و بر رأی

اجرا   ا، بهراست  در این  وی  از اقدامات  داد و یكي مي  کرد، انجام مي  کمک  یوسف

 بود.  زندان  به  یوسف  فرستادن  تهدید قبلي  گذاشتن

 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   

 ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
  را به  آنها یوسف  یعني: سرانجام «درآمدند  زندان  به  يوسف  همراه  و دو جوان»

  روایتي  به  شدند که  افگنده  زندان  ( به دو برده  )یعني  نداختند و با او دو جوانا  زندان

را   یوسف  چون  دو غالم  بود، آن  وی  ساقي  و دیگری  ملک  از آنها نانوای  یكي

  ملک  در غذای دیگر یک  دو با همدستي  قولي: آن  یافتند. به  و الفت  او انس  دیدند به

غذا را نخور   گفت: این  پادشاه  شد و به  کار پشیمان  از این  ساقي  سپس ریختند،  سمي

  و دانشش  علم  به  راجع  یوسف دو از  گوید: آن مي  جریر طبری . ابن است  مسموم  که

  دیده  که  خوابهایي  درباره  از وی  گاه آن . دانم را مي  تعبیر خواب  پرسیدند، گفت: من

  دو گفت: من  از آن  يكي»کند:  مي  حكایت  خداوند متعال  که د چنانکردن  بودند، سؤال

  برای  که  دیدم  یعني: در خواب « فشارم مي انگور  كه  ديدم  خواب  را به  خويشتن

  خويشتن  گفت: من»نانوا   غالم  یعني: آن « ديگري و»  فشارم شراب، انگور مي  ساختن

خورند. ما  مي  از آن  پرندگان  كه  ام را برداشته  ناني  سرم  روي  كه  ديدم  خواب  را به

همانا ما تو »  کردیم  بر تو حكایت  که  خوابهایي یعني: از تعبیر « كن  آگاه  را از تعبير آن

تعبیر   نیكویي  را به  خواب  که  یابیم مي  از کساني یعني: تو را « بينيم مي  را از نيكوكاران

 . یابیم مي  زندانیان با  نیكوکارانکنند، یا تو را از  مي
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ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    مب  

 ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   
 روز و  در همین «آورند  شما نمي  شويد براي مي  داده  روزي  را كه  گفت: غذايي»

شماخبر   به»  آن  و کیفیت  ماهیت  ي: بیانیعن « از تعبير آن  من  كه مگر آن» دیگر  روزهای

  آن  غذا یا چگونگي  آن  که  از آن  یعني: پیش «شما برسد  به  كه از آن  دهم، پيش مي

  آنچه شما از است: )و به  عیسي  سخن  نظیر این  یوسف  سخن  شما برسد. این به

  به  جوان دو  آن  را به  سخن  این  یوسف». 19 عمران/  آل( » دهم مي خورید، خبر مي

کفر از   وترك خداوند  به  ا در مورد ایمانبعد  که  دعوتي  به  تا آنان  خاطر گفت این

گردد لذا   در آنان  وی  نفوذ دعوت  برای  ای خود، زمینه  کند، منقاد گردند و این مي  آنان

 دهد. مراد از: خبر مي  باز غی خداوند  اذن  و به  است  نبوت  بیت  او از اهل  بدانند که

یا   پادشاه  از سوی  بود که  ازغذایي  عبارت ;»شوید مي  داده  روزی  که  :غذایي  ترزقانه»

  من  به  پروردگارم  كه  است  چيزهايي از»  تعبیر خواب « اين»رسید  آنها مي  به  دیگران

  از باب  و نه  و کاهني  بیني  فال  ازباب  نه  این  . پس و الهام  وحي  از راه « است  آموخته

آورند  نمي  خدا ايمان  به  را كه  قومي آيين  همانا من»  است  گویي و غیب  شناسي ستاره

 «. ام رها كرده»مصر و غیر او را   فرمانروای و آیین  یعني: کیش «هستند  و منكر آخرت

  خودش تا از  یز استجا  فرد ناشناس  برای  که  است  بر آن  دلیل  یوسف  بیان  این

 شود.  گرفته  شود و از او بهره  شناخته  که این  کند برای  توصیف

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ        ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  
  عزوجل  خدای  به  آوردن  بر ایمان  زندانیش  دو رفیق  منظور ترغیب  به  یوسف  گاه آن

آنها را پدر   هرسه « ام كرده  را پيروي  و يعقوب  اسحق و  ابراهيم  پدرانم  و آيين»افزود: 

آیه،   همین  به  استدالل با  عباس ابن  که چنان  است  نیز پدر انسان  نامید زیرا پدربزرگ

  اوار نيستما سز  براي»بود   قایل  پدر در ارث  همچون  سهمي»  جد: پدربزرگ»  برای

از   و پدرانم  من  که ‡انبیا  ما گروه  یعني: برای « خدا گردانيم  را شريك  چيزي  كه
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و از  «خدا  از فضل»و توحید   ایمان « اين»  نیست  درست  آوردن  هستیم، شرك  آنان

  متضمن  که  است، نبوتي  داده در ما قرار  که  نبوتي  سبب  به « بر ماست»  وی  لطف

 « بر مردم»  خداست  توحید، از فضل و  ایمان  این  همچنان «و»  است  از معاصي  عصمت

  سوی را به  تا آنان  برانگیخته  سویشان را به ‡ خاطر پیامبران  همین  ا، بهعموم

  بيشتر مردم  ولي»نمایند   بیان  را برایشان  حق و روش  کنند و راه  راهنمایي  پروردگارشان

 ورزند. مي  او شرك  لذا به  را در برابر نعمتهایش  حانسب  خدای «كنند نمي  سپاسگزاري

 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        

 کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
  دین  سوی را به  دو جوان  آن  یوسف  که  رسیده  آن  توق  فوق، اینک  و بعد از مقدمه

  خداوند يگانه بهترند يا  پراكنده  زندانيم، آيا معبودان  رفيق دو  اي»نماید:   دعوت  حق

  در تعداد، برای  جداگانه و  در صفات  در ذات، مختلف  پراکنده  یعني: آیا خدایان «قهار؟

  است  متفرد و یگانه  خویش  و صفات  در ذات  که  قيمعبود بر ح  شما بهترند، یا خدای

  بر وی  ای کننده غلبه  هیچ  که  مقتدری قهار  نیست، خدای  همتا و شریكي  هیچ  و برایش

  که  قولي: هنگامي  عناد ورزد؟ به  وی تواند با نمي  معاندی  شود و هیچ نمي  غالب

دو،   کرد، در برابر آن مي  عرضه  د خویشبن هم دو  آن  را به  الهي  دعوت  این  یوسف

جز   تعالي باري  جاي  شما به»رو افزود:  پرستیدند، از این آنها رامي  که  قرارداشت  بتاني

  آنها را نامگذاري  شما و پدرانتان  پرستيد كه چند را نمي»  مسمای بي « نامهاي

دروغین،   و خالي  خشک  نامهای  آنها بجز همین  برای  که  درحالي از نزد خود، «ايد كرده

شنوند  مي  نه  هستند که  اسمي، جماداتي  خدایان  زیرا این  نیست  الوهیت از  چیز دیگری

  این  یعني: بر حقانیت «خدا بر آنها»  زیاني  رسانند و نه مي  سودی  بینند، نه مي  و نه

کند  آنها داللت  ر صحتب  که  و دلیلي  یعني: حجت « برهاني  گونه هيچ»ها  نامگذاری

  دیگری  کس یعني: جز خدا « خدا نيست  جز براي  است، فرمانروايي  نكرده  نازل»
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  مستحق و فقط خود او «جز او را نپرستيد  كه  دستور داده»  نیست  فرمانروا و حاکم

 « است  قيم  دين»  پرستش  به  وی  ساختن  مخصوص « اين»  غیر وی  نه  است  پرستش

فقط   را که  حقیقت  این «دانند نمي  بيشتر مردم  ولي»  است  و درست  مستقیم  ي: دینیعن

 . است  مستقیم  راه، راه  و این  درست  دین، دین  این

  ترین حكیمانه آمد، با  پیش  در زندان  برایش  که  از فرصتي  یوسف  بود که  چنین

  تدرج  روش  آنان در برابر  که  سان بدین کرد،  استفاده  دعوتش  کردن  عرضه  برای  شیوه

را بر   توحید و یكتاپرستي  کار گرفت، یعني: اوال برتری را به  حجت  و الزام  در دعوت

الوهیت،   برای  شان اسمي  خدایان شایستگي   ا: بر عدمکرد، ثانی  بیان  برایشان  تعدد خدایان

و   رسایي  را در کمال  راستین  و حقیقت  حق  و خالصه  ا: متننمود و ثالث  اقامه  برهان

 کرد.  عرضه  آنان  ایجاز به

 فرمود:   دو پرداخته  آن  تعبیر خواب  به  گاه آن

 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  ھ  

 ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  
 خود باده  موالي  به»  بوده  پادشاه  ساقي  که «از شما  زندانيم، اما يكي  دو رفيق  اي»

سقایي   شغل  همان  بار دیگر به ! ساقي  گفت: اما تو ای  یوسف  گویي «نوشاند مي 

  خواند و از زندان فرامي  دربار خویش  تو را مجددا به  و پادشاه  گردی برمي  خویش 

شود  مي  دار آويخته  به»بود   پادشاه  نانوای  که «ديگر  و اما آن»کند  مي  آزادت

  حمل  نان  بر سرش  که  تعبیر خوابش  است  و این «خورند از سر او مي  رندگانوپ

  آمده مسعود از ابن  نقل  از تفاسیر به  خورند. در بعضي مي  از آن  و پرندگان کند مي

  خوابهایي  را تعبیر کرد، گفتند: ما اصال چنین  آنان  خواب  یوسف  که است: بعد از آن

  اما یوسف . بیازماییم  را در تعبیر خواب  مهارتت  خواستیم فقط مي  كهبل  بودیم  ندیده

 « است  شده  جويا شديد، فيصله  از من  شما دو تن  كه  امري»فرمود:   در پاسخشان

  واقعیت  و به  یافت خواهد  شما کردم، تحقق  فرضي  از خوابهای  من  که  یعني: تعبیری
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  آویخته  ای پرنده  پای به  خواب» است:  آمده  شریف  یثدر حد  که . چنان خواهد پیوست

 ».شود مي  تعبیر شد، محقق  چون  تعبیر نشود پس  که  گاه تا آن  است

 

ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  ې   ې  
  نزد موالي يابد گفت: مرا مي  كرد نجات مي  گمان  دو كه  از آن  يكي  به  و يوسف»

 امر  این  شود و به آزاد مي  شخص  آن  کرد که مي  فقط گمان  یوسف « ياد كن خود

.  اوست  داوری  مبنای  کند و گمان مي  فقط گمان  خواب  زیرا تعبیرکننده  نداشت  یقین

مصر(   )پادشاه  خویش  او را نزد موالی  کرد که  سفارش  شخص  آن  به  یوسف ! آری

  مشاهده  غیب  از علم  بر اموری  و آگاهي  در او از تعبیر خواب  که  آنچه  آورد و بهیاد  به

گردد   آشكاری  ستم  به  پادشاه  توجه  جلب  یادآوری، سبب  نماید تا این  کرده، توصیفش

بر   دال  را که  هایي نشانه  پادشاه  که آن است، بعد از  رفته  بر وی  افگندنش  زندان  با به  که

را از   مواليش  به  يادآوري  شيطان  ولي» دهد قرار  و تأمل  است، مورد توجه  وی  برائت

  گری کار ساقي  ا بهمجدد  پادشاه  و از سوی آزاد شد  از زندان  ساقي  برده  آن «ياد او برد

از   برد. در روایتي  را از یاد و خاطر وی  یوسف سفارش   شیطان  گمارده شد ولي

یاد پروردگار را   گردد، یعني: شیطان برمي  یوسف  به»  ربه»و مجاهد، ضمیر  باسع ابن

  تفسیر اول  ماند. اما صواب  در زندان  او چند سال  برد و در نتیجه  از خاطر یوسف

.  سال  تا نه  سه  سنین: مابین  بضع «ماند  در زندان  چند سال  يوسف  در نتيجه»  است

 ماند.  در زندان  سال  هفت  یوسف  نظرند که  نبر ای  اکثر مفسران

 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ      ې  ې  ى

 ۈئۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   ی  ی   
زلیخا  عزیز شوهر  ولید بود که  بن  دوران، ریان  مصر در این  پادشاه « گفت  و پادشاه»

گاو   هفت» آنها  دنبال  به « كه  است  گاو فربه  هفت»  ر خوابد « ديدم  من»بود   وزیر وی

خورند  مي و آنها را  برده  حمله  فربه  گاوهای  الغر به  گاوهای «خورند الغر آنها را مي
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  خشكيده  خوشه  و هفت»  بسته  آنها شیرازه  های دانه  که «سبز  خوشه  هفت  و ديدم»

  خوشه  هفت  به  خشک  خوشه  هفت  که  یعني: دیدم اند. حد درو رسیده  به  که «ديگر

  سران  اي»اند  ساخته  و نابودشان  شده  اند و بر آنها چیره و بر آنها پیچیده  سبز رسیده

اگر »سازید   آگاه  خواب یعني: مرا از تعبیر این «نظر دهيد  من  به  من  خواب  درباره ! قوم

شد تا   سبب  وتقدیر الهي  خواست  مصر به  دشاهپا  خواب  این« كنيد مي  تعبير خواب

 آزاد شود. از زندان   و کرامت  و با عزت  طور آبرومندانه  به  یوسف

 

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ   
 « است  پريشان  خوابهايي  اين»  وی  مصر در پاسخ  پادشاه  و درباریان  سران «گفتند»

  نیست، همان  حقیقتي  هیچ  دارای  که  است  روغینيو د  و درهم  شوریده  حلم: خواب

  و تصورات  دروغین  شیطان، خیاالت  و وسواس  دروني  های بر اثر تشویش  که  گونه

و تفسیر  « دانا نيستيم  آشفته  تعبير خوابهاي  و ما به»دهد  مي  دست  انسان  به  اساسي بي

  خواب  تصویر آن  بود که  این  قولي: قصدشان  . به دانیم را نمي  و پریشان  آشفته  خوابهای

 نباشد.  و مشوش  مشغول  بدان  وی  محو کنند تا ذهن  را از خاطر پادشاه

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  
  زنداني  که  ساقي  جوان  یعني: آن «بود  يافته  نجات  كه  دو تن  از آن  كس  آن  و گفت»

  زندان در  یوسف  که  یعني: بعد از سالهایي «يادآورد  به  مدتيو بعد از »بود 

بود،   کرده  مشاهده  تعبیر خواب  از علم  در وی  که  را و آنچه  بود، یوسف  گذرانده

در تعبیر   که از کسي  کردن  با سؤال « سازم مي  آگاه  شما را از تعبير آن  من»یادآورد   به

را با   پادشاه «بفرستيد مرا  پس»  نیست  جز یوسف  سيدارد و او ک  دانشي  خواب

بفرستد تا   یوسف نزد  زندان  او را به  که  داد و خواست قرار  مورد خطاب  تعظیم

 برگردد.  نزد وی  و با تعبیر آن  کرده  را بر او حكایت  وی  خواب
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ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

 چ  چ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
مرد  اي  ! يوسف اي»آمد و گفت:   فرستادند و او نزد یوسف  زندان  او را به  پس

خورند و  گاو الغر آنها را مي  گاو فربه، هفت  هفت  كه  خواب  اين  ! درباره راستگوي

 را  خواب  یعني: این « ما نظر بده  ديگر، به  خشكيده  خوشه  سبز و هفت  خوشه  هفت

انداز   نزد وی  که  و کساني  پادشاه  سوی یعني: به « بر گردم  مردم  سوي تا به»  ر کنتعبی

تو   دانش و  را و بدانند فضل  خواب  تعبیر این «بدانند  تا آنان»  برگردم  و بزرگان  سران

 . تعبیر خواب  را در فن

 

ک    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

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

 ہ  ہ  
  به  حالش  در امر یادآوری  اش کاری فراموش  را از بابت  جوان  آن  که آن بي  یوسف

شرط قرار دهد:  را پیش  از زندان  خویش  آوردن  بیرون  که آن  کند و بي  سرزنش  پادشاه

درويديد، با  را  آنچه  كاريد پس خود مي  بر عادت  درپي پي  سال  فتگفت؛ ه»

  هفت  به سبز را  خوشه  و هفت  گاو فربه  هفت  یوسف «كنار بگذاريد  اش خوشه

  سال  هفت  را به  خشک  خوشه  گاو الغر و هفت  خیز، و هفت و حاصل  فراخ  سال

  سالهای  این از  را در هر سال  هتعبیر کرد و گفت: آنچ  محصول و قحط و بي  خشک

  را از خوشه  گندم و  واگذاشته  هایش در خوشه  دروید، همچنان مي  خیز و فراخ حاصل

 «خوريد مي  از آن  كه جز اندكي»را نخورند   آن  ها و حشرات جدا نكنید تا موریانه  آن

 د.واگذاری ها در خوشه  را همچنان  سالتان، بقیه  همان  تغذیه  برای

یعني:  « سخت  سال  هفت»  و فراواني  فراخي  از سالهای  یعني: پس « از آن  پس  گاه آن»

  آيد كه مي»  است و دشوار  سخت  آنها بر مردم  تحمل  و قحط که  خشک  سال  هفت
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ها  درخوشه  وانهاده  های دانه  از این «ايد كرده  آنها ذخيره  را قبال براي  آنچه

 . حبوبات  از این «كنيد مي  ذخيره  را كه  دكيخورند، جز ان مي»

 رسد و مي  باران  در آن  مردم  به  آيد كه مي  سالي»سال؛   چهارده « از آن  پس  گاه آن»

 ها و حبوبات، از میوه  غیر آن  مانند انگور، چه  هایي از میوه  چه «گيرند مي  آب  در آن

  وی یابند. مراد مي  نجات  از قحط و گراني  سال  در آن  مانند کنجد و غیره، یعني: مردم

  گشایش و  بر آنها فرج خداوند  سال، از سوی  هفت  این  از گذشت  پس  بود که  این

  نیل  آب به  و کار مصریان  شود زیرا کشت مي  از آب پر  نیل  آید و رودخانه پدید مي

  سال  هفت  برد که  رو پي  از آن امر  این  به  . شاید یوسف باران  به  نه  است  وابسته

 و حاصلخیز.  فراخ  رسد مگر با سالي نمي  پایان  به  قحط و خشک

  نپرسیده  چیزی  آن  به  از او راجع  که  ساخت  آگاه  را از امری  آنان  در اینجا یوسف

 آگاهانید.  آن او را بر  وحي  از طریق  عزوجل  خدای  بودند، گویي

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ہ  ھ  ھ      ھ

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
و   ساقي  غالم  با توصیف  پادشاه  که بعد از این «آوريد  گفت: او را نزد من  و پادشاه»

 دیدار و  برد، مشتاق  پي  یوسف  و شرف  فضل  خویش، به  تعبیر خواب  یافتن

 آمد،  نزد يوسف  فرستاده  آن  كه  گاميهن  پس»گردید   حضرت  با آن  آشنایي

  كه برگرد و از او بپرس»خود   یعني: موال و آقای« خود  گفت: نزد رب»او   به « يوسف

  به  خود را بريدند؟ همانا پروردگار من  دستهاي  كه  زناني  آن  حال  است  چگونه

سرباز زد و   زنداناز   شدن  از خارج  گونه، یوسف بدین « است  آگاه  آنان  نيرنگ

  روشن  مردم  برای  وی  ساحت  تا برائت  نگفت  اجابت  طور شتابزده  را به  پادشاه  دعوت

 از  اذهان  عرصه  دارد که قرار  و پایگاهي  و صبر در جایگاه  حلم  تردید این شود. بي

 صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  جهت  است، از این  تنگ  تصور آن
بودم،   مانده  ماند، باقي  باقي  در زندان  یوسف  که  اندازه  آن  به  اگر من» فرمودند:

  بیان  برای صخدا  رسول  حدیث  این  البته».  کردم مي  اجابت  درنگ را بي  پادشاه  دعوت
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  یهبا تك  از امتشان  تا کسي  است  امت  این  به  مهرباني  و از روی  امتشان  در حق  رخصت

 قرار ندهد.  از هر مشكلي  رهایي خود را شرط  ذمه  برائت  اثبات  یوسف  بر سنت

 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

 ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  
داشتید   وریمنظ  یعني: چه «بود  حالي  شما چه  حال»  زنان  آن  به  خطاب  پادشاه « گفت»

 «بلغزانيد؟ وي  و شنود كرديد تا او را از حفظ نفس  گفت  با يوسف  كه  وقتي»

  معني  ا بهمخصوص  و گاهي  است  و نرمي  با مالیمت  از خواستن  عبارت  راودتن: مراوده

  هم  شد، یكي  حالشان  شامل  پادشاه  خطاب  که  يکسان  . از جمله است  خواستن  کام

و   بدي  ما هيچ» برخدا  یعني: پناه « هلل  گفتند: حاش»عزیز مصر بود   زلیخا زن

  ساحت  . پس دهیم  او نسبت  را به  آن  بتوانیم  که « نداريم  از او سراغ  اي زشتي

  خود به  بر نفس  اقرارکنان « گفت عزيز  زن»  مبراست  اتهامي  از هرگونه  یوسف

در   مدتي  حق  که یعني: بعد از آن «شد آشكار  حق  اكنون»  از یوسف  کامخواهي

  اعتراف  من  درخشید و اینک  و واضح  روشن بسیار  بود، اکنون  مانده  خفا باقي  پرده

و   مراوده  گونه او هیچ  و از سوی « خواستم  از او كام  كه  بودم  من»  این  که  کنم مي

  که  در آنچه « است  او از راستگويان  كش و بي»  است  نداده  از من، روی  ای کامخواهي

 . است  من، گفته  به  و کامخواهي  مراوده  دادن  و نسبت  خویش  در مورد تبرئه

 

 ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   
 «تا او  است  آن  براي»  تهمت  و نفي  حیثیت  اعاده  درخواست « اين»  یوسف « گفت»

خداوند   و بداند كه  ام نكرده  خيانت  او در نهان  به  من  بداند كه»یز مصر یعني: عز

  زنش عزیز در مورد  به  باالغیب: من  خنهأ  لم  نيإ «رساند نمي  جايي  را به  خائنان  نيرنگ

  خیانت غایبم،  از دید وی  است، یا من  غایب  او از من  که حالي در  طور پنهاني  به

 . ام نكرده
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
  یوسف  نیز از سخن  . این و کلي  طور مطلق  به « كنم نمي  خود را تبرئه  نفس  و من»

  ا بر آنترجیح کثیر کرد. اما ابن  خود عنوان  تزکیه  و عدم  نفس  هضم  از باب  که  است

  این  کند که مي  اضافه و  زیز استع  زن  از سخن  هر دو حكایت  قبل  و آیه  این  که  است

گوید ـ  کثیر مي ابن  که اگر ـ چنان . پس تر است مناسب  داستان  سیاق  قول، مشهورتر و به

  آن  برای  گفتم  را که  سخن  است: این چنین  عزیز مصر باشد، معني  زن  از سخنان  این

  پادشاه  که  گاه و آن  ام نكرده  خیانت  وی  در حق  پنهاني  من  بداند که  تا یوسف  است

  تبرئه  خود را از خیانت  وجود نفس  این با  ولي  را گفتم  کرد، حقیقت  سؤال  از من

  زندان  و او را به  کردم  او خیانت  به  گریخت  از نزد من  یوسف  زیرا وقتي  کنم نمي

  نفس  از شأن  گمان یعني: بي «كند امر مي بدي   به ا بسيارقطع  نفس  كه چرا»  افگندم

و   داشته  گرایش  شهوات  به  نفس  که این  سبب  است، به  بدی  به  دادن  فرمان  بشری

  دشوار است  گرایش  از این  آن  و مهار کردن  دارد و بازداشتن  تأثیر طبعي  در آن  شهوات

  نگاه  در معصیت  بر او و او را از افتادن «كند  رحم  پروردگار من  را كه  مگر كسي»

  نگاه  ورطه  در این  را از افتادن  کند و انسان  رحم  پروردگارم  که  وقت  دارد. یا مگر آن

 «. است  مهربان  آمرزنده  همانا پروردگار من»دارد 

  قيرفی  گویید درباره مي  چه» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

بپوشانید،  کنید و او را  و اطاعتش  داشته  اگر او را گرامي  که  دارید، رفیقي  همراه  به  که

بدارید،   گرسنه و  رساند و اگر او را خوار سازید و عریان مي  فرجام  بدترین  شما را به

قي، رفی  چنین  این !هللا گفتند: یا رسول  رساند؟ اصحاب مي  فرجام  بهترین  شما را به

  قدرت  در قبضه  جانم که   خدایي  . فرمودند: سوگند به است  زمین  در روی  رفیق  بدترین

 ». است  پهلوهایتان در میان   که  شماست  های همانا نفس  رفیق  اوست، این

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 عادت زیرا « خود كنم  را مخصوص  يآوريد تا و  گفت: او را نزد من  و پادشاه»

  که یطور گردانند، به خود مي  را مخصوص  نفیس  چیزهای  که  است  بر آن  شاهان 
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  یعني: چون « گفت  با او سخن  چون  پس»باشند   نداشته  سهمي  هیچ  در آن  دیگران

 گفت: اي»بهتر آشنا شد   هایش شایستگي  و به  گفت  سخن  با یوسف  پادشاه

  یوسف  ارمغان ! آری « هستي  و امين  تو امروز نزد ما با منزلت  گمان يوسف، بي 

او را   نشاند و جایگاه  پادشاه  او را بر دل  مهر و محبت  و ارزشمند بود که  بزرگ  چنان

.  است  محبتي  خود مظهر چنین  پادشاه  سخن  این  کرد که  راسخ  وی  جان  در اندرون

  بخواهد، بدان  را از پادشاه  هر چه  که  نحوی  و امانت، به  و جایگاه  جاه  مكین: صاحب

از   وی  به  که  بر آنچه او را بر راز کار خود، یا  پادشاه  که  داری یابد، و امین: امانت  دست

 بشمارد.  سپرد، امین مي  و مناصب  وظایف

 

 ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  
  نگهداری امر  یعني: مرا متولي «بگمار  سرزمين  اين  هاي ر خزانهگفت: مرا ب  يوسف»

را از   منصب  این  . یوسف بگردان  مصر و ذخایر خواروبار آن  سرزمین  های خزانه

  و از این  یافته  توفیق  و محو ستم  نشر عدالت  به  جایگاه  کرد تا از این  مطالبه  پادشاه

و  خداوند  به  ایمان  سوی مصر به  اهالي  دعوت  در جهت  ای وسیله  عنوان  به  مقام

  را در موقعیت  یوسف مقام،  این  گرفتن  عهده  کند زیرا به  استفاده  بتان  پرستش  ترك

  یعني: من « دانا هستم  نگهباني همانا من»داد  قرار مي  اهدافش  این  تحقق  برای  مطلوبي

  حفظ و نگهباني، نگهبان  کارهای راه از  و مانند آن  نيدا و حساب  سواد نوشتن  با داشتن

  وجوه  و به  کنم نمي  صرف  آن  مصارف را در غیر  و آن  ها و ذخایر هستم خزانه  این

 . دانایم  خوبي آمد آنها به و درآمد و بر  و تفریق  جمع

 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    

 ک  ک  
  مقامي و  او جایگاه  یعني: به « بخشيديم  تمكن  سرزمين  را در آن  يوسف  گونه ينو بد»

مصر   فرمانروایي  تا بدانجا که  مصر عطا کردیم  در سرزمین  مهم  و نفوذی  نیكو و قدرت

یعني:  «قرار گيرد بخواهد  هر جا كه  در آن  كه»شد  مي  و امر او رهبری  رأی  از پایگاه
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  چنان  گزیند و در آن  بخواهد، فرود آید و سكني  مصر که  ا از سرزمینتا در هر ج

  از بندگان « خواهيم  هر كه به»کند  مي  تصرف  خویش  در منزل  شخص  کند که  تصرف

  رحم  بر وی  خویش  و انعام  در دنیا با احسان  پس « رسانيم خود را مي  رحمت»  خویش

  را ضایع  مزد یوسف  که گونه  همان « كنيم نمي  ضايعرا   و مزد نيكوكاران»  کنیم مي

  ما و حاضر و ناظر دانستن  رضای  جهت  ما صبر کرد و به  بر بالی  که  گاه نكردیم؛ آن

 اختیار کرد.  وپاکدامني  و عفت  داشت  فتنه، نگاه  ما، خود را در هنگام

ستمگر   پادشاه  در نظام  ومنصب مقام  گرفتن  عهده  به  که کند بر این مي  داللت  کریمه  آیه

خود   ناحیه از  و عدل  حق  در برپاداشتن  که  کسي  کافر جایز است، اما برای  و حتي

با مراد   کارش  که شرط این  برخوردار باشد و به  نفسي اعتماد به  و از چنین  بوده  مطمئن

  حكومت  طلب  که  است  بر آن  لیلد  کریمه  آیه  که نباشد. چنان  ستمگر موافق  آن  و هوای

و   و دین  نفس  به  که کسي  برای و مسئولیت،  مقام  دار شدن عهده  برای  و اظهار آمادگي

از   وارده  . اما نهي دارد، جایز است را نیز  شایستگي  و این  است  مطمئن  خویش  علم

  بن عبدالرحمن  به  خطاب صخدا  رسول  که  ذیل  شریف  در حدیث  امارت  طلب

  که  است  ناظر بر کساني ;...» نكن  امارت  درخواست :ةاإلمار  ال تسأل» فرمودند:  سمره

و   ضعف  اعتماد ندارند، نظر به  خویش  عامه، بر نفس  والیت  حق  داشتن در برپا

  ۆ  ۆژ کریمه:  آیه  در این  نفس  و تزکیه  خودستایي از  دارند. نهي  که  ای ناتواني

  عدم  به  انسان  که  است  نیز ناظر بر حالتي »11 نجم/» »نكنید  خود را تزکیه»:  ژۈۈ 

پردازد و از  مي  خویش  تزکیه  به  با وجود آن  ولي  داشته  آگاهي خود  نفس  بودن  پاك

  فوق، بر یوسف  از دو حالت  یک  هیچ  که  است  کند. و روشن مي  خود ستایش

 . داشتن  انطباق پیامبر

 

 گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 كردند، بهتر مي  و پرهيزگاري  آورده  ايمان  كه  كساني  براي  اجر آخرت  و البته»

ودیگر   یوسف  پیامبرش  برای  آنچه  دهد که خبر مي  خداوند متعال  سان بدین « است
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تر از  باشكوه شتر وتر و بی است، بزرگ  کرده  ذخیره  آخرت  در سرای  با تقوی  مؤمنان

 . دنیاست  نعمتهای

 

 ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
مصر   سرزمین  به  آمدنشان  . سبب کنعان  مصر از سرزمین  به «آمدند  يوسف  و برادران»

  حاصلخیزی و  فراخ  گردید و سالهای  دار وزارت عهده  یوسف  چون  بود که  این

و   را فراگرفت مصر  سرزمین  در رسید، قحطي  سختي  سالهای  آن  شد و در پي  سپری

  توزیع  به  تمام با احتیاط  یوسف  بود که  مرحله  رسید، در این  کنعان  سرزمین  به

روز   غذا در میانه  وعده  فقط یک  و لشكریانش  و خود و پادشاه  پرداخت مي  غله  عادالنه

و داد   عدل  آوازه  کردند. پس مي  رعایت  و تمام  لکما  را به  جویي خوردند و صرفه مي

  به  آذوقه  دریافت  ها برای دست دور از  و اقطار پیچید و مردم  اکناف  مصر به  یوسف

  در طول  بود که  چنین  غله  در کار توزیع  یوسف  است؛ روش  آمدند. گفتني مصر مي

  برادران  بود که  برهه  داد. در این نمي شتر  نفر بیشتر از بار یک  یک  به  سال  یک

مصر آمدند   به  آذوقه  دریافت  برای  از کنعان  بودند که  نیز جزء کساني  یوسف

از   زیرا او هنگامي « را شناخت  او آنان بر او وارد شدند و»  یوسف  برادران « پس»

زیرا در  «او را نشناختند  انآن  ولي»بودند   سال  تمام  مرداني  آنان  بود که  جدا شده  آنان

  شده  شدند، او مردی وارد مي  وی بر  حاال که بودند و  از او جدا شده  اش کودکي  هنگام

 . پادشاه  یک  و ابهت  عیار و با شوکت  بود تمام

 

 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
  به بودند  خواسته  که  از آذوقه  و آنچه «مجهز كرد  خواروبارشان  را به  آنان  و چون»

را   خویش  آورد تا داستان  حرف  را به  آنان  کم وگو شد و کم وارد گفت  داد، با آنان  آنان

  بیابان در  از آنان  یكي  که  برادر بودیم  کردند و گفتند: ما دوازده  روایت  وی  به

  دیگری برادر اعیاني   ما نزد پدر بود و از وی  رینت داشته  ! و او دوستشد!  نیست سربه

.  است  داشته  نزد خود نگه  خویش  دل  آرامش  سبب پدر او را به  که  مانده  نزد پدر باقي
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خود   گفت: برادر پدري»و   دیده  را مناسب  موقعیت  یوسف  بود که  هنگام  در این

خود را نیز   برادر پدری آمدید، مي  آذوقه  تهیه  برای  بار که یعني: این «آوريد  د منرا نز

بود. و افزود:   ( خود وی )اعیاني  برادر پدرومادری»  بنیامین»  آورید. منظور وی  نزد من

  است  و پیوسته من  همیشگي  شیوه  واین « دهم مي  را تمام  پيمانه  من  بينيد كه مگر نمي»

  نیكویي  شما را به  که آید چنان  نزد من  که کسي  برای « هستم  ميزبانان  بهترين  و من»

  را به  کرد تا آنان  پذیرایي  وجه  بهترین  به  از آنان  یوسف ! ؟ آری کردم  میهمانداری

 کند.  مجدد برانگیزد و تشویق  آمدن

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
  من اگر او را نزد  پس»ید کرد و گفت: را تهد  برادر، آنان  نیاوردن  در صورت  سپس

هرگز   صورت  یعني: در آن « نيست  اي پيمانه  شما هرگز نزد من  نياورديد، براي

  صورت  در آن  که «نشويد  نزديك  من  و هرگز به»  فروشم شما نمي  را به  چیزی  درآینده

  شما تمام را به  پیمانه  و هم  کرده  پذیرایي  بار هم  این  که چنان  کنم نمي  از شما پذیرایي

 . دادم

 

 ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  
 یعني: او را از پدر «باز دارد  تا از او دست  با پدرش  كنيم وگو مي گفتند: گفت»

  دست به پدر را  کرد تا دل  خواهیم  و کوشش  سعي  تمام  جدیت  و به  خواست  خواهیم

قولي:   به . کنیم  تو را بر آورده  خواهش  و این  یمساز  راضي  آوردنش  را به او  آورده

هر تدبیر و   ستاند و به  از پدر باز خواهیم  و فریب  او را با نیرنگ  بود که  این  مرادشان

و در  «كرد  كار را خواهيم  اين  و ما البته»آورد   او را نزد تو خواهیم  شده  که  ترفندی

 .ورزید  نخواهیم  کوتاهي  هیچ  آن
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 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ     ېئ  
 یعني: «بگذاريد  را در بارهايشان  خود گفت: بضاعتشان  غالمان  به  و يوسف»

  به اید، را نهاده  خواروبارشان  بگذارید که  ظرفهایي  در همان  را نیز پنهاني  شان سرمایه

  بود که  ای نقره  از درهمهای  آنان؛ عبارت  ضاعه: سرمایهنبرند. ب  پي  خود بدان  که  ای گونه

  نزد خانواده  تا وقتي» کنند  خریداری  آذوقه  بودند تا با آن  آورده  با خود از دیار خویش

  آن  بدانند که  وقتي یعني: «باز آيند  آنان  را بازيابند، باشد كه  گردند، آن خود برمي

و   برده خود پي  در حق  و احترام  ارج  این  اند، البد به گرفته  بهایي  هیچ  خواروبار را بي

  آنها شده  در باره  که  احساني این   به  مصر برگردند و نسبت  ا بهشوند تا مجدد مي  تشویق

  آنان، نگراني  کاال به  بهای  برگرداندن حكمت   کنند. شاید هم  است، سپاسگزاری

مصر   ذوقه بهخرید آ  پیدا نكنند تا مجددا برای  نها بهایيآ  امر بود که  از این  یوسف

  را نداد تا از پدر و برادرانش  اجازه  او این  به  یوسف  و بزرگواری  برگردند. یا کرم

  پول  آن ;تصور کنند  برادرانش  بود که  این  سرمایه  او از برگرداندن  بگیرد. یا انگیزه  پولي

  شده، دوباره  که  هم  نتاما  برگرداندن  بنابراین، جهت شده   نهاده  شان ا در باروبنهاشتباه

 برگردند.

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  

 ىب   
  پيمانه پدر!  گفتند: اي»  آذوقه  با آن  همراه «بازگشتند  پدر خويش  سوي به  چون  پس»

در   برادر باوی  را در مورد آوردن  سفیو  سخن  در آینده، سپس« شد  از ما منع

از  « بگيريم  تا پيمانه  را بفرست»  یامینبن «با ما برادر ما  پس»و گفتند:   گذاشته  میان

  گیریم، در غیر آن مي جدید  او. یعني: اگر او را بفرستي، پیمانه  فرستادن  سبب  به  آذوقه

 « نگهبانيم»را   بنیامین  برادرمان یعني: «او را و همانا»  گردیم مي  محروم  پیمانه  از دریافت

 برسد.  ای یا ناراحتي  او آسیب  به  که از آن
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  
 از اين،  پيش  كه  گونه مگر همان  بينم نمي  او امين  شما را در حق»  یعقوب « گفت»

 در مورد  آنان  ترسید که  از آن  یعقوب « بودم  گردانيده  امين  وي شما را بر برادر

  حق کردند و مگر در  خیانت  در مورد یوسف  که کنند چنان  او خیانت  نیز به  بنیامین

  پس» ؟!» او هستیم  همانا ما نگهبان»:   ﴾ى  ى      ائ﴿ بودند که:  نگفته  هم  یوسف

خاطر  به تعالي   یعني: حق « مهربانان  ترين مهربان  اوست و  است  نگهبان  خدا بهترين

  خواهد کرد و من  رحم  بر من  دیدار یوسف  به  فراوانم  و اشتیاق  ام و ناتواني  پیری

  بهترین و او  کردم  بر او توکل  برگرداند پس  من  او را به خداوند  که  امیدوارم

 . است  مهربانان

 

ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ
بودند تا   مصر برده  به  که «خود را  خودرا باز كردند، سرمايه  بار و بنه  كه و هنگامي»

از   ديگر بيش ! خود يافتند، گفتند: پدرجان  به  شده  بازگردانده»بخرند   آذوقه  آن با

 با ما چنین  که پرور نیكو منظر، بعد از آن  رعیت  پادشاه  ز اینا « خواهيم مي  چه اين

 و ما را در  را برگردانده  مان سرمایه  کرده؛ چراکه  بسیاری  و شفقت  بزرگ  احسان 

 ﴾ ڦ  ڦ﴿ قولي:  ؟ به است  کرده  و اکرام  داشته  گرامي  سخت  ایم بوده  نزد وی  که  هنگامي

  که  بیابیم را  باالتر از این  توصیفي  و چه  بگوییم  دیگر چه  این است: بعد از  معني  این  به

بر ما با   که  کسي  پس « شده  ما باز گردانده  به  كه  ماست  سرمايه  اين»  بیفزاییم  برایت

و   سزاوارستایش  راستي  است، به  کرده  و احساني  فضل  چنین  مان  سرمایه  بازگرداندن

و »  ببریم  و بنیامین را نیز با خودمان  برویم  که  بده  ما اجازه  به پدر!  ای لذا  است  قدرداني

  بنیامین «وبرادر خود»  است  و خوراك  میره: غله « آوريم مي  خود آذوقه  خانواده  براي

  سبب  به«  آوريم مي  و زياده»  داری  بیم  ویتو بر   که  از آنچه « كنيم مي  نگهباني»را 

بار   این  که  برآنچه  شتر دیگر را، افزون  یعني: بار یک «شتر  يك  پيمانه»و ا  بردن
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  شتر بر پادشاه، کاری  بار یک  یعني: افزودن « ناچيز است  اي پيمانه  و اين»  ایم آورده

  مضایقه  ما درآن و بر شمرد را هرگز بسیار نمي  بار اضافه  و او این  است  و ساده  سهل

 کند. نمي

 

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڍ 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  
 یعني: «بدهيد  من  خدا به  نام  به  عهدي  كه تا آن  فرستم گفت: هرگز او را با شما نمي»

فقط  چیز،  آن  که  باشم  گرم و پشت  اعتماد کرده  آن  به  بتوانم  بدهید که  چیزی  من  تا به

یعني: باید  «باز آوريد  ا او را نزد منحتم  كه»است:   خداوند متعال  نام  سوگند شما به

گرفتار   كه مگر آن»گردانید  بر مي  من  را به  بنیامین  سوگند یاد کنید که خداوند  نام  به

  وی  در پای اختیار شما برود، یا  از کف  وی  کار درباره  چاره  که یعني: مگر آن «شويد

  پس»خواهد بود  شما  برای  موجه  عذری  نزد من  شود این  اگر چنین  شوید که  هالك

سوگند خوردند   نزد وی خدا  نام  یعني: به «عهد خود را با او استوار كردند  چون

  و ناظر است  آگاه یعني: « است  وكيل  گوييم مي  خداوند بر آنچه»  یعقوب « گفت»

  که  است  کساني  او کیفردهنده  ماند. پس نمي  مخفي  بر وی  ای انيامر پنه  زیرا هیچ

 گذارند. و سوگند خود را زیر پا مي  کرده  عهدشكني

 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    

 ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
از   یعقوب «شهر وارد نشويد  به  دروازه  از يك  همه ! من  پسران  و گفت: اي»

  ایشان اگر  افتاد که  اندیشه  ینترسید بنابراین، در ا  آنان  به  همگاني  و آفتي  زیان  رسیدن

  قول  بود. به سبكتر خواهد  باشند، مصیبت  جدا و پراکنده  شهر از هم  ورود به  در هنگام

  ایشان  باشند، به یكجا  وی  نداناگر فرز  ترسید که  از آن  جمهور مفسران: یعقوب

  این  و در عین بودند  و با هیبت  بسیار زیبا و با ابهت  برسد زیرا ایشان  زخمي  چشم

و   شگفتي  موجب نیز  این  مرد بودند که  یک  فرزندان  و هیبت، همه  و ابهت  زیبایي



9237 

تر   شایسته  روش  نزیرا ای «وارد شويد  مختلف  هاي از دروازه  بلكه»  است  زخم چشم

باشد   شما را داشته به  رساندن  قصد زیان  کسي  چنانچه ;بمانید  سالمت  که  است  آن  به

 « شما دور بدارم خدا را از  از قضاي  چيزي  توانم نمي»  سفارش  با این « من  و البته»

  را برای  منفعتي ای  کنم  را دفع  از شما زیاني  توانم نمي  تدبیر خویش  با این  یعني: من

شما   به  سفارشم  این  وسیله  به  باشد که  داشته  اراده  عزوجل  نمایم، اگر خدای  شما جلب

  اوست  از آن  درآفرینش  یعني: تصرف « خداوند نيست  حكم، جز از آن»نرساند   نفعي

  وران ندیشهبخواهد تدبیر ا اگر  اوست؛ پس  فرمان  دهد به مي  روی  در کائنات  و هر چه

  یابند که مي  سامان  اسبابي  کارها به وی  کوني  سنن  بر مبنای  گرداند، هرچند که مي  را تباه

 « كردم  او توكل بر»  است  کرده  وابسته و  موکول  اسباب  وجود آن  را به ها او مسبب

را   کارم  و رشته  کردم  و بر او تكیه  نموده  او تفویض  به  را جملگي  کارم  یعني: سروته

بايد   كنندگان  و توكل»  او سپردم  و عنایت  رحمت  نفحات  و به  مشیت  قبضه  به  محكم

 . اوست  به  کردن و تكیه  خداوند متعال  کار به  توکل: سپردن «كنند  براو توكل

  خدای  به  زخم از چشم  همیشه صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  كل  ومن  مةوها  شيطان  كل  من  مةاهلل التا  عوذ بکلامتأ» گفتند: بردند و مي مي  هپنا  عزوجل

  شر هر حشره و از  از شر هر شیطاني  برم مي  خداوند پناه  تامه  کلمات  به :مةال  عني

  در حق  زننده  زخم چشم  که  در صورتي  ولي».  بدی  هر چشم  زخم و از چشم  ای موذی

رساند،  نمي  زیاني  وی  به بد  کند، چشم  برکت  زند دعای بد مي  چشم  وی  به  که  کسي

  که  خدایي  است  : بزرگفيه بارك   اخلالقني، اللهم  اهلل أحسن  تبارك» است:  دعا این  آن

 ». بنه در او برکت  است، بار خدایا!  آفرینندگان  نیكوترین

 

ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ

 ی    ىئ  ىئ  ی  ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
 یعني: از« بود، وارد شدند  دستور داده  آنان  به  پدرشان  كه  گونه همان  و چون»

 «كند  دفع  از سر آنان  توانست نمي»  دروازه  از یک  وارد شدند، نه  مختلف  های دروازه
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از  «را  چيزي»  وی  یعني: از جانب «در برابر خدا»  مختلف  های ورود از دروازه  این

  مقدر کرده  تعالي  حق  که  این  بود، از جمله  مقدر کرده  آنان بر خداوند  که  چیزهایي

در   را كه  نيازي  يعقوب  كه اين جز»دارد   را نزد خود نگه  ، بنیامین یوسف  بود که

  آنان  سالمتي  به  وی  و عالقه  بر فرزندانش  وی  نیاز، شفقت  آن  که «بود برآورد  دلش

  این  قولي: درضمیر یعقوب  کرد. به  سفارش، برآورده  نیاز خود را با آن  این  بود پس

و   و شمایل  شكل  آن را با  مصر آنان  پادشاه  وقتي  پدید آمد که  قراری و بي  تشویش

  حسد و کینه  آنان  ببیند، به یكجا  هویداست  در وجودشان  که  ای شجاعتمندانه  سیمای

  ایشان  به  است  لذا ممكن  گرفت خواهد  در دل  و بیم  ترس  خواهد ورزید، یا از آنان

 « بوديم  بدو آموخته  آنچه  از بركت»  یعني: یعقوب «او  گمان و بي»برساند   گزندی

 « دانشي  داراي»بر ما   وی  توکل  وقت  احتیاط و در عین  و گرفتن  اسباب  به  از توسل

 انبیای  دانند که دانست، یا نمي او مي  که چنان «دانند نمي  بيشتر مردم  بود ولي»  فراوان

 دانایند.  حقایق  این  به ‡ الهي 

 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  

 ىت   
 یعني: «داد  جاي را نزد خود  وارد شدند، برادرش  بر يوسف  كه  و هنگامي»

  قولي: یوسف  . به را در کنار خود گرفت  خود بنیامین  برادر اعیاني  یوسف

  یازده تعداد آنها  دهند و چون  جای  منزل  را در یک  از برادرانش  داد تا هر دو تن  فرمان

خود   را به شوند، او  دیگر متوجه  برادران  که آن فرد ماند لذا بي  بنیامین  بود، برادرش  تن

  یوسف «تو برادر  گفت: همانا من»او   و به  گرفت  و در کنارش  ساخت  ملحق

  را بر آن  دیگرش  برادران و  گفت  وی  و در خفا به  را در خلوت  سخن  او این « هستم»

كردند،  مي»با ما   درگذشته  برادران « پس، از آنچه»کرد:   و اضافه  نساخت  آگاه

 «. اشمب  اندوهگين
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 راز از  این  داشتن  پنهان  را به  بنیامین  یوسف  آید که برمي  چنین  آیات  از سیاق

  ای در نزد خود،چاره  داشتنش  نگاه  برای  رسید که  توافق  دستور داد و با او به  برادرانش

 خواهد اندیشید.

 

 ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ
 قبال  که «را  آبخوري  مجهز كرد، جام  ساز و برگشان  را به  آنان  كه  هنگامي  پس»

برادر  در بار»شد  مي  استفاده  پیمانه  عنوان  به  از آن  نوشید، سپس مي  آب  با آن  پادشاه

  نهاده از مصر  شده  خریداری  غله  در آن  بود که  رحل: ظرفي «نهاد»  بنیامین «خود

 « كاروان  اي  در داد كه  بانگ  اي ندا دهنده»  ور یوسفدست  به « سپس»شد  مي

بر   بار و بنه  که است  ای سواری ترعیر: ش «قطعا شما دزد هستيد» ! کاروانیان  یعني: ای

 . است  شده  نهاده  آن

 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ

 ڦ  ڄ  ڄ  
«  آنان  به  كه در حالي ;گفتند»را شنیدند:   سخن  این  یوسف  برادران  چون  پس

  گم بودند: چه  كرده  روي»  از مأموران  دردهنده  بانگ  آن  به  که  یعني: در حالي

  صواع: پیمانه « ايم كرده  را گم  پادشاه  پيمانه»  یوسف  مأموران «ايد؟ گفتند كرده

 یعني: هر کس «ار شتر خواهد بودب  را بياورد، يك  آن  كه  هر كس  و براي»  است

بارشتر   را بیاورد، یک  آید ـ آن  عمل  به  و تفتیش  بازرسي  از وی  که آن ـ بي  داوطلبانه 

  وعده  اين  ضامن  و من»افزود:   منادی  آن  . سپس دارد. بعیر: شتر مذکر است  جایزه

 شود.  او داده  بار به  این  که  ضامنم  یعني: من « هستم
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 ڇ    ڇ   چ  چ  ڇ چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
و   فساد كنيم  تا در زمين  ايم ما نيامده  دانيد كه مي  خدا سوگند شما خوب  گفتند: به»

ا گفتند: قطع  خوران سوگند  یوسف  یعني: برادران « ايم هرگز دزد نبوده ما

  ما از پلیدی  و دامن  تمبراس  اتهام  ما از این  ساحت  دانند که مي  و یارانش  یوسف

 باشد، پاك مي  آن  های ها و نمونه گونه  از بزرگترین  دزدی  که  زمیندر   فسادافروزی

 دلیل  همین  اید، به دانسته  مصر خوب  به  مان را در سفر قبلي  حقیقت  و شما این  است 

  دلیل خود  این  رگرداندید کهما ب  را به  و آن  نهاده  را در بارهایمان  مان سرمایه  نیز بود که 

 . ماست  امانتداری  نهایت

 

 ڎ   ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
از   که  در آنچه «اگر دروغگو باشيد  پس»  منادی  ، یا آن یوسف  مأموران «گفتند»

  سرقت  جزای صورت، نزد شما  یعني: در آن «؟ چيست  كيفر آن»کنید  ادعا مي  تان برائت

 ؟. چیست  پیمانه

 

 گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ    ڈ  ڈ 
 در بار او پيدا شود  جام  كه  است كسي  همان  كيفرش»  یوسف  برادران «گفتند»

  پیمانه  که  است  کسي  همان  پیمانه، گرفتن  یعني: کیفر دزدی « خود اوست  كيفرش  پس

  یكسال  مدت به   کهبود   این  یعقوب  دزد در آیین  جزای ! در بار او پیدا شود. آری

با   بر دیگران  که «را  كارانما ستم»بود   کرده  دزدی  از وی  که  گشت  مي  کسي  آن  برده

ا در دقیق  هم  یوسف و « دهيم كيفر مي  گونه اين»کنند  مي  ستم  سرقت  ار تكاب

 بود.  سخن  همین  انتظار شنیدن
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ڻڻ  ۀ  ۀ  ڻ   ڱ  ںں  ڻ ڱ    گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ہ  ہ    ہ  ہ  ھ

 ۈ  
  گانه ده  برادران  یعني: بارهای « آنان  بارهاي»  بازرسي « به»  یوسف «كرد  شروع  پس»

بود   اندیشیده  که  ای حیله  کردن  از خود و پنهان  تهمت  دفع  برای « از بار برادرش  پيش»

  به  گونه اين آورد،  بيرون  از بار برادرش»را   یا پیمانه  جام  یعني: آن «را  آن  گاه آن»

  ای حیله . کید: کردیم  ترفند را وحي  او این  یعني: به « تدبير و ترفند آموختيم  يوسف

کند در امر  نمي  احساس  که  از جایي  خورده  فریب  شخص  افتادن  آن  فرجام  که  است

  توانست او نمي  كه چرا»وجود ندارد   آن  دفع  برای  راهي  هیچ  که  است  ناخوشایندی

  کیفر دزد این  پادشاه  زیرا در آیین «كند  بازداشت  پادشاه  و آيين  رسم  را طبق  برادرش

  است، غرامت  دزدیده  را که  و دو برابر مالي  قرار گرفته  و شتم  مورد ضرب  بود که

شود   ساخته  برده  سال  یک  مدت  ـ به  یعقوب  انند شریعتـ م  که این  بدهد، نه

را بدو نمود   راه  این  که «خداوند  مشيت  به»  یوسف « او را اسير گرفت  ليكن»

و   و معارف  علوم  انواع  بخشیدن با « بريم باال مي  بخواهيم  را كه  كساني  درجات»

و »  بلند بردیم  مواهب  را با این  یوسف  هدرج  که چنان  آنان  ها به ها و کرامت عطیه

  داده  و برتری  را با علم، رفعت  ایشان خداوند  که از آنان « دانشي  هر صاحب  فوق

.  تر است برتر و بلندمرتبه  علمي، از ایشان  مرتبه از نظر  که « است  دانشوري»  است

  آن  فوق  که مگر این  نیست  ندیدانشم  هیچ» گوید: مي  جمله  در تفسیر این  بصری  حسن

  بر فراز همه  که  شود و اوست مي  منتهي  عزوجل  خدای  کار به که تا این  است  دانشمندی

است:   این»  علیم  علم  ذی  کل  فوق»  دیگر: معنای  قولي  به». دارد قرار  و دانشوران  دانایان

 باشد. مي  سبحان  خدای  که  است  و دانش، دانایي  علم  اهل  برتر از همه
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  

 ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  
 دزدی  بار بنیامین  یعني: اگر این « كرده  اگر او دزدي»  یوسف  برادران «گفتند»

آنها  منظور« بود  كرده  دزدي  نيز برادرش  از اين  پيش»زیرا   کرده، دور از تصور نیست 

از جد  را  ای طالیي  با منكر، بت  مبارزه  انگیزه  به  قولي: یوسف  بود. به  یوسف

  برادران دیگر:  قولي  افگند. به  و در راه  را شكست  و آن  ربوده  خویش  مادری

  به  دزدی  نسبت  دروغ  بردند لذا در اینجا به حسد مي  بر وی  در دل  هنوز هم  یوسف

  ـ سابقه  بت  آن در مورد  ـ حتي  یوسف  از سوی  کاری  دادند و اصال چنین  وی

  یعني: یوسف « داشت  را در ضمير خود پنهان  سخن  اين  يوسف  پس»  نداشت

را   کرد، فروخورد و اصال آن وارد  وی  به  سخنشان  این  را که  ای روحي  آزار و صدمه

او   به  که  کسي  از آن «خود  منزلت گفت: شما بدتريد در»خود   در دل  بروز نداد، لیكن

شما   . یعني: این و مبراست  کامال پاك  دروغین  نسبت  دادید و او از این  دزدی  نسبت

  دیگری  پدر و افعال  به  گفتن  در چاه، دروغ  من  از افگندن ;کردید  کردید آنچه  بودید که

و ناروا،   از باطل« كنيد مي  وصف  آنچه  وخدا به»  شماست  و پستي  دنائت  گویای  که

 «. داناتر است»  بنیامین  و برادرم  من  به  دزدی  دادن  با نسبت

 

 حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب        ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ
  وقت  شد، آن  الزامي  بنیامین  ساختن  خود برادران، برده  اعتراف  اقتضای  به  و چون

همانا  عزيز!  گفتند: اي»وی:   عاطفه  و برانگیختن  یوسف  دلجویي  کردند به  شروع

  از سویي کند،  شكیبایي  یو  تواند بر فراق نمي  که «دارد  پير و سالخورده  او پدري

از ما   يكي  پس» خود نزد پسر آید  که  قادر نیست  سن  و کهولت  ضعف  علت  به  پدرش

  هیچ  دارد که  پدر منزلتي  در قلب  نزد تو بماند زیرا بنیامین  که «بگير  وي  جاي  را به

شود،  مي  دردمند و ناالن  بنیامین  از فراق  که بنابراین، او چنان  نیستیم  آن  از ما دارای  یک

و   مردم  بر کافه « بينيم مي  نيكوكاران همانا ما تو را از»شود  از ما نمي  یک  هیچ  از فراق
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و   انجام  را بر ما به  خویش  خواسته، احسان این   با برآوردن  ا بر خود. پسخصوصم

 . رسان  اتمام

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  ٺ  
 خود را نزد وي  كاالي  را كه  جز كسي  كه بر خدا از آن  پناه»  یوسف « گفت»

  برده خودتان،  بنابر فتوای  . پس نیست  جز بنیامین  کسي و او « كنيم  ايم، بازداشت يافته 

ا ستمكار قطع  صورت  زيرا در آن»  بجز وی  فرد دیگری  نه  ما رواست  او برای  گرفتن

 . گیریم  بردگي  هب  جایش را به  گناهي اگر بي «بود  خواهيم

 

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

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 ڎ     ڎ  
 این  مساعد به  پاسخ  در دادن  وی  و یاری  یعني: از یوسف «از او  چون  پس»

  کناری  یعني: خود را به «رفتند  خلوت  تنها به  كنان نوميد شدند، مشورت»درخواست؛  

»  روبیل» نامش  که  در سن « بزرگترشان  گفت»د کردن  با همدیگر نجوا و مشورت  کشیده

  دلیل  بود، به»  شمعون»  نامش  که  و خرد است  در رأی  قولي: مراد بزرگترشان  بود. به

استوار   خدا پيماني  نام از شما به  پدرتان  دانيد كه مگر نمي»بود   شان او رئیس  که این

  هم  از اين  و پيش» برگردانید  وی  ا بهرا حفظ کنید و او ر  پسرش  که«  است  گرفته

عهد   که و این  یوسف  تقصیر خود در حق  یعني: به «تقصير كرديد  يوسف  درباره

  هرگز از اين  من  پس»دانایید  نكردید، نیز  و رعایت  نداشته  نگاه  وی  پدر را در باره

  كه تا وقتي»  گزینم مي  امتاق  درآن  و پیوسته « گذارم نمي  بيرون  قدم»مصر  « سرزمين

  داوري  من  يا خدا در حق»  از آن  شدن  مصر و خارج  ترك  به «دهد  من اجازه  به  پدرم

  جمله  کند. در معني مي  حكم  عدالت  به  که  زیرا اوست « است  داوران  كند و او بهترين

 است:   آمده وجه  کند( سه  داوری  من  )یا خدا در حق
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 کند لذا با وی  حكم  است  را گرفته  برادرم  که  بر کسي  ام پیروزی  به ندـ خداو 1

 . باز گیرم  را از وی  و برادرم  بجنگم 

 کند.  ماجرا را وحي  حقیقت  یعقوب  پدرم  به ـ خداوند 1

 . ـ در مصر بمیرم 1

 

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

 ڳ   ڳ  
 ! برادران اي»پدر بازگویند و گفت:   را به  عذر خویش  دستور داد که  رادرانشب  به  سپس

در   دزدی  به  حكمشان «كرد  دزدي  ! پسرت بازگرديد و بگوييد: پدرجان  پدرتان  پيش

  مشاهده  وی را از باردان   پادشاه  پیمانه  کردن بیرون  بود که  آن  سبب  بنیامین، به  حق

  وی  از باردان  پیمانه  آوردن  از بیرون « دانستيم مي  آنچه  جز به  نداديم  و گواهي»کردند 

امر   آیا واقع  که شود  ماجرا بر ما روشن  و باطن  تا کنه « نبوديم  غيب  علم  و ما نگهبان»

 ؟ است  آن  برخالف  ایم، یا واقعیت ما دانسته  که  است  همان

  که بود  معني  ( القاء این نبودیم  غیب  علم  نگهبان تعبیر: )و ما  از این  شاید هدفشان

  دزدی  مرتكب  اند، یا در حالي بوده  خواب  به  ایشان  که  کرده  دزدی  در حالي  بنیامین

داند و  مي خدا را فقط  بنابراین، حقیقت  است  بوده  پنهان  از چشمشان  که  است  شده

  بود که: ما به  این  . یا مرادشان است  هر قضیهظا  مورد بر اساس  در این  شان گواهي

  گردانیم، چه را بر مي  تو عهد سپردیم؛ بنیامین  به  که  وقتي  پس  ایم امور دانا نبوده  عواقب

 کند؟. مي  او دزدی  که  دانستیم مي

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  
یعني: از  « بپرس  ايم بوده  در آن  كه  ز دهيا»!  پدر بگویید: پدرجان به ! برادران  ای «و»

  درآن  كه  كارواني و از»  مصر است، بپرس  از قرای  ما که  بودوباش  محل  ده  مردم

  دیارمان  به  قافله  در یک  با آنان  همراه  که  از کاروانیاني  یعني: همچنان«  ايم آمده
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  یعقوب  همسایگان از  شده  شناخته  ن، مردميکاروانیا  قولي: آن  . به ایم، بپرس برگشته

 . گفتیم  در آنچه « گوييم  ا راستو ما قطع»بودند 

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   

 ۈ  ٴۇ  
را   شما امري  نفسهاي  بلكه»را شنید:   سخنانشان  که  از آن  پس  یعقوب « گفت»

  در کار یوسف  که  ای سابقه  را نظر به آنها  یعقوب « است  شما آراسته  براي

 بار دیگر نفسهای  گویید بلكه شما مي  که  نیست  و گفت: چنین  دانست  داشتند، متهم

کرد(،   دزدی  )پسرت  که  سخنتان  لذا این  است  دیگر افگنده  گردابي  شما را به  تان اماره 

  از این  مراد وی قولي:  . به است  نكرده  امر او دزدی  قعو در وا  دیگر است  خود ترفندی

خود   طلبي جز منفعت هدفي  از من  کردنش و جدا  بنیامین  شما از بردن  بود که  این  سخن

  صاحب  که  است  صبری صبر جمیل:«  جميل  است  صبر من، صبري  پس»اید  نداشته

(  راجعون  لیهإنا إو  نا هللإ)  استرجاع  بلكهدهد  بروز نمي  ای و گالیه  از خود شكوه  آن

 «را  آنان  خداوند همه  اميد كه» کند مي  تفویض  خداوند متعال  را به  و کار خویش  گفته

  است  مانده  در مصر باقي  که را  و فرزند سومم  بنیامین  ، برادرش یعني: یوسف

  محزون  حال  به  داناست « است  متبا حك  يكجا باز آورد، همانا او داناي  من  سوي به»

 در مبتال  و از جمله  در کارها و قضا وقدر خویش  است  ، با حكمت من  و پریشان

 . پریشاني  این  به  من  ساختن

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ائ   
و »کرد   امتناع  با آنان  گفتن و از سخن «گردانيد  روي  از آنان»  بعد ازآن، یعقوب «و»

  ور فراق شعله  اما همیشه  کهنه  جدید، غم  غم  این  چرا که «! بر يوسف  دريغ  گفت: اي

یعني: از  «شد سپيد  از اندوه  و چشمانش»بود   کرده  زنده  را در نهاد وی  یوسف

پر   او از غم  پس»  شد و نابینا گشت  تبدیل  سپیدی  به  چشمانش  گریه، سیاهي  بسیاری

 کرد. نمي را اظهار  خورد و آن خود را فرومي  اندوه  چرا که «بود  شده
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و   شكیبایي  اگر به  که  است  انساني  ها، امری ها و مصیبت در سختي  خوردن  اندوه  البته

  است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  نیست  ا مذمومباشد، شرع  مقرون  داری خود نگه

  چشم  در حقیقت»گریستند و فرمودند:   ابراهیم  پسرشان  وتبر ف صخدا  رسول  که

  و ای  گوییم را خشنود سازد نمي  پروردگارمان  که  گیرد، اما جز آنچه مي  ید و دلگر مي

 ». تو محزونیم  ما از فراق  البته ! ابراهیم

 

 ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ائ  ەئ  ەئ  وئ
 از«  كني را ياد مي  يوسف  پيوسته  هخدا سوگند ك  به»  یعقوب  فرزندان «گفتند»

  نامش  و دلتنگي، پیوسته  فراق  احساس  و از شدت  و اندوه  و درد و دریغ  تأسف  روی

از اثراندوه، یا   یا در عقل  در جسم  حرض: تباهي « تا زار و نزار شوي»  داری  را بر زبان

 . میریو ب « گردي  شدگان يا از هالك»  است  یا مانند آن  پیری

  انگیزه  و اندوه، به  پدر از گریه  سخن، بازداشتن  از این  یعقوب  فرزندان  هدف

  بودند. یعني: ای  غمهایش  این  خود سبب  آنان  بود، هرچند که  بر وی  و دلسوزی  شفقت

  بودند ـ او را گرگ  ادعا کرده  که است، یا ـ چنان  رفته  دیگر از میان  یوسف پدر!

  حالت  به  و ناله  دیگر گریه  دید. پس  هرگز او را نخواهي  و دیگر تا بمیری  است  خورده

 دارد؟.  سودی  چه

 

 ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
خود را   سخت  و اندوه  غم  شكايت  من  كه  نيست  جز اين»  یعقوب « گفت»

  آن که  طوری رسد، به بار مي از امور بسیار اندوه  انانس  به  که  بث: آنچه « برم خدا مي پيش

»  بث»  . پس قادر نیست  آن  کردن  او بر پنهان  که  و دشوار است  سخت  چنان  اندوه

 دانيد شما نمي  را كه  خدا آنچه  و از جانب»  است  اندوه  و دشوارترین  بزرگترین

  یعقوب قولي: مراد  . به بر مصیبت  دادنش  و پاداش  وی  و احسان  از لطف « دانم مي

دیگر:   قولي  بود.به  یوسف  بودن  بر زنده  وحي  از طریق  اش سخن، آگاهي  از این
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و   است  بوده  راستین  ، رؤیایي یوسف  رؤیای  بود که  حقیقت  این  به  علمش  مراد وی

 کند. پیدا مي  ا تحققحتم

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ 

 ٿ  ٿ      ٹ  
وجودر  تحسس: جست «كنيد  تحسس  و برادرش  برويد و از يوسف ! من  پسران  اي»

  یعني: از گشایش «خدا  و از روح»وجو در کار شر  کار خیر است، اما تجسس، جست

  آید و لذتو نشاط در  جنبش  به  از آن  انسان  که  و هر چه «نوميد مباشيد»  وی  و فرج

نوميد  خدا  از رحمت  كسي  كافران  زيرا جز گروه»شود  مي  نامیده»  حرو»ببرد، 

  وی، علم  پنهاني  و الطاف  عظیم  و صنع  سبحان  خدای  قدرت  به  زیرا کافران «شود نمي

 ندارند.

 

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

  ڃڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ 
  اي وارد شدند، گفتند:»  بر یوسف  یعني «بر او»  بار سوم  برادران « چون  پس»

او در   که اند فهمیده  ، چنین بر یوسف» عزیز»  لقب  از اطالق  از مفسران  برخي «عزيز

  است  این  راجح  قول  بود ولي  مصر نشسته  در مسند پادشاهي  موالیش  مقام  به  وقت  این

 ! . آری رفت کار مي به  بزرگ  و منصبي  مقام  هر صاحب  در مصر برای» عزیز»  لقب  که

  ما و خانواده  یعني: به « است  رسيده  ما آسيب  ما و خانواده  به»عزیز   گفتند: ای  انبرادر

و »  است  رسیده  و ناتواني  وبیماری، ضعف  و نیازمندی، رنج  باران، گرسنگي  ما از کمي

را   مقداری، آن و بي  کمي  سبب تجار به  که  ای سرمایه « ايم ناچيز آورده  اي سرمايه

  و بر ما تصدق  بده  و كمال  تمام  اي ماپيمانه  به  پس»کنند  پذیرند و مسترد مي نمي

  بودن پوشیدن از ناسره  چشم  دهي، یا به مي ما  به  مان بر سرمایه  افزون  که  آنچه  یا به « كن
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خدا   كه»بود   آنان  برادر به  برگرداندن  مرادشان . یا ایم باخود آورده  که  ای سرمایه

 ساختند.  مخاطب  ایمان  زبان  اینجا او را به در «دهد مي  را پاداش  دهندگان صدقه

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  
  زبان اشتند، ازد قرار  درآن  اش خانواده  را که  و روز سختي  حال  یوسف  چون  پس

  به  محبوبش دو فرزند  دادن  را در از دست  وی  سخت  شنید و پدر و اندوه  برادرانش

  پا کرد و بیش به  او شوری  در جان  بر پدر و برادرانش  و شفقت  و رأفت  یادآورد، رقت

با  بوديد  نادان  كه  گفت: آيا دانستيد وقتي»دارد و   خود را نگاه  نتوانست  از این

  علم بود،  اعمالتان  در آن  که  گناهي  به  که  گاه آن« كرديد؟  چه  و برادرش  يوسف

  آنچه  که  ذکر است  بود؟ شایان  کوتاه  اعمال  آن  فرجام  از درك  معرفتتان  نداشتید و پایه

  را بیان  آن  داستان  سوره  در این  سبحان  خدای  که  است  کردند، همان  با یوسف

  برادرش  از فراق  بود که  و دردی  کردند، اندوه  بنیامین  با برادرش  کرده، اما آنچه

دید.  مي  ازآنان  بنیامین  بود که  ها و تحقیرهایي افگندند و اهانت  وی  در جان  یوسف

بود ـ   کشیده  بنیامین و  وی  ها در فراق دردها و اندوه  چه  ـ که  ـ یعقوب  از پدرش

 . وی  قدر و جایگاه  پدر و واال شمردن  تعظیم  سبب برد، بهن  نام

 

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
 و  تعجب  از روی  سؤالشان  این «؟ تو خود يوسفي  تحقيق  گفتند: آيا به»  برادران

ڇ  ڍ   ڍ  ﴿  گفت:  یوسف  که جرد اینم  به  قولي: آنان  بود. به  زدگي شگفت

  این  شنیدن را شناختند زیرا با  کردید؟(، یوسف چه  و برادرش  با یوسف):   ﴾ڌ

  تواند در این نمي دیگر  کسي  جز یوسف  خود آمدند و فهمیدند که  به  سخن، یكباره

او   گویي « سفميو  گفت: آري، من»بگوید   سخن  باره  در این  لحني  با چنین  موقعیت

و   پنداشته  حالل  وی  را در حق  شما حرام  که  هستم غریبي   مظلوم  همان  من ! گفت: آری
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بر   که « است  من»  مظلوم «برادر  و اين»را کردید   وی  کردن  نیست هو سر ب  قصد کشتن

و   از چاه  دادنم  با نجات «نهاد  منت خداوند بر ما  راستي  به»اید  روا داشته  نیز ستم  وی

  بعد از فراقي  و الفت  وصل  اسباب  کردن  و فراهم  و جایگاهم  مقام  بردن زندان، باال

آغاز   و عتاب  سرزنش  به  که از آن  قبل  یوسف بود که  . چنین و پر محنت  سخت

  اشكند، خدا پاد  تقوا و صبر پيشه  هر كه  گمان بي»  شتافت  نعمت  یادآوری  نماید، به

  بیان  از هر چیز، به  قبل  یوسف  بود که  سان بدین «كند نمي  را ضايع  نيكوكاران

 اقرار کرد.  و بدان  پرداخت  بنیامین  بر خود و بر برادرش خداوند  عظیم  فضل

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  
خدا  گفتند: به»و   کرده  اعتراف  یوسف  و برتری  فضل  به  برادران  در اینجا بود که

تو را بر ما برگزیده   کمال  اوصاف  و به « داده  ا خدا تو را بر ما برتريواقع  سوگند كه

و ما »  و غیره  و قدرت، نبوت  سیرت، پادشاهي  صورت، خوبي  حسن  به  است؛ از جمله 

  ستناشای  اعمال  ا از ویتعمد  که  است  خاطي: کسي « ايم خطا كار بوده  گمان بي

  از رسیدن  را دارد ولي  کار خوبي  دادن  قصد انجام  که  است  ء: کسي سرزند، اما مخطي

 . است  گناه :ارود. خط مي  غیر از آن  راهي  و به  در خطا افتاده  کار نیک  آن  به

  جمله  از آن ;خود  گذشته  خطاهای  به  از اعتراف  دانستند که  برادران  بود که  گونه بدین

  به  وی  کردن  متهم  جمله  از آن ;جدید خود  و خطاهای  در چاه  یوسف  فگندنا

 ندارند.  گریز و گزیری  سرقت، هیچ

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
  محكوم شما را  یعني: امروز نه « نيست  سرزنشي  گفت: امروز بر شما هيچ  يوسف»

  اعتراف خود  گناه  به  که  و مادام  دارم مي روا  مالمتو   شما توبیخ  به  و نه  کنم مي

روز   اگر امروز که  . پس کنم برخورد مي  شما با عفو و گذشت  به  اید، نسبت کرده

در   سپس نیز نخواهد بود.  در آینده  نباشد، بدانید که  است، بر شما سرزنشي  سرزنش

 « است  مهربانان  ترين و او مهربان آمرزد خداوند شما را مي»دعا کرد:   چنین  حقشان
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آمرزگار، جز عفو و  نیاز مانند من، شما را عفو کند، دیگر از بي  بینوایي  بنده  یعني: وقتي

 ؟. داشت  توان مي  انتظار دیگری  چه  آمرزش

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
 وی  به  و نور دیده «گنيد تا بينا شودبيف  پدرم  را بر روي  مرا ببريد و آن  پيراهن  اين»

 در  عزوجل  خدای  بود که  ابراهیم  تر ـ پیراهن صحیح  قول ـ به  پیراهن  برگردد. آن 

  سپس پوشاند،  از حریر بهشت  افگندند، بر وی  او را در آتش  نمرودیان  که  اثنایي

بر   یعقوب و  یعقوب  بر تن  ، اسحاق اسحاق  را بر تن  آن  ابراهیم

  رسول از  که ـ چنان  داشت  بیم  زخم از چشم  پوشاند زیرا بر وی  یوسف  تن

و   زنان از «آوريد  يكجا نزد من  را همه  خويش  و اهل»  است  شده  نیز روایت صخدا

 گشتند.  متألم  از اخبار هالکتم  که گردند چنان  متنعم  ام تا از آثار پادشاهي  و غیره  کودکان

 

 ېئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ ائ  ائ   ەئ   ەئ
  فاصله شهر مصر  و از آبادیهای  شام  سوی از مصر به «رهسپار شد  كاروان  و چون»

  نزد وی  در کنعان  که  اش از خانواده  کساني  به « گفت»  یعقوب « پدرشان»  گرفت

  رایحه  تعالي باری  اذن  زیرا باد صبا به « يابم را مي  يوسف  بوي  همانا من»بودند 

  قولي  به و  روز راه  شبانه  سه  قولي  به  دور که  فاصله  را از آن  نواز یوسف روح

رساند و او را   یعقوب  جان  مشام  بود، به « هشتاد فرسخ» روز یا بیشتر  شبانه  هشت

  نسبت  خردي كم  اگر مرا به»افزود:   و فرحمند گردانید. یعقوب  و خرم  سرمست

  عبارت  نكنید. خرفتي  متهم  خرفتي  اگر مرا به  یابم را مي  یوسف  بوی  یعني: من «ندهيد

 . است  سن  خاطر زیادی به  عقل  شدن از: کم

 

 ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی    ی   
 یعني: حاضران « هستي  ديرينت  در خطاي  تو سخت  خدا كه  گفتند: سوگند به»

  سبب خود به  همیشگي  شیوه  قطعا تو بر همان ! یعقوب  گفتند: ای  وی  به  خانواده 
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یاد او   به قرار داری، پیوسته   در بیراهه  واقعي  ، از قضاوت یوسف  افراط در محبت

  که  امیدواری و  است  او زنده  که  پنداری کني، مي نمي  را فراموش هستي، هرگز او

و او دیگر   خورده او را  سو، گرگ  این  دور به  زمانياز   که باز گردد در حالي  سویت به

 باشد. نمي  در قید حیات

 دور بود.  به  پدر پیر پیامبری، از ادب  در جواب  درشتي  این  به  پاسخي  البته

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 ٿ  ٹ  
 او  را بر چهره  پيراهن  آن»رسید   قوبیع  و به «آمد  رسان  مژده  چون  پس»

  یوسف  پیراهن  با افگندن  یعقوب  یعني: بینایي « بينا گشت  پس  انداخت

 و نشاط و  زیرا شادی  خود را بازیافت  سالمتي  و چشمانش  برگشت  وی  به  وی  برچهره

سدی:   قول  به  سانر  برگردانید. مژده  وی  ا بهرا مجدد  وی  رفته  از دست  بهجت، توان

همو   بود که  شد، این  مژده  این  او حامل  که این  بود و دلیل  یهوذا فرزند یعقوب

  تا آن خواست   نزد پدر نیز بود پس  یوسف  دروغین  خون  به  آغشته  پیراهن  حامل

  شمیم  من  که « بودم  شما نگفته  آيا به»  یعقوب « گفت»بشوید   رنگ  را با این  ننگ

  شما نگفته  و آیا به گفتید!  گفتید آنچه  شما در پاسخم  ولي  یابم را مي  عطر یوسف

مراد  «دانيد شما نمي  كه  دانم مي  خدا چيزهايي  از جانب  همانا من  كه»بودم: 

ی   ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی ﴿بود:   هگفت  آنان  قبال به  که  است  سخني  یعقوب

 ».86 آیه/»  ﴾جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 

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

 ڃ    چ  
 « ايم ما خطاكار بوده  كه  بخواه  ما آمرزش  گناهان  ما درباره  براي ! گفتند: پدرجان»

پدر نزد  کنعان   به  رسان مژده  پیک  بعد از رسیدن  یوسف  برادران  یعني: چون
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  به  یعقوب کردند.  اعتراف  خویش  گناه  به  گونه را گفتند و این  سخن  ، اینرسیدند

شما   براي  از پروردگارم  زودي  گفت: به»مساعد داد و   وعده  شان درخواست  این

 گوید: مي  زجاج«  است  مهربان  كرد، همانا او آمرزنده  خواهم  آمرزش  طلب

در  تا  بود لذا خواست  بسیار بزرگ  آنان  زیرا گناه نكرد  دعا شتاب  به  در دم  یعقوب

  جویای و  نموده  خالصانه  دعایي  در حقشان  با خدایش  خویش  در خلوت  سحرگاهان

  از شفقت  این . و دعا مساعدتر است  اجابت  برای  وقت  این  که گردد چرا  اجابت  ساعت

دیگر:   قولي  به درگذرد.  تقصیراتشاناز   بود تا شاید خداوند منان  بر فرزندانش  وی

را   یوسف  رأی تأخیر افگند تا  را به  برایشان  خواستن  رو آمرزش  آن از  یعقوب

 را بیازماید.  آنان  توبه  بودن  بداند، یا راستین  آنان  درباره

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 کثیر کرد. ابن  مصر حرکت  سوی به  و نزدیكانش  کسان  با همه  یعقوب  گاه آن

  بیرون  پیشوازشان  شد، به  مصر آگاه  به  شدنشان  از نزدیک  یوسف  گوید: چون مي

پیشواز   به  با یوسف  داد تا همراه  را فرمان  مردم  خود و بزرگان  امرای  آمد و پادشاه

خود را در  در آمدند، پدر و مادر  ر يوسفب  چون  پس»آیند   پیامبر خدا بیرون  یعقوب

  آورد. مفسران فرود  خود نزد خودش  قرارگاه  را به  یعني: ایشان « گرفت  كنار خويش

بود زیرا   یوسف  خاله  که  است  یعقوب  ( زن گویند: مراد از )مادر یوسف مي

  به  روایت  این  د. البتهبو  از دنیا رفته  بنیامین  برادرش  زایمان  در هنگام  مادر یوسف

مراد، مادر   که  است  این  گویای آید، برمي  از آیه  است، اما آنچه  کتاب  اهل  از منابع  نقل

وارد مصر   و امان  با امن خدا  خواست  و گفت: به»باشد  مي  یوسف  حقیقي

  بود که  لتيو منز  جایگاه شان، ایمني  ایمنید. سبب  از هر امر ناخوشایندی  که« شويد

  از شهر مصر به  خارج در  یوسف  قولي: وقتي  . به در مصر داشت  یوسف

وارد شدند، در   بر وی  ایشان ایستاد و  در محلي  انتظار آنان  آمد و به  بیرون  پیشواز آنان

و   خدا با امن  خواست  و گفت: به  را در کنار خود گرفت  اینجا بود که: )پدر و مادرش

 وارد مصر شوید(.  امان
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  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  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          

 ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ  
 تخت  را با خود بر همان  یعني: آنان «برنشاند  تخت  را به  و پدر و مادرش»

  به او  در پيشگاه  و آنان»نشینند  مي  برآن  بنا برعادت  پادشاهان  برنشاند که  ای پادشاهي 

درافتادند و   سجده  او به  در پیش  همه  یعني: پدر و مادر و برادران «در افتادند  سجده

یز جا  شریعتشان ـ در  عبادت  سجده  نه  است  و تكریم  تحیت  سجده  ـ که  سجده  این

  ديده  از اين  پيش كه   من  تعبير خواب  است  اين پدر!  اي»  یوسف « و گفت»بود 

  را راست  آن  پروردگارم يقين  به»  کردم  شما حكایت  به  وقت  را همان  و آن « بودم

 «كرد  احسان  من  به  كه و حقا»  واقعیت  در عرصه  تعبیر آن  ساختن  حققبا م« گردانيد

 «. ساخت  خارج  مرا از زندان  كه  گاه آن»  من  بزرگپروردگار 

  سرزنش  نوعي  آن  نكرد زیرا یادآوری  ای خود از چاه، اشاره  آوردن  بیرون  به  یوسف

بر شما   سرزنشي  هیچ بود: امروز  گفته  آنان  او خود قبال به  که  بود، درحالي  برادران  به

 «اينجا آورد  به»  شام  در سرزمین  کنعان  : از صحراییعني « و شما را از بيابان» ! نیست

  بودند و از آب  چهارپایان  و صاحب  بیابان  اهل  یوسف  خانواده  که  شویم یادآور مي

و   من  ميانه  شيطان  كه از آن  پس»کردند  مي  کوچ  گریدی  و چراگاه  آب  به  و چراگاهي

دیگر   بعضي  از ما را علیه  بعضي  افگنده  الفما خ  و میان «زد  هم را به  برادرانم

  و رعایت  داشت لحاظ گرامي و به  ادب  روی از  یوسف  بود که  گونه برشوراند. بدین

  به  نسبت  پروردگار من  گمان بي»کرد   حوالت  شیطان  را به  آنان  خاطر برادران، گناه

و   لطف  بخواهد، صاحب  که  نچهآ  برآوردن یعني: او در « است  بخواهد لطيف  آنچه

بر   تعالي  حق  مشیت  که گرداند چرا مي  محقق  شیوه  ترین آسان  را به  و آن  است  مهرباني

  مصلحت  راههای  و به  خلقش  به  است «زيرا او دانا»  نافذ است  یا دشواری  هر امر سهل

 . و قضا و قدر خویش  و افعال  در سخنان « است  حكيم»آنها 
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ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
  دارایي وزارت   بهره، تولیت  آن  که « دادي  از پادشاهي  اي بهره  من  تو به پروردگارا!»

یعني:  « احاديث  از تأويل  من  و به»بود   وی  مصر از سوی  پادشاهي  ( در دولت )مالیه

فاطر: یعني:  « فاطر آسمانها وزمين  آموختي، اي»و تعبیر خوابها   الهي  کتبتفسیر 

  امور من  و متولي  دهنده یاری یعني: « من  ولي  تويي»  گر و پدیدآورنده آفریننده، ابداع

و مرا   بميران  مرا مسلمان»  هستي در آنها تو  من  کارساز و پشتیبان « در دنيا و آخرت»

  پایدار گردان، به  بر اسالم  ام زندگي  یعني: مرا در طول « گردان  حقمل  صالحان  به

و   نیكان  و مرا به  بمیرم  بر آن  سرانجام تا  جدا نشوم  ای لحظه  از اسالم  که  ای گونه

  پاداشي  تا به  گردان  ـ ملحق  ایشان و غیر  از پدرانم  ـ اعم ‡ از پیامبران  صالحان

 . شوم  در نزد تو نایل  آنان  جاتو در  همانند پاداش

دعا را در  این  یوسف  که این  اول ;وجود دارد  احتمال  در اینجا سه» گوید: کثیر مي ابن

  و پیوستن  اسالم  حال از دنیا بر  او رحلت  که این  باشد. دوم  کرده  احتضار خویش  هنگام

  کرده  آید، مسئلت مي  پایان به  شرسد و عمر فرامي  اجلش  که  را در هنگامي  صالحان  به

  مرگ  طالب  او در دم  که این  باشد. سوم  گردیده  مرگ  خواهان  دردم  که این  باشد، نه

  عباس ابن».  است  جایز بوده  در شریعتشان  مرگ  طلب  که  باشد. باید دانست  گردیده

در   آرزویي  چنین  البته». نكرد  مرگ  آرزوی  از یوسف  قبل  پیامبری  هیچ» گوید: مي

  از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث  که چرا  ما جایز نیست  شریعت

فرود آمده،   وی  به  که  ای و سختي  خاطر رنج از شما به  هرگز یكي» است:  آمده صخدا

افزاید  خود مي  یبر نیكوکار  حیات  نیكوکار باشد، با ادامه نكند زیرا اگر او  مرگ  آرزوی

  بخشودگي  طلب  زندگي، از پروردگار خویش  در ادامه  بسا که چه و اگر بدکار باشد،

 خريا    ةالوفا  إذا كانت  يل، وتوفني  خريا    ةاحليا  ما كانت  أحيني  اللهمبگوید:  باید  کند پس

که   گاه آن  ر و مرا بمیرانبدا  است، زنده  خیر من  به  زندگي  که  گاه مرا تا آن بارخدایا! : يل

 ». است  خیر من  به  مرگ 
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  مرگ  طلب  که  است  ها در دین ظهور فتنه  زمان  استثنا وجود دارد و آن  اما در اینجا یک

  که  است  معاذ آمده  روایت  به  شریف  در حدیث  که باشد چنان جایز مي  هنگام  این در

خواستي، مرا  را مي  ای فتنه  قومي  به  چون پروردگارا!»... فرمودند: صخدا  رسول

 ». باشم  درنیفتاده  فتنه  آن  به  که  کن  قبض  حالي در  سویت به

 و  درگذشت  سالگي  یا صدوهفت  در صدوبیست  یوسف  که  شویم یادآور مي

 او را در  رسیدند که  نتیجه  این  ا بهکردند، اما نهایت  اختالف  دفنش  در محل  مصریان

را   نیل  هر دو جناح  وی  کنند تا برکت  دفن  نیل  و در بلندای  از مرمر نهاده  صندوقي

 داد.  انتقال  در فلسطین  پدرانش  مدفن  پیكر او را به  موسي  دربر گیرد، سپس

و   بیست  مصر، مدت  به  از روایات؛ او بعد از آمدن  برخي  بگوییم: بنابه  از یعقوب

  کرده  وصیت و  درگذشت  کرد، سپس  در آنجا اقامت  یوسف  زندشبا فر  چهارسال

بردند و در کنار  آنجا  او را به  جنازه  کنند. پس  دفن  در شام  او را در کنار پدرش  بود که

و بعد از   مصر برگشت  به  پدر در شام  کردن  بعد از دفن  کردند، یوسف  دفن  پدرش

 کرد.  ز زندگيدیگر نی  سال  و سه  بیست  آن

 

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  یی  ی  ی          جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      حب  
 !صمحمد  ای « كنيم مي  تو وحي  سوي را به  آن  كه  است  از اخبار غيب  داستان  اين»

 « آنان زدو تو ن»  دانستي اخبار را نمي  از این  ما، تو چیزی  از وحي  قبل  که  در حالي

را   و عزمشان  را هماهنگ  كارشان  كه  گاه نبودي، آن»  یوسف  درانیعني: نزد برا

 « آنان  كه درحالي»شدند   همداستان  در چاه  یوسف  بر افگندن  و با هم «كردند  جزم

ها را  غایله تاروپود  و برایش  یوسف  در حق «كردند مي  نيرنگ»  حالت  در این

نبودند و   آنان رویداد نزد  این  وقوع  هنگام  به صاخد  رسول  از آنجا که  تنیدند. پس مي

  باشد، نیز نبودند و نه  آگاه  گذشته  های امت  از احوال  که  قومي  در میان  ایشان  از آنجا که

  داستان، هیچ  از این صپیامبر  داشتند بنابراین، آگاهي  و معاشرت  آمیزش  قومي  با چنان

  خدای  وحي  فقط از طریق ص حضرت  ندارد لذا آن  الهي  جز وحي  دیگری  منبع
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  کافي  منكران  آوردن  ایمان  خود، برای  برهان  این  شدند. پس  آگاه  داستان  از این  سبحان

 . است

 

 خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت   
و در  « باشي  هر چند مشتاق  بيشتر مردم»  آیات  همه  این  مشاهده  با وصف  لیكن «و»

متعال؛   خدای  به «آورند نمي  ايمان»  کاربری به  خود را هم  و تالش  سعي  نهایت  راه  این

خود را   باطني  بینایي  بیشتر مردم  که  جهت  بدان ;کند  رحم  او خود بر وی  که  جز کسي

 اند. مصمم  خویش  و بر کفر پدران  داده  از دست

 را  و برادرانش  یوسف  تانداس صخدا  و یهود از رسول  روایتي: قریش  بنا به

  تمام  شیوایي  را به  و آن  آگاه  داستان  از این  وحي  از طریق صخدا  رسول  پرسیدند پس

و   نیاورده  ایمان گردد اما آنها  ایمانشان  امر سبب  این  که امید آن  کردند، به  تشریح  آنان  به

  امر رسول  بود واین صخدا  لدور از انتظار رسو  گرفتند که  را درپیش  ای شیوه

  را به ص حضرت  آن  خداوند متعال  جهت  گردانید، بدین  محزون  را سخت صخدا

 نمود.  کرد و دلجویي  دعوت  صبر و شكیبایي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   
 آن  تالوتو   قرآن  یعني: تو در برابر تبلیغ«  طلبي نمي  مزدي  آن  براي  و تو از آنان»

 یا در برابر  آوردنشان  در برابر ایمان  . یا از آنان طلبي نمي  از آنان  برایشان، مزدی 

علما واحبار   که چنان  طلبي نمي  ای کني، مزد و مقرری مي  حكایت  برایشان  که  داستانهایي

  خویش  شده اغوا  تورات، از مردم  شده  تحریف  آیات  و در برابر ابالغ  کرده  یهود چنین

  پس « نيست  عالميان»  عموم « براي  جز پندي»  یعني: قرآن « آن»طلبند  مي  مزد و پاداش

 ندارد.  اختصاص  قریش  فقط به
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 خداوند  یگانگي  را به  آنان  که « است  ها در آسمانها و زمين بسيار نشانه  و چه»

  آنها بدون  بودن استوار ;ها در آسمانها نشانه  از جمله  که ;کند مي  اهنمایيو ر  داللت

و از   است  ثوابت و  از سیارات  اعم  درخشان  ستارگان  آنها به  بودن  و آراسته  ستون

  بشر را به  ها، بیابانها، دریاها، سبزیها وجاندارانند که ها در زمین؛ کوه نشانه  جمله

  و راهنمایي  هاست، داللت پدیده  این  همه  او آفریننده  که و این  سبحان  خدای  یگانگي

از   كه  گذرند در حالي مي»ها  نشانه  آن یعني: از برابر «بر آنها»  بیشتر مردم  کنند ولي مي

  این  که  آنچه  به  توجه اعتنا و بي و بي «گردانند برمي  روي»در آنها   یعني: از تأمل «آنها

کنند و  را انكار مي  وی  و یگانگي  دربردارند، وجود آفریننده  و براهین  ها از دالیل نشانه

و   و استدالل  ا از تفكر و اندیشهدر آنها بنگرند، اما قطع  خویش  چشم  به  اگر هم

 گردانند. از آنها روی  آموختن و درس  گرفتن عبرت

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  
  مردم یعني: بیشتر« گيرند مي  شريك  كه آورند جز اين نمي  دا ايمانخ  به  و بيشترشان»

در   با وی و غیر او را  را انكار نموده  میراننده  کننده زنده  دهنده روزی  آفریننده  یگانگي

  سو به از یک  آنان کردند زیرا مي  چنین  جاهلیت  اهل  که گردانند چنان مي  شریک  عبادت

دیگر   از سوی  بودند ولي  مقر و معترف  آنهاست  او آفریننده  که این  هو ب  سبحان  خدای

  شرکا به  آن  و گمانشان  ظن کردند تا به مي  و آنها را پرستش  قرارداده  او شرکایي  برای

 گردانند.  شان نزدیک خداوند

 خدا بجزخود را   های و خاخام  کشیشان  که  و نصاری  یهودیان  که  باید یادآور شویم

مردگان؛   به  مانند آنانند معتقدان  گروهند. همچنین  گیرند، نیز مانند آن مي  الوهیت  به

قادر   بر آن  سبحان  جز خدای  دیگری  نیروی  هیچ  که  را بر آنچه  مردگان  که  کساني  یعني

اعتقاد   این ررا ب  مزارات قبور و  از پرستشگران  بسیاری  که پندارند چنان نیست، توانا مي

را   حال، غیر وی  در عین  دارند ولي  ایمان  عزوجل  خدای  به  از سویي  . اینان بینیم مي
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  را صرف  و نیایش  از عبادت  گونه، بخشي پندارند و بدین مي  و زیان  اختیار نفع  صاحب

 . است  شرك  عین  این  البته  کنند ـ که مي  آنان

 شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  است  شده  روایت  اشعری از ابوموسي

تر  پنهان موریانه   از خزیدن  شرك  بپرهیزید زیرا این  از شرك ! مردم  ای  هان» فرمودند: 

بگویید:  ;کردند بیان  گونه را این  خفي  پرهیز از شرك  روش  یارانشان  به  ، سپس» است

تو   بار خدایا! به ملا ال نعلمه:  ونستغفرك  مهشيئا نعل  بك  نرشك  أن  من  إنا نعوذ بك  اللهم

  که  آنچه  و از تو برای  دانیم مي  که  آوریم  را با تو شریک  چیزی  که از این  بریم مي  پناه

 ». خواهیم مي  دانیم، آمرزش نمي

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
گیر  همه  است  غاشیه: عذابي« در رسد  آنان  ا بهفراگير خد  عذاب  كه آيا ايمنند از اين»

  قولي  . به است قیامت  شدن برپا  قولي: مراد از غاشیه، همان  دهد. به  را پوشش  همگان  که

 «فرارسد  برآنان  ناگهان  يا قيامت»  هاست ها و کوبنده از صاعقه  عبارت  دیگر: غاشیه

  که  است  اگر کار چنین ؟ پس آن  از آمدن «باشند خبر بي  كه  در حالي»  گیرانه یعني: غافل

  قراردارند، دیگر چرا ایمان  قیامت  رسیدن یا فرا  عذاب  آمدن فرود  در میان  آنان

 ورزند؟. اصرار مي  خویش  بر شرك  آورند و باز هم نمي

 

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  
  که  روشي و  راه  و این  خوانم فرامي  آن  سوی به  که  دعوتي  این « من  راه  تاس  بگو: اين»

کند:  تفسیر مي  چنین را « راه»  این  . سپس است  من  سنت  است؛ یعني  من  هستم، راه  برآن

و   و برهان  و با یقین آشكار  یعني: با حجت « كنم مي  خدا دعوت  سوي به  با بصيرت»

و   من»  کنم مي  دعوت خدا سوی خود دارم، به  پیام  و درستي  از صحت  که  شناختي

  سوی اند نیز به  شده  رهنمون  من  روش و  راه  اند و به پیرو من  که  یعني: کساني « پيروانم

آشكار از   هر دو بر حجتي  و پیروانم  من است:  این  کنند. یا معني مي  دعوت  راه  این

و   شریک  یعني: او را از هرگونه « است  و خدا منزه»  رداریمقرا خداوند  سوی
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  که از کساني  سبحان، یعني  خدای  به « مشركان از  و من»  کنم مي  و تقدیس  تنزیه  همتایي

 «. نيستم» کنند مقرر مي  او شرکا و همتایاني  به

 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

 ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ۀ    ہ 
  آنان  به  كه  نفرستاديم»  رسالت  به «شهرها را  از اهل  از تو نيز جز مرداني  و پيش»

  وحي تو  به  که چنان  فرستادیم مي  بشر وحي  رسوالن  آن  یعني: به«  فرستاديم مي  وحي

  تو را به  فرستادن آنها  چگونه  اند پس دهنبو  بشر، فرشته  ما در میان  و رسوالن  فرستیم مي

 پندارند. و بعید مي  انكار کرده  رسالت

  را از مردان  پیامبرانش  خداوند متعال  که  است  این  سنت  اهل  نظر جمهور علمای

 شهرها  و از اهل  و جنیان  از فرشتگان  نه  برانگیخت  از زنان، از آدمیان  نه  برانگیخت

تر  تر، بردبارتر، فاضل شهرها عاقل  صحرا و بیابان؛ زیرا مردم  از اهل  نه  برانگیخت

باشند، از  مي  و خشن  مزاج  و بیابان، خشک  دهات  مردم  که  وداناترند، در حالي

 باشد.  آدمي، مرد و مدني  که  است  این  اند: از شرایط رسول علما گفته  جهت این

اند: حوا،آسیه،  بوده ‡از انبیا  نیز چهار تن  زنان  ر میاند» گوید: مي  که  بنابراین، روایتي

 . است  پایه بي  ، روایتي» و مادر موسي  مریم

 «بنگرند؟ اند، بوده  از آنان  پيش  را كه  كساني  اند تا فرجام سير نكرده  آيا در زمين»

  های امت  ایه گاه هالکت  اند تا به سیر و سفر نكرده خدا  در زمین  یعني: آیا مشرکان

خود   و شرك  از تكذیب  بگیرند و در نهایت  عبرت  درس  و از آنان  نگریسته  گذشته

  از سرای « بهتر است  متقيان  براي»  یعني: بهشت « آخرت  ا سرايو قطع»بردارند   دست

 کنید؟! نمي  و فهم «انديشيد؟ آيا نمي»دنیا 
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ى  ى       ائ  
  پیامبری  را به  از تو جز مرداني  یعني: قبل «ما نوميد شدند  فرستادگان  چون  كه تا اين»

و   ناامیدشده  از پیروزی  تأخیر افتاد تا سرانجام  به  ایشان  پیروزی  ولي  برنینگیختیم

  داده  وعده  دروغ  به  پنداشتند كهو »  کنیم نمي  را عذاب  منكرشان  ما اقوام  پنداشتند که

  تأثیر این  تحت  اثر دیرکرد پیروزی بر ‡است: پیامبران  این  قولي، معني  به «اند شده

  اند و گمان قرارگرفته  وعده  مورد خلف  پیروزی  در وعده  قرارگرفتند که  القاء دروني

  یعني: )کذبوا( به  تخفیف  ابر قرائتبن  که  معني  . این شده  گفته  دروغ  آنان  به  کردند که

دیگر   قولي  . به شده  روایت  و کسائي  عباس، عاصم، حمزه است، از ابن  ذال  تخفیف

اند،  داده  وعده  از پیروزی  که در آنچه ‡پیامبران  است: امتها پنداشتند که  این  معني

» کذبوا» تشدید:  قرائت  ر کهدیگ  بنابر قرائت  اند. یا معني قرار گرفته  وعده  مورد خلف

  از ایمان ‡ است: پیامبران  شده، چنین عنها نقل هللا رضي  از عائشه  قرائت  و این  است

  نیز آنان  هایشان امت  مؤمنان  و پنداشتند که  شده  مأیوس  خویش  قوم  گان پیشه  تكذیب

تفسیر   کند که: این مي  لنق  در تفسیر خویش  سمرقندی  اند. ابواللیث گو شناخته را دروغ

بود   گاه آن».  است  الهي  انبیای  مقام  تر به تفسیر و شایسته  نیكوترین عنها هللا رضي  عائشه

طور   به  سبحان  خدای  نصرت  بود که  یعني: بعد از آن «در رسيد  آنان  ما به  نصرت  كه

  که «يافتند  ستيم، نجاتخوا مي  را كه  كساني  پس»در رسید  ‡پیامبران به  ناگهاني

  و عذاب»شدند   هالك  کنندگان بودند و تكذیب  همراهشان  و مؤمنان ‡پیامبران آنان،

 «.ندارد  برگشت»آید  فرود مي  برآنان  که  در هنگامي « مجرمان  از گروه ما

 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ    ائ  ەئ

   ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ 
امتهایشان،  و  و اقوام ‡پیامبران  یعني: در سرگذشت « آنان  در سرگذشت  راستي  به»

 « است  عبرتي خرد  صاحبان  براي»  و پدرش  و برادران  یوسف  یا در سرگذشت

  اولوااللباب: صاحبان رها و مبرا باشد.  و حیرت  از جهل  که  است  ای عبرت: بینایي
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را   ا آنچهگیرند و نهایت مي  و خرد، پند و عبرت  اندیشه  وسیله  به  اند که سالمي  خردهای

نگرند  مي  دل  بینند و با دیده يم بصیرت   چشم  است، به  نهفته  در آن  دینشان  مصالح  که

بر   مشتمل  که  یعني: قرآني «باشد  شده  ساخته  دروغ  به  كه  نيست  سخني»دانند  و مي

  كه  آنچه  تصديق  بلكه»  نیست  بربافته و  دروغ  نهاست، سخنيسرگذشتها و داستا  این

و روشنگر   است»و زبور   و انجیل  تورات شده، مانند  نازل  از کتابهای « بوده  از آن  پيش

و »نیاز دارند   و تفصیل  شرح  به  که  ای کلي  های و برنامه  از قوانین « هر چيز است

  آن  وسیله  باشد، به  را داشته  هدایتش  اراده خداوند کس هر  در دنیا که « است  هدايتي

  یعني: قرآن «آورند مي  ايمان  كه  مردمي  براي»  در آخرت  است « رحمتي و»یابد  مي  راه

 ، فرشتگان، کتابها، پیامبران،خدا  به  از ایمان  قرآن  که  آنچه  کنند و به مي  را تصدیق

  نفع  باشد، از آن  هر که  باور دارند، اما جز آنان  است  ضمنمت  شریعتها و قضا و قدر وی

آنند،  سزاوار  ایشان  که  آنچه  شود و بنابراین، مستحق نمي  هدایت  آن  برد و به نمي

 . نیست

 از  كه  شود، بسيار است مي  برگرفته  يوسف  از داستان  كه  عبرتها و اندرزهايي

 پردازيم:  مي  طور خالصه به  چند مورد آن  به  جمله  آن

 داستان  که  گونه  انجامد، همان مي  و راحت  نعمت  به  و محنت، گاهي  ـ نقمت1

 انجامید.  پادشاهي  تخت  به  آغاز شد، اما سرانجام  سخت  با غمها و حوادث  یوسف 

  را به  آنان  پدید آید که  هایي ها و عقده کینه  چنان  برادران  در میان  است  ممكن  ـ گاهي1

 همدیگر بكشاند.  کردن نابود

  اخالق و  از تربیت  وی  و برخورداری  نبوت  در خاندان  و رشد یوسف  ـ پیدایش1

 او گشود.  سوی به و محنتها  حوادث  را در تنگناهای  از نور و نصرت  هایي متعالي، روزنه

 . است  از مرد و زن  اعم ;بشر  برای  و استقامت، منشأ هر خیری  داری ـ عفت، امانت1

  حرام را  آن  جهت، اسالم  است، بدین  فتنه  بیگانه، برانگیزنده  مرد با زن  ـ خلوت 7

 گردانید.
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  برای  محكم  در عقیده، سپری  و صالبت  و سرسختي  حق  و مبادی  اصول  به  ـ ایمان 6

از  سپر،  این  ناهدر پ  یوسف  که هاست؛ چنان مكاید و توطئه  با هجوم  رویاروی

 . یافت  نجات  مهالک

 . است  مؤمن  گاه و تكیه  سختي، پشتوانه  در هنگام خدا  آستان  به  زدن  ـ چنگ 5

  که چنان دارد باز نمي  دعوت  در قبال  هایش را از مسؤولیت  و مصیبت، مؤمن  ـ محنت 8

 . باز نداشت خدا  در راه  را از دعوت  زندان، یوسف

 . است  و خسران  خواری  د، سببـ حس 9

 . است  ـ صبر، کلید گشایش 12
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 ﴾رعد  سوره﴿
 . است  ( آیه11)  و دارای  است  دنيم

 

  وفرود آوردن  و صاعقه  از رعد و برق  در آن  که آن  سبب  را به  سوره  : این تسميه  وجه

 نامیدند.» رعد»،  است  رفته  سخن  باران

مقاصد   به  گوید که مي  سخن  مدني  های از مقاصد سوره  بخش  از آن» رعد»  سوره

، معاد و رد  رسالت توحید،  از: اثبات  است  عبارت  دارد؛ و آن  شباهت  مكي  های سوره

 . مشرکان  شبهات

 . است  مكي  سوره  از این  ، آیاتي روایتي  بنا به

 

 ٱٻ  ٻٻٻپ  پپپڀڀ  ڀ   ڀٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ها در  سوره  اوایل  مقطعه  حروف  درباره  و سخن «، راء ، ميم ، الم فال»شود:  مي  خوانده

از   و آنچه  است  كتاب  آيات»  سوره  این  : آیات یعني « اين»  گذشت» بقره»  آغاز سوره

  قرآن  ، یعني است  قرآن  مراد کل « است  ، حق شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت  جانب

و   باوجود وضوح « بيشتر مردم  ولي»  است  حق  که  است  وصف  این  به  موصوف

،  کرده  را بر تو نازل  آن خداوند  که  حقي  این  به «آورند نمي  ايمان»  آیات  این  روشني

  و اندیشه  تأمل  درستي  به  برند و در قرآن مي سر به  در ستیز و عناد و نفاق  رو که  از آن

 کنند. نمي

 

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
 « برافراشت آنها را ببينيد،  كه  ستونهايي  آسمانها را بدون  كه  است  خداوند ذاتي»

  است  این  ؛ معني قولي  به بر پایند.  ستون  اتكا به  : آسمانها بدون . یعني عمد: ستونهاست

بینید  شما آنها را نمي  ـ هستند ولي  جاذبه  ـ مانند نیروی  ستونهایي  : آسمانها دارای که

ـ   آن  و ما به  داناتر است وااست  این  کیفیت  و او خود به«  يافت ستقرارا  بر عرش  سپس»
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 : الکم  امام  که . و چنان داریم  ـ ایمان  وتعطیل  ، تأویل تشبیه  ، بدون کیفیت  بیان  بدون
  باشد و ایمان نمي  عقل  در حیطه  آن  کیفیت  اما درك ، نیست  استوا مجهول: » است  گفته

 «گردانيد  را رام  و خورشيد و ماه»». است  بدعت  آن از  کردن و سؤال  واجب  آن  به

  امهر كد»شود   آنها برآورده  وسیله  باید به  که  بندگان  ومصالح  خلق  منافع  تأمین  برای

خود تا   در مدار فلكي  از خورشید و ماه  : هر یک یعني «كنند سيرمي  معين  مدتي  براي

: مراد از  قولي  کنند. به ، سیر مي است  قیامت  دنیا و برپایي  فنای  وقت  که  معین  میعادی

  سال  یک  را در مدت  منازل  خورشید این  که  است  خورشید و ماه  منازل ( مسمي  جلأ)

:  یعني «كند را تدبير مي  خداوند كار آفرينش»کند  مي  طي  ماه  یک  را در مدت آن  و ماه

 بيان  روشني  خود را به  و آيات»کند  مي  بخواهد اداره  که  گونه  را آن  آفرینش او

  بیان  روشني  اند، به وی  و ربوبیت  قدرت  بر کمال  دال  را که  هایي : نشانه یعني «كند مي 

،  رؤیت  قابل  ستون  یا بدون  ستون  آسمانها بدون  ؛ از بر افراشتن گذشت  آنچه  کند که مي

  این  ، ازجمله معین  آنها تا میعادی  سیر واداشتن  و به  خورشید و ماه  کردن  رام

  شما به  باشد كه» کند مي  خود را بیان  کرده  نازل  : کتاب است  این  . یا معني هاست نشانه

  شكي  ، هیچ مالقات  این  و راستي  و در صدق «كنيد  حاصل  يقين  پروردگارتان  لقاي

آنها توانا   و اداره  دادن  سامان اشیا و  این  بر آفریدن  که  ندهید و بدانید؛ ذاتي  خود راه  به

و جزا   حساب  برای  محضر خویش در  آوردنتان  هم شما و گرد  خلقت  باشد، بر اعاده

 . ز تواناستنی

 

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ        ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ

 گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  گردش امكان  و حیوان  تا انسان  و عرض  در طول «را گسترانيد  زمين  كه آن  و اوست»

 را بیابند.  آن  از منافع  گیری و بهره  آن  باالی  و حرکت

  جهت  بدان ، نیست  آن  با کرویت  ـ منافي  نفسه  ـ في  زمین  بودن  دهگستر  که  باید دانست

  ابعاد آن  دوری و  مسافت  طول  همین  دلیل و به  است  و گسترده  طوالني  ابعاد آن  که
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 «و» .1شود ظاهر مي  خود گسترده  ساکنان  ـ برای  است  کروی  که  ـ با آن  زمین  که  است

 . و استوار است  شامخ  های : کوه رواسي «ها و نهرها نهاد ، كوه درآن»  که آن  اوست

اگر   که پر هستند  حقیقت  این  از بیان  شناسي زمین  جغرافیا و علم  کتابهای ؛است  گفتني

ها قرار  ها وزلزله شكافها، لرزه  در معرض  هولناکي  شكل  به  ها نبود، قشر زمین کوه

 . گرفت مي

 قرار  دوگانه  زوجي  در آن  اي ميوه  و از هرگونه»را گسترانید   زمین  تعالي  حق ! آری

ا در مورد جدید  که  است  بر حقیقتي  اعجازگرانه  تصریحي  . این ماده  نر و یكي  یكي« داد

  علمي  از آیات  و خود یكي  شده  و شناخته  ها کشف در میوه  نر و ماده  وجود دو جنس

 .2است  کریم  معجز قرآن

  همچون را  و شب  پوشانیده  شب  ظلمت  : روز را به یعني «پوشاند مي  شب  روز را به»

سپید و   که آن گرداند، بعد از و تار مي  را تیره  نشاند و آن روز مي  بر چهره  قیرگون  لباسي

  هايي كنند، نشانه تفكر مي  كه  مردمي  امور براي  ا در اينقطع»و روشنگر بود   روشن

  آنها با این  آفرینش زیرا  و تعالي  تبارك  خدای  وحدانیتبر وجود و   دال« د داردوجو

  که  است  حكیمي  ای آفریننده وجود  ، خود دلیل گون متعدد و گونه  و منظورهای  اهداف

کنند از  تفكر نمي  که  کساني  ولي  است  داده  سامان  و استحكام  نظم  کاروبار آنها را بدین

 ها کورند. نشانه  این  دیدن

 

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
  چسبیده و  : نزدیک یعني « كنار هم»  است  : کرتهایي یعني « است  هايي قطعه  و در زمين»

  کرتهای ها و قطعه  این  ولي  است  آنها یكي  و آب  است  آنها یكي  خاك  که  هم  به

ها را  میوه از  گوني و گونه  مختلف  ، انواع تجانس  با وجود این  و یكدست  متجانس
                                                 

  جديد از اعجاز علمي  هاي جلوه»  كتاب  كنيد به  از نظر قرآن، نگاه  زمني  كرويت  با تفسري علمي  آشنايي  براي 1

 ، از مرتجم.111  ص«  كريم  قرآن

 سابق.  مرجع ;  اهنگ 2
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  و چه  ريشه  از يك  خرما، چه  از انگور و كشتزارها و درختان  و باغهايي»رویانند  مي

ناهمانند از   و اصنافي  همانند و انواع  و اصنافي  انواع  : در زمین یعني«  ريشه  از غير يك

  خرمایي  درخت ، صنوان»گوید:  مي  عباس  انگور و خرما وجود دارد. ابن  درختان

با وجود « گردند، و مي  سيراب  آب  با يك  همه  كه»» دارد  تنه  دو سر و یک  که  است

از آنها   برخي  طعم  پس « دهيم مي  ديگر برتري  بر برخي  از آنها را در ميوه  برخي»  این

  و آن  مزگي و خوش  خوبي  در منتهای  یكي  ، این است  دیگر ترش  برخي  و طعم  شیرین

دیگر   سپید و آن  یكي  ، آن است  سرخ  یكي قرار دارد، این  تر از آن پایین  دیگر در مرتبه

در   کسهر   پس اند! شده  سیراب  آب  و از یک  روییده  زمین  از یک  همه  که زرد... با آن

اینها   رسد که مي  و یقین  قطعیت  این  تردید به وتفكر نماید، بي  عمیقا تأمل  حقایق  این

  کشتزار یكي  که  زیرا هنگامي  نیست  چیز دیگری  و آگاه  پروردگار حكیم  صنع  ثمرهجز 

شود  مي  ریآبیا  با آن  زمین  که  باشد و آبي  و چسبیده  متصل  هم  به  زمین  کرتهای و  بوده

ـ   میوه و  درخت  های گونه  اختالف  برای  و سببي  عامل  هیچ  باشد، از نظر عقل  نیزیكي

  گمان بي»ماند  نمي  ـ باقي  و مثال  مثل بي  صانع  عجیب  صنع  و این  بزرگ  قدرت  جز این

  و اندیشه تفكر و کار «كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي  است  روشني  امر داليل  در اين

،  پروردگار تواناست  و صنع  از قدرت  پر درخشش  های جلوه  این  درك  موجب  را که

  که  ، آنچنان آموز موجودات عبرت  های گذارند لذا در عرصه نمي  و مهمل  نكرده  ترك

 گیرند. بر مي  آفریني ایمان  و از آنها درسهای  نموده  باید تأمل

  شش و  آسماني  از ادله  دلیل  ، سه فوق  آیه  در سه  عزوجل  یخدا  که  کنیم مي  مالحظه

  که  گردآورده  خویش  و وجود و یگانگي  و عظمت  را بر قدرت  زمیني  از ادله  دلیل

 عبارتند از:   آسماني  دالیل

 . رؤیت  قابل  ستون  آسمانها بدون  ـ برافراشتن 1

 . ـ تسلط بر عرش 1

 . ید و ماهخورش  نمودن  ـ و رام 1

 عبارتند از:   زمیني  اما دالیل

 . آن  کرویت  ـ در عین  بیننده  شخص  به  نسبت  زمین  ـ گسترانیدن 1
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 استوار.  های کوه  وسیله  به  زمین  به  بخشیدن  و تعادل  ساختن  ـ آرام 1

 ها. چشمه  نهرها و شكافتن  انداختن  جریان  ـ به 1

 ها. وهدر می  زوجیت  دادن ـ قرار 1

 . شب  وسیله روز به  ـ پوشانیدن 7

 . آب و  خاك  ، با وجود اتحاد و یگانگي و کمیت  در کیفیت  زمین  تولیدات  ـ تفاوت 6

 پردازد:  مي کفار  گیریهای و موضع  از مواقف  موقف  سه  بیان  به  خداوند متعال  سپس

و   عذاب  خواستن  شتاب  : به دوم  گیری ، موضع : انكار روز آخرت اول  گیری موضع

را   هایشان  گیری موضع  این  متعال  . خدای است  معجزات  : درخواست سوم  گیری موضع

  رد ضمني  خود، به  آفرینندگي  اصل  ، با تبیین قبل  در آیات  کند که مي  مطرح  در حالي

توانا باشد،   فشگر  های پدیده  آن  همه  بر آفرینش  که  زیرا پروردگاری  آنها پرداخت

  ناتوان  هم  دنیوی  عذاب  از فرستادن و  نیز توانا بوده  انسان  آفرینش  بر اعاده  شک بي

  های نشانه  باز از وی  که  است  بیشتر از آن  هایش و نشانه  ، معجزات حال  ، در عین نیست

 شود.  خواسته  جدید دیگری

 کفار:   مواضع  ناز ای  گیری موضع  نخستین  به  بنگریم  اینک

 

ەئەئ   ېى  ىائ  ائ ې ې ې ۉ ۉ ۋ  ۅ  ۅ ۈ  ٴۇ  ۋ

 وئوئۇئ  ۇئۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   
تر  عجيب  آنان  سخن  اين  پس»  آنان  از تكذیب صمحمد   ای « كني  و اگر تعجب»

  آفرينش در  راستي  ، به شديم  خاك  آيا وقتي»معاد گفتند:   در تكذیب  که«  است

  آراسته وجود  خلعت  به  دوباره  مان : آیا از بستر خاکي یعني «بود؟  خواهيم  جديدي

  حیات  اعاده ، گونه ؟ بدین آییم معاد باز مي  گاه حشر و نشر در عرصه  میدان  و به  شویم مي

  توانا بر ایجاد خلق پروردگار  که را بعید پنداشتند در حالي  و آن  را انكار کرده  خویش

  اينان»باشد  توانا مي نیز  مجددشان  بر اعاده  اولي  طریق  ، به سابقي  مونهن  گونه  هیچ بي

منكر   که  گروهي  : این یعني« اند كفر ورزيده  پروردگارشان  به  اند كه  كساني  همان

  ورزیده  کفر لجاجت در  اند که کساني  و حشرند، در حقیقت  بر بعث  تعالي  حق  قدرت
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و   غل  گردنهايشان و در»اند  رسیده  نهایي  پله  ، به منحط آن  درکات  و در پیمودن

  ، به گرداند و بنابراین بازمي  ایمان  را از راه  و زنجیرها آنان  غل  این  پس«  زنجيرهاست

  که  بدشان  از اعمال  است و بندها عبارت  : غل قولي  شوند. به قادر نمي  آوردن  ایمان

در »گوید:  مي  شود. ابوحیان مي  ، گریبانگیرشان برگردن  طوق  بودن گریبانگیر  همچون

  دوزخ  سوی زنجیرها به  را با آن  آنان و  است  زنجیرها و طوقها در گردنهایشان  قیامت

 «.درآنند  ، جاودانه آتش  و ايشانند اهل»» کشانند مي

 

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

 ٿ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  
  تو سيئه از  شتاب ، به از حسنه  و پيش»شود:  مي  بیان  کفار چنین  دوم  گیری موضع  گاه آن

از   : آنان یعني . است  و سالمتي  و راحت  : عافیت ، و حسنه مهلک  : عذاب سیئه «طلبند مي

  آنان از  پيش  كه آن  حال»طلبند  مي  و عافیت  از سالمت  را قبل  کفر، عذاب  شدت

  پس  است  گذشته ، عذابها کنندگان از تكذیب  : برامثالشان یعني « است  عقوبتها گذشته

  نظیر آنچه  فرود آمدن و از  نگرفته  عبرت  درس  پیشینیانشان  ننگین  چرا از سرگذشتهای

  راستي و به»دارند  نمي  ، خود را بر کنار نگه است  گذشته  پیشین  بر امتهای  که

  بزرگ  و بخشایشي  گذشت  : صاحب یعني « بخشايشگر است  بر مردم  گارتپرورد

  ، به گناه  در ارتكاب  استمرارشان  با وصف  پس « بودنشان با وجود ستمكار»  است

 . برآنان  عاجل  عذاب  آمدن فرود  راز عدم  است  کند و این نمي  عذابشان  شتاب

؛  مسیب سعیدبن». است خدا  در کتاب  آیه  امیدوارترین  این»گوید:  مي  عباس ابن

اگر »فرمودند:   شریف  در حدیث صخدا   شد، رسول  نازل  آیه  این  گوید: چون مي

کرد و  نمي  زندگي  و خوشي  گوارایي  به  کس بود، هیچ نمي خداوند  عفو و گذشت

: از  ، یعني»کرد مي  تكیه بر عفو و کرمش  هر کس  گمان بود، بي نمي  وی  و عذاب  اگر بیم

  پس « كيفر است  سخت  پروردگارت گمان و بي»ورزید.  ابا نمي  محظوری  هیچ  ارتكاب

اقتضا کند  ـ   وی  مشیت  آنچه  ـ بر وفق  سخت  عذابي  کافر را به  کننده تكذیب  سرکشان
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  رانجامگذارد و س نمي  و متروك  دهد اما مهمل مي  مهلت ، او جهت  کند، بدین مي  عذاب

 کند. مي  کارها رسیدگي  حساب  به

 

 ٹ  ٹ  ڤ         ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
گويند: چرا  مي  و كافران»از:   است  کفار عبارت  جویانه ستیزه  از مواضع  سوم  اما موضع

: چرا بر  یعني« ؟ است  نشده  نازل  پروردگارش  آشكار از سوي  اي پيامبر نشانه  بر اين

  ، همچون نگردیده  نازل ، معجز آورده  با خود از آیات  غیر از آنچه  دیگری  او معجزه

و   و شتر صالح  موسي  عصای شد، مانند  دیگر نازل  بر پیامبران  که  ای حسي  معجزات

،  درختقمر، انقیاد   مانند انشقاق  ای حسي  های آنها نشانه  که  است  ؟ عجب آن  امثال

از   آن  و امثال صپیامبر   انگشتان  از بین  آب  شمشیر، جوشیدن  عصا به  شدن تبدیل

  کردند. پس  درخواست  جدیدی  های نشانه  عناد باز هم  را دیدند، اما از روی  معجزات

 « اي تو فقط هشدار دهنده پيامبر!  اي»  نیست  ومعجزه  نشانه  آنها نبودن  مشكل  که  بدان

ندارد.   ارتباطي  تو هیچ  به  و کار معجزات  دهي مي وهشدار  بیم  دوزخ  را از آتش  آنان  که

  شان بر عهده  را که  دهي انذار و بیم  مسؤولیت  الهي  فرمان  طبق صرسول خدا  ! آری

  هرقومي  و براي»دادند   انجام  وجه  ترین بلیغ  و به  سر رسانده به  شكل نیكوترین  بود، به

در   و رشدشان  هدایت  که  آنچه  سوی را به  آنان  که  است  : پیامبری یعني « است راهنمايي

 کند. مي  و راهنمایي  ، دعوت است آن

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
 یا،  ، یا علقه از نطفه «گيرد بار مي  در شكم  هر زني  را كه  داند آنچه خداوند مي»

و   حال  در چه  جنین  آن  که و این  ، از سعید یا شقي ، از زیبا یا زشت ؛ از نر یا ماده مضغه

  را كه  كاهند و آنچه رحمها مي  را كه  آنچه»داند  نیز مي «و»قرار دارد   وضعي

  حجم  شدن  و کم  در آن  حمل  فزون  به با رشد رو  رحم  حجم  مراد افزایش «افزايند مي

  تعداد بچه  با افزوني  رحم  حجم  . یا مراد، افزوني است  از آن  طفل  آمدن  با بیرون  رحم

  ، کاستي رحم  شود. یا مراد از کاستي قلو مي دوقلو یا چند  حامل  رحم  زیرا گاهي  است
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  مدت  ، به رحم  حجم یا کاستي  افزوني  که  است  محتمل  . همچنان است  با سقط جنین  آن

و هر »  است  ای معجزه امور،  از این  در هر یک  باشد. پس  داشته  نیز بستگي  نزایما

  های ، مقادیر و نسبت موازین را با  آن خداوند  که «دارد  معين  اي نزد او اندازه  چيزي

  آن  ای شده  محاسبه  نظام  بر وفق و  و مقدر نموده  مرتب  در نزد خویش  و معلومي  ثابت

و   و نظم  هدفدار با برنامه  های پدیده  این  از جمله  که  است  درآورده  کتحر  را به

 . است  آنان  و حیض  حمل  و مدت  زنان  های رحم  و حجم  جنین  نوع  هم  ، یكي حساب

  معارف و  علوم  تمام  گستره  که  است  کریم  قرآن  معجز علمي  دیگر از آیات  یكي  این

  کاوش  هستي  های در عرصه  دانشمندان  هر اندازه  که  طوری  به  دهرا در نوردی  تجربي

 . است  آیه  این  شهودی  های جلوه  کشف  آورند، در راستای  میدان  به  کنند و هر چه

 

 ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  
 و  حس  از میدان  هر امر پنهان  دانای  متعال  : خدای یعني « است  و شهادت  غيب  داناي»

  است  موجودی و هر  هر معدوم  . یا دانای است  و حاضری  هر آشكار محسوس  دانای

،  خویش  قاهرانه  سلطه و  و عظمت  با قدرت  تعالي  : حق یعني « است  بلند مرتبه  بزرگ»

 . و برتر است  از هر چیز بزرگ

 

 ک  گ گ  گ گڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ   ں ں  
 را  آن  كه بدارد و كسي  را پنهان  از شما سخن  كسي»  وی  در علم « است  يكسان»

  علم  که  گونه  داند همان کند، مي  پنهان  انسان  را که  هر چه  تعالي  حق  پس «گرداند  فاش

  كه كسي»داند  مي «و» دارد  گرداند، نیز احاطه او از خیر و شر آشكار مي  که  آنچه  به  وی

  و از عرصه  پنهان  شب  پرده در  که  موجوداتي  به  تعالي  ق: ح یعني « است  پنهان  در شب

در روز   كه  كسي»  دارد به  نیز احاطه «و»دارد   و احاطه  دید چشمها دورند، علم

در   ها، همه تاریكي  در پرده  آشكار، یا پنهان  ، موجودات بنابراین «كند  آشكارا حركت

 رند.و براب  دانا یكسان  خدای  علم  پیشگاه
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  و کافي  رسا، شافي  نهایت  با بیاني  الهي  علم  ، کمال آیه  سه  در این  که  کنیم مي  مالحظه

  ، به داناست  هستي  و مفردات  جزئیات  همه  به  تعالي  حق ! . آری است  شده  متجلي

،  ناستآشكار دا  اشیای  همه  و به  نهان  موجودات  ههم  ، به مقادیر و حدود اشیا داناست

؛ او  ها وآشكارها ـ محیط است پنهان  میان  فرقي  گونه  هیچ  اشیا ـ بي  بر همه  وی  علم

 گریها. ها و جلوه درخشش بر  ناظر است  که ها چنان تاریكي  بر دل  ناظر است

 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
رو و   خدا از پيش  فرمان  او را به  كه  ديگر آينده يك  از پي  است او فرشتگاني  براي»

 ، حاالت  از انسانها در همه  : بر هر یک یعني «كنند مي  نگهباني  سرش  پشت از

 است  داده  فرمان  ایشان  به خداوند  که  آنچه  او را مطابق  اند که گماشته  فرشتگاني

  فرشتگان : قولي  کنند. به  سرپیچي  قادر باشند تا از امر الهي  که این  کنند، نه مي  نگهباني 

از امر  خدا امر  دیگر: او را به  قولي  کنند. به مي  نگهباني  جنیان  انسانها را از آسیب

  فرشتگان  دارند. اینان برمي  دست  قضا و قدر آمد، از وی  چون  کنند ولي مي  نگهباني  وی

  جهات  را از همه آیند و او مي دیگر  بعضي  از پي  بعضي  ( اند که حفظه  )مالئكه  نگهبان

 خود دارند.  در نگهباني  و جوانب

و   در مورد شاهان  ای کنایه  آیه  این صفرمود:   که  است  شده  روایت ك عباس  از ابن

گمارند،  مي خود  نگهباني  سر برای  رو و پشت  را از پیش  انيپاسدار  که  است  امیران

  چون  که  از آن  غافل کنند؟ مي  نگهباني  در برابر امر من  فرماید: آیا از آنان مي خداوند

ندارد   را از وی  بدی  آن  برگرداندن  توان  نیرویي  ، هیچ کنم  را اراده  ای بدی  کسي  به  من

 ».توانند کرد نمي  را از او دفع  چیزی هرگز  و نگهبانان

 را در روز  و چهار فرشته  را در شب  چهار فرشته  انهر انس  به  منان  خدای ! بلي

از   شب  اند و فرشتگان نویسنده  و دو تن  نگهبان  از آنان  دو تن  که  است  داده  اختصاص

  در شب  انسان  ند، مانند نگهبانيدار  وظایفي  نگهبان  آیند. فرشتگان روز مي  فرشتگان  پي

اند،  دو تن  فرشتگان  این  که  الهي  و امر و رعایت  اذن  به  و حوادث  و روز از مضرات
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دیگر، مأمور حفظ   سر. دو فرشته  از پشت  کند و دیگری مي  از جلو او را نگهباني  یكي

و   است  گمارده  وی  راست  نبجا  از آنها به  یكي  خیر و شر انسانند که  اعمال  و نگهباني

  راست  دست  نویسند، فرشته رامي  وی  ، اعمال دو فرشته  و این  چپش  جانب  به  دیگری

  فرشتگان  مجموع  نویسد. پس بد او رامي  ، اعمال چپ  دست  او و فرشته  نیک  اعمال

در   اند که  در شب  روز و چهار فرشته در  ، چهار فرشته هر انسان  برای  و موکل  گمارده

  آمده  شریف  در حدیث  که  باشند. چنان مي  نویسنده  محافظ و دو تن  ، دو تن هر نوبت

  آیند و هر دو گروه مي  درپي در روز پي  وفرشتگاني  در شب  بر شما فرشتگاني: » است

:  است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث». شوند... مي و نماز عصر یكجا  در نماز صبح

  به  رفتن  شوند  مگر در هنگام هرگز از شما جدا نمي  هستند که  همانا با شما کساني»

 ».بدارید  شان حیا کنید و گرامي  از آنان  . پس جماع  و در هنگام  حاجت  قضای

 آنان  تا وقتي»  و عافیت  از نعمت «دهد را تغيير نمي  قومي  خداوند حال  در حقيقت»

  که را  پروردگار نعمتي  پس «تغيير دهند» خدا  از طاعت «دارند  در دلهايشان  آنچه 

از خیر و   در ضمیرش  را که  ، آنچه قوم  کند تا آن نمي  ، سلب است  داشته  ارزاني  بر قومي

  خدای  که  است  نعمتي  فرشتگان  ، تغییر ندهد لذا حفظ و نگهداری است  نیک  اعمال

  و چون»کند  مي  را دگرگون  شر، آن  سوی  نفسها به  شدن  دگرگون  در هنگام  عزوجل

  هيچ  پس»را   عذابي و  و نابودی  : آسیب یعني «را بخواهد  اي بدي  قومي  خداوند براي

  : چون است  این  معني  قولي  ندارد. به  برگرداني  : هیچ یعني « نيست  آن  براي  برگشتي

و »کند تا بال را برگزینند  مي را کور  ند، دلهایشانک  اراده  ای بدی  قومي  برای خداوند

  به  آورد و چون  سامان  را به  کاروبارشان  که « نيست  كار سازي  بجز او هيچ  آنان  براي

  خدای  از طاعت  ، تحول بنابراین کند.  دفع  را از آنان  الهي  برند، عذاب  پناه  سویش

  ، از آسایش مصیبت  سوی  به  از نعمت  ؛ تحول ، در نهایت وی  معصیت  سوی به  عزوجل

  ورطه  ما را از این  عزوجل  خدای  ـ که  است  ذلت  سوی  به  و از عزت  رنج  سوی  به

 دارد.  خود نگاه  در پناه  مهلک
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 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
 بترسید و امید بندید. تا «نماياند شما مي  و اميد به  بيم  را براي  برق  كه آن  و اوست»

شود  مي  باران  آمدن فرود  نگران  ، دل رعدوبرق  با مشاهده  که  مسافر است  برای  ترس

  نزول  راببیند، به  برق  چون  که  است  مقیم  گردد اما امید برای مي  متأذی  زیرا او از باران

در   که  آبي  سبب به  که «گرانبار را  ابرهاي»  که  آن  اوست «و»شود  امیدوار مي  باران

 «.كند پديدار مي»، گرانبارند  آنهاست

 

ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  

 ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب   
رعد را   خداوند متعال  وجود ندارد که  از آن  مانعي «گويد مي  حمد او تسبيح  رعد به»

:  قولي  . به است خداوند  و قدرت  عظمترعد، شاهد   مهیب  آورد زیرا صدای  نطق  به

نيز   و فرشتگان»کند   نطق  که آن بي ، است خداوند  قدرت  به  وی  رعد، گواهي  تسبیح

 «را بخواهد  فرستد و با آنها هر كه مي ها را و صاعقه»گویند  مي  تسبیحش «او  از بيم

  كه  حالي در»کند  نابود مياو را   گونه بدین و «دهد قرار مي  مورد اصابت»  از خلقش

. مكر  : مكر است محال « است  كنند و او شديدالمحال مي  خدا مجادله  درباره  آنان

 باشد.  آن  مستحق  که  است  کسي هر  به  و بدی  ناخوشي  : رساندنخداوند

 از  کسي  سوی را به  مردی صخدا   گوید: رسول مي  آیه  نزول  سبب  کثیر در بیان ابن

مرد   آن ».فراخوان  من  سوی برو و او را به»فرمودند:   فرستاده  آن  به  فرستاده  عرب  راعنهف

  وی  متكبردر پاسخ  فرعون  خوانند. آن تو را فرامي صخدا   : رسول او گفت  و به  رفت

، یا از  ،یا از نقره ؟ آیا او از طالست چیست و خدا  خدا کیست  : مگر رسول گفت

شما   به  من ا ! : یارسول گفت  ایشان  و به  بازگشت صخدا   مرد نزد رسول  ؟ آن سرب

و او در   گوید، رفتم  را اجابت  دعوتي  ینچن  که  است  تر از آن او سرکش  که  گفتم

فرستادند، او   سویش  او رابه  بار دوم  برای صخدا   . رسول گفت  و چنان  چنین  پاسخم

 خدا  رسول  فرستاده  که  اثنایي در  شنید. بار سوم  پاسخي  چنین  ویبار نیز از   و این  رفت

  مرد فرعون  را بر سر آن  ابری  عزوجل  خدای  وگو بود، ناگهان گفت  در حال  با وی ص
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فرود آمد و   سرش  جهید و بر فرق  ای صاعقه  واز آن  گرفت  فرستاد، آن ابر غریدن  منش

  سبب  فرمود. در بیان  را نازل  کریمه  آیه  این  عزوجل  خدای  بود که  کرد. همان  نابودش

 . است  نیز آمده  دیگری  ، روایات آیه  این  نزول

  شنیدند وبرق رعد را مي  صدای  چون صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  وعافنا قبل  وال هتلکنا بعذابك  ال تقتلنا بغضبك  اللهم»: گفتند دیدند، مي را مي  صاعقه

از اینها ما  و قبل   نكن  خود هالك  ، با عذاب خود نكش  ما را با غضب : بار خدایا! ذلك

 صخدا   رسول  کند که مي  روایت  عباس از ابن  طبراني  همچنان». بخش  عافیترا 
یاد کنید زیرا رعد  را رعد را شنیدید، خدا  صدای  چون»فرمودند:   شریف  در حدیث

  رعد و برق  رؤیت  هنگام در  دو آیه  این  لذا خواندن». کند نمي  اصابت کر خدابر ذا

  چون  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث  . همچنین است  سنت

  يسبح  من  سبحان»خواندند:  را مي  آیه  شنیدند، این رعد را مي  صدای صخدا   رسول

حمد   رعد به  که  پاکا خدایي : قدير ء يش  كل عىلوهو   خيفته  نم ئکةواملال  الرعد بحمده

  سپس». چیز تواناست  و او بر همه گویند مي  تسبیح  وی  نیز از بیم  و فرشتگان  وی

  بر من  وی  کرد، دیت  بر او اصابت  صاعقه دعا را خواند و باز  این  اگر کسي»فرمودند: 

  این  گیرد پس مي  انتقام  با آن  عزوجل  خدای  که  است  ينقمت  صاعقه  و از آنجا که». است

:  است  آمده  شریف  در حدیث  که شود. چنان مي  بسیار واقع  در آخرالزمان  پدیده

 ».شود... ها بسیار مي صاعقه شود،  نزدیک  قیامت  که  هنگامي»

 

ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ 

 ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  ال اله  یعني  حق  ، کلمه حق  دعوت»گوید:  مي  عباس ابن « اوست  براي  حق  دعوت»

بخوانند   یگانگي  او را به  که  وی  خلق  بر عهده  است خدا  : برای یعني». است  هللاال ا

گوید:  مي» حق دعوت»ر تفسیر د  شوکاني  گردانند. امام  او خالص  را برای  خویش  و دین

  بارگاه  به  انسان  دعای از  است  عبارت  و آن  است  سبحان  خدای  از آن  حق  دعای  یعني»

  یاری  دیگر به  کسي  سبحان  جز خدای  حال  زیرا در این  و بیم  ترس  در هنگام  الهي
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  اجابت  قادر به  تعالي  حق ، فقط مادی  اسباب  انقطاع  در هنگام  شود چرا که نمي  خوانده

  او را به  گمان بخواند، بي  حال  او را در این  که  کسي  . پس است  درمانده  انسان  گفتن

  آنان  به  جوابي  وجه  هيچ خوانند، به جز خدا را مي  كه  و كساني»». است  خوانده  حق

  خوانند و پرستش مي  حانسب  خدای آنها را بجز  مشرکان  که  : خدایاني یعني «دهند نمي

باشد ـ   که  ـ هر چه  هایشان خواسته از  ای خواسته  هیچ  به  پاسخي  کنند، هیچ مي

  دهانش  به  بگشايد تا آب  آب  سوي به را  دو دستش  كه  مگر مانند كسي»دهند  نمي

  تشگرانپرس  به  : خدایان یعني « نيست  او رسنده  به»  آب « هرگز آن  كه  برسد درحالي

  که  کسي  برای  آب  دادن  دهند مگر مانند پاسخ نمي  پاسخي  هیچ  در دعاهایشان  خویش

  دوردست  از همان  خواهد تا آب و مي  نموده دراز  آن  سوی را از دور به  دو دوستش

  شخص  این  به  پاسخي  هیچ  آب  که  است  طبیعي او برساند،  کند و خود را به  حرکت

  خواسته  که  کند و قادر نیست نمي  خود احساس  را به  شخص  نیاز آن  زیرا آب دهد نمي

  تشبیه  کسي  خوانند، به را مي  و مردگان  بتان  که  کساني : قولي  گوید. به  را اجابت  وی

  دراز نموده  آب  چاه  سوی ، به و دلوی  ریسمان  در کار بودن  را بدون  دستش  اند که شده

  کافران  : دعای یعني « نيست  فايدگي جز در بي  كافران  و دعاي» طلبد مي  آب  و از آن

  سودی  حالشان  به  از وجوه  وجهي  هیچ  دعا به  زیرا این  است و نابود  هدر و باطل

 بخشد. نمي

 

 ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
 ـ سجده  و ناخواهان  ـ خواهان خدا  براي  است  در آسمانها و زمين  و هر كه»

  صحت  به  امر وی  پروردگار، چون  تعبد و انقیاد در برابر امر و حكم  سجده  به «كند مي 

  و رغبت رضا  به  سجده  این  ، چه و فقر و توانگریشان  و مرگشان  ، زندگي و بیماریشان

  مانند سجده ؛ کراهیت  رویو از   ناخواسته  و چه  و مؤمنان  فرشتگان  باشد؛ مانند سجده

مسلط   های سنت آنها به  اجباری  بودن  ها و تنگناها، یا تسلیم در سختي  و منافقان  کافران

شمشیر   ترس و از  و ضرورت  سختي  در حاالت  طور ناخواسته زیرا کفار به  الهي

خود منقاد   خواهدل  به  مؤمنان  که نهند چنان مي  گردن  عزوجل  خدای  حكم  ، به مجاهدان
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  به  هايشان و سايه»کنند  مي  دهد، عبادت  فرمان  آنان  به  که  گونه را آن  تعالي  اویند و حق

کند  مي  او را دنبال  که  است  انسان  : سایه مراد از آن «كنند مي  سجده  و شام  صبح  وقت

  انسان  چون  که  ای گونه  به،  شده  داده قرار  سجده  در هیأت خدا  فرمان  به  سایه  و این

  ساخت  را مخصوص  و شام  افتد. صبح مي  بر زمین  سجده  حال  به  وی  ایستد، سایه مي

، »غداه»  . غدو: جمع است  بیشتر مشخص ، دو وقت  در این  سایه  بودن  زیرا نمایان

بعد از عصر تا   از وقت  ، عبارت»اصیل»  : جمع آصال  که چنان  روز است  از اول  عبارت

 . است  غروب  هنگام

 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  

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

 ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 بگو: پروردگار» کند:  داد تا از کفار سؤال  فرمان  پیامبرش  به  سبحان  خدای  سپس

 گویي  پس «بگو: خدا» خود فرمود:  درنگ بي  گاه آن« ؟ كيست  آسمانها و زمين

  امر که  این  به  کرد زیرا کفار مكه  حكایت  و باور خود آنان  پروردگار از پاسخ 

 آيا بجز او سروراني  بگو: پس»، مقر و معتقد بودند  است  آفریننده خداوند

  چه شما را  پس  است  آفریننده  عزوجل  خدای  دارید که  عقیده  هرگاه : یعني «ايد گرفته 

سودو   مالك  خود هم  براي  كه»اید  گرفته  و سرپرستاني  جز او سروران  که  است  شده

اختیار   خود هم  برای  عاجز و ناتوانند که  چنان  سرورانتان  : آن یعني «نيستند؟  زياني

  غیرخویش  به  با آن  ندارند که  را هم  سود برند و اختیار زیاني  آنرا ندارند تا از   سودی

  ناتوان  خدایان  شما از این  چگونه  کنند پس  را از خود دفع  زیان  برسانند، یا آن  زیاني

  سود و زیان  این  مالک  خود هم  برای  حتي  آنان  که را دارید در حالي  امید سود و زیان

خود   در دین» و بینا»  کافراست  انسان  خود که  در دین «يا برابرند نابينابگو: آ»نیستند؟ 

خود   های و مكلفیت  واجبات  به  ؟ قطعا برابر نیستند زیرا اولي موحد است  انسان  که

: کفر و  یعني «و نور  يا آيا ظلمات»  داناست  و الزامات  واجبات  این  به  ، و دومي جاهل
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  مانند آفريدن  اند كه مقرر كرده  خدا شريكاني  يا مگر براي» ! هرگز نه «برابرند؟»  ایمان

: آیا  یعني «؟ است  شده  مشتبه  برآنان  دو آفرينش  ، اين در نتيجه  اند پس خدا آفريده

، امر  باشند تا در نتیجه  آفریننده او  همچون  اند که را گرفته  شرکایي خدا  برای

آفرینشگرند  خدا  نیز همچون  گروه  شود و بناچار بگویند: این  مشتبه  بر آنان  آفرینش

  نیست  هرگز چنین ! ؟ نه است  او سزاوار آن  که باشند چنان مي  ، سزاوار پرستش بنابراین

  که  بر آنچه  عاجز و ناتوانند و حتي  اند که گرفته شرکایي   سبحان  خدای  آنها برای  بلكه

  به  برحق  ندهآفرین  که  آنچه  رسد به  ، توانا نیستند چه قادر است  آن  خود برانجام  انسان

  هرچيزي  بگو: خدا آفريننده»؟  است  شده  مشتبه  کار برآنان  چگونه  ؛ پس تواناست  آن

در   شریكي  تعالي  حق  که ، این او وجود ندارد بنابراین غیر از  ای آفریننده  پس « است

و   با منطقي  وجه  هیچ  ندارد، به  شریكي  در آفرینش  که حاليباشد در  داشته  عبادت

  فرمان  ، مقهور و تحت هست  و غیر او هر چه «قهار  يگانه  اوست و»  نیست  معقول

  و اطاعت  باشد، فقط او سزاوار پرستش  داشته  و عظمتي  شأن  چنین  هر کس  پس  است

 باشد. مي

  خداوند متعال  مخلوق  همه  بندگان  افعال  که این اند بر کرده  استدالل  آیه  با این  سنت  اهل

  تعالي  و حق  است» ء شي»او   زیرا فعل  نیست  خویش  فعل  خود خالق  و بنده  است

  و انتخاب  عمل ، همانا است  انسان  توان  در حوزه  آنچه  پس  است» ء شي»هر   خالق

 . بیشتر از آن  ، نه است  آفریده  برایش خداوند  که  است  چیزی

 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    

ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې          ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

 ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی   
 یعني: آب «شدند  روان  هايي رودخانه  فروفرستاد پس  آبي  از آسمان  همو كه»

  آب بود،  کوچک  اگر رودخانه  پس « خودشان  گنجايش  اندازه  به»شد   ها روان رودخانه

 خداوند ، آیه  . در این گشت  روان  بسیار در آن  بود، آب  بزرگ  و اگر رودخانه  کم

دلها   ها را به رودخانه ، و باران  نزول  ، به است  و بیان  هدایت  جامع  را که  قرآن  نزول
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اند و  و فراخ  ، بزرگ دانش خیر و  گنجاندن  از دلها برای  برخي  پس  است  کرده  یهتشب

خیر و   گنجاندن  برای  چنداني  عرصه  بوده  و کوچک  تنگ  آن  از آنها برخالف  برخي

بر   سپید باال آمده  زبد: کف « برداشت خود  بلند روي  كفي  و سيل»ندارند   حكمت

از  «گدازند مي  در آتش  و از آنچه»  آب  برروی  : بلند و باال آمده ي. راب است  سیل  روی

  طال و نقره  چون  زیورآالتي  آوردن  دست به  برای : یعني«  پيرايه  طلب  به»  معدني  اجسام

از   که  ظرفها و ابزارهایي  چون « كااليي  طلب  يا به» کنند مي  و آرایش  زینت  بدان  که

  گداخته  زیرا بر روی «آيد بر مي  مانند آن  كفي»سازند  مي  و سرب  مس و  و برنج  آهن

آید  مي  آنها بیرون  و فضالت  و خاك  از پلیدی  نیز، کفي  و فلزات  آالت آهن  این

  از ميان  افتاده  ، بيرون كف  زند؛ اما آن مي  مثل  چنين اين  و باطل  حق  خداوند براي»

از   شده  خشک  کف  آن  افگند و در نتیجه مي  زمین  روی را بر  ف، ک : سیل یعني «رود مي

  مذاب  های گداخته  صنعتگر، کف  گونه گیرد. همین قرار نمي  رود و در زمین مي  میان

  همچنین  . پس کاال و ابزاری  سازد و نه مي  زیوری  از آن  نه  افگنده  بیرون  را به  معادن

و   صاف  از آب «رساند سود مي  مردم  به  اما آنچه»ود ش نابود مي  که  باطل  است

قرار   : در زمین یعني «ماند مي  باقي  زمين  بر روي  پس»  معدني  خالص  های گداخته

  ، مایه نتیجه و در  سرازیر شده  آن  و بافتهای  زمین  عروق  به  آب  که  سان بدین گیرد، مي

  زرگری  های نیز در کارگاه  معدني  اجسام  مواد مذاب شود و مي  مردم  گیری و بهره  انتفاع

 است  آیند و این کارآمد و مفید در مي  و ابزار آالت  زیورات  صورت به  گری ریخته و

 . حق  مثل 

  رویاندن در  از آن  که  است  آبي  ، مانند مثل ایمان  و منافع  اش و عقیده  مؤمن  مثل  پس

شود  مي  برداری بهره  زنده  موجودات  و طراوت  حیات  کسب و  زمین  و درختان  گیاهان

  در معرض  که  است  و سایر جواهر و فلزاتي  طال و نقره  همانند منفعت  آن  و منفعت

برباد   که  است  کفي ، همانند کافر و کفرش  گیرند. اما مثل قرار مي  مردم  گیری بهره

  به  جوهر طال و نقره از  آتش  که  است  دیگری  و پلیدیهای  آهن  پلیدی  رود و بسان مي

شود  مي  دانها افگنده زباله  رود و به مي  از بین  نخورده  دردی  هیچ  افگند و به مي  بیرون

 ، خداوند عجیب  زدن  مثل  مانند این  : به یعني «زند مي  چنين  خداوند مثلها را اين»
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  و در سوره  زده  دو مثل  منافقان  برای »بقره»  سورهدر   که زند. چنان مثلها مي  در هر بابي

 دیگر.  های در سوره  آید ـ همچنین مي  آن  بیان  ـ که  زده  کفار دو مثل  برای» نور»

  زنده ـ در  و ایمان  حقیقت  گاه نور و تجلي  کالم  ـ این  کریم  قرآن  مثل  که این  خالصه

  معدن کند و مانند مي  زنده  آن  از مردن  را پس  ینزم  که  است  دلها، مانند آبي  کردن

  کفر و عقیده کند. اما مي  تأمین  مردم  را برای  بسیاری  منافع  که  است  آالیشي و بي  خالص

  از معادن  برآمده سود و ثمر بي  و پلیدی  یا غش  آب  روی  ، همانند کف مشرکان  باطل

 . است

از   گیران بهره  حال صخدا   رسول  که . چنان است  آمده  مشابهي  نیز مثلهای  در سنت

بر آنها   آب  اند که کرده  تشبیه  زمیني  مختلف  نمونه  سه  حال  خود را به  سنت

 آمده صخدا   از رسول  اشعری  ابوموسي  روایت  به  شریف  آید؛ در حدیث فرودمي

  مبعوث  مرا بر آن خداوند  که ـ  و علم  ـ از هدایت  آنچه  مثل  در حقیقت: » است 

را   ، آب زمین  از آن  بخشي  آید پس فرود مي  بر زمین  که  است  باراني  ، مانند مثل کرده

،  از آن  بخشي رویاند و مي  فراوان  و علف  گیاه  کند و درنتیجه مي  و جذب  پذیرفته

  نتیجه دارد و در مي  خود نگه  و بر روی  نكرده  را جذب  آب  که  است  و سخت  خشک

و   و آبیاری  خودنوشانده  حیوانات  نوشند و به شوند؛ مي مند مي بهره  از آن  مردم

،  است  و هامون  دشت  آید که فرودمي  بر زمیني  آب  از آن  بخشي  کنند ولي وکار مي کشت

  مثل  است  این  پس رویاند. را مي  گیاهي  دارد و نه مي  را در خود نگه  آبي  نه  که  طوری به

  مرا بدان  که  او را از آنچه  عزوجل  و خدای  شده  فقیه خدا  در دین  که  کسي

  داند و به خود مي  کسي  . چنین است  مند گردانیده ، بهره مند ساخته و بهره  برانگیخته

و   فراشتهبرنی  آن  برای  سری  که  کسي  مثل  است  این  آموزاند. همچنین مي  هم  دیگران

 ».پذیرد ، نمي ام شده  فرستاده  بدان  را که  عزوجل  خدای  هدایت
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ی  جئ  حئمئىئ  يئجب حبخبمبىب  يب  جت  حت  خت    مت  

 ىتيتجث  مثىث   يثحجمج  جحمحجخحخ  مخ جس  حس   
 سوی را به  ایشان  که  گاه آن «اند كرده  را اجابت  پروردگارشان  كه  كساني  براي»

 : یعني « است  حسني»فراخواند   هایش برنامه  به  لانبیا و عم  خود و تصدیق  یگانگي 

 را اجابت  وي  كه  و كساني»  است  برین  همانا بهشت  که  نیكو است  بس  پاداشي

  زمين در  اگر سراسر آنچه»اند  را رد کرده  تعالي  حق  دعوت  که  : کساني یعني «اند نكرده 

مانند سراسر  : یعني «باشند  را با خود داشته  و مانند آن»  اموال  و اصناف  از انواع « است

بازخريد   را براي قطعا آن»باشد   شود و از آنان  ضمیمه  آن  ، نیز به است  در زمین  آنچه

 قرار  در آن  که  قیامت روز  عظیم  و هول  بزرگ  عذاب  کردن  برطرف  : برای یعني «خود

  هرگز پذیرفته  باشد ـ از آنان  در توانشان  مه  اگر این  اما ـ برفرض «خواهند داد»دارند 

و او   گرفته  را نشنیده  پروردگارشان  ندای  که  : کساني یعني « گروه  آن»  نخواهدشد بلكه

  حساب  . سختي آخرت  در سرای « است  حساب  سختي  آنان  براي»اند  نكرده  را اجابت

چیز از   قرار گیرد و هیچ  محاسبهمورد   گناهانش  برابر کل در  شخص  که  است  آن

  و مأوایشان  مسكن  : دوزخ یعني « است  در دوزخ  و جايشان»نشود   آمرزیده  گناهانش

 شوند. مستقر مي  در آن  که  دوزخ « است  بدجايگاهي  و چه»  است

 

 ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ
و  « است  حق  شده  تو نازل  به  پروردگارت  از سوي  نچهداند آ مي  كه  آيا كسي»

 لذا این  و کوردل « نابيناست  كه  است  مانند كسي»  نیست  در آن  ای و شبهه  شک هیچ

 پند  كه»برترند   خردهای  : صاحبان یعني «فقط خردمندانند»داند؟  را نمي  حقیقت 

 پند  پذیرند و هر کس اند، پند نمي هرهب بي  سالم  از خردی  که  اما آنان «پذيرند مي

 . ، نابیناست نپذیرفت

و   اوصاف  کند و در آغاز به مي  را بیان  هر دو گروه  های ویژگي  سبحان خدای  سپس

 فرماید:  مي  پرداخته  حق  اهل  های ویژگي
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  
،  خویش خود و پروردگار  میان  که  یيپیمانها  : به یعني «عهد خدا  به  كه  كساني  همان»

  که« او را  كنند و پيمان وفا مي»اند  ـ بسته خدا  نام ـ به  خود و دیگر بندگان  یا میان

  مؤکد و مستحكم تأکید،  های از صیغه  آن  را با سوگند و امثال  و آن  کرده  بر خود الزام

بگیرد،   گردن  گرداند یا به  خود واجب بر  بنده  را که  و هرآنچه« شكنند نمي»اند  ساخته

  : وفا به حق  اهل  وصف  نخستین  شود. پس مي» میثاق»  نیز شامل  نذر و مانند آن  چون

 . عهد است

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
،  دهدا  فرمان  پيوستنش  را خدا به  آنچه  كه  و آنان»:  است  این  حق  اهل  وصف  دومین

  که است  آمده  انس  روایت  به  شریف  . در حدیث رحم  صله  همچون «پيوندند مي

شودو   داده  توسعه  دارد تا در رزقش  دوست  که  کسي»فرمودند:  صخدا   رسول

 ».خود را بپیوندد  شود، باید رحم  طوالني  عمرش  مانده باقي

  آنان  که  ترسي «ترسند مي  ر خويشو از پروردگا»:  است  این  حق  اهل  وصف  سومین

با   که  است  : ترسي دارد. خشیه وامي  از محرمات  و اجتناب  تكالیفشان  را بر انجام

 باشد.  ترسد، همراه از او مي  انسان  که  کسي  شناخت

:  سخت  حساب «ترسند مي  حساب  و از سختي» : است  این  حق  اهل  وصف  چهارمین

و   قضیه  و اطراف  جوانب  در همه  و تجسس  و دقت  با بررسي  ههمرا  است  حسابي

قرار گیرد،   و کاوش  جویي مورد پي  در حساب  که  لذا کسي  در آن  جویي و پي  مناقشه

  اهل  از اوصاف  ، یكي شود. بنابراین کیفر روبرو مي  برآید و لذا به  آن  تواند از پس نمي

  با خود محاسبه قرار گیرند،  ای محاسبه  مورد چنین  که  از آن  قبل  که  است  این  حق

 کنند. مي
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ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  
  پروردگارشان  خشنودي  طلب  براي  كه  و كساني»:  است  این  حق  اهل  وصف  پنجمین

و   وی  محرمات از  ، شكیبایيخدا  بر طاعت  مراد: شكیبایي «كردند  شكيبايي

 . است  وی  دردآور و المناك  بر مقدرات  شكیبایي

  اوقات را در  : آن یعني« و نماز را برپا داشتند»:  است  این  حق  اهل  وصف  ششمین

با   همراه ، کرده  را مشروع  آن خداوند  که  و ارکاني  آداب  وفق بر  آن  مخصوص

 کنند. ادا مي  و اخالص  خشوع

 لذا «كردند  ، انفاق داديم  روزيشان  و از آنچه»:  است  این  حق  اهل  وصف  هفتمین

 و انفاق  ، بذل است  یا مستحب  واجب  که  و در جایي  را ادا کرده  اموالشان  زکات

  نیز به  تا دیگران  طور علني به «و آشكارا»  و پنهاني  طور خفیه به « در نهان»اند  کرده 

در   آن  و آشكار دادن  است  افضل  نفل  در صدقات  صدقه  دادن  اقتدا کنند. پنهان  نایشا

 . فرض  زکات

  کسي  : بدی یعني «كنند مي  دفع  را با نيكي  و بدي»:  است  این  حق  اهل  وصف  هشتمین

بد را با   کنند، یا عمل مي  دفع  وی  به  و نیكي  ، با احسان است  بد کرده  ایشان  به  را که

  صفات  به  موصوف « گروه  آن»کنند  مي  دفع  را با توبه  دهند، یا گناه مي  پاسخ  صالح  عمل

  سرانجامي نیک  راست  ایشان : یعني « سراي  آن  خوش  فرجام  راست  ايشان»  یاد شده

 . زمین  نبرد  میراث  دنیا و به  سرای  نیک  و نیز فرجام  بهشت  و دربرگرفتن  آخرت  سرای

 

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  
  اقامت  در آن  آن  اهل  که  بهشتهایي» شوند وارد مي  درآن  که  عدن  بهشتهای  همان»

. در  است  اقامت  معنای  : لغتا به شوند. عدن نمي  اصال کوچانده  و از آن  داشته  همیشگي

وارد  «و»  است  شده  معني» پایندگي  بهشتهای»  به «عدن  جنات» االسرار، تفسیر کشف

ذکر   تغلیب  از باب  پدران «نيكوكار باشد  كه  از پدرانشان  هر كه»  شود در آن مي
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  : هم یعني « فرزندانشان و  و زنانشان»شود  نیز مي  مادران  شامل  عبارت  اند و این شده

  و مادران  ، پدران آنان  گرامیداشت  برای  شوند و هم ميوارد   عدن  بهشتهای  به  خودشان

،  و عزیزان  شوند تا با دیدار دوستان مي  ساخته  ملحق  ایشان  به  و فرزندانشان  و زنان

 برخوردار گردند.  آسایش  و از کمال  یافته  تمام  و آرامش  انس

  برتری علو و  انسان  ، درجه اننیك  و نزدیكي  با شفاعت  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

از   که  است  بر آن  و...( دلیل  نیكوکار باشد از پدران  : )هرکه جمله  که یابد چنان مي

  که این  و صرف نیكوکار باشند  شوند که مي  وارد بهشت  ، فقط کساني گروه  این  نزدیكان

  باشد ـ کافي  صالح خود  كهآن باشد ـ بي  گروه  از آن  یا فرزند کسي  ، پدر یا زن شخص

. در  است  الزامي  شرطي نیز  ، شرط صالح ایشان  به  بودن  با نزدیک  همراه  بلكه  نیست

 هللا رضي  فاطمه  به  وفاتشان در بیماری صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

زیرا   کن  خواستدر  خواهي مي  هرچه  من  از مال دختر محمد!  فاطمه  ای»عنها فرمودند: 

  از هر دري  و فرشتگان»». کنم  دفع را از تو داخ  چیز از جانب  هیچ  توانم نمي  من

 در  بهشتي  گروه  این  که  منازلي  درهای  از تمام  : فرشتگان یعني «شوند وارد مي  برآنان

 گویند:  مي  نایشا  به  شادباش  رسم  به  گاه آن  شده  گزینند، وارد بهشت مي  آنها سكونت

 

 ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
« كرديد صبر  آنچه  پاداش  به»مانید   سالمت  به  آفات  : از تمام یعني «بر شما  سالم»

  راستي»  است  اوامر وی  و رعایت  الهي  صبر شما بر تقوای  سبب  به  پاداش  : این یعني

  است  و ستایشي  مدح  . این بهشت  ایسر  : فرجام یعني« ! سراي  آن  فرجام  نيكوست  چه

 . است  کرده  عنایت  فرجامي از نیک  ایشان  به  عزوجل  خدای  که  برآنچه

  کساني  دانید اولین آیا مي»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  رسولش و گفتند: خدا  شوند کیستند؟ یاران مي  وارد بهشت  که خدا  از خلق

  فقرای شوند، مي  وارد بهشت  که خدا  از خلق  کساني  داناترند. فرمودند: اولین

و   نامالیمات  شود، سیل مي  نگهباني  ایشان  وسیله  مرزها به  هستند که  مهاجراني

در   نیازش که  حالي میرد در مي  از ایشان  گردد و یكي سد مي  ایشان  وسیله  به  تهاجمات



9272 

  . پس است  نداشته  اش را در زندگي  آن  برآوردن  و توانایي  مانده  باقي  اش سینه

درود   و بر آنان بروید  گوید: نزد آنان بخواهد مي  که  از فرشتگانش  کساني  به خداوند

  خلقت  از میان  برگزیدگان و  آسمانت  گویند: ما ساکنان مي  بگویید. فرشتگان  و شادباش

؟ پروردگار  بگوییم  درود وسالم  و بر آنان  رفته  نزد آنان  که  رمایيف ، آیا ما را مي هستیم

را با   و چیزی  فقط مرا پرستیده  که بودند  من  برای  بندگاني  فرماید: ایشان مي  عزوجل

  وسیله  ها به و بدیها و سختي  نگهباني  ایشان  وسیله  آوردند، مرزها به نمي  شریک  من

را   بود و آن  اش در سینه  نیاز وی  که  درحالي مرد مي  از ایشان  یكي شد و مي  دفع  ایشان

وارد   بر ایشان  و از هر دری  رفته  نزد ایشان  فرشتگان  گاه کند. آن  برآورده  توانست نمي

  در حدیث  همچنین». الدار  عقبي  فنعم  بما صبرتم  علیكم  گویند: سالم شوند و مي مي

  گاه آن  قبور شهدا رفته  زیارت  به  هر سال  در رأس صخدا   رسول : است  آمده  شریف

 .   ﴾ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿خواندند:  را مي  آیه  این  ایشان  به  خطاب

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

 ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  
  و بدان شناسند را نمي  حق  پردازد که مي  النيکورد  صفات  بیان  به  خداوند متعال  سپس

خدا  را  شكنند و آنچه مي  آن  از بستن  خدا را پس  پيمان  كه  و كساني»یابند:  نمي  راه

  معاصي  با کفر، ارتكاب «كنند فساد مي  گسلند و در زمين مي  داده  فرمان  پيوستنش  به

  فسادافروزیشان  این  سبب به « گروه  بر آن» . مردم  جانها و مالهای  به  رساندن  و زیان

  بدفرجامي  آنان  براي و»  است خداوند  از رحمت  : طرد و دوری یعني « است  لعنت»

 باشد. مي  دوزخ  عذاب  که  دنیاست  سرای  : بدفرجامي یعني « است  سراي  آن

 

 ۇئۇئ  ۆئ   ۅ  ۉۉ  ې    ې  ېې  ى   ىائائەئ ەئوئوئ
 گاهي  تعالي  حق  پس «گرداند مي  و تنگ  را گشاده  اهد، روزيبخو  هركه  خدا براي»

  ـ تنگ  وی  ابتال و امتحان  ـ از روی  را بر مؤمن  و آن  داده  کافر گشایش  را برای  روزی 

  تنگي  و نه  است  انسان  و بزرگواری  کرامت  دلیل  در روزی  گشایش  گرداند لذا نه مي
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  و نسبت «شدند دنيا شاد  زندگي  به  و كافران»  وی  و اهانت  ذلت  ، دلیل و روزی  رزق

  برابر آخرت در دنيا  و زندگي»ماندند   و جاهل  ، غافل است نزد خدا  که  آنچه  به

جز مانند   آخرت دنیا در برابر: » است  آمده  شریف  در حدیث « ناچيز نيست  اي جز بهره

  سبابه  انگشت  ـ و به  برد، نیست در دریا فرورا   انگشتش  از شما این  یكي  که این

 ».آورد! مي  بیرون چیز را از دریا  چه  با آن  باید بنگرد که  کردند ـ پس  اشاره  خویش

 

ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  

 خب  
 «؟ است  نشده  راو نازلب  اي معجزه  پروردگارش  گويند: چرا از جانب مي  و كافران»

  الهي  معجزه  ، بزرگترین عظیم  قرآن  که ! در حالي! است  و ناکافي  ناقص  ایمان  ادله  گویي

  مشرکان  درخواست  این  به  بعد، در پاسخ  و آیات  آیه  در این باشد. لذا خداوند مي

  را بخواهد گمراه  هركه  كه  خداست  بگو: در حقيقت»کند  مي  را عنوان  ردیه  چندین

  ، گمراه نشده  نازل  ای معجزه گویند: چرا بر او مي  را که  گروهي  این  که چنان «كند مي

بر   که  از گناهي  کشیدن دست و  و با توبه« او بازگردد  سوي به  را كه  و هر كس»نمود 

 «نمايد مي  هخود را  سوي به» آورد؛  او روی  سوی به  خویش  قلب  ، به است  بوده  آن

  تأثیری  هیچ  و گمراهي  هدایت را در امر  ها و معجزات نشانه  آوردن ، فرود بنابراین

را سزاوار   هر کس  . پس است خدا دست  به  همه  و گمراهي  هدایت  بلكه  نیست

 کند. رها مي  گمراهي  او رادر سراشیبي  آن نماید، در غیر مي  بداند راه  هدایت

 کیستند؟:  هدایت  راه  نشایستگا  پس

 

 مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث   
 خدا  هستند که  کساني  همان  یافتگان : راه یعني «اند  آورده  ايمان  كه  كساني  همان»

  ياد خدا آرام به  و دلهايشان»اند  آورده  اند و ایمان او بازگشته  سوی لذا به  کرده  هدایتشان

،  ، تسبیح قرآن  تالوت  ؛ چون زبان  به  سبحان  با ذکر خدای  : دلهایشان یعني «گيرد مي
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  و آرامش  گرفته  انس ، اذکار از دیگران  این  توحید، یا با شنیدن  تمجید، تكبیر و کلمه

و هرچند  «يابد مي  آرامش دلها»  با یاد دیگران  نه «با ياد خدا  كه  باش  آگاه»یابد  مي

  الجمله ، في و معجزاتش  وی  آفرینش  های و شگفتي  سبحان  خدای  مخلوقاتدر   نگرش

  در انسان یاد خدا  که  آرامشي  همچون اینها،  دادن  آرامش  ولي  دلهاست  بخش آرام

 . کند، نیست ایجاد مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
  كارهاي و  آورده  ايمان  كه  كساني»فرماید:  مي  داده  را مژده  ایمان  اهل  تعالي  حق  سپس

،  روح  وآرامش  ؛ از شادی است  خوش  : حال طوبي « حالشان  اند، خوشا به كرده  شايسته

  که چنان  است  بهشت در  درختي  : طوبي قولي  . به فراوان  گوارا و خیر و نعمت  زندگاني

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده سعد بن سهل  روایت  به  شریف  در حدیث

  پیماید، اما هنوز آن مي  راه  صدسال  آن  سوار در سایه  که  در بهشت  است  درختي  طوبي»

  شریف  در حدیث  که  زیرا چنان  نیست  هم  شگفتي  جای  و هیچ». کند  تواند طي را نمي

و   شنیده  گوشي  هو ن  دیده  آنها را چشمي  نه  که  است  چیزهایي  در بهشت: » است  آمده

و ».  است  تر دانسته را صحیح  قول  این  قرطبي».است  خطور کرده  بشری  هیچ  بر قلب  نه

 . است  بهشت  سرای  همان  که  جایگاهي  وخوش «دارند  سرانجامي  خوش

 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ڄ  ڃ  ڃ     ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ
 « فرستاديم اند گذشته  بسياري  امتهاي  از آن  پيش  كه  امتي  تو را در ميان  گونه بدين»

  بسیاری  های گروه  از آن  پیش  که  فرستادیم  از مردم  گروهي  : تو را در میان یعني

  امت  ، این نابراینب  بودیم  را فرستاده  نیز پیامبراني  آنان  سوی به  که  هایي اند، گروه گذشته

  تو وحي  سوي به را  تا آنچه»  هستي ‡ پیامبران  و تو نیز خاتم  امتهاست  آخرین

و سایر   تاقرآن  فرستادیم  امت  این  : تو را در میان یعني « بخواني  بر آنان  كرديم

:  یعني «ورزند كفرمي  رحمان  به  آنان  كه  در حالي»  بخواني  ما را بر آنان  وحیانیات
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گفتند: ما   که باشد چنان  داشته  رحمان  نام به  اسمي خداوند  منكر آنند که  مكه  مشرکان

  او پروردگار من»آنها   محمد درپاسخ  ای «بگو»؟  کیست  و رحیم  رحمان  که  دانیم نمي

و   کس  : جز او هیچ یعني « نيست جز او خدايي»  است  من  آفریننده  : رحمان یعني « است

امور   در تمام « ام كرده  بر او توكل» باشد نمي  و پرستش  چیز دیگر سزاوار عبادت  هیچ

جز او   زیرا کسي « من  بازگشت»  غیر وی  سوی به  نه « اوست  سوي و به»  خویش

 قرار گیرد.  مرجع  که  نیست  آن  شایسته

 

ڈ  ڈ     ژژ  ڑ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  

 ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ    ھ  ے  ے  
  این  جواب  به  متصل  آیه  : این قولي  به «شد مي  روان  كوهها بدان  بود كه  و اگر قرآني»

  نشده  نازل بر وی  ای معجزه  پروردگارش  چرا از جانبگفتند: )  که  است  مشرکان  سخن

خود   قرآن  که برند مي  پي  حقیقت  این  تفكر کنند، به  : اگر آنان یعني». 15 آیه/»؟(  است

شد،  مي  خوانده  وقتي  بود که مي  کالمي  هستي  زیرا اگر در عرصه  است  معجزه  بزرگترین

  يا زمين»آمدند؛  در مي  حرکت  به استقرار خود  از محل و  گشته  روان  آن  سبب کوهها به

شد، یا  مي  ها و انهار جاری چشمه  آن از  آن  و با خواندن «گرديد مي  قطعه  قطعه  بدان

  مسافتهای  آن  شد، یا خواننده مي  شكافته  آن  قرائت  در هنگام خدا  از خشیت  زمین

  سخن  به  بدان  يا مردگان»دارد.   وجه  سه  جمله  این  پیمود. پس مي  آن  وسیله  را به  زمین

  مخاطب  ، هنگام نتیجه شدند و در مي  زنده  آن  قرائت با  : یا مردگان یعني «آمدند در مي

  این  همه  اگر تحقق ! فهمیدند، آری مي  زندگان  همچون را  ، آن قرآن  به  قرارگرفتن

  بدون  کالم  بود، آن مي  سبحان  خدای  و ملحوظ ارادهمنظور  و قرائتي   با کالم  معجزات

ؤثرتر از تر و م بلیغ  ای و معجزه  ، حجت الهي  معجزات  بود زیرا در عرصه  قرآن  شک

اگر   که  ، قرآني است  نشده  ها، روانها و ضمایر نازل بر اندیشه  تأثیرگذاری در  قرآن

 خرد و خدا  از ترس  کوه  ، یقینا آنآورد فرود مي  را بر کوهي  آن  عزوجل  خدای

 شد. مي  و فروتن  کوفته درهم



9279 

  مشرکان  آن  رساند، باز هم مي  انجام  به  امور را با قرآن  این  همه  اما اگر پروردگار متعال

 آوردند. نمي  ایمان

 صخدا   رسول  به  گوید؛ مشرکان مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن
  نخستین  و بزرگان  پدران  ؛ پس پیامبر هستي  راستي  به  کني ادعا مي  که  : اگر چنانگفتند

  این  همچنین ، بگوییم  سخن  تا با آنان (گردان  زنده)  ما بنمایان  اند، به مرده  ما را که

بود   ن. هما گردان  ما فراخ  برای  آنها قرار داریم  در تنگنای  سختي  به  را که  مكه  کوههای

 شد.  نازل  کریمه آیه  که

  درخواستهایشان  همه  بود که مي  : اگر قرآني یعني « خداست  يكجا از آن  كار همه  بلكه»

وجود   در آن  اعجازی  چنان  بود، از آنجا که  قرآن  همین  شد، یقینا آن مي  محقق  با آن

  قرآن  بیاورند و از آنجا که توانند را نمي  آیند، نظیر آن گرد  و جن  انس  اگر همه  دارد که

 شود. نمي وارد  بر آن  آن  و پیش  از پس  باطل  که  است  کتابي  چنان

بر  را  قرآن  نكرد بلكه  محقق  قرآن  را با این  درخواستهایشان  آن  خداوند متعال  ولي

 وردندر برآ  قرار داد؛ چرا که  اش کنوني  و معنوی  تأثیر و اعجاز لفظي  همین

  نبود و اگر در برآوردن  نهفته  و مصلحتي  حكمت  هایشان خواسته 

  را برآورده  آن بود، قطعا خداوند مي  نهفته  و مصلحتي  حكمت هایشان خواسته

آوردند، اما  مي  آورند، یقینا ایمان  قهرا ایمان  آنان  که  خواست اگر او مي ! .آری ساخت مي

  کوهها در آنها تأثیری  افتادن راه  به  ، نه بنابراین  است  نرفته  انآن  همه  او بر ایمان  مشیت

  و هر چه بیاید  ها هر چه نشانه  از این اگر  . پس دیگر پیشنهاداتشان  تحقق  گذارد و نه مي

  كه  آياكساني»فرمود:   جهت  همین  فشرند، به مي  پای  بر کفر خویش  ببینند، باز هم

،  خواست مي اگر خدا  كه»  است  نشده  روشن  و برایشان «اند  ندانستهاند،  آورده  ايمان

  هارا مشاهده و نشانه  معجزات  که آن بي «كرد مي  يكجا هدايت  را همه  قطعا مردمان

  در حقشان  وی  اند و عنایت هدایت  شایسته  را که  جز کساني  تعالي  حق  کنند؟ ولي

  زیرا یأس  رفت کار  به  علم  معني  به» یأس»  کریمه در آیهکند.  نمي  ، هدایت گرفته  پیشي

 . است  آن  به  علم  چیز، متضمن  از یک
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  قرآن  معجزه  عظمت  پیرامون  ذیل  شریف  در حدیث صخدا   رسول  که  است  روایت

مانند   هبشر ب  که  شده  داده  هایي او از نشانه  به  که مگر این  نیست  پیامبری  هیچ»فرمودند: 

  که  است  وحیي ، شده  داده  من  به  که  آورد، اما آنچه مي  ایمان  ها و معجزات نشانه  آن

از   در روز قیامت  من  پیروان  که  امیدوارم  . پس است  کرده  وحي  من  را به  آن خداوند

  هر پیامبری  ه: معجز که است  این صپیامبر   فرموده  این  معنای». بیشتر باشند  آنان  همه

  که  است  و ابدی  جاودانه  حجتي و  معجزه  قرآن  که در حالي  شده  پیامبر ختم  آن  با فوت

سیر   هرگز از آن  حقیقت  و شیفتگان  دانشمندان آید و نمي  پایان  هرگز به  آن  های شگفتي

  تام  ای نشانهو   ، معجزه خرد و اندیشه  صاحبان  را برای  آن  تعالي  شوند و حق نمي

  اند، مصيبت كرده  آنچه  سزاي به  اند، پيوسته شده كافر  كه  و كساني»  است  گردانیده

از کفر و   آنچه  سبب به  که  است  کفار مكه  به  هشداری  این «رسد مي  آنان  به  اي كوبنده

و   بزرگ بسیار  : بالیي یعني  کوبنده  اند، مصیبتي گردیده  مرتكب صپیامبر   تكذیب

و   : رنج . قارعه و قحطي  ، جنگ درآمدن  اسارت ، به مانند کشتن رسد؛ مي  آنان  به  سخت

و  « هايشان خانه  نزديك»  کوبنده  ضربه  این «آيد يا فرود مي»  است  بال و مصیبت

  این  معني  قولي  شوند. به مي  و متوحش  ترسناك  آن  ا از فرود آمدنقطع  که  شهرشان

خدا فرا   تا وعده»  آیي فرود مي  هایشان خانه  نزدیک  مكه  پیامبر! در فتح  : تو ای است

 ك عباس  ابن  قول  ـ به  مكه  ، یا با فتح قیامت  ، یا با برپایي مرگشان  دنبا فرارسی «رسد
ا قطع  اش و وعده «كند نمي  خود را خالف  خداوند وعده  هرآينه»دیگر ـ   وجمعي

 . است  رسیدني

 »15 آیه/» در  که  معجزه  در مورد درخواست  کافران  و شبهه  سؤال  پاسخ  گونه بدین

  عنوان  دیگری  های پاسخ  شد. و بازهم  داده  و منطقي  مستدل  ای شیوه  گردید، به  مطرح

مورد   گونه این  صخدا   رسول  آن  ضمن  که  رد بر کافران  سومین  شود، از جمله مي

 گیرند: ار ميقر  دلجویي
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 ۓ  ۓ  ڭڭڭڭۇۇۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
  لذا تو تنها پیامبری «از تو نيز مورد تمسخر قرارگرفتند  پيش  پيامبران  گمان و بي»

 امالء: « دادم  مهلت  كافران  به  پس»  است  و استهزا روبرو شده  با تكذیب  که  نیستي

 های بر گروه «بود  چگونه  كيفر من  سپ  را فروگرفتم  آنان  سپس»  است  دادن  مهلت

 استهزا کردند؟!  پیامبران  به  که  کفاری 

  سنت هستند و از  سزاوار عذاب  مشرکان  که و این  خویش  از قیومیت  تعالي  حق  سپس

 فرماید: مي  را دارد، خبر داده  شان گمراهي  اراده  که  در کساني  خویش

 

ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ې  ې  ېى  ى   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې

ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی           ی  جئ  حئ   مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  

 يب  جت  
 که  است  مانند کسي « است  ، مراقب است  كرده  بدانچه  بر هر شخصي  كه  آيا كسي»

 و  خلق  مدبر احوالامور و   متولي  که  : آیا خدایي باشد؟ یعني خبر مي جا بي  از همه 

  بتان باشد، همانند آنها مي  و احوال  اعمال  تمام  و ناظر و مراقب  و ارزاقشان  آجال  تعیین

و   خدایي ـ به  آنها را ـ بجز وی  مشرکان  که  است  شعور و همانند مردگاني و بي  جان بي

از امور   امری تدبیر  و نههستند   ناظر و مراقب  بر چیزی  نه  که  اند؟ بتاني گرفته  پرستش

:  یعني «قرار دادند  خدا شريكاني  و براي»  نیست  دارند؟ قطعا او همانند آنان  را برعهده

  ، این هم  دید، با آن  همانندیي  جان بي  و بتان  سبحان  خدای  میان  توان هرگز نمي  که با آن

  را بيان  نامهايشان» محمد!  ای «بگو» قرار دادند  شریكاني  سبحان  خدای  برای  کافران

آنها   ببرید که اید، نام قرار داده  سبحان  خدای برای  که  شریكاني  : از این یعني «كنيد

  دهلوی هللا ولي  شوند. شاه  نامیده «خدايان»  آنند که آنها حقیرتر از  کیستند؟ بدانید که

  شود و فن  مقابله خداوند  فرا ذکر کنید تا با اوصا  آنان : اوصاف یعني»گوید:  مي

او در   آنچه  به»را  : خداوند یعني «يا مگر او را»». اعلم هللآشكارگردد ـ وا  مماثلت

  خدای  پرستید؟ یعني مي  که  از شرکایي «دهيد خبر مي»شناسد  و نمي «داند نمي  زمين
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 چیز بر او  باشد و هیچ مي  آگاه  است  در آسمانها و زمین  آنچه  به  که  با وجود آن دانا

  این شما  ندارد پس  خود سراغ  را برای  شرکایي  چنین  زمین  ، اما در روی نیست  پنهان

  ، این ساخت را مخصوص  فقط زمین  تعالي  حق  که این  اید؟ دلیل شرکا را از کجا آورده

  سخني  يا به»  اندرآسم  ادعا کردند نه  برایش  را فقط در زمین  شرکایي  مشرکان  که  است

در   : یا از پدرانتان باشد؟یعني  حقیقتي  آن  برای  که آن بي «شويد مي  فريفته  سرسري

  كافران  براي  بلكه»کنید؟  مي تقلید  تهي و میان  و سطحي  و اساس  اصل بي  سخني

  را به  ، پیروانشان و شیاطین  سردمداران  که  است  : کفری مكرشان « شده  آراسته  مكرشان

  : خدای یعني «اند شده  بازداشته  و از راه»سازند   گمراهشان  آن  وسیله  فریبند تا به مي  آن

را از   آنان  ، یا شیطان خود بازداشته  را از راه  ، آنان شرکشان بر  مجازاتي  عنوان به  سبحان

را   ساختنش  گمراه  وی  و مشیت «كند  را خدا گمراه  و هر كه»  است  بازداشته  حق  راه

 کند.  اش خیر رهنموني  سوی به  که « نيست  راهبري  او را هيچ»اقتضا نماید 

  بر آن  مشرکان  که  و روشي  راه  بر بطالن  حجت  اقامه  ، از طریق دو آیه  در این  تعالي  حق

 . تاس  رد کرده  طور ضمني را نیز به  آنان  از سوی  معجزات  قرار دارند، درخواست

 شود: مي  هشدار مطرح  ، این حجت  و بعد از اقامه

 

 حت  خت  مت  ىت   يتجث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   
  مصیبتهای و  درآمدن  اسارت  ، به شدن  با کشته « است  دنيا عذابي  در زندگي  برايشان»

  ریسپ دنیا  دنیا زیرا عذاب  از عذاب « تر است سخت  آخرت  و قطعا عذاب»دیگر 

  نسبت  دوزخ  آتش  ، همچنین است  و ابدی  همیشگي  آخرت  عذاب  که شود در حالي مي

  خدا هيچ در برابر  و برايشان»  تر است تر و سخت دنیا هفتاد برابر سوزان  آتش  به

  از عذاب  که  ای دهنده پناه  هیچ  دارد و نه  نگه  را از عذابش  آنان  که « نيست  اي نگهدارنده

 دهد.  پناهشان  وی

 آید: مي  آیه  کفر در یک  اهل  و هشدار به  تقوی  اهل  به  بشارت  سپس
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پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ

 ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
  آسا و شأن شگفت  : وصف یعني « شده  داده  وعده  پرهيزگاران  به  كه  بهشتي  مثل»

 : از فرودست یعني « آن  از فرودست  جويباران»:  که  است  نای  برین  بهشت  واالی

 هرگز انقطاعي  که « است  هميشگي  آن  هاي ، ميوه است  جاري»  آن  و منازل  درختان 

  آن و سايه»شود  مي  رسد و تمام مي  پایان دنیا به  درختان  های میوه  که  گونه  ندارد، آن 

  است  اين» برد نمي  را از بین  شود و خورشید آن نمي  ، کوتاه است  همیشگي « همچنين

  دیگری  عاقبت و  ، فرجام این جز  و آنان « است  آتش  كافران  و فرجام  متقيان  سرانجام

 ندارند.

ظهر  نماز  خواندن  مشغول  روزی: » است  آمده جابر  روایت  به  شریف  در حدیث

جلو   از ایشان  پیروی  جلو رفتند و ما نیز به صخدا   رسول  دیدیم  ناگهان  که  بودیم

شد،   تمام نماز  آمدند. چون  واپس  گاه را بگیرند، آن  بردند تا چیزی  دست  . سپس رفتیم

  تاکنون  کردید که نماز کاری   امروز در حال !هللا : یا رسول گفت  ایشان  به  کعب  بن ابي

، طراوتها،  ! امروز بهشت فرمودند: آری صخدا   لدهید؟ رسو  را انجام  آن  که  ایم ندیده

انگور   ای خوشه  آن  های از میوه  شد پس  عرضه  نماز بر من  در حال  آن  های گلها و میوه

  ایجاد شد و اگر آن  مانع  خوشه  وآن  من  ما میان، ا شما بیاورم  تا برای  گرفتم  دست را به

خوردند، قطعا  مي  و آسمانند از آن  زمین  در میان  که  کساني  و تمام  آوردم شما مي  را به

 ».کاستند نمي  از آن  چیزی

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
  شانکتاب  مقتضای  و به « ايم داده»را   و انجیل  تورات « كتاب  ايشان  به  كه  و كساني»

دو   آن  راستین  اهل  پس «شوند ، شاد مي شده  تو نازل  سوي به  از آنچه»کنند  مي  عمل

  کتابهایشان  مصدق و  را موافق  قرآن  شوند زیرا آنان شاد مي  قرآن  ، از نزول کتاب
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از یهود و   وهمراهانش  سالم  بن هللعبدا  کتابند؛ چون  اهل  یابند. یا مراد: مسلمانان مي

در   تن  ، هشت نجران در  تن  هشتاد مرد بودند، چهل  که  نصاری  آوردگان  انند اسالمم

را انكار   از آن  بخشي  هستند كه  كساني  و از احزاب»  در حبشه  ودو تن و سي  یمن

  دین  بر ضد این  هستند که  کساني  یهود و نصاری  های و دسته  : از احزاب یعني «كنند مي

  ادیانشان  های برنامه  ، ناسخ قرآن  های و برنامه  احكام  د زیرا منكر آنند کهکنن مي  عمل

  از قرآن  بخش  آن  ، فقط به قرآن  نزول  به  از آنان  ای عده  ، شادماني . بنابراین است

  از قرآن  بخشي  ، متوجه هم  منكرانشان و انكار  است  موافق  با کتابهایشان  گردد که برمي

  اهل  و مستشرقان  عصر حاضر نیز مبشران باشد. در مي  کتابهایشان  مخالف  هک  است

او   و به  تا خدا را بپرستم  مأمورم  من  كه نيست  بگو: جزاين»اند.  گونه  همین  کتاب

  خدای  عبادت  بر خود، به  شده  نازل  در کتاب  که  نیست  : جز این یعني « نورزم  شرك

  آسماني  کتابهای  همه  که  است  اصلي  این و  ام مأمور گردیده  اش و یكتاپرستي  عزوجل

  وحدت  انكار آن  نیز بر عدم ‡پیامبران به  کننده اقتدا  ملل  و تمام  بوده  متفق  بر آن

و »  غیر وی  سوی به  نه « كنم مي  دعوت»  هللا سوی : به یعني «او  سوي به»دارند   کامل

مورد کفر و   چنین این  دعوتي  چگونه  پس  وی غیر  سوی به  نه « وستا  سوي  به  بازگشتم

 گیرد؟! انكار قرار مي

 

ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ  
 نازل  ای گونه  را به  : قرآن یعني « فروفرستاديم  عربي  را حكمي  قرآن  سان و بدين»

 شده  بیان  روشني  عربي  زبان  و به  بوده  شریعت  و فروع  اصول  هدربرگیرند  که  کردیم 

  کتابهای  که کند چنان مي  حكم  حكمت  مقتضای  و قضایا به  در وقایع  مردم  و میان  است 

هوا و  و اگر از»  کردیم  نازل  خودشان  زبانهای  را به ‡دیگر بر پیامبران  آسماني

،  کتاب و اهل  از مشرکان  کفار؛ اعم  : از هوا و هوسهای نيیع « كني  پيروي  هوسهايشان

طلبند  تو مي طلبند، مثال از آنها مي تو را بر  و همراهي  موافقت  آنان  که  هوا و هوسهایي

تو   به  كه  از دانشي  پس»  ـ نماز بخواني  آن  شدن  از منسوخ  ـ پس  آنان  تا بر قبله
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  بودن  منسوخ  به  علمت  ؛ از جمله داده  تو تعلیم  را به  آن و خداوند « رسيده

و   دوست در برابر خدا هيچ»  صورت  ، در آن کني  اگر چنان ! ، آری هایشان برنامه

دهد و از   تو را یاری  و کارساز امر تو گردیده  متولي  که«  اشتد نخواهي  حمايتگري

 حفظ کند.  وی  عذاب

 تحریک  و نیز برای  و مشرکان  کتاب  اهل  های طمع  ایينه  قطع  برای  الهي  بیان  این

  چنگ  حجت  به  که نباید بعد از آن  : مؤمن ، یعني است  خویش  در دین  بر ثبات  مؤمنان 

 گردد.  ، متزلزل با شبهات  شدن روبرو  ، در هنگام است  زده

 رسد. مي  پایان  ، به کانمشر  از سوی  معجزات  بر درخواست  رد قران  ، سومین آیه  با این

 : رد چهارم  و اینک

 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
 « قرارداديم  و فرزنداني  زنان  و برايشان  فرستاديم  از تو نيز پيامبراني  پيش  و هرآينه»

و   از ایشان  که  دارند و فرزنداني  انيبشرند و طبیعتا زن  نیز از جنس ‡: پیامبران یعني

  ازدواج  نه ـ که  فرشتگان  را از جنس ‡اند زیرا ما پیامبران دنیا آمده  به  زنانشان

امر   تو در این !صمحمد   ای  . پس ایم دارند ـ نفرستاده  توالد و تناسلي  کنند و نه مي

  در حق  که  است  شده  چه ! معاندان  ای. اما شما  دیگر نیستي  از پیامبران  جدابافته  فتهتا

 اند؟  را داشته  نیزآن  از وی  قبل  پیامبران  پندارید که را ناجایز مي  چیزی صپیامبر ما 

  طعن را مورد صخدا   ، رسول گوید: یهودیان مي  کریمه آیه  نزول  سبب  در بیان  کلبي

و اگر   یابیم نمي  غمي و  دیگر هم  كاحو ن  مرد جز زنان  این  و گفتند: ما برای  قرارداده

 ! داشت مي  بازش  از زنان  بود باید کار نبوت پیامبر مي  راستي پندارد او به مي  که  طوری

:  تاس  آمده  شریف  فرمود. در حدیث  را نازل  کریمه آیه  این  عزوجل  خدای  بود که  همان

  و هيچ»». ، حنا و عقد نكاح مسواك ر،عط  : استعمال است  پیامبران  چهار چیز از سنن»

 صکفار از پیامبر   که  ، آنچه جمله از «بياورد  اي معجزه  هيچ  را نرسد كه  پيامبري
 « است  كتابي  هر قضايي  براي»  وی  حكم  و به «خدا  اذن مگر به»کنند  مي  درخواست
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  است  ، کتابي آورده  یشخو  و قضای  حكم را در  آن خداوند  که  هر امری  : برای یعني

محفوظ   : لوح کتاب  و آن  است نوشته  در آن  آن  موقت را با میعاد  حكم  آن  تعالي  حق  که

  و محدودی  معین  و زمان  ، وقت هر رخدادی  : برای است  این . یا معني اعلم هللـ وا  است

در   داناست  آن  به  متعالخداوند   که  حكمتي  ها نیز بر اساس وبرنامه  احكام  که  است

بر مفاد   مبتني  الهي  های ، برنامه شوند بنابراین مي  خود مشروع  معین  زمان و  وقت  همان

  ،شرایع جهت  شوند، بدین مي  مختلف  و اوقات  احوال  با اختالف  که  است  مصالحي و

  عمرها، ارزاق  ، برای گونه . همین است  خود آمده  و زمان  با وقت  ، متناسب‡انبیا  همه

  درموعد مقرر و مكتوب  میعاد زماني  آن  که  است  معیني  و زمان  ، وقت مردم  و اعمال

  قرآن  اند و این مربوط بوده  خاصي  زمانهای  به  و انجیل  رسد لذا تورات خود سر مي

 خداوند  جهت  . از این است از عمر دنیا مربوط  مانده  باقي  بخش  این  به  هم  عظیم

 فرمود:

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
  که چنان گرداند مي  و منسوخ «كند محو مي»ها  از کتاب «را بخواهد  خداوند آنچه»

رابخواهد،   و آنچه»گردانید   منسوخ  کریم  قرآن  را با نزول  پیشین  آسماني  کتابهای

  قولي  . بهص  محمدی  و شریعت  مکری قرآن  کند، چون نمي  و منسوخ «كند مي  اثبات

،  کند؛ از شقاوت مي  نابودش را بخواهد،  هر چه  نابودی : خداوند است  این  معني

  این  جای را به  کند و آن مي  تبدیل آن  را به  : این ، عمر، خیر یا شر، یعني ، رزق سعادت

نزد »  تغییری  و نه  است  بدیليرا ت  آن نه  که  کتاب  : اصل یعني « الكتاب  و ام»نشاند  مي

قرار دارد، اما   فرشتگان  دست  به  که  است  هایي در نامه  : محو و اثبات قولي  به « اوست

و   و منسوخ  ناسخ  آیات  بلكه  تبدیلي  و نه  است  محوی  ( را نه الكتاب محفوظ )ام  لوح

  رود، همه نمي  بین از  آن  اند و حكمم مي  باقي  که  آنچه شود و مي  محو یا تبدیل  که  آنچه

  بانک  معاصر ـ حكم  اصطالح  محفوظ ـ به  لوح  . پس است و محفوظ  ثبت  در آن

 شود. محو نمي  چیز از آن  هرگز هیچ  را دارد که  ای اطالعاتي  مرکزی
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  رزق شود، از مي  مرتكب  که  گناهي  سبب  به  همانا انسان: » است  آمده  شریف  در حدیث

 ».افزاید نمي  گرداند و در عمر جز نیكوکاری گردد و قضا را جز دعا برنمي مي  محروم

 : كه  است  ما اين  : عقيده خالصه

 . نیست  و تبدیلي  ، دگرگوني خداوند متعال  قضای  ـ برای 1

  رفته  سابقا بر آن خدا  قضای  که  است  اموری  نیز از جمله  احكام  ـ محو و اثبات 1

 . است

و تغییر ناپذیر   ثابت  که  است  قضایي  شود و آن مي  ا واقعحتم  الهي  از قضای  ـ بخشي 1

  اسباب  وسیله  به که   است  اموری  شود و آن مي  برگردانده  اسباب  به  از آن  و بخشي  است

با   کاریو نیكو  رحم  صله  ، یا به دعاست  آنها یا به  شوند و محو شدن ابود ميمحو و ن

 . نزدیكان

 نسخ  شود، شامل مي  برگردانده  اسباب  به  که  الهي  از قضای  بخش  ـ محو آن 1

کند،  مي  خود را منسوخ  قبل ما  ، شریعت شریعتي  : گاهي گردد، یعني ها نیز مي شریعت 

مربوط  خداوند قضا و قدر  اینها به  . و همه قرآن  دیگر به  آسماني  کتابهای  مانند نسخ

 . است

 باشند. مي  خود وابسته  اوقات  به  ـ امور همه 7

 . است  مواد ناطق  این  همه  ، به شریف  و احادیث  آیات  نص  البته  که

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى       ائ  ائ  ەئ  
  قبل « مايانيمبن تو  به»  از عذاب « دهيم مي  وعده  آنان  به  را كه  از آنچه  اي و اگر پاره»

را   عذابشان  که از آن  و تو را قبل « بگيريم  از آن  تو را پيش  يا روح»  از درگذشتت

  : برعهده یعني « است  پيام  بر تو رساندن  كه  نيست  اين جز  هرحال به»  ، بمیرانیم ببیني

در برابر   نآنا  : محاسبه یعني « حساب  و بر ماست»  نیست  رسالت  احكام  تو جز تبلیغ

  که  نیستي  آن  و تو متكفل  ما است  برعهده  اعمال  در برابر این  و مجازاتشان  اعمالشان

 برسد.  پایان به  یا تعذیبشان  آوردن  با ایمان  کار در حیاتت
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در امر   شتابزدگي  عدم  و او را به  کرده  را دلجویي  پیامبرش  عزوجل  ، خدای گونه بدین

 خواند. فرامي  نمودنشان  یا عذاب  آوردن  ایمان

و  کند مي  ها جلب و نشانه  از معجزات  یكي  سوی  نظر کفار را به  خداوند متعال  سپس

 : است  نشانه  این  آن

 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی   ی  

 ی  
و از » کفر  سرزمین  : به يیعن « زمين  به  كنيم ما قصد مي  كه»  مكه  مردم «بينند آيا نمي»

کفر   سرزمین  و جوانب  از اطراف  مسلمین  : ما با فتوحات یعني «؟ كاهيم مي  آن  اطراف

کفر   بود، پایگاه  زمان  در آن  مرکز شرك  که  مكه  با فتح  تا سرانجام  کاهیم مي  اندك اندك

  کریمه  جدید، آیه  علم  قرائت اب  که  ذکر است  رسید. شایان  اتمام  و کار به  ریخته  درهم

  مدور داللت  طور تمام به  آن  بودن  کروی  و عدم  زمین  بودن و گسترده  بودن  بر بیضوی

 . نیست  ا کرویو تمام  است  خود کاسته  از اطراف  زمین  کند که مي  و اثبات  کرده

 : یعني « نيست  اي بازدارنده  او هيچ  حكم  كند، براي مي  حكم  كه  و خداست»

  یكي  و آن  را باال برده  یكي  این  کند پس مي  حكم  بخواهد در خلقش  آنچه خداوند

  عزت  میراند و قطعا او به را مي  یكي  کند و آن مي  را زنده  یكي  کشد، این زیر مي را به

  حكم  کس هیچىئ  ﴾ېئ  ىئىئ ﴿ . است  کرده  دیگر حكم  بر ادیان  آن  و برتری  اسالم

  الحساب سريع و او»  آن  دادن یا تغییر  تواند برگرداند با کاستن را نمي  سبحان  خدای

  به او را  آنان  دهد و حسابرسي جزا مي  سرعت  نیكوکار و بدکار را به  پس « است

خود   به  دیگری  او را از محاسبه  از آنان  یكي  محاسبه  که اندازد چنان نمي  دشواری

 کند. مي  محاسبه  و زمان  وقت  را در یک  مردم  او تمام  رداند بلكهگ نمي  مشغول

 . کفر است  سرزمینهای  فتح  به  بشارت  ، متضمن آیات  سیاق  البته

 گوید: مي  کفار سخن  ما از نیرنگ  به  خداوند متعال  سپس
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 ختمت  ىت   يت    جث  مث  ىث       جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب   ىب   يب  جت  حت   

 يث   
 از  پیش  که  : کفاری یعني «كردند  بودند، نيرنگ  از آنان  پيش  كه  كساني  يقين و به»

  بود،نیرنگ  آنها فرستاده  سوی را به  ایشان خداوند  که  بودند با پیامبراني  کفار مكه

  هتدبير هم زيرا»  اثر و نابود گشت ها بي نیرنگ  آن  کافر شدند ولي  ایشان  و به  کرده

مكر   و در مقابل  نداشته  اهمیتي  هیچ  دیگران  و نیرنگ « خداست  يكجا از آن

در   سپس . نیست  آنها مترتب  بر نیرنگ  و اثری  ارزش  ، هیچ با مكرکنندگان خداوند

  عمل به  هر كسي  را كه  آنچه»فرماید:  ، مي اوست  از آن  مكر همه  امر که  تفسیر این

  اعمالشان  آورند بداند و برای  عمل  به  همه  را که  آنچه  هر کس  پس «داند آورد، مي مي

در   ومكر دیگران  اوست  مكر و تدبیر از آن  کند، یقینا تمام  را آماده  آن  مناسب  جزای

 « از كيست  سراي  آن  فرجام  بدانند كه  كافران  زودي و به»  اثر است بي  برابر مكرش

،  آخرت  دنیا یا سرای  سرای  خوش  و عاقبت  پسندیده  فرجام  دانند که زودی مي  : به یعني

 ؟. ایشان یا غیر  مؤمنان  ، از آن است  از دو گروه  یک  کدام  از آن

 

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

 ٺ  ٺ  ٺ   
  سوی به خدا فرستاده محمد!  : تو ای یعني « گويند: تو پيامبر نيستي مي  و كافران»

  برای  تعالي  حق لذا «باشد  و شما گواه  من  خدا در ميان  است  بگو: كافي»  نیستي  مردم

  دستم  به  که  معجزاتي دهد ـ با مي  گواهي  دعوتم  و صدق  رسالت  در مورد صحت  من

  و بطالن  کذب  او به  همچنین ، است  کافي  برایم  گواهي  ـ و این  است  اجرا گذاشته  به

و »  است  ، آگاه من  در حق  اش باگواهي  و مقابله  من  شما در مورد تكذیب  و روش  راه

  اهل  علمای  گواهي  است  : بس یعني « است  كتاب  نزد او علم  كه  كسي  است  بس

و   است  مدني  آیه  این  قولي  یابند. به مي  را درکتابهایشان  اوصافم  که  من  در حق  کتاب

اند ـ مانند  آورده  اسالم  که  کتاب  از اهل  کساني  گواهي : است  این  معني  صورت  در این
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  من  رسالت  بر صدق  کتاب  اهل  زیرا مسلمانان  است  بس  ـ برایم  سالم  بن هللعبدا

و او   محفوظ نزد اوست  لوح  علم  که  است  دیگر: مراد کسي قولي  دهند. به مي  گواهي

 . است خداوند خود



9118 

 ﴾ابراهيم  سوره﴿
 . است  ( آیه71)  و دارای  است  كيم

 

پیامبر   این  داستان  ، بیان» ابراهیم»  نام  به  سوره  این  نامگذاری  سبب : تسميه  وجه

  باشد، همان مي  اعتقادی  فراوان  یادآور حقایق  که  است، داستاني  در آن  الهي  العزم اولي

 کردند.  غفلت  از آن  و مشرکان  یشقر  که  حقایقي

  سوی  به ها از تاریكي  مردم  آوردن  ، بیرون» ابراهیم»  سوره  اساسي  و مضمون  اصلي  پیام

 نور است.

 

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ   
ها، در آغاز  رهسو  اوایل  مقطعه  حروف  درباره  و سخن «الف، الم، راء»شود:  مي  خوانده

محمد   : ای یعني « فروفرستاديم تو  سوي را به  آن  كه  است  كتابي»  گذشت»  بقره»  سوره

با  « آوري  رونرا بي  تا مردم»  کردیم را بر تو نازل   ما آن  که  است  کتابي  قرآن  این !ص

ها  از تاريكي»  قرآن  این  براساس  نمودنشان  و تربیت  قرآن  این  سوی به  دعوتشان

و   و جهل  و شک  و شرك  کفر وشهوت  های : از تاریكي یعني « روشنايي  سوي به

:  یعني « پروردگار شان  اذن به»  ورهایي  و هدایت  و علم  نور ایمان  سوی گمراهي، به

و   کني  دعوت  ایمان  سوی آنها را به  تو که  به  پروردگار متعال  و فرمان  حكم  این  وسیله به

  : احدی است  این  دهي. یا معني  تعلیم  آنان  به را  حق  روشنگر دین  های و برنامه  احكام

  بیرون رفتن  به خداوند  که  رود  مگر کسي نمي  نور بیرون  سوی به  از ظلمت  از آنان

امر و   رود  مگر به نمي  نور بیرون  سوی به  از آنان  احدی است، یا  داده  حكم  از آن  وی

چیز   بر همه  که  خداوندی  راه « ناپذير ستوده  شكست  آن  راه  سوي به»  تعالي  حق  توفیق

  آن  که  است  ستوده  خویش  و امر و نهي  و شرع  و اقوال  افعال  و قاهر، و در همه  غالب

 است.  کرده  مشروع  بندگانش  او برای  که  است  روشني  روش و  راه  همان
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ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ژ   و آیه  آیه  از این»گوید:  مي»  االساس»در تفسیر  :ید حویسع  شیخ

(  است  گذشته  ای هشداردهنده  در آن  که مگر این  نبوده  امتي  و هیچ): ژڍ  ڍ  ڌ  

جز در   الهي  پیامبران  که  از مردم  برخي  فهم  : این شود که مي  دانسته  چنین» 11فاطر/»

  در میان  الهي  و پیامبران  است  نادرستي  اند، فهم نشده  برانگیخته  شام و بالد  عربي  منطقه

 ».اند گردیده  مبعوث  با هر زباني  هر امتي

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 و در  در آفرینش « اوست  است، از آن  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه  كه  خدايي»

و   عذاب  معنای  به  است  ای : کلمه ویل « سخت  از عذابي  بر كافران  و ويل»  نروایيفرما

  به  که  بر کفاری»  و هالکت  عذاب»  به  سبحان  خدای  کلمه، حكم  هالکت. لذا با این

  بیرون  هدایت نور  سوی به  کفر و شرك  های از تاریكي صخدا   رسول  راهنمایي  وسیله

  ( این سخت  از عذابي بر آنها  )ویل  : معني قولي  است. به  گردیده  و الزم  ابتروند، ث نمي

  و ناله  و شیون  واویال و ضجه اند، داد و شده  گرفتار آن  که  سختي  : کفار از عذاب است

 است.  دیگر: ویل، خود عذاب  قولي  دهند. به سر مي

 

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  

 گ  گ  گ    گ
  به  که  محبتي  سبب به «دنيا را  زندگي  كه  همانان»فرماید:  کفار مي  صفات  در بیان  سپس

  ترجيح»  آن  ابدی  و نعمتهای  آخرت  جاودان  : بر زندگي یعني « بر آخرت»دارند   آن

با  «دارند خدا بازمي  را از راه  و مردم»ندارند   ایمان  آخرت  به  رو که آن از «دهند مي

  : برای یعني «طلبند مي  اي كجي  و در آن»  راه  آن  به  از رفتن  آنان  و بازداشتن  برگرداندن

و   سازگار گشته  هوسهایشان و  طلبند تا با هوی مي  و اشتباه  و انحراف  کجي خدا راه

و ایراد وارد   نطع  طلبند تا در آن مي  را کج  کند. یا آن  را برآورده  نیازها و اهدافشان



9191 

  به  و صواب. گمراهي  حق  از راه «هستند  دورودرازي  در گمراهي  آنانند كه»کنند 

 کند. دور مي  حق  را از راه  خویش  صاحب  که  است  گمراهي  شد زیرا این  وصف  دوری

 شمارد: را بر مي  وصف  كفار سه  براي  آيات  اين  پس

 خرت.دنیا بر آ  زندگاني  ـ برگزیدن 1

 .خدا  از راه  ـ بازداشتن 1

 .خدا  راه  برای  و عیب  کجي  ـ طلب 1

 شریكند.  وصف  سه  در این  کفار همه  البته

 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
  آساني  به د،گوی مي  را که  تا آنچه « نفرستاديم  قومش  زبان  را جز به  پيامبري  و ما هيچ»

او   سخنان  آنان گفت، قطعا مي  سخن  قومش  غیراز زبان  زباني  دریابند زیرا اگر پیامبر به

از   بسیار بزرگ  است لطفي  این  یافتند. پس او را در نمي  کردند و خطاب نمي  را درك

  د متعالخداون  را که  شریعتي«  كند برايشان  تا بيان»  بر بندگانش  منان  خدای  جانب

  به  که  دیگری  اقوام  را به شریعتش  پیامبرند که  آن  و باز قوم  است  کرده  مشروع  برایشان

  و شریعت نیز اوامر خداوند  کنند تا آنان مي  و تبلیغ  کنند، بیان مي  دیگر تكلم  زبانهای

را   هركه خدا  پس»بفهمند ودریابند   زبانش  پیامبر و اهل  آن  قوم  را همچون  وی

اند،  را برگزیده  گمراهي  اسباب را که  کساني  تعالي  : حق یعني« كند مي  بخواهد گمراه

  هدایت  اسباب  را که  : کساني یعني «كند مي  را بخواهد هدايت  و هركه»کند  مي  گمراه

  است؛ زیرا در خواسته  غالب « باحكمت  غالب  اوست و»کند  مي  اند، هدایت را برگزیده

  شایسته  را که  هرکه  خویش؛ پس  در افعال  است  شود و باحكمت نمي  خود مغلوب

 کند. مي  است، گمراه  سزاوار گمراهي  را که  هرکه و  است، هدایت  هدایت

  به  قومش  را به  عزوجل  خدای  پیامبر مرسل، شرع  که  گاه : آن است  این  معني  حاصل

زیرا   نیست  قدرتي  هیچ  کسي  کردن  گر او را بر هدایتکرد، دی  بیان  خودشان  زبان

  درحقیقت : است  چنین  است. یا معني  عزوجل  خود خدای  کننده هدایتگر و گمراه
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از خود   او یكي گوید و مي  ما سخن  زبان  گفتند: محمد به  را که  کافراني  عزوجل  خدای

 است.  کرده  راه؟ گم از کجا آمده  برایش  نبوت  این  پس  ماست

 

ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
  تو را به  که چنان محمد!  : ای یعني « خود فرستاديم  هاي را با نشانه  موسي  و هرآينه»

  رهبری ورن  سوی ها به را از تاریكي  دمتا مر  کردیم  نازل  و بر تو کتاب  فرستاده  پیامبری

فرستادیم. مراد   هدف  را نیز با همین  موسي  دیگر و از جمله  پیامبران  کني، همچنان

شد.   داده  وی  به  که  است  ای گانه نه  ، معجزات بر موسي  شده  نازل  های از نشانه

  تحت  که «را»  اسرائیل بني «خود  قوم  كه»:  پیام  با این  را فرستادیم  موسي ! آری

  های : از تاریكي یعني «ها تاريكي آور از  بيرون»فرعونند   و در قید بندگي  فرمانروایي

  این  که چنان  قرار ده  ما خدایي  برای گفتند:  موسي  به  آن  سبب  به  که  کفر یا جهلي

  ویس علم، یا به  سوی ایمان، یا به  سوی به : یعني «نور  سوي به»دارند   خدایي  پرستان بت

  که  است  اهلل: وقایعي ایام « كن  يادآوري  آنان  اهلل را به و ايام»  و آزادگي  حریت

  از زیر اسارت  آوردنشان بیرون  واقعه  چون پدید آورد،  آنان  رهایي  برای خداوند

بر   و دیگر نعمتهایش  و سلوی  من  ابر، فرودآوردن  ساختن  دریا، سایبان  فرعون، شكافتن

و   نوح  در آنها از قوم  که  وی  بزرگ  در روزهای  تعالي  حق  مجازاتهای  . همچنانآنان

  است  نعمت  روزهای  شامل  اهلل هم ایام  اهلل اند. پس ایام  گرفت، شامل  عاد و ثمود انتقام

 « هاست نشانه» اهلل از ایام  یادآوری « اين ا درقطع»  و نكبت  نقمت  روزهای  شامل  و هم

نماید  مي  راه  الهي  قدرت  انسانها را بر توحید و کمال  که  است  بزرگي  : داللتهای نيیع

مصیبتهاست. شكور: بسیار  صبار: بسیار شكیبا در محنتها و « هر صبار شكوري  براي»

  در حدیث صخدا   رسول  که چنان است.  خداوند متعال  برابر نعمتهای سپاسگزار در

  هیچ است؛ خداوند  و شگفت  شگرف  همه  کار مؤمن  گمان بي»فرمودند:   شریف

او   اگر به  خیر اوست، چه  قضا به  آن  که سازد  مگر این نمي  مبرم  وی  را در حق  قضایي
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و   او خوشي  به  و اگر هم  خیر اوست  به  کند و این مي  برسد، شكیبایي  و رنجي  آفت

 ». اوست خیر  به نیز  گزارد و این برسد، شكر مي  نعمتي

از   : فقط کسي که  است  مفید آن  ﴾ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿:  جمله

 باشد.  صبر و شكر وجود داشته  در او دو وصف  گیرد که مي  اهلل عبرت ایام

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ 

ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ   ٿ ٺ ٺ  ٺ

 ڤ  ڤ  
  چنین قومش،  اهلل برای از ایام  در یادآوری  موسي  از سخنان  خداوند متعال  سپس

بر  خدا را  : نعمت خود گفت  قوم  به  موسي  را كه  هنگامي  و ياد كن»کند:  مي  حكایت

 شما را از  من  که  گاه آن «رهانيد  شما را از فرعونيان  كه  گاه ياد آوريد آن خود به

  لشكریانش و  گشود و فرعون  ا را برایتاندری  عزوجل  و خدای  مصر کوچاندم  سرزمین

  آن  که «چشانيدند مي  سخت  بر شما عذاب  كه  كساني  همان»  ساخت  غرق  را درآن

  شاقه  در اعمال  گرفتنشان کار به و  اسرائیل بني  کردن  بود از: برده  عبارت  سخت  عذاب

تا خوار و  «گذاشتند مي  را زنده  بريدند و دخترانتان را سر مي  و پسرانتان»

  شما و سپس  علیه  فرعونیان  ذکر شد از افعال  که «امر  و در اين»سازند   مقدارشان بي

تا  «بود  بزرگ  آزمايشي  پروردگارتان  شما از جانب  براي»  آنان  از چنگال  رهانیدنتان

  این  یا معني !دارید مي  پاس  چگونه نعمتها را  شما این  دارد که  ظهور معلوم  در عرصه

  آن  شما از شكرگزاری  بود که  تعالي  حق  از جانب  عظیم  نعمتي  دادنتان : نجات  است

 عاجزید.

 

 ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڃ  ڃ  
را  او  تا سخن  و همگاني  عام  اعالمي  شما به  به «كرد  اعالم  پروردگارتان  كه  گاه و آن»

  یادشده  های : اگر نعمت یعني «اگر شكر كنيد  كه»ید: دریاب  درستي  را به  بشنوید و آن



9191 

  بر نعمت  : نعمتي یعني « افزايم شما مي  بر نعمت»کنید   ا سپاسگزاریمرا بر خود واقع

:  است این   معني  قولي  خود. و به  از جانب  بخششي  عنوان افزایم، به دیگر بر شما مي

  سازم مي  حق راه  پیش، گرویده ما را بیشتر ازو ش  افزایم خود بر شما مي  قطعا از طاعت

  سخت  من  عذاب قطعا»را انكار نمایید   را و آن  نعمتهایم  این «كنيد  و اگر ناسپاسي»

بر شما   سخت  عذاب  باید، از این  که  ناگزیر آنچه  نعمتها. پس  این  کردن  با سلب « است

 ندارد.  برگشتي  و هیچ  است  رسیدني

  به  بودن تحقیق، مقر  شكر نزد اهل  حقیقت»گوید:  شكر مي  در تعریف  از صوفیه  قشیری

  دیدن  بود، نه  منعم  شكر، دیدن»گوید:  مي  شبلي».  است  فروتني  بر وجه  منعم  نعمت

 ». نعمت

 

 چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 : اگر یعني «كفر ورزيد  همگي  است  ينزم  در روي  : اگر شما و هركه گفت  و موسي»

شكرو   را هیچ  کنید و آن  را ناسپاسي  تعالي  حق  یكجا نعمتهای  همه  خلق  شما و تمام

 از این  شما و بدانید که  از شكرگزاری « نياز است خدا بي  گمان بي»نگزارید   سپاس

 : سزاوار یعني « است  ستوده»شود  نمي  دامنگیر وی  هم  نقصي  شما هیچ  ناسپاسي 

  که  خاطر منافعي و به  نعمتهایش  خاطر بسیار بودن خود، به  خاطر ذات است؛ به  ستایش

با   تعالي  حق  که گردد چرا خود شما عاید مي  به  وی  برای  و ستایشتان  از شكرگزاری

 ید.افزا شما مي خود بر  و بخشایش  فضل  و به  شده  از شما راضي  شكرگزاری  این

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  

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

 ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
 بعد از  كه  و عاد و ثمود و كساني  نوح  قوم ;از شما بودند  پيش  كه  آيا خبر كساني»

 جز خدا از  ؟ كسي است  شما نرسيده  مدند، بهآ»  ذکر شده  : بعد از اقوام یعني « آنان
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  داند و بر آنان شمار آنها را نمي  سبحان  جز خدای  : کسي یعني «ندارد  آگاهي  آنان

  شناخت  اند که فهمیده  تعبیر چنین  از این  ندارد. مفسران  علمي  احاطه  شان کثرت  سبب به

  آنچه  بنابراین، به  است  بشر خارج  توان  طهاز حی  که  است  بشر امری  زندگي  تاریخ  دقیق

 کرد.  اعتماد مطلق  توان اند، نمي نوشته  باره  در این  مورخان

بنابراین،  باشد  قومش  به  موسي  سخنان  دنباله  نیز حكایت  آیه  این  که  است  محتمل

  دارد که  احتمال  مچنیناست. ه  آنها، داخل  اهلل برای از ایام  یادآوری  در مضمون  آیه  این

  سبحان  خدای  از کالم  ای مستأنفه  و جمله  مستقل  ای آیه 1،»استطراد»  بر سبیل  آیه  این

هشدار   متعال  ذات  با آن  را از مخالفت  آنان  باشد که صمحمد   امت  به  خطاب

عاد و ثمود در   انداست  که این  دلیل  داده، به  را ترجیح  دوم  کثیر احتمال دهد. ابن مي

 است.  نیامده  تورات

  آوردند ولي  برايشان»را   و معجزات  روشن  : حجتها و دالیل یعني « بينات  پيامبرانشان»

  که  ازآنچه  غیظ و خشم  تا از روی« نهادند  را در دهانهايشان  دستهايشان  آنان

بر   درواقع ‡ زیراپیامبران بگزند  دندان  به  دست  اند، پشت آورده  برایشان ‡پیامبران

  قولي  آوردند. به  کوبنده  حجتهای  بتانشان  ساختن اعتبار و بر بي  و سفاهتشان  خردی بي

را   نهادند تا ایشان ‡پیامبران  را بر دهان  ها دستانشان امت  : آن که  است  مراد این

  آن  شما به  آنچه  د: ما بهو گفتن»  برسخنانشان  رد و اعتراض  انگیزه  به ;گردانند  خاموش

  خدای  به  از ایمان «خوانيد مي  را بدان ما  و همانا از آنچه  ايد، كافريم شده  فرستاده

  شما برایمان  که  آنچه  : حقیقت یعني « درشكيم  سخت»  آن  ماسوای  و ترك  یگانه

  هرگاه  . پس ستبسیار ا  و نگراني  و اضطراب  سخت  ای و شبهه  شک  اید، موجب آورده

خواهید  از ما مي  است، دیگر چگونه  و غیر یقیني  مشكوك  شما امری  توحیدی  پیام  این

  ؟ همچنان داریم  شما شک  نبوت  صحت  ما در اصل  که حالي در  آوریم  ایمان  تا بدان

ما غیر : ش باشند که  کرده  مضمون  بدین  ادعایي ‡پیامبران  علیه  آنان  که  است  محتمل

 از  است  عبارت  دارید که  دیگری  نشده  اعالم  و اهداف  دارید، نیات مي اظهار  از آنچه

                                                 

 مناسبت.  كوچکرتين  دنبال ـ به  است  ديگري  موضوع  به  از موضوعي  استطراد: انتقال 1
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  به  دستیابي و  اموال  آوردن  دست اقوامتان، به  در میان  و حاکمیت  قدرت  آوردن  دست  به

 کالن.  ثروتهای

  سوی به  را در کار دعوت ‡پیامبران  گفتند تا عزم  خاطر آن  را به  سخن  آنها این  البته

 کنند.  را متزلزل  ایشان  و اراده  ساخته  سست  حق

 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
:  یعني» ؟ هست  ـ شكي  مینآسمانها و ز  خدا ـ آفریننده  گفتند: مگر در باره  پیامبرانشان»

  ایجادگر آسمانها و زمین و  کننده اختراع  که  ـ ذاتي  تعالي  حق  آیا در وجود و یگانگي

او در   وجود و وحدانیت  که حالي در ؟ هست  و تردیدی  ـ شک  آنهاست  بعد از عدم

است،   انكاری  باشند؟ استفهام وجود او مي  و فطرتها گواه  بوده  و وضوح  روشني  منتهای

  به  ایمان  سوی به «كند مي  او شما را دعوت»ندارد  وجود  شكي  هیچ  باره : در این یعني

از   ای پاره  تعالي  : تا حق یعني «بيامرزد  از گناهانتان تا بر شما»خود   وجود و یگانگي

  شما را مهلت  معين  و تا مدتي»بخواهد، بر شما بیامرزد  را  آن  آمرزش  را که  گناهاني

  از امتهای  هر یک «گفتند»  شماست  مرگ  مهلت، وقت  نكند. آن  و در دنیا عذابتان «دهد

و   و شمایل  در شكل «مانند ما  شما جز بشري» ‡ پیامبرانشان  درپاسخ  کننده تكذیب

 و شما  آشامیم و مي  خوریم ما مي  که آشامید چنان خورید و مي مي «نيستيد» خود  صورت

و مانند   از بتان «پرستيدند مي  پدرانمان  ما را از آنچه  خواهيد كه مي»نیستید   فرشته

 اید، صادقید شده  فرستاده از نزد خدا  ادعا که  اگر شما در این « بازداريد پس» آنها

را   درخواست  کند. این  داللت  ادعایتان  بر صحت  که «آشكار بياوريد  ما حجتي  براي»

  بودند.پس  آشكار آورده  حجتهای  برایشان ‡پیامبران  کردند که  مطرح  درحالي

 در عقاید  و سرسختي  تعصب  ، نمایانگر نوعي‡برخورد با پیامبران  گونه این

 بود.  فاسدشان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

 ٿٿٿٿٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤڦڦڦ  
 « نيستيم مانند شما  ما جز بشري»شما گفتید   که چنان « تند: آريگف  آنان  به  پيامبرانشان»

 كه  از بندگانش  خدا بر هر كس  ولي»خود   حقیقي  و خلقت  و هیأت  در شكل

 به ما  تا با انتخاب  است  او خواسته  پس  نبوت  به  با برگزیدنش «گذارد مي  بخواهد منت 

 : یعني « بياوريم  شما سلطاني  براي  ا نرسد كهو ما ر»گذارد   و منت  نبوت، بر ما فضل 

  : به یعني «خدا  اذن جز به»  از حجتها را بیاوریم  شما حجتي  به  که  ما مقدور نیست  برای

  کفار بر سبیل  که  است  در اینجا، معجزاتي»  سلطان»: مراد از  قولي  وی. به  مشیت

بايد تنها بر خدا   مؤمنان و»لبیدند ط مي ‡از پیامبران  و تعصب  و لجاجت  سرسختي

  برای  ویژگي  این  دربیان ‡پیامبران  سخن  بر چیز دیگری. گویي  نه« كنند  توكل

  : توکل خود را مدنظر داشتند. یعني  بود و ایشان  ناظر بر خودشان  اول  مؤمنان، در قدم

و   ایمان  به شما  گرایش بر  باشد، نه  عزوجل  باید فقط بر خدای‡ما پیامبران

 از ما.  تان پشتیباني

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ڍ   ڌ  
 « نكنيم  و چرا بر خدا توكل»دادند:   ادامه  خود چنین  سخن  به ‡پیامبران  سپس

  ما را به  كه آن  و حال»  نكنیم  توکل  تعالي  بر حق  که  داریم  عذری  : ما چه یعني

  کرده  عمل  ای گونه با ما به  تعالي  حق  که آن  : حال یعني «؟ است  كرده  هدايت  ههايمانرا

ما   نمودن هدایت جمله،  گرداند، از آن مي  و الزم  ما را بر او واجب  توکل  که  است

ما بر آزار شما   و البته»رساند  مي  رحمتش  سرمنزل  ما را به  که  است  راهي  سوی به

ما   شما علیه  سوی از  در آنچه  که  بر این  خوریم : ما سوگند مي یعني «كرد  واهيمصبر خ

دهد، صابر و  مي  جاروی بي  های و سرسختي  باطل  درخواستهای  و طرح  از تكذیب



9199 

وی.  بر غیر  نه «كنند  بايد تنها بر خدا توكل  كنندگان و توكل»بود   شكیبا خواهیم

 است.  توکل  در مقام ‡پیامبران  ایداریجمله، مفید پ  تكرار این

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ  

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

 ڻ  ڻ
  سرکش متمرد و « و كافران»شدند:   تهدید متوسل  به  سرکش  اقوام  آن  در اینجا بود که

  كه كنيم، يا اين مي  خود اخراج  ا از سرزمينشما ر  گفتند: البته  پيامبرانشان  به»

  از سرزمین  رفتن  بیرون  را میان ‡ پیامبران  آنان  بود که  چنین «ما بازگرديد  كيش به

امر را  دو  از این  : اصرار کردند تا یكي کفر مخیر ساختند، یعني  آیین  به  خود یا بازگشتن

  بود که  آنان  آشكار از سوی  و تجاوزی  ظلم  این  نمایند. البته  تحمیل ‡بر پیامبران

و   خانه اند، از آورده  را برایشان خداوند  دعوت  که این  صرف  را به ‡پیامبران

  به  پروردگارشان  پس»نمایند   اخراج  و نزدیكانشان  کسان  و از میان  خودشان  سرزمین

 «را  حتما ستمگران  كرد كه  وحي»ر خطی  حالت  در این  خویش  پیامبران  : به یعني « آنان

 «.كرد  خواهيم  هالك»کافر متمرد را   گروه  : همین یعني

  سكونت سرزمين   در آن»  از نابود کردنشان  : پس یعني « از آنان  ا شما را پسو قطع»

  به  از آن، یا بازگشت  اخراج  شما را به  که  کافراني  این  : در سرزمین یعني« داد  خواهيم

و   ستمگران  رساندن  هالکت  هگذشت؛ از ب  که  ای وعده « اين»اند  خود تهدید کرده  دین

در   از ايستادن  كه  است  كسي  براي»  آنان  و مساکن  در منازل  مؤمنان  دادن  سكونت

  : این است  این  دیگر معني  قولي  به «بترسد»  در روز حشر و حساب « حضور من

  در منازل  مؤمنان  دادن  و سكونت  ستمگران  رساندن  هالکت  به شت؛ ازگذ  که  ای وعده

  من  و نظارت  سر خود و مراقبت  باالی  از حضور من  که  است  کسي  و مساکنشان، برای

  و از هشدار من»  حاضر و ناظر هستم  بندگان  اعمال  بر همه  من  که چرا بر خود بترسد
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: مراد از هشدار،  قولي  باشد. به  داشته  عذاب، بیم  به  هشدارماز تهدید و  : یعني «بترسد

 بترسد.  من  : از عذاب است. یعني  عذاب خود

 

 ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
و   فتح  دشمنانشان  علیه  عزوجل  از خدای ‡: پیامبران یعني «كردند  فتح  و طلب»

از   آنهاست با  حق  که این  مانگ  : کفار به است  این  خواستند. یا معني  و نصرت  گشایش

و   نابود ساخته را  نموده، ظالم  داوری ‡و پیامبران  آنان  خواستند تا میان خدا

و  ‡پیامبران کرد،  داوری  میانشان  عزوجل  خدای  چون  نماید پس  را یاری  مظلوم

  و زورگویي متكبر جبار: «شد  ناكام  هر جبار عنيدي  و سرانجام»داد   را نصرت  مؤمنان

عنید: معاند و  شناسد. نمي  رسمیت  را به  بر خود حقي  کس هیچ  برای  که  است

  : کسي جوید، یعني مي  کناره  و از آن  کرده  پیشه  ستیزه  در برابر حق  که  است  جویي ستیزه

 زند. سربازمي» هللاال ا  ال اله»توحید:   کلمه  از اقرار به  که  است

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ھ   ھ  ھ 
  ستیزنده  گردنكش  آن  در طلب  : دوزخ یعني « اوست  روي  پيش  دوزخ  كه  كس  آن»

 «شود مي  او نوشانده  به  چركين  و از آبي»  او را درخواهد یافت  زودی  و به  است

 شود. مي سرازیر  دوزخیان  از پوست  که  و خون  از چرك  است  صدید: آبي

  گاه آن شود، مي  حاضر ساخته  در روز قیامت  دوزخ: » است  هآمد  شریف  در حدیث

 ».ام... شده  گمارده  ای ستیزنده  بر هر گردنكش  گوید: همانا من و مي  را ندا کرده  خالیق

 

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
  یكباره، به  به  دفعات، نه  به «وشدن مي  جرعه  جرعه»را   چرکین  آب  : آن یعني «را  آن»

  سهولت  را به آن  كه  نيست  و نزديك»  است  و داغ  بسیار تلخ  چرکاب  آن  که این  سبب
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درازا   جبار عنید به  آن  عذاب  شود. پس گلوگیر او مي  زهرآگین  آب  آن  چراکه «فروبرد

مرگبار   حال  در این  زردآب  ینا  و بار دیگر با نوشیدن  سخت  با تشنگي  باری ;کشد مي

  تا از آن «ميرد نمي  آيد ولي مي او  سراغ از هر سو به»  مرگ  : اسباب یعني « و مرگ»

  در پيشاپيش  و سنگين  سخت  و عذابي»شود   فرسا راحت جان  های دردها و سختي

از   که  است  دیگری  و سنگین  سخت  اینها، عذاب  او بعد از همه  : برای یعني «خود دارد

 تر است. تر و دردناك بسیار تلخ  قبلي  عذاب

 

ې  ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ    

 ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   
  به  كه  كساني  مثل»فرماید:  مي  زده  کفار مثلي  تمام  اعمال  برای خداوند  سپس

تند در   بادي  كه  است  مانند خاكستري  آنان  دند، اعمالپروردگار خود كافر ش

  به  صدقه  رحم، دادن  کفار ـ مانند صله  نیک  : اعمال یعني «بوزد  بر آن  طوفاني  روزي

را محو و نابود   آن و خداوند  و مردود است  ـ تباه  آن  و امثال  با والدین  فقرا، نیكي

 جا همه  را به  و آن  خاکستر را برداشته  سرعت  به  طوفاني باد تند در روز  که چنان کند مي

  که ماند مي  خالي  چنان  آن  و جای  ه نابود شدخاکستر کال  آن  که  طوری پراکند، به مي

 بودند،  كرده  كسب  چيز از آنچه  بر هيچ»  است  نبوده  چیزی  در آنجا هیچ  گویي

  آخرت در  نشاني  اثر، هیچ و بي  هدر رفته  به  مالاع  : کفار از این یعني «ندارند  قدرت

  زیربنای بر  اعمالشان  دارند زیرا این  دریافت  و ثوابي  پاداش  برابر آن بینند تا در نمي

و   حق  از راه« دور و دراز  گمراهي  همان  است  اين»بماند   تا باقي  استوار نبوده  ایمان

 صواب.

 

 ٺ  ٱ  ٻٻ ٻٻپپ  پپ  ڀڀڀڀٺٺ  
: آنها را  یعني «آفريد؟  حق را به  خدا آسمانها و زمين  كه» ! انسان  ای « اي آيا درنيافته»

بیافریند تا   گونه آنها را این  بود که  این  هم  آفرید و حق  و تدبیر محكمي  درست  بر وجه
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برد و  را مي اگر بخواهد شما»شود   استدالل  وی  قدرت  متین، بر کمال  آفرینش  با این

و   برده میان را از  دارد تا نافرمانان  : او توانایي یعني «آورد مي  ميان به  جديدي  خلق

 برند.  فرمان از او  آورد که  میان  ـ به  دیگری  یا نوع  انسان  را ـ از نوع  از خلقش  کساني

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  
است.  چیز قادر بر هر  تعالي  ا حقزیر « نيست»  و ممتنع «كار بر خداوند دشوار  و اين»

 کشد: مي تصویر  به  گونه را در برابر ما این  قیامت  از تابلوهای  جهت، تابلویي  همین  به

 

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

ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 ژ  ژ  
  قبرهای از  در روز قیامت  : همگي یعني «شوند خداوند ظاهر مي  در پيشگاه  و همگي»

و   فراخ  است  جایي  که  محشر است  عرصه  آیند و آن مي  بیرون «براز»  سوی خود به

در  « ناتوانان  پس» آیند گرد مي  از نیكوکار و بدکار ـ یكجا در آن  ـ اعم  و همگي  نمایان

  و سردمدارشان  رئیس در دنیا  که  متكبری  رؤسای و « گردنكشان  به»و خرد   اندیشه

 ‡ از شما، پیامبران  پیروی در دنیا و به « ايم گويند: همانا ما پيرو شما بوده مي»اند  بوده
خدا   از عذاب  آيا شما چيزي  پس»  ایم کفر ورزیده  سبحان  خدای  و به  کرده  را تكذیب

  عذاب  از این  است، یا بعضي خدا  ا عذابهمان  از چیزها را که  : بعضي یعني «را

در   گردنكشان  آن «گويند هستيد؟ مي  كننده  دفع از ما»  قرار داریم  در آن  را که خدا

ا شما را ما نيز قطع»  ایمان  سوی به «بود  كرده  اگر خداوند ما را هدايت»  پاسخشان

  و چه  كنيم  تابي بي  چه است،  ما يكسان  براي»  آن  سوی به » كرديم مي  هدايت

و صبر و   و اضطراب  قراری : بي یعني « نيست گريزگاهي  ورزيم، ما را هيچ  شكيبايي

  وجه  هیچ دهد زیرا ما به کار را تغییر نمي  و نتیجه  است  ما یكسان  هر دو برای  شكیبایي

 نداریم.  خالصي  از عذاب
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ڱ         ڱ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ ڑ  ڑ

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

 ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
و   بهشت  به  و بهشتیان  گرفت  صورت  داوری  : چون یعني «شد  كار يكسويه  و چون»

  وعده داد،  ا وعدهشم  : همانا خداوند به گفت  شيطان»درآمدند   دوزخ  به  دوزخیان

و   اش نیكوکاری نیكوکار دربرابر  دادن  و پاداش  در امر رستاخیز و حساب « راست

  نادرست؛ که  وعده « دادم  شما وعده  به  و من»  اش برابر بدکاری بدکار در  مجازات

  آنچه«  كردم  با شما خالف  پس»  در کار نیست  و دوزخي  و بهشت  رستاخیز و حساب

  تسلطي  و مرا بر شما هيچ»نبود   بیش  دروغي  من  زیرا وعده  بودم  داده  وعده  هرا ک

  کفر درآورم  زور و اجبار شما را به به  توانستم خواستید، نمي و اگر شما خود نمي «نبود

بود،   آنچه  : لیكن یعني «پذيرفتيد مرا  و شما دعوت  كردم  شما را دعوت  كه جز اين»

و شما   را دربرابر شما آراستم  و آن  کرده  کفر دعوت  سوی شما را به  من  که بود  فقط این

مرا   پس»بر شما نبود   من  از سوی  و اجباری  الزام  گفتید لذا هیچ  مرا اجابت  شتابان  هم

و »اید  در افتاده  آن  به  من  اساس و بي  نادرست  وعده  سبب به  که  در آنچه «نكنيد  مالمت

  و دعوت خدا  راستین  و وعده  گفته  لبیک  دعوتم  به که در این «كنيد  را مالمتخود 

برپا، و   حق  حجت  که را فروگذاشتید، با وجود آن  سالمتي  سرای  سوی به  وی

  برهانها فقط بر کساني  بود و آن  در میان  نیست  پنهان عاقلي  بر هیچ  که  برهانهایش

مرا خریدار   پیروی  و ذلت  و خفت  سپرده  و رسوایي  خواری  هب  تن  ماند که  پوشیده

شما در   به  تا بتوانم «نيستيد  من  فريادرس  و شما هم  نيستم شما  فريادرس  من» ;شدند

  عذاب  بكنم، یا شما بتوانید مرا از این  و کمكي  اید، یاری  شده  گرفتار آن  که  عذابي  این

  آنان  که  مبتالست  عذابي  همان  به  حالت  خود در این  : شیطان دهید. یعني  رسواگر نجات

  عذاب  برسد و او را از آن  فریادش به  است که  فریادرسي  آنند و او خود محتاج گرفتار

 او خود  بندند که مي  کسي  و فریادرسي  یاری  به  طمع  چگونه  بار برهاند. پس خفت



9122 

 مرا در كار  از اين  پيش  كه  آنچه  به  من  هرآينه»  ستا  و فریادرسي  نیازمند یاریگری

در  کار شما  به  که  کنم مي  شما تصریح امروز به  اینک « دانستيد، كافرم مي  خدا شريك

در روز   شیطان  که  است  گونه سبحان، کافرم. بدین  خدای  در ربوبیت  آوردنم  شریک

شكند و  مي را  پشتشان  گیرد که مي  در پیش  و موقفي  موضع  در برابر پیروانش  قیامت

 «. است  دردناك  عذابي  ستمكاران، برايشان  آينه هر»درد  مي  هم را از  دلهایشان

ما   به را  آن  عزوجل  خدای  که  است  ابلیس  سخن  اخیر از تتمه  جمله  آیا این  که در این

  این آیا  که اند و در این دو قولبر   ؟ مفسران است  مستقلي  کند، یا سخن مي  حكایت

دو  ؟ نیز یا بعد از آن  است  دوزخ  به  از ورودشان  قبل  پیروانش  برای  ابلیس  سخنراني

  حدیثي  اول  در تأیید قول  مفسران  داده. ولي  را ترجیح  دوم  کثیر قول ابن  که  است  قول

  کار حساب  شدن  بعد از فیصله  ابلیس  سخنراني  آید که بر مي  چنین  اند و از آن کرده  نقل

 خواهد بود.  دوزخ  از ورود به  و قبل

 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  

 ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  
  درآورده  هايي بهشت  اند، به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني»

در   پروردگار خويش  حكم است، به  ارها روانجويب  آن  از زير درختان  شوند كه مي

  بهشتیان  به  : درود فرشتگان یعني « است  در آنجا سالم  خيرشان  جاودانند و دعاي آنجا

بر   از بهشتیان  است. یا درود برخي  پروردگارشان  حكم به  برایشان  گفتن بهشت، سالم در

 است.  گفتن  سالم  دیگر در بهشت  برخي

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ
 را مانند  پاكيزه  سخن ;زد  مثلي  خداوند چگونه  كه»  : آیا ندانستي یعني « آيا نديدي»

  یا هرسخني» هللاال ا  ال اله»  اسالم؛ یعني  پاك، همانا کلمه  سخن « ساخت  پاكيزه  درخت

  پاکیزه  وسخن  طیبه  کلمه  تعالي  : حق کند. یعني  نهيامر یا از منكر   معروف  به  که  است

و   بیخ، محكم  و گشن « استوار است  اش ريشه  كه»  کرده  تشبیه  ای پاکیزه  درخت  را به
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از   خرما و غیر آن  مانند درخت«  است  در آسمان  اش و شاخه»  در زمین  پایدار است

در   استوار است، هم  مؤمن  در قلب  حید کهتو  کلمه  است  همچنین  مثمر. پس  درختان

 در آخرت.  دنیا و هم

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

آن،   عروق  ایمان  که  استوار است، درختي  درختي  مانند داستان  ایمان  داستان  درحقیقت»

 خدا  راه در  دیدن آن، آزار  های شاخه  آن، روزه  های بیخچه  آن، زکات  نماز ریشه

 ». است  آن  میوه خدا  خود از محرمات  و بازداشتن  آن  برگهای  خلق  آن، حسن  سبزه

 

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

و  اراده   : به یعني « پروردگارش  اذن به  لحظه به را لحظه  اش ميوه»درخت؛   آن ! آری  

در   که  است  خرمایي  پاکیزه، درخت  درخت  : مراد از این قولي  به «دهد مي»  وی  مشیت

  همچنین  دهد. پس مي میوه  و تابستان  زمستان  میان  فرق  روز، بدون  شبانه  اوقات  تمام

  را در هر زماني  خویش  وحامل  خیر داده  میوه  همیشه  خیر که  توحید و کلمه  کلمه  است

شود.  مي  وارد بهشت  آن  سبب به  مؤمن  افگند و انسان مي  پیش  نیک  لعم  سوی به

  اصحاب  به  خطاب صخدا   رسول  که  است  فوق  مؤید قول  ذیل  شریف  حدیث

  آن  است، از برگهای  مسلمان  همانند انسان  خبر دهید که  از درختي  من  به»فرمودند: 

درخت،   خود فرمودند: این  دهد؟ سپس مي  زماني خود را در هر  ریزد و میوه نمي  هیچ

  چراکه «متذكر شوند  زند تا بود كه مثلها مي  مردم  براي و خدا»»  خرماست  درخت

 کند. مي  شایاني  کمک  آن  و به  را تسریع  مثلها، یادآوری، تفهیم وتصویر معاني  زدن

 

 ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
  شر وبدی  سوی به  که  است  کفر و هر سخني  از کلمه  عبارت  که « ناپاك  سخني  ثلو م»

  کن : ریشه یعني « شده  كنده  زمين  از روي  كه  است  ناپاك  درختي  چون»فراخواند 

  به رود. مي  از بین  درخت  آن  پاید که نمي  تكاند و دیری مي  هم را در  لذا باد آن  شده

  : آن یعني « نيست  قراري  را هيچ  آن»  است»  حنظل»  درخت، درخت  د از این: مرا قولي
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و شر   کفر و باطل  کلمه  است  همچنین  ندارد. پس  استقراری  هیچ  زمین  بر روی  درخت

  فنا درپیش  راه  افتاده  از رمق  زودی به  گیرد ولي  رونق  مردم  در میان  اگر چندی  که

  پس  مند نیست بهره  حجتي  کافر اساسا از هیچ  کفر و شخص  کلمه  جا کهگیرد و از آن مي

  یا عملي  سخن  از آن  آید و نه مي  دست به  خیری  هرگز از آن  است، نه  ثباتي  در آن  نه

  اعلي  در ملكوت  هم  مؤمن  انسان و  حق  کلمه  که شود در حالي پدیدار مي  پاك

مند  از او بهره  یابد و مردم مي  ای وصعود تازه  اوج  نیا پیوستهدر د  دارد و هم  وبرگ شاخ

 شوند. مي

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  

 چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 نأو   هللال اإ  لهإال   نأشهد أ: » طیبه  همانا کلمه  که «استوار  را با سخن  خدا مؤمنان»

  زیرا گویندگان «گرداند مي  ثابت»  است  حق  و سایر سخنان» اهلل ا رسول محمد 

  در زندگي»  مانند، هم پایدار مي  برآن  و پیوسته  استمرار ورزیده  استوار، بر آن  سخن این

  شیطانهای را زیر فشار قرار دهند، یا  در دنیا ایشان خدا  دشمنان  هرگاه  که چرا «دنيا

  پایدار باقي و  ثابت  حق  بر کلمه  د، ایشاندرافگنن  وسوسه  را به  ایشان  و جني  انسي

نكیر و   پرسش  وقت را در  مؤمنان  عزوجل  : خدای یعني « در آخرت»  هم «و»مانند  مي

 گرداند. مي  استوار ثابت  نیز، با سخن  منكر در قبر و در روز قیامت

در   وی  واریآخرت، است  در زندگي  مؤمن  مراد از استواری  برآنند که  جمهور مفسران

در قبر  خود  و معتقدات  از دین  مؤمنان  : وقتي در قبر است، یعني  حق  کلمه  گفتن

و تردد و   لكنت  هیچ ثابت، استوار و روشن، بي  را با سخنان  قرار گیرند، آن  موردپرسش

است،   هرهب بي  توفیق  از این  که  مقابل، کسي  در جانب  که کنند چنان مي  بیان  ای یا ناداني

  نه»شود:  مي  گفته  وی به  گاه . آن«! دانم نمي»گوید:  نكیر و منكر مي  سؤال  در پاسخ

  درباره  آیه  مشهور، این  قول  به»گوید:  نیز مي  رازی  امام «. خواندي  هم  و نه  دانستي

  تلقین  را بر مؤمن  حق  کلمه خداوند  که نكیر و منكر در قبر و این  دو فرشته  پرسش

  را گمراه  و خدا ستمگران»».  است  گرداند، آمده مي استوار  حق  و او را بر گفتن  نموده
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  و در هنگامه  در قبرهایشان  کند. پس وگور مي گم  نزدشان را از  : حجتشان یعني «كند مي

 شوند. نمي  آن  بیان  روز حشر، قادر به  حساب

از  صخدا   رسول  چون: » است  آمده  عفان  بن عثمان  روایت  به  شریف  در حدیث

  برادرتان  فرمودند: برای ایستادند و مي مي  شدند، بر سر قبر وی مي  فارغ  میت  دفن

قرار   پرسش حاال مورد  کنید زیرا او همین  مسئلت  پایداری  بخواهید و برایش  آمرزش

  ادای  توفیق  مرگ  ر وقت: د یعني «دهد مي  بخواهد انجام  و خدا هر چه»». گیرد مي

کند  گویا مي  حق  قول  را به  نكیر و منكر مؤمن  سؤال  دهد و در وقت مي  شهادت  کلمه

 گیرد. قرارنمي  کند مورد پرسش مي  و از آنچه  است  مطلق  وی  لذا مشیت

و نزد ا  فرشتگان فرارسد،  مؤمن  مرگ  چون»فرمود:   که  است  شده  روایت  عباس از ابن

بمیرد با   دهند و چون مي  بهشت  او مژده  به  گاه گویند، آن مي  و بر او سالم  حاضر شده

  دفن  چون  گاه گزارند، آن مي بر او نماز  مردم  همراه  شوند، سپس مي  همراه  وی  جنازه

؟  کیست  شود: پروردگارت مي  او گفته  شود و به مي  نشانده  شود، در قبر خویش

؟  کیست  شود: پیامبرت مي  اوگفته  به  است. سپس خداوند  روردگارمگوید: پ مي

؟  چیست  شود: شهادتت مي  گفته او  به  است. سپس صمحمد   گوید: پیامبرم مي

به   قبرش  هنگام  در این». اهلل ا رسول محمد  نأشهد أ و  هللال اإ  لهإال   نأشهد أ»گوید:  مي

  وی  حكایت  پس ;شود. اما کافر مي ساخته   فراخ  وی بر  دیدش  امتداد ساحه  اندازه 

  و پشتش  آیند و بر چهره فرود مي بر وی   مرگ  در هنگام  فرشتگان  که  است  چنین

شود:  مي  او گفته  به  گاه نشانند، آن مي شود، او را  قبر درآورده  به  زنند و چون مي

را   حقیقت  این زیرا خداوند دهد نمي  جوابي  ؟ اما او هیچ کیست  پروردگارت

  شده  مبعوث  سویت به  که  شود: پیامبری  گفته  وی  به  گرداند و چون مي  وی  فراموش

  گمراه  چنین  را این  دهد. و خدا ستمگران نمي  پاسخي  ماند و هیچ درمي  ؟ باز هم کیست

 ».کند مي
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گ  گ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 گ  گ  
 خداوند «؟ كردند، ننگريستي  بدل  ناسپاسي  خدا را به  شكر نعمت  كه  كساني  آيا به»

با   آنان  خواند، از آنجا که فرا مي  تعجب  به  کفار مكه  را از حال ص  متعال، پیامبرش

قرار   يناسپاس پیامبری، مورد  خود به  را از میان  ایشان  بعثت  عظمای  وی؛ نعمت  تكذیب

 مانند بر و بي  بزرگ  از میانشان، انعامي ص  حضرت  آن  گزینش  که  دادند، در حالي

  سراي  خود را به  قوم»  ناسپاسي  با این «و»بودند  شكرگزار مي  باید برآن مي  بود که  آنان

ه، گرو  : مراد از این قولي  است. به  است. بوار: هالکت  جهنم  که «فرود آوردند  هالكت

لشكر   دست به  شدنشان  را با کشته  خویش  در روز بدر، قوم  بودند که  قریش  سران

 فرود آوردند.  است  آخرت  نابود کننده  عذاب  که  نیستي  سرای  به  اسالم

است، در   جهنم  كه  هالكت  سراي  در آن»کند:  مي  معرفي  گونه )دارالبوار( را این  گاه آن

 «.! است  بد قرارگاهي  و چهشوند  وارد مي  آن

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
در   شرکایي : یعني « خداوند همتاياني  براي»آیند  در مي  جهنم  به  که  گروهي  این «و»

  به خدا  را از راه  خویش  : تا قوم یعني «كنند  او گمراه  قرار دادند تا از راه»  ربوبیت

  دیگر سردمداران و  بتان  از متولیان ;و کفر  شرك  کار سران  است  د و ایندر افگنن  بیراهه

بگو: برخوردار »گیرند  مي قرار  مورد پیروی  گمراه  مردم  از سوی  که  ای ضاله  مذاهب

ا قطع  و بدانيد كه»  مردم  سازی و گمراه  هستید از شهوات  در آن  که  آنچه  به «شويد

و   دوزخ  شما آتش  نهایي  و مقام ا مرجع قطع : یعني « است  آتش  سوي شما به  بازگشت

حتما   دهید، بدانید که  ادامه  شیوه  شد: اگر بر این  گفته  است. گویي» دارالبوار»  همان

 است.  دوزخ  سوی شما به  بازگشت
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ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
گرامیداشت،  و  تشریف  از باب  خداوند متعال «اند، بگو آورده  ايمان  كه  بندگانم  نآ  به»

با  «نماز را برپا دارند»بگو:   ایشان  به ! داده. آری  نسبت  خودش  بندگي  را به  مؤمنان

از »بگو:   ایشان  به «و» آن   و آداب  ارکان  و رعایت  آن  مخصوص  در اوقات  آن  ادای

  روزي  كه آن از كنند پيش  و آشكارا انفاق  ايم، پنهان داده  روزي  آنان  ما به  آنچه

  قیامت : در روز یعني « اي دوستي  باشد و نه  خريد و فروشي  نه  در آن  فرارسد كه

خود   ای جریمه و  عوض  کرده، با دادن  کوتاهي  در عمل  که  تا کسي  نیست  دادوستدی

  و رفاقت  دوستي  روز پیوندهای  در آن  بازخرید کند همچنین خداوند  را از عذاب

  او را از عذاب  کرده  و شفاعت  میانجیگری  دوستش  برای  نیز وجود ندارد تا دوست

  کرده  کسب  ایماني  وزادوبرگ  خویش، خود توشه  نجات  باید برای  برهاند بنابراین، بنده

 آورد.  روی  تهشایس  و دیگر اعمال  نماز و انفاق  به

  در زکات آشكار  و انفاق  بهتر است  و اختیاری  نافله  پنهاني، در صدقات  : انفاق قولي  به

 فرض.

 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىائ  

 ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  
  ساخت، اینک  را روشن  و بدبختان  نیكبختان  و اوصاف  احوال خداوند  که  بعد از آن

کند تا  مي  کند، بیان مي  داللت  و قدرتش  علم  و کمال  بر وجود و یگانگي  را که  ای ادله

کنند، در  مي  نعمتها را ناسپاسي  این  که  محرز شود و کفاری  بر بندگان  شكرش  وجوب

را آفريد و از   مينآسمانها و ز  كه است  ذاتي  خدا آن»بیشتر قرار گیرند:   توبیخ  معرض

  بيرون  اي شما روزي  براي ها آب، از ميوه  آن  وسيله به  فروفرستاد پس  آبي  آسمان

  آورد که  بیرون  آدم بني  برای  ای روزی  گوناگون  های و میوه  : از محصوالت یعني «آورد

سزاوار   شک د، بيباش  داشته  جایگاهي  چنین این  که  کسي  کنند. پس  زندگي  آن  وسیله  به
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شما   را براي  و كشتي»شود   انفاق  وی  راه و در  قرار گرفته  مورد پرستش  که  است  آن

  را در مصالح  و آن« شود  در دريا روان»شما   خواسته  طبق «او  فرمان  گردانيد تا به  رام

  که  در هرجایي تا آنها را «شما مسخر كرد  براي و رودها را»کار گیرید  خود به  و منافع

  این  که  خدایي  کنید. پس  ها کشتیراني رودخانه اندازید و نیز بر  جریان  خواهید به مي

 و شكر است.  سزاوار پرستش  شک نهاد، بي  بر شما منت  همه

 

 ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
 تا از نور و «يدگردان  روانند ـ رام  پيوسته  را ـ كه  شما خورشيد و ماه  و براي»

  حیات فعالند و به  پیوسته  که  کنید، خورشید و ماهي  آنها استفاده  و سایر منافع  روشني

خورشید و  : است  این  رسانند. یا معني نیرو و مدد مي  ها و غیره انسان، حیوان، رستني

  حرکت سیر و و جریانند و هرگز از  در حرکت خدا  از فرمان  پیروی  به  ماه، همیشه

  آیند. پس یكدیگر مي  از پي  که «و روز را  شما شب  براي  ساخت  و رام»مانند  باز نمي

و   گرفتن آرام  برای  هم  و شب  است  در امور معاش  و تالشتان  سعي  روز برای

 طلبند. او را مي  ، شكر و سپاس همه  و این  استراحتتان

 

ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ

 ٺ  ٿ  
 نخواستید، اما  که  هم  و از هر چه «شما عطا كرد  از او خواستيد به  كه  و از هر چه»

 خدا  و اگر نعمت»شما عطا کرد   شوید، نیز به مند مي بهره  و از آن  مورد نیاز شماست

 ، توان هاز وجو  وجهي  هیچ : به یعني «شمار درآوريد را به  توانيد آن كنيد، نمي  را شماره

 از افراد بشر بخواهد تا  را ندارید و اگر فردی  تعالي  حق  نعمتهای  و احاطه  شمارش 

  حواسش از  از اعضا یا حسي  عضوی  را بر خود در آفرینش  عزوجل  خدای  نعمتهای

دیگر   شمارش خواهد بود  چگونه  پس  کار قادر نیست  شمار آورد، هرگز بر این به

  که  سایر نعمتهایي و نیز  است  آفریده  وجودش  اعضای  در کل  تعالي  قح  که  نعمتهایي
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خود، او را   و متنوع  مختلف  و الوان  و با اجناس  کرده  بر او احاطه  وجودش  از خارج

 است.  قرارداده  خویش  زیر پوشش  جهت  از همه  و هر زمان  در هر وقت

  دهان  و به  برگیری  ناني  لقمه  خواهي  چون»د: گوی مي» تفسیر کبیر»در   فخر رازی  امام

  عالم  این  که آن رسد  مگر نمي  سامان به  نان  لقمه  این  که  کن  تأمل  امر نیک  بری... در این

از روند   و کافي  شافي  او شرحي  ، سپس»باشد  فعال  وجه  ترین بر درست  وکمال تمام  به

  یاد کردیم، آشكار شد که  گوید: لذا با آنچه مي  و در پایان  هکرد  امر ارائه  این  یابي شكل

مقدور   بسیار دیگری  جزئیات  لقمه، جز با شناخت  یک  همین  سود و منافع  شناخت

  روایت  به  شریف  در حدیث». قاصرند  مباحث  از این  ای ذره  ها از درك و عقل  نیست

احلمد غري   لك  اللهم»گفتند:  مي  خویش  دعایدر ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  بخاری

تو   که آن توست، بي  برای  شكر و سپاس بارخدایا! :ربنا  عنه  وال مستغني  وال مودع  مکفي

  ، یا از آنگوییم  وداع  و با آن  کنیم  را ترك  باشي، یا آن داشته  ما نیازی  شكر و سپاس  به

و جز تو   ای ما داده  به  که  ما تو را بر هر نعمتي دایا!بارخ  پس ».پروردگارا  نیاز باشیم بي

إنااللهم»:  گوییم مي  داند، شكر و سپاس را نمي  دیگر، حد ومرز و مقدار آن  کس هیچ

اليعلمهأنعمتنعمةكلعلينشكرك مما علينا   پيشه  ستم  همانا انسان» «إالأنتبها

  است  کفار: بسیار ناسپاس « است  ناسپاس»  عمتاز شكر ن  غفلت بر خود با « است

باید شكرگزار آنها   که و چنان  نعمتهاست  را بر خود و منكر آن خداوند  نعمتهای

 نیست.

 

 ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 ذکر داستان  برآنند که  از مفسران  بعضي « گفت  ابراهيم  را كه  هنگامي  و ياد كن»

  پاك  ای میوه  وقت در هر  که  است  پاکي  کلمه  برای  مثالي  در اینجا همچون  اهیمابر 

  موحدان و باید  است  الگو و نمونه  عزوجل  خدای  در عبادت  لذا ابراهیم 1دهد مي

:  توحید کرد وگفت  بر آیین  پایداری  دعای  ابراهیم ! او اقتدا کنند. آری  به

                                                 

 سوره.  از مهني« 80 آيه/»  كنيد به  نگاه 1
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را از   و مرا و فرزندانم  بگردان  امن  جايي»را   : مكه یعني «ر راشه  پروردگارا، اين»

مراد  دیگر:  قولي  اش، و به صلبي  فرزندان  : مراد وی قولي  به «دور دار  بتان  پرستيدن

  مانند آن و  از سنگ  جاهلیت  اهل  بود که  : تمثالي بود. صنم  و تبارش  ذریه  تمام  وی

 کردند. مي  ستشرا پر  ساختند و آن مي

 خدا به  بتان  ـ از عبادت ‡ساالر توحید و پدر پیامبران قافله  ـ این  ابراهیم  وقتي

  از افتادن  ترس به  دیگران  دور بدارد پس  او را از آن  تعالي  حق  کند که و دعا مي  برده  پناه

  خود است  به  وصمخص  و اصنام  بتان  دارای  سزاوارترند زیرا هر عصری  ورطه  در این

بود و   هوش مانند لذا باید به مي  و ناشناخته  پنهان  عصر هم  آن  بر تیزبینان  حتي  گاهي  که

 را شناخت.  خویش  زمان  بتان

 

 ڦڄڄڄڄڃڃ ڃڃچ  چچ  چڇڇڇڇ  ڍ   
  جماداتي  بتان  این  که : با آن یعني «كردند  را گمراه  از مردم  پروردگارا، آنها بسياري»

  گویي  پس اند شده  از مردم  بسیاری  گمراهي  نیستند، اما سبب  و شعور بیش  درك بي

موحد شود   و مسلماني  در دینم «كند  پيروي  از من  هركه  پس»اند  کرده  را گمراه  مردم

و  «كند  نافرماني مرا  و هر كه»  است  من  دین  : از اهل یعني « است  او از من  گمان بي»

هر چند  « مهرباني  آمرزنده تو  يقين  به  پس»در نیاید   من  و در آیین  نكرده  یرویپ  از من

 باشد.  بزرگ  هم  وی  گناه

وجایز   جایز عقلي  میان  و جماعت  سنت  : اهل شود که مي  خاطر نشان  مناسبت  این  به

  که  است جایزعقال   در نزد آنان  گذارند، یعني مي  فرق  خداوند متعال  در حق  شرعي

را   شرك  که  خود او خود خبر داده  چون  را بیامرزد ولي  هر گناهي  خداوند متعال

باشد، نیز  ( مي )غیرممكن  الوقوع  مستحیل  شرك  آمرزش  که این  به  عقیده  آمرزد پس نمي

در   ویاز   از نافرماني، نافرماني در اینجا  : مراد ابراهیم قولي  . هرچند به است  واجب

 است.  غیر شرك
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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   
در » است   اسماعیل  مراد فرزندش« را  از فرزندانم  بعضي  من  هرآينه پروردگارا!»

  تو سكونت  محرم  نزد خانه»  است  مكه  وادی  که  و علف  آب و بي « كشت بي  واديي

  ستمگر هتک  بر متجاوزان  نامیدند که»  محرم»رو   را از آن  کعبه  : خانه قولي  به « دادم

  حرام  آن  به  اهانت و  و استخفاف  احترامي بي  نوع و نیز هر  گردیده  حرام  آن  حرمت

تا در   دادم  كاناس  وادی را در این   : ایشان یعني «تا نماز را برپا دارند پروردگارا!»  است

  به « ده  گرايش  آنان سوي   را به  از مردم  برخي  دلهاي  پس»نماز را بر پا دارند   آن

و   حج  تا در آن  ات خانه  مجاوران  محبت  آن  تبع  و به  ات خود و خانه  محبت  سبب

از   برخي  دلهای»  جای به  گوید: اگر ابراهیم مي عباس دهند. ابن  انجام  عبادت

  کعبه  به  مردم  و تمام  و روم  فارس  گفت، قطعا دلهای مي»  مردم  همه  دلهای»، » مردم

در   که  محصوالتي « ده روزي  مورد نيازشان  را از محصوالت  و آنان»شد.  مي  مشتاق

  سپاسگزاري  باشد كه»  کني مي  دیگر جلب  از جاهای  آن  سوی رویاني، یا به مي  آن

 تو را.  متهاینع «كنند

  تمام  گردانید که  امني  را حرم  کرد و کعبه  را اجابت  ابراهیم  دعای خداوند  پس

و   تابستاني و  بهاری  میوه  انسان  شود تا بدانجا که مي  آورده  آن  سوی به  محصوالت

 یابد. مي  روز واحد در آن  را در یک  و زمستاني  پاییزی

 

 ہ  ہھ  ھھھ ےےۓ  ۓ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀۀ  ہہ
كنيم،  آشكار مي  را كه  و آنچه  داريم مي  پنهان  را كه  تو آنچه  گمان بي پروردگارا!»

  احوال  تو به ! آری «ماند نمي  بر خدا پوشيده  و در آسمان  زميندر   و چيزي  داني مي

وجود   نیازی  پس  تری خود ما مهربان  و از خود ما به  ما از خود ما داناتری  ومصالح

سوی  و ابراز فقر خود به  اظهار عبودیت  ما تو را برای  کنیم، لیكن  ما طلب  ندارد که

 داریم.  شتاب  برکات  این  دریافت  ما به  که  جهت  بدان  خوانیم؛ همچنین مي  رحمتت 

 است.  تعالي  حق  بارگاه  به  و زاری  در تضرع  مبالغه  برای» ربنا»  تكرار ندای
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 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
را   و اسحاق  اسماعيل»  و زنم  من « با وجود سالخوردگي  را كه  خداوندي  سپاس»

 و نود در  : اسماعیل قولي  به « دعاء است  پروردگار، شنواي  راستي بخشيد. به  من به

 دنیا آمدند. به  ابراهیم  سالگي  دوازده و در صد  و اسحاق  سالگي  نه

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  
و   از نسل  : برخي یعني «نيز  من  و از فرزندان  نماز قرار ده  مرا برپا دارنده پروردگارا!»

  نساخت  شامل  خویش  را در دعای  همه  هیمنماز قرار ده. ابرا  را نیز برپادارنده  تبارم

نخواهند  کفار خواهند بود و نماز را برپا  از جمله  اناز آن  بعضي  که  دانست زیرا مي

مرا   ودعاي پروردگارا!»بود   کرده  امر آگاه  خود او را از این  عزوجل  و خدای  داشت

 را بپذیر.  کن، یا عبادتم  را اجابت  : دعایم یعني «بپذير

 

 ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
در   بر مكلفان  حساب  : روز ثبوت یعني «شود ا ميبرپ  حساب  كه  روزي پروردگارا!»

و بر پدر و   بر من»شود: بازار برپا شد  مي  گفته  که  است  تعبیر چنان  محشر و این

نند، سبحا  خدای  دشمن  بداند پدر و مادرش  که از آن  : او قبل قولي  به «بيامرز  مادرم

را   مؤمنان خدا  بندگان  بیامرز. از میان نیز « و بر مؤمنان»کرد   مغفرت  آنها طلب  برای

 کفار جایز نیست.  در حق  مغفرت  زیرا دعای  ساخت  مخصوص  مغفرت  دعای  به

 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   

 يئ   
 را در  ستمگران  : چون یعني «مپندار  كنند، غافل مي  ستمكاران  و خدا را از آنچه»

  خدای  نشود که  غالب  و ضمیرت  پندار بر ذهن  دیدی، این  و نعمت  امنیتو   سالمتي

:  یعني «را آنان  كه  نيست  جز اين»  است  غافل  عذاب  آنها برای  از سزاوار بودن  سبحان
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تأخير  به شود  خيره  چشمها در آن  كه  روزي  براي»  برابر ستمشان را در  آنان  مجازات

تأخیر  به  روزی  را برای  کیفر آنان  کند بلكه نمي  مجازات  دم آنها را در : یعني «اندازد مي

در   که  آنچه  از هول ;شود نمي  و بسته  باز مانده  در آن  محشریان  چشمهای  اندازد که مي

 شود. مي  بر آنها چیره  که  و دهشتي  حیرت  بینند و از شدت روز مي  این

 

 ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   
حشر را   میدان  سوی  به  شان از قبرها و شتافتن  برخاستنشان  کیفیت  خداوند متعال  سپس

باال   سربه»دعوتگر   ندای  محشر در پي  سوی به «شتابانند»فرماید:  مي  کرده  بیان

  و هراس  هول از پر  های آن؛ با نگاه  سوی به  کنندگان و نگاه  آسمان  سوی به « برداشتگان

نگرد  نمي  دیگری به  دارند و کسي  آسمان  سر به  همه  که طوری و ذلت، به  و بیچارگي

  باقي  باز و مبهوت  همچنان  : چشمهایشان یعني «گردد باز نمي  سويشان به  چشمشان»

و   و هراس  پریشاني  سبب به و جرأت،  و فهم  از عقل « است  خالي  و دلهايشان»ماند  مي

 اند. در افتاده  آن  به  که  يو دهشت  حیرت

 

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

 ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
روز،  آن   که «آيد مي  بر آنان  عذاب  كه  را از روزي  مردم» ص پیامبر!  ای « و بترسان»

روز   در آن  : کافران یعني «ندگوي اند، مي كرده  ستم  كه  آنان  پس»  است  روز قیامت

دور   که  معین  ما را تا زماني « بخش  مهلت  ما را تا چندي پروردگارا!»گویند:  مي

مطرح   پیامبرانت  بر زبان  که «تو را  تا دعوت»  دنیا برگردان  و به  ده  نیست، مهلت

 ما  به  که  ها و تكالیفي برنامه  آندر  « كنيم  پيروي  و از پيامبران  كنيم  اجابت»  ای کرده 

  جبران ایم، کرده  و اهمال  کوتاهي  آن  در قبال  را که  مهلت، آنچه  اند و در این کرده  ابالغ

 کنیم.
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  قسم  اين از  مگر شما پيش»شود:  مي  گفته  در پاسخشان  توبیخ  شیوه  به  که  در اینجاست

در دنیاسوگند   شما نبودید که  ینآیا ا «؟ نيست  زوالي  شما را هيچ  خورديد كه نمي

 ؟! نیست  و معادی  دنیا قیامت  آن  ناپذیرید و هرگز در پي فنا  خوردید که مي

 

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

 ڌ  ڌ  ڎ  
« كردند بر خود ستم  كه  كساني  در منازل»: مستقر شدید  یعني «گزيديد  و سكونت»

  خدای  باکفر به  که  است  کفاری  از اماکن  ثمود و مانند آن  شهرهای از:  عبارت  منازل  آن

  با مشاهده «شد شما آشكار  و براي»کردند   ستم  بر خویشتن  وی  و نافرماني  سبحان

در   سختي  عذاب و  مجازات  و چه « كرديم  معامله  چگونه  با آنان  كه»  آثار عذابشان

آثار،   این  وجود مشاهده رساندیم، اما با  آنان  به  هایشان فرمانيو نا  و گناهان  برابر جرایم

  پیامبران  خود و بر زبان  درکتابهای « شما زديم  و مثلها براي»نگرفتید   عبرت  درس

  چرا آن  : پس حجت. یعني  واکمال  بیشتر و اتمام  و بیان  توضیح  جهت به ‡خویش

 نگرفتید؟!  درس و از آنها  داده را مورد انكار قرار  حجت  همه

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  
  که  بزرگي  باطل  و اثبات  در انكار حق «كار بردند خود را به  نيرنگ  آنان  يقين و به»

 : با یعني « نزد خداست  و مكرشان»اند  نهاده  آن  خود را در راه  و توان  توش  تمام

بیند  مي  مكرورزی  را در حال  او آنان  که ورزند در حالي مكر مي  نسبحا  خدای  دوستان

كوهها از   هرچند از مكرشان»داند  را دقیقا مي  و آن  داشته  احاطه  و بر مكر و نیرنگشان

  شدن  ازجا کنده  به  نیرومند باشد که  پایه  تا بدان  آنان  : هرچند نیرنگ یعني «برآيند  جاي

  را نصرت  خویش دین  عزوجل  بزرگ، خدای  نیرنگ  اما باوجود آنکوهها بینجامد، 

و او   است  آگاه  از نیرنگشان : خداوند است  این  دیگر معني  قولي  دهد. به مي

  نیرنگشان  برآیند بلكه  از جای  کوهها بر اثر آن  داند که نمي  بزرگ  را چنان  نیرنگشان

  بس  عزوجل  بر خدای  بزرگي  کوهها با آن  آفرینش  که حالي در  . پس است  بسیار ضعیف
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دیگر:   قولي  باشد؟ به دشوار مي  بر وی  نیرنگشان  اثر ساختن بي  است، چگونه  آسان

 است.  کرده  ها تشبیه کوه  را به  ایمان  اهل  آیه  در این خداوند

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  
  مراد، وعده «كند مي  را خالف  پيامبرانش  خود به  د وعدهخداون  مپندار كه  پس»

ا ما قطع):  ژ ...ٿ  ٹ    ٹژ:  است  وی  فرموده  با این  پیامبرانش  به  سبحان  خدای

ىث  يث  حج  مج  ژ :  وی  و فرموده» 71غافر/( » دهیم مي  خود را نصرت  پیامبران

(  شویم پیروز مي  و پیامبرانم  قطعا من  که  است  کرده  : )خداوند فیصله   ژ جح

 کند  تواند بر او غلبه نمي  کس  هیچ  پس  است « خداوند غالب  گمان بي»». 11مجادله/»

 گیرد. مي  انتقام  دوستانش  برای  ا از دشمنانشقطع  پس « است  انتقام  صاحب»

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
از  اکثر مفسران، مراد  در رأی «شود  گردانيده  مبدل  زمين  غير اين  به  زمين  كه  روزي»

و »باشد  مي  زمین  ذات  : مراد تغییر دادن قولي  است. اما به  زمین  اوصاف  : تغییر دادن آن

نیز ـ بنا بر  آسمانها  دادن تغییر «شود  گردانيده  آسمانها مبدل  غير اين  آسمانها به

 آنهاست.  ذات  دادن یا تغییر  اوصاف  تغییر دادن  معنای بهـ   مفسران  در میان  فوق  اختالف

  بلندیهای تلها و  کردن از: هموار  است  عبارت  در روز قیامت  زمین  اوصاف  تغییر دادن

  ساختن  سطح  هم و  و گستراندن  آن  کوههای  کردن و هموار  کوبیدن  آن، درهم

و   ساختن  متالشي از:  است  مانها عبارتآس  اوصاف  کردن  آن. و تبدیل  نابرابریهای

  شریف  ماه. در حدیث  کردن  خورشید و تاریک  پیچاندن  ستارگان، درهم  شكافتن  درهم

همانند   شوند که مي حشر  نشاني سفید بي  بر زمین  در روز قیامت  مردم: » است  آمده

در ». وجود ندارد  نشاني و  عالمت  کس  از هیچ  و در آن  است 1و صافي  پاك  نان  قرص

  ریخته  خوني  بر آن  نه  سفید که  است  محشر، زمیني  زمین: » است  آمده  دیگری  روایت

                                                 

 باشد. شده  بار غربال  چندين  آرد آن  كه  است  ناين  النقي است، قرصه«  النقي قرصه»  رشيف  حديث  عبارت 11
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  عنها روایت هللا رضي  از عائشه  همچنین».  است  گرفته  انجام  گناهي  بر آن  و نه  است

 ﴾...ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ﴿ : آیه  درباره صخدا   فرمود: از رسول  که  است  شده

شود،  مي  تبدیل  دیگری  زمین  به  زمین روز که   در آن !هللا  : یا رسول و گفتم  کردم  سؤال

قهار   حضور خداوند يگانه  به  و مردم»». صراط  بر باالی»کجا هستند؟ فرمودند:   مردم

دنیا از در   را که  خود ظاهر و آشكار شوند، یا آنچه  از قبرهای  : مردم یعني «ظاهر شوند

  در کنار قهاریت  تعالي  حق  آشكار شود. ذکر وحدانیت کردند، مي  خود کتمان  اعمال

 است.  و سنگین  سخت  روز، نهایت  در آن کار  که  است  ، مفید آن وی

 

 ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
 کان: مشر یعني « بيني در زنجيرها مي  بسته  هم  و پا به  روز دست  را در آن  و مجرمان»

  بسته  هم به  اند، یا با شیاطین شده  بسته  هم  در زنجیرها به  که  بیني مي  را در روز قیامت 

در   که است.چنان  شده  بسته  پاهایشان  در زنجیرها و بندها به  اند، یا دستهایشان شده

 است.  آمده :دهلوی  هللا ولي  شاه  ترجمه

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
  که  است » قطران»  از ماده  : لباسها و پیراهنهایشان یعني « است  از قطران  نپوشهايشا  تن»

  ؟ زیرا آتش است  شده  انتخاب  ماده  شود. و چرا این مي  مالیده  بدنشان  بر پوست  از آن

:  دارد. قطران  ای گندیده  بوی  ماده  شود و نیز این مي  مشتعل  سرعت  به  ماده  در این

  به  یا مانند آن  و زغال  چوب  از جوشاندن  که  است  و سیاهرنگ  ق، چسبندهرقی  صمغي

  مس  قطران»گوید:  مي  عباس ابن باشد. مي  اشتعال  قابل  آید و سخت مي  دست

  و آتش»  است  شده  معني» قیر»  به»  قطران» ها از ترجمه  در بعضي».  است  گداخته

را   کشد و آنان مي  زبانه  هایشان چهره  بر روی  آتش : يیعن «پوشاند را مي  هايشان چهره

در   مدرکه  ذکر شد زیرا حواس  هایشان بر چهره  آتش  ا پوششدهد. مخصوص مي  عذاب

  ترین گرامي  قلب  که چنان  است  بدن  ظاهری  بخش  ترین گرامي  قرار دارد وچهره  چهره

 باشد. مي  بدن  عضو باطني
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 ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ 
 جزا دهد، همانا»از خیر یا شر  « است  كرده  آنچه  را، بر وفق  تا خداوند هر كسي»

 سازد نمي  خود مشغول  به  او را از کار حساب  چیزی « گر است خداوند زود حساب

او  سازد لذا نمي  خود مشغول  به  دیگران  او را از حساب  از آنان  یكي  حساب  همچنین

 دهد. مي  انجام  خالیق  با تمام  را همزمان  حساب  این

 

 ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
  است  ابالغي  است  آمده  سوره  در این  که  قرآن، یا آنچه  : این یعني « است  بالغي  اين»

  ا با قرآن، حجتزیر شان؛ همگي « مردم  براي»است؛   کافي  پند و اندرز گرفتن  برای  که

  خود آیند و به  ابالغ، به  این : تا با یعني «يابند  بيم  و تا بدان»شود  مي  اقامه  آنان بر  کامل

قبال   که  ای تكویني  تا با ادله : یعني « است  يگانه  او معبودي  و تا بدانند كه»گرایند   راه

  و عدم  سبحان  خدای  وحدانیت  بهسوره،   در این  شده  تالوت  قرآني  ذکر شد و با آیات

خرد   و تا صاحبان»امر دانا گردند   این  به  خوبي  و به  برده  او پي  برای  وجود شریكي

  آیند.  نور بیرون  سوی  ها به ابالغ، از تاریكي  و با این «پند گيرند

  وحدانیت  اعالم ، انذار، را در ابالغ  سوره  مقاصد این  کریمه  آیه  ترتیب، این  این  به

 است.  کرده  خالصه  مردم  و پند و تذکر برای خداوند
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 ﴾حجر  سوره﴿
 . است  ( آیه99)  و دارای  است  كيم

 

  نام» حجر» حجر در آن،  اصحاب  داستان  بیان  سبب  به  مبارکه  سوره  این : تسميه  وجه

 ثمود اند.  قوم حجر،  بو اصحا  و شام  مدینه  در میان  است  ای وادی» حجر»گرفت. 

:  محور آن  کند، یعني مي  را دنبال  مكي  های سوره  خود اهداف  در موضوع  سوره  این

 باشد. و معاد مي  توحید، نبوت  اثبات

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
»  بقره»  ، در آغاز سوره مقطعه  بر سر حروف  و بحث «الف، الم، راء»شود:  مي  خوانده

  مبين  قرآن و  كتاب  آيات»است؛   آن  حجر متضمن  سوره  که  آیاتي » اين»  گذشت

ذکر شد.   هم با  آن  برای  و در اینجا هر دو اسم  است  نیز قرآن  مراد از کتاب « است

و   وجود، صفات  کننده  روشنگر و اثبات  قرآن ! روشنگر و مفید بیان. آری  : یعني مبین

  انسان، گویای  های و ویژگي  طبیعت  کننده  ریعت، تبیینو ش  الهي، بیانگر دین  سنن

 باشد. او مي  نیازهای  او و نهایتا روشنگر تمام  دردها و درمانهای

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
  است  مراد این «بودند  مسلمان  كاش  كافر شدند، آرزو كنند كه  كه  بسا كساني چه»

 کنار  انسانها به  و دیده  از برابر دل  مادی  دنیای  ظلماني  های پرده  در روز قیامت  چون  که

 امر بر  گردد و این  روشن  کافریشان  شیوه  بطالن  بر کفار آشكار گشته  رود و حقیقت

غیر   حقي  و دین  است  اسالم  همانا دین  سبحان  نزد خدای  حق  دین  هویدا شود که  آنان

  مسلمان  کاش  افتند که آرزو مي  در این  آنان  که  است  گامهن  وجود نداشته، در این  از آن

  هایشان نفس  کردن مالمت و  و ندامت  حسرت  فقط از روی  آرزویشان  این  بودند ولي مي

:  قولي در بر ندارد. به  برایشان  ثمری سود و  و هیچ  است خداوند  از قصور در پیشگاه

  کنار زده  ها از برابر آنان حجاب  که  گاه آن کنند و را ميآرز  این  کندن  جان  کفار در وقت
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وارد   بهشت  به  مسلمانان  کنند که آرزو را مي  این  دیگر: هنگامي  قولي شود. به مي

 صخدا   از رسول  اشعری ابوموسي  روایت به  شریف  در حدیث  که شوند چنان مي
  خواسته خداوند  که  قبله  از اهل  نيو کسا  دوزخیان  چون»فرمودند:   که  است  آمده

گویند:  مي  مسلمانان  جا شوند، کفار به یک  با هم  در دوزخ » گنهكارانشان  یعني»  است

شما   گویند: اما اسالم ایم. مي بوده  مسلمان ;گویند: چرا اید؟ مي نبوده  آیا شما مسلمان

در   اید؟ مسلمانان گشته  همدم  وزخبا ما در د  نكرد و اینک  از شما دفع را  بالیي  هیچ

  گاه آن ! ایم گرفته قرار  بدانها مورد مؤاخذه  که  ایم داشته  گویند: ما گناهاني مي  پاسخشان

  قبله  از اهل  دهد تا کساني است، دستور مي  آنان  وگوی گفت  شنوای  که  عزوجل  خدای

بینند،  مي رویداد را  کفار این  نچو  آورند. پس  بیرون  هستند از آن  در دوزخ  را که

شدند،   آورده  بیرون  از دوزخ  آنان  که تا چنان  بودیم  مسلمان  ما هم  کاش  گویند: ای مي

 ». شدیم مي  آورده  بیرون  ما نیز از آن

در   که  حالي است، تعبیر شد در  مفید تقلیل  )ربما( که  کفار به  از آرزوی  که این  دلیل

  وهراس  در هول  : کفار چنان که  است  بسیار باشد، این  آرزویي  باید چنین  يمقام  چنان

  چنین در  فكر کردن  ، مجال و هراس  هول  این  شوند که گرفتار مي  و قیامت  دوزخ

 دهد. نمي  آنان  را به  اموری

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
پیامبر   ای « بگذارشان»دهد:  ار ميمورد تهدید قر  کفار را چنین  خداوند متعال  سپس

  زودي به  كند پس  دراز سرگرمشان  تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوي» !ص

خود  بوده، هرگز به  خودشان  دون  دنیای  تا سرگرم  کن  : رهایشان یعني « خواهند دانست

و   باطل  ویهایدر فرور  نسپرند، بگذارشان  ره  حق  سوی به  از باطل  گاه نیایند و هیچ

دنیا   های گذاراني از لذایذ و خوش  مندشدن و بهره  ، خوابیدن شان؛ مانند خوردن بیهوده

 ! ندارند. آری  و غمي  دیگر هم  جز این  هستند که  همانند چهارپایاني  زیرا آنان

را   ندنیوی، آنا  پرپهنای تا آرزوهای ;» أمل  طول»و   طوالني  آرزوهای  در این  بگذارشان
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عبرتبار   عملكرد و فرجام  وپلیدی  زشتي  زودی سازد اما به  خود سرگرم  به  ات از پیروی

 را خواهند دانست.  کار خویش

ـ   دنیوی و  مادی  طویل  آرزوهای  ـ یعني»   أمل»  طول  در نكوهش  که  ذکر است  شایان

شود  پیر مي  فرزند آدم: » است  شریف  حدیث  این  است؛ از جمله  آمده  زیادی  احادیث

  دیگری  شریف  درحدیث ». و أمل  گردد: حرص مي  در او جوان  اما دو چیز همچنان

آرزو   قلب، طول  چشم، قساوت  بودن  : خشک است  چهار چیز از بدبختي: » است  آمده

 ».بر دنیا  و حرص

و از  خود آیند  ار بهکف  که  امر است  از این صپیامبر   ساختن کریمه، نومید  آیه  هدف

اند لذا  خفت و  خواری  اهل  آنان  که  است  ایشان  به  واقعیت  این  کفر بازایستند و اعالم

 در بر ندارد.  سودی  هیچ  نصیحتشان

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  
داد،   از کفار فرمان  گروه  این  کردن  ترك  را به ص  پیامبرش خداوند  که بعد از آن

 کند: مي  بیان  چنین  ذیل  را در آیات  فرمان  این  علل

  اجل  آن  که « داشت  معيني  مكتوب  اجل  كه مگر آن  را نابود نكرديم  شهري  و ما هيچ»

موعد   از آن  نه  مجرمان  . لذا نابودی است  محفوظ نوشته  در لوح  عزوجل  نزد خدای

 شده.  فراموش  و نه  است  مجهول  نه  تعالي  عد نزد حقمو  و این  پس  افتد و نه مي  پیش

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
نابود  خود  اجل  از فرارسیدن  : قبل یعني «افتد مي  پيش  نه  خويش  از اجل  امتي  هيچ»

شود، نباید  مي  ها داده امت  به  که  لذا مهلتي  خویش  از اجل «ماند مي  پس  و نه»شود  نمي

 خود گرداند.  را فریفته  نعاقال

: او  که  است  این  و آن  است  ها یكي در امت خداوند  و قانونمندی  بنابراین، سنت

  نهایت  و به  بر آنان  حجت  کند  مگر بعد از اقامه نمي  را هالك  سرزمیني  هیچ  مردم

  است، بدان  ینا  الهي  سنت  وقتي  محفوظ. پس  در لوح  مقرر و موعودشان  اجل  رسیدن
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  رسد، بدین اند نیز فرامي گرفته  درپیش  با تو ستیزه  که  کفاری  محتوم  اجل  که محمد!  ای

 فروگذار.  بارشان و روزگار تأسف  را در حال  جهت، آنان

 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ              ژ  

 ژ  ڑ  
بر او   قرآن  كه آن  اي»و استهزا   تهكم  از روی صدا خ  رسول  به  کفار مكه «و گفتند»

  به»  است  شده  نازل  بر او قرآن  و ادعایش  زعم  به  که  کسي  : ای یعني « است  شده  نازل

  و مأمور تبلیغ خدا  رسول  گویي مي  ادعا که  این  سبب  : تو به یعني « اي تو ديوانه  يقين

  ادعای  چنین باشد،  عاقل  که نظر ما کسي  زیرا به  ای نههستي، یقینا دیوا  وی  احكام

  گونه  این  واگذاری حالشان  را به  باید کفار مكه  که  دیگری  علت ! کند. آری نمي  بزرگي

 است.  سخنان

 ما  ها را پيش هستي، چرا فرشته  گويان اگر از راست»افزودند:   کفار مكه  گاه  آن

 : اگر از است  این  معني  قولي دهند؟ به  گواهي  ات یيتا بر راستگو « آوري نمي

تو   تكذیب  سبب  تا ما را به  آوری را بر سر ما نمي  هستي، چرا فرشتگان  گویان راست

 کنند؟.  مجازات

 

 ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ           گ  گ  ڳ  
: جز  یعني « حق جز به را  فرشتگان»فرماید:  مي  را رد کرده  سخنانشان  این  خداوند متعال

  مناسبت  و آن « فرستيم نمي فرو»ما اقتضا کند   رباني  و مشیت  حكمت  که  آنچه  برای

شما   درخواست  پس  عذاب  کردن  است، یا در نازل  و وحي  پیام  آوردن حق، یا در فرود

  و در آن»شد با  حكمت  و قرین  الزم  در آن  فرشتگان  فرستادن  که  نیست  اموری  از آن

  را فرودآوریم، قطعا کفار در آن  فرشتگان : اگر ما یعني «نيابند  هنگام، ديگر مهلت

  ما این  شوند زیرا سنت مي  نابود ساخته گیرند و مي قرار  سخت  مورد مجازات  هنگام

  آن  اما آنها بعد از مشاهده  کنیم  نازل  حسي  معجزه  مردم  درخواست  اگر طبق  که  است

لذا   کنیم مي  بر آنها نازل  کننده  کن ریشه  عذاب  درنگ بي  آن  دنبال نیاورند، به  ایمان
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  نیست  ما بر این  و حكمت  سودشان  به  نه  آنهاست  زیان  ا بهمسلم  فرشتگان  فرودآوردن

  از آنان  برخي  که  گرفته  ما سبقت  ازلي  امر در علم  زیرا این  کنیم  عذابشان  تابش  به  که

 آورند. مي  ایمان  زودی  به  فرزندانشان و از

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
برایشان،   قرآن  نزول  سبب  به صخدا   رسول  به  جنون  در رد اتهام  تعالي  حق  سپس

كر آنها من  را که  قرآني  : این یعني « ايم كرده  را نازل  قرآن  ترديد ما اين بي»فرماید:  مي

ا ما خود و قطع»  ایم کنند، ما فرود آورده مي  متهم  دیوانگي  به  آن  سبب  آنند و تو را به

  سزاوار آن  که  ازآنچه ;و مانند اینها  و کاستن  و افزودن  و تحریف  از اشتباه « آنيم  نگهبان

تا ابدالدهر   در گذر زمان  تعالي  حق  که  است  کریم  قرآن  مهم  ویژگي  ! این نیست. آری

علما و   که  پیشین  های کتاب  گردیده، بر خالف  آن  دار حفظ و نگهداشت  عهده

و   کتابها را تبدیل  و آن  نكرده  را رعایت  امانت  مأمور حفظ آنها بودند ولي  روحانیون

 کتابها نابود و ناپدید شد  آن  اصل  کار را بدانجا رساندند که  حتي  نمودند بلكه  تحریف

 نیست.  جای از آنها بر  و امروز دیگر اثری

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
و »فرماید:  مي  ایشان  به  خطاب  پیامبرش  و دلجویي  تسلیت  از باب  خداوند متعال  گاه آن

  ها و طوائف فرقه ها، : در امت یعني « پيشينيان  هاي از تو نيز در گروه  پيش  يقين به

در   که  تنها تو نیستي !صمحمد  ای  پس « فرستاديم  پيامبراني»  آنان  و آیندگان  نخستین

و   است  شیعه  : جمع ای. شیع روبرو شده  مخالفت  سرکش  امواج  رسالت، با این  میدان

  متفق  رأی  بر یک  یا در مذهب، یا در اندیشه در عقیده،  که  است  یا گروهي  : فرقه شیعه

 باشد.
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 ھ  ھ      ھ  ے  ے    ہ  ہ   ہ   ھ
 ای  که چنان «گرفتند مي  مسخره  به او را  كه نيامد جز آن  آنان بر  پيامبري  و هيچ»

 گرفتند. در پیش   ای رویه  کفار با تو چنین  گروه  این !صمحمد 

 

 ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
و   مجرمان  دلرا در   : گمراهي یعني « دهيم مي  راه  مجرمان  را در دل  آن  گونه بدين»

  قولي به دادیم.  راه  پیشین  مجرمان  را در دل  آن  که چنان  دهیم مي  جدید راه  بزهكاران

کنند  مي  تكذیب را  آن  پس  دهیم مي  راه  آنان  را در دل  قرآن  گونه : بدین است  این  معني

 کردند.  ما را تكذیب  پیامهای  پیشینیان  که چنان

 

 ٴۇ  ۋ   ۋ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ 
و »آورند  نمي  ، ایمان را فرود آوردیم  آن  که  قرآني  : به یعني «آورند نمي  ايمان  آن  به  كه»

.  است  بوده  چنین  پیوسته  پیشینیان  و رسم  : راه یعني « گذشت  پيشينيان  سنت  هرآينه

  تكذیب  روش  که ـ آنجا  گذاشته  بنیان  در نابود کردنشان خداوند  که  سنتي  همچنین

  به !صمحمد   ای  جهت  بدین گیرند  ـ تغییر ناپذیر است،  و استهزا را در پیش

  پست  ها و آرزوهای اندیشه  مبند و آنها را فروگذار تا در باتالق  طمع  شدنشان  مسلمان

 خود فرو روند.

 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     

 ۇئ  ۆئ   
  دري»ص محمد  استهزاگر به  کننده  معاند تكذیب  گروه  : بر این یعني«  و اگر بر آنان»

در   همواره  پس»صعود کنند   آن تا بر  دادیم مي  امكان  آنان  و به«  گشوديم مي  از آسمان

  انرا در آسم  ابزار تا آنچه  فضایي، یا بدون  ابزار و تجهیزات  وسیله به «رفتند باال مي  آن

  این «تندگف قطعا مي» کردیم  مي  اگر چنین ! کنند، آری  است، مشاهده  ملكوت  از عجایب
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  بندي ما چشم  كه  نيست  جز اين»  شان و لجاجت  از فرط عناد و سرکشي ;کفار نابكار

  این  سخنشان  معنای  قولي به است.  شده  بسته  حقیقت  ما از دریافت  و چشمان « ايم شده

  ما مردمي  بلكه»  است  شراب  ما بر اثر مستي  در دیدگان  پدید آمده  اختالل : است

 ندارد.  حقیقتي  هیچ  بینیم مي  بنابراین، آنچه « ايم شده  افسون  كه  هستيم

  به  ایمان  که  ای حسي  معجزه  آنان  زیرا وقتي  از عنادشان  واقعي  است  تصویری  این

  بینایي  به  کند ببینند ولي مي  الزام  را بر آنان  و کتبش ‡، فرشتگان، پیامبرانخدا

و  یا جادو  سكر و مستي  عارضه  سبب  به  آن  ادراك  را بدهند که  نسبت  خود این

وضعي، جز  و  حال  در چنین  پس  نیست  با واقع  و منطبق  حقیقي  زدگي، ادراکي افسون

  حالشان  به  سودی  اند؟ مگر پند و موعظهم مي  باقي  راهي  دیگر چه  فروگذاشتنشان

 دارد؟!

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
  گانه دوازده سیار  مراد از برجها: ستارگان « آفريديم  برجهايي  در آسمان  گمان و بي»

سرطان، اسد، سنبله، میزان،  از: حمل، ثور، جوزا،  است  آنها عبارت  نامهای  مشهورند که

  منازل  و شناخت  نجوم  دانش  که  است  دلو و حوت. گفتنيعقرب، قوس، جدی، 

  متعال  خالق  عظمت  در آنها به  تعمق از  اندیشمندان  که  است  علوم  از بزگترین  ستارگان

 ;گردد نیز برخوردار مي  شناخت  این  بشر از فواید ومنافع  که این  عالوه یابند، به مي  راه

  و امور بسیار دیگری  اوقات  و دریا، شناخت  خشكي  راههای  یافتن  در جهت  زیرا از آن

در   ستارگان  و نقش « آراستيم  بينندگان  براي»را   آسمان : یعني« را  و آن»برد  مي  بهره

  دیده  در آنها به  که  بر اندیشمنداني  نیست، بویژه  پوشیده  کس هیچ بر  آسمان  زیباسازی

از   گیری و بهره  نجوم  کار علم اندر دست  که  بر دانشمنداني نگرند و مي  و تأمل  عبرت

 برند. مي  راه  آفریدگار بزرگ  وجود و قدرت  به  و از آن  بوده فواید آن
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 پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
  که  طوری هب « حفظ كرديم  اي شده  رانده  از هر شيطان»را   : آسمان یعني «را  و آن»

  مگر كسي» را بشنوند  یا غیر آن  از وحي  و چیزی  دستبرد زده  آن  توانند به نمي  شیاطین

  او را دنبال  درنگ و بي «افتد او مي  در پي  روشن  شهابي  فرادهد كه  گوش  دزديده  كه

  در هر حال  که چنان گرداند مي  و درمانده  حال رساند، یا او را آشفته مي  قتلش  یا به  کرده

 دارد. مي  بازش  سمع  از استراق

  نبودند لذا به  از آسمانها بازداشته  شیاطین  از تولد عیسي  قبل»گوید:  مي  عباس ابن

و   منجمان  را به آن  شنیدند و سپس مي  را از فرشتگان  اخبار غیب  آسمانها وارد شده

  بازداشته  آسمان  از سه  د شد، شیاطینمتول  عیسي  دادند و چون مي  انتقال  کاهنان

شدند،   آسمانها ممنوع  متولد شدند، آنها از همه صخدا   رسول  که شدند و بعد از آن

 ».افتاد  از رونق صخدا   رسول  با بعثت  کار کاهني  جهت  از این

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  
 زندگي  تا برای  هموار گردانیدیم  را مانند فرشي  : آن يیعن « را گسترانيديم  و زمين»

  آن  کرویت با  زمین  بودن  گسترده  که  است  باشد. گفتني  آماده  و حیوان  انسان  کردن 

از   اندیشمندان  باشد که مي  آن  کرویت  علمي  از دالیل  خود یكي  ندارد بلكه  منافاتي

استوار   كوههاي  و در آن» 1برند مي  راه  متعال آفریدگار  عظمت  به  در آن  تأمل

ندهد و با   دست را از  تعادلش  نشده  دچار اضطراب  آن  بر سطح  تا انسان « افگنديم

:  یعني « رويانيديم  در آن  طور سنجيده و از هر چيز، به»نماید   زندگي  و آسایش  آرامش

  که رویانیدیم. چنان  و سنجش  زهاندا  و به  معین  در حدی  از هر چیزی  در زمین

حد   و به  سنجیده  حكمت  است، با ترازوی  در زمین  که  اند: هرچیزی گفته  دانشمندان

 است.  مقدر شده  حاجت

                                                 
  را از این  زمین  کرویت » الكریم القرآن  ةمعجز»  در کتاب )رحمه اهلل( الشعراوی  مد متوليمح  شیخ 1

  را در کتاب  مبحث  آن  مترجم  ، که  گرفته  بررسي  را به  مستدال آن  علم  و در روشني  استنباط کرده آیه

 .کنید  مراجعه  کتاب  آن  به  پس  است  کرده  نقل » کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمي هایي جلوه»
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از   بزرگي  بس  جدید، معجزات  علمي  اکتشافات  در روشني  که  است  یادآوری  بایسته

 است.  شده  متجلي  آیات  این

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
 ها، ها، آشامیدني از خوردني « قرار داديم  معيشت  اسباب  شما در زمين  و براي»

  ازتصرف  عبارت»  معایش: » قولي کنید. به مي  آنها زندگي  وسیله به  ها و غیره، که پوشیدني

  روزي شما  كه  كساني  و براي»  است  زندگاني  در مدت  و روزی  رزق  در اسباب

دیگر   مردم  آنان  که  قرار دادیم  معیشت  و وسایل  اسباب  نیز در زمین «آنها نيستيد  دهنده

خود ـ   واجناس  انواع  دیگر ـ با اختالف  و جانوران  غیر از شما و نیز چهارپایان

 باشند. مي

 

 چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ  
 ممكنات،  : همه یعني « نزد ماست  آن  هاي گنجينه  كه آن مگر  چيز نيست  و هيچ»

  عدم بخواهد، از  که  و کیفي  هر کم  و آنها را به  است  تعالي  حق  و مقدور قدرت  مملوك

از  « آوريم نمي مقرر فرود  اندازه  را جز به»اشیاء  « و ما آن»آورد  وجود مي  عرصه  به

خود   کران بي  رحمت و  بالغه  و حكمت  مشیت  برحسبرا   زمین. یا آن  سوی به  آسمان

 آوریم. پدید مي  مقدار نیاز آنان  خویش، به  خلق  به

جدید   علوم  است، که  نشسته  تجلي  به  علمي  عظیم  نیز اعجازهای  مبارکه  آیه  در این

 اندرکار آنهاست.  دست

 

 ڈڈژ  ژ  ڑ  ڑک  کک  ک  گ    گ  گ  
  نتیجه سازند و در بارور مي  ابرها را با بخار آب  که « فرستاديم  اركنندهو بادها را بارد»

گردانیدیم، با   درختان  باردار شدن  بادها را سبب  شوند. همچنین گرانبار مي  ابرها از آب

گیرند   ها شكل میوه پیوند،  این  نتیجه تا در  ماده  با گرده  آن  نر و تلقیح  گرده  دادن  انتقال

 تولد شوند.و م
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  آن  در عصر جدید تجلیات  که  است  کریم  قرآن  علمي  دیگر از معجزات  بخشي  این

هر چند  اند با فهم کثیر ـ توانسته ـ مانند ابن  قدیم  مفسران  شده، هرچند که  بهتر شناخته

تلقحيأ»گوید:  مي کثیر در تفسیر آن محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند مثال ابن

  آب  : آن یعني « نموديم  سيراب شما را بدان  پس» 1...». الشجرفتدرماءوتلقحلسحابا

  و مهیا کردیم  آماده  تان اراضي  ساختن  سیراب و  شما و حیواناتتان  نوشیدن  را برای  باران

   در دلها و کال گیرها، چشمه ابرها، چاهها، آب در« نيستيد  كننده را خزينه  و شما آن»

  موجودات  تا شما و همه  بریم نمي  و از بین  داشته  رانگه  آن  که  ما هستیم  این  بلكه  زمین

 برید.  بهره  از آن  و نباتي  حیواني  زنده

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   
 و  ساختن  زنده  پدیده  پس « ميرانيم و مي  كنيم مي  زنده  كه  ماييم  ترديد، اين و بي»

  زمین«  هستيم  و ما وارث»کند  مي  ما داللت  طور قطع، بر وجود و وحدانیت  به  میراندن

  خویش  خلق  فنای بعد از  که  فقط ماییم  زیرا این  است  آن  برروی  را که  چیزهایي  و همه

  که  است  جاویداني بازمانده   تعالي  حق ! هستیم. آری  و قیوم  و پایدار و حي  نیز باقي

 میرد. و هرگز نمي  است  زالالی  زنده

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
مراد  « ايم  شما را نيز دانسته  ا پسينيانو قطع  ايم شمارا دانسته  پيشينيان  گمان و بي»

را   کساني همه  ایم : دانسته باشند. یعني یا متأخر مي  متقدم  در تولد و مرگ  اند که کساني

اند یا  زنده  اکنون هم  را که  کساني  اند و همچنین و مرده  شده  زنده  آدم  از زمان  که

آنها   امورو احوال  همه  محیط ما به  میرند و علم شوند و مي مي  زنده  بعدا تا روز قیامت

  خویش  در اطاعت  پیشاهنگان  ایم دانسته»گوید:  مي  در تفسیر آن :فراگیر است. حسن

                                                 
  بادها باعمل  ریزاند و نیز همین را فرو مي  ابر باران  سازند و در نتیجه : بادها ابرها را بارور مي  ترجمه 1

 .سازند را بارور مي  درختان  تلقیح
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  جهاد ـ و پس  جبهه  و پیشاهنگان  صف  و اول  وقت  در اول  نمازگزاران  ـ همچون

 ». برخوردار است  تردید ازفضیلت امور، بي  در این  را زیرا پیشاهنگي  در آن  آمدگان

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
 نیكوکار را در برابر  پس «كند را محشور مي  آنان  كه  و مسلما پروردگار توست»

ازحشر و   دهد زیرا هدف و جزا مي  پاداش  اش بدکرداری  الو بدکار را در قب  نیكوکاری

  او حكيم  هرآينه»  کار توانا نیست  بر این  دیگری  کس  تعالي  و جز حق  است  نشر همین

او نیز بر   دانش دهد و قرار مي  آن  مناسب  خود هر چیز را در جای  از حكمت « داناست

 ورزند؟! او کفر مي  به  انکافر  چگونه  پس  چیز فراگیر است  همه

 

 ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
 مراد « آفريديم  گرفته  بوي  سياه  الي  از نوع  خشك  را از گل  انسان  گمان و بي»

و  شود صدا  داده  حرکت  چون  که  است  خشک  : گل است. صلصال  آدم  آفرینش

 )فخار(  سفال  به  شود تبدیل  پخته  در آتش  چون  خشک  گل  دهد و همین آواز مي

  خیس  خاك  وقتي  : بدبو و گندیده. پس شده. مسنون  دگرگون  سیاه  شود. حمأ: گل مي

  تبدیل»  مسنون حمأ»  شود به  بدبو و گندیده  گل  آن  گردد و چون مي  تبدیل  گل  شود، به

 گردد. مي  تبدیل»  صلصال»  شود، به  خشک  گردد و چون مي

 

 ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۇ  ۇ  ۆ
پدر  مراد « كرديم  خلق  سموم  را از آتش  جن»  از آدم  : پیش یعني « از آن  و پيش»

ازچشمها   که آن  سبب  نامیدند، به»  جان»یا   و او را جن  است  اللعنه  علیه  ابلیس  جنیان

منافذ جلد  و در  پدیدار گشته  گرم  در روزهای  که  است  : باد سوزاني است. سموم  پنهان

و   جن  طبع  و حرارت  انسان  طبع  بر برودت  است  ای تعبیر اشاره  کند. این نفوذ مي

 بر جن.  آدم  و برتری  بر شرف  است  تنبیهي

 



9137 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  
 را از گل  بشري  من  : هرآينه گفت  فرشتگان  پروردگار تو به  را كه  هنگامي  و يادكن»

 فرشتگان،  امر به  این  اعالم «آفريد  خواهم  گرفته  بوي  سياه  الي  از قسم  خشك 

  آگاه خود  را از کارهای  تا شایستگان  است  بندگان  برای  و تعلیمي  از آنان  گرامیداشتي

 دهند. قرار  خویش  تصامیم  و خرد را در جریان  خبره  و اهل  ساخته

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
و   آورده  سامان  را برابر و به  آن  انساني  صورت  : وقتي یعني « را آفريدم  آن  وقتي  پس»

  سجده او به  پيش  پس  خود دميدم  از روح  و در آن»  کردم  را کامل  وجودش  اجزای

و نیایش.  عبادت   سجده  داشت، نه و گرامي  شادباش  سجده  به ! فرشتگان  ای «درافتيد

  تا حیات  رفته  برآن  خداوند  عادت  که  لطیف  است  جسمي  روح»گوید:  مي  قرطبي

  دادن  نسبت  از باب را  روح خداوند  البته». بیافریند  لطیف  جسم  با این  را در بدن

  آفریده  که  دمیدم  روحي از  : در آن داد، یعني  نسبت  خودش  آفریدگار، به  به  آفریده

و   پروردگار، تشریف  سوی به  روح  حال، اضافت  است. در عین  من  از آفریدگان  عجیبي

 نیز هست.   آدم  برای  تكریمي

  که  کیفیتي هر  بخواهد، به  را که  از مخلوقاتش  هر کس  عزوجل  خدای  که  باید دانست

قرار   خویش  داشت و گرامي  بخواهد، مورد اکرام  که  هر چیزی  وسیله  بخواهد و به

 کند.  اعتراض  تواند بر آن نمي  کسي  که  است  تعالي  حق  از مواهب  و این ;دهد مي

 

 ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
  الهي؛ بي  صدور فرمان  در هنگام «كردند  سجده  يكباره  همگي  فرشتگان  پس»

 تأخیر و درنگي.  گونه هیچ
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 ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
 از جنس  : ابلیس قولي به «باشد  كنندگان با سجده  كه سر باز زد از اين  كه  سجز ابلي»

 سر باز زد و در  کردن  آدم، از سجده  استكبار و حسد به  از روی  بود ولي  فرشتگان 

بود،   آنان  همراه  نبود ولي  دیگر: او از فرشتگان  قولي شد. به  الهي  سزاوار عذاب  نتیجه

  بدان  آنان  مأمور شد که  امری  همان  و به  یافت  غلبه  بر وی  فرشتگان  نام  جهت بدین

 نكرد.  رد و انكار سجده  مأمور شدند اما از روی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
:  یعني «؟ نيستي كنندگان  با سجده  كه  است  شده  تو را چه ! ابليس  خداوند فرمود: اي»

 ؟. کني مي  را دنبال  هدفي  چه  مآد  برای  نكردن از سجده 

 

 ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
بد   سياه  الي  خشك، از قسم  او را از گل  كه  بشري  براي  كه  نيستم  آن  : من گفت»

 او برتر از عنصر  عنصر آفرینش  بود که  این  پندار ابلیس « كنم  اي، سجده آفريده بو

 است.  آدم  آفرینش

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 در آن  که  بزرگي  و مقام  یا از آسمان  : از بهشت یعني « مقام  از اين  فرمود: پس»

  رحمت و از  هستي  : تو ملعون یعني « اي شده  تو رانده  گمان شو، بي  بيرون»  قرارداری 

طرد شود، با   که کسي نامید زیرا»  شده  : سنگباران رجیم»او را   تعالي  مطرودی. حق  من

 شود. مي  زده  سنگ
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 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  
  من  رحمت از  و راندن  : طرد و دوری یعني « است  بر تو لعنت  تا روز قيامت  و هرآينه»

 نداری.  جدایي  و هرگز از آن  طور مستمر گریبانگیر توست تا روز جزا به

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  
تأخیر انداز و مرا   را به  : اجلم یعني « ده  مرا مهلت  پس پروردگارا!»  لیساب « گفت»

تا  کرد  او درخواست  وی. گویي  و نسل  آدم «شوند  برانگيخته  كه  تا روزي»  نمیران

کار  در  دیگر مرگي  تأخیر افتد پس  تا روز رستاخیز به  مرگش  هرگز نمیرد زیرا هرگاه

  شود ودر آن مي  از نو اعاده  حیات  در آن  که  است  اخیز روزیروز رست  که چرا  نیست

  درخواست  نمیرد بلكه  نكرد که  درخواست  : ابلیس قولي نیست. به  مرگي  مكلفان  برای

 نشود.  تأخیر افتد و در دنیا معذب  به  تا روز قیامت  عذابش  کرد که

  دلیل  ( و اینگوید: )پروردگارا! مي  ابلیس  که  کنیم مي  دیگر مالحظه  و آیات  آیه  در این

  تعبیر چنین  از این  . پس است  معترف خداوند  وجود و ربوبیت  او به  که  است  بر آن

و   ا مؤمنبود، لزوم  معترف خداوند  وجود و ربوبیت  به  هر کس  آید که بر مي

  خود ـ از جمله  ملزوماتباید با   اعتراف  این  بلكه  نیست  یابنده  و نجات  مسلمان

 باشد.  ـ همراه  تعالي  و چرا از حق  چون بي  اطاعت

 

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
 را  ابلیس  درخواست  پروردگار متعال « شدگاني داده  تو از مهلت  فرمود: هرآينه»

تا »را   اناجلهایش  که  است  مخلوقاتي  آن  او از جمله  او خبر داد که  و به  پذیرفت

 که  روز است  و در این  است  تأخیر انداخته  به  : تا روز قیامت یعني « معلوم  روزوقت

 میرد. مي  اول  با نفخه  سایر خالیق  همراه  ابلیس 

  براساس  نداد بلكه  مهلت  مجدد خلق  شدن  او تا برانگیخته  برای  بنابراین، خداوند متعال

 گردانید.  حتمي  و فنا در دنیا را بر وی  خود در خالیقش، مرگ  سنت
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 ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
 در زمين  برايشان  هم  من  ، البتهساختي  مرا گمراه  كه آن  سبب  به : پروردگارا! گفت»

  که  گاه آن تا  البته  که  خورم سوگند مي  ساختنت  گمراه  : به را. یعني  گناهانشان « آرايم  مي 

از   آراستن  این  که  است  بیارایم. گفتني  را برایشان  در دنیا باشند، گناهانشان  بندگانت

  آن  در ورطه  و افگندنشان  آدمیان  و نفس  در چشم  گناهان  آراستن  ابلیس، یا به  جانب

امر او  به  پرداختن تا از  دنیاست  ها و آرایشهای زینت  به  ساختنشان  است، یا با مشغول

  به  التفاتي  و هیچ  بوده  سرگرم  خویش  شهوات  در مشغله  که  طوری شوند، به  غافل  الهي

  از راه « سازم مي  گمراه را همه، يكجا  آنان  و البته»افزود:   ابلیس  نكنند. سپس  غیر آن

 افگنم. درمي  اغوا و گمراهي  راه  را به  و آنان  هدایت

 

 ک    ک  ک  گ  گ  
  برای  مردم  تو از میان  را که  : جز کساني یعني« را  آنان  تو از ميان  خالص  بندگان مگر»

  ای. درقرائتي ساخته  ها پاکشان ها و آالیش و از شائبه  ساخته  خالص  خویش  عبادت

  بندگاني شود: مگر مي  چنین  معني  شده، که  نیز خوانده  کسر الم  ( به دیگر: )المخلصین

را از   سخن  این  لعین  اند. ابلیس ساخته  تو از ریا یا فساد خالص  خود را برای  دتعبا  که

دعا   نیست. پس کارگر  واقعي  در مخلصان  دانست؛ کید وی مي  که  گفت  روی  آن

 قرار ده.  خویش  شدگان  ما را از خالص : خدایا! المخلصین  اجعلنا من  : اللهم کنیم مي

 

   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ
و   بر خود حق  : من یعني «رسد مي  من  به  كه  راست  است  راهي  خداوند فرمود: اين»

  است  چنان  : معني قولي نباشد. به  ای سلطه  خالصم  تو را بر بندگان  که  ام گردانیده  واجب

  ویس به  هم  و بازگشتت  تو بر من  : راه گویي او مي  کني، به را تهدید مي  کسي  چون  که

  منتهي  من  سوی ا بهرأس  که  است  راست  راهي  اخالص  : راه است  این  است. یا معني  من

 شود. مي
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 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 در اینجا، بندگان  مراد از بندگان « نيست  تسلطي  من  در حقيقت، تو را بر بندگان»

  پس «كنند  از تو پيروي  كه  اهاناز گمر  مگر كساني»اند  خداوند  بااخالص 

 دهند تا مي  دستت  خود را به  زمام  کنند تا بدانجا که مي  از تو پیروی  گمراهانند که این

را  تو  همانانند که  . پس کني رهسپار  دوزخ  به  و سرانجام  گمراهي  های  وادی  آنها را به

 است.  ای و غلبه  بر آنها سلطه

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
 «. است  دوزخ»تو   گمراه  پیروان  همه  گاه : وعده یعني « آنان  همه  گاه و قطعا وعده»

شوند.  مي  از آنها داخل  دوزخیان  که « در است  هفت»  دوزخ  : برای یعني « آن  براي  كه»

هر دري، از   براي»  ستا  دوزخ  تعداد اهل  در دارد، بسیاری  هفت  دوزخ  که این  علت

دیگر متمایز   های بخش از  که « است  معين  بخشي»  شیطان  گمراه  : از پیروان یعني « آنان

 باشد. مي

  رسول  که اند کرده  عنهما روایت هللا عمر رضي از ابن  خود ـ و ترمذی  ـ در تاریخ  بخاری

  مخصوص  از آن  و دری در دارد  هفت  جهنم»فرمودند:   شریف  حدیث  دراین صخدا 

  شده  روایت ازعلي  همچنین». اند شمشیر کشیده  من  امت  بر روی  که  است  کساني

پر   در اول  دیگرقرار دارد پس  بعضي  بر باالی  بعضي  جهنم  درهای»فرمود:   که  است

  جریج بنا». شود پر مي  آن  درهای  همه  که تا آن  در سوم  در دوم، سپس  گاه شود آن مي

حطمه،   لظي، در سوم  جهنم، در دوم  در اول دارد:  نامي  هرکدام  دوزخ  درهای»گوید:  مي

  عباس از ابن».  است  هاویه  و در هفتم  جحیم  سقر، درششم  سعیر، در پنجم  در چهارم

 است.  شده  روایت  نیز مانند آن

 

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ   
وارد   آن  به  که از آن  قبل  ایشان  و به« سارانند در باغها و چشمه  هيزگارانگمان، پر بي»

و   آفات از  : با سالمت یعني «درآييد  و ايمني  در آنجا با سالمت»شود:  مي  شوند، گفته
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با   درآیید همراه : است  این  است. یا معني  و هراس  خوف  اسباب  که  از هر آنچه  ایمني

  گاه : آن است  این  معني فرشتگان. یا  و از سوی  عزوجل  خدای  ما از جانببر ش  سالمي

  آنان  روند، به مي  دیگری  باغ  به  از باغي  شوند، چون مي  بهشت  وارد باغهای  بهشتیان  که

 وارد شوید.  و ایمني  سالمتي  به  شود: در آن مي  گفته

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  
:  یعني است.  و دشمني  : کینه غل « كشيم  بود، بيرون  از غل  آنان  هاي در سينه  نچهو آ»

را از   کینه  آن  عزوجل  است، خدای  داشته  ای کینه  در دنیا بر دیگری  از بهشتیان  اگر یكي

برادر »گرداند  مي  و صاف  همدیگر پاك  به  را نسبت  و دلهایشان  کشیده  بیرون  وی  قلب

و   و دوستي  در دین  که شوند مي  و صمیمي  صاف  باهم  : آنها چنان یعني « ديگر شده كي

  با هم»  غل»و »  اخوت»  که این دارد بر  خود داللت  اند و این گشته  هم  مهرباني، برادران

د خو  دل  با مؤمنان  اش در رابطه  باشد که  باید مشتاق  مسلمان  قرار دارند. پس  در منافات

:  یعني « ديگر كرده يك  روي تختها، روبه بر»سازد   و حسد پاك  و کینه  را از غل

  دیگر نظاره یک  های چهره  به  ها نشسته گاه بر تختها وتكیه  برادروار و صمیمي  بهشتیان

سرسبز   های کشند و بر چمن سر مي  ومهر برادری  عاطفه  صهبای  کنند، از جام مي

  بلندی  کنند. سریر: جایگاه مي  را استشمام  وهمزباني  همدلي  ایآس دل  بهشت، شمیم

 شود. مي  ساخته  آماده  شادماني  محفل  برای  که  است

 فرزند  به  جمل  بعد از واقعه  علي  که  است  شده  روایت  طریق  از چندین

  که  امیدوارم  : حقیقتا من بود، گفت  شده  کشته  واقعه  در آن  پدرش  که زبیر بن طلحه

ۋ  ۅ  ۅ  ﴿:  است  فرموده  آنان  در شأن خداوند  که  باشیم  از کساني  و پدرت  من

از   مؤمنان» : است  آمده  شریف  . در حدیث﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى

  داشته  نگه  است  و دوزخ  بهشت  در میان  که  پلي  بر روی  گاه آن  یافته  رهایي  آتش

  در دنیا بوده  میانشان  که  دیگر در مظالمي  برخي  برای  از آنان  ز برخيا  شوند، سپس مي

ورود   اذن  ایشان  شدند، به  و مهذب  پاك  همه  که  گاه شود و آن مي  گرفته  است، قصاص

 ».شود مي  داده  بهشت  به
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 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
  ای ماندگي و  خستگي  : هیچ یعني « رنجي  هيچ  آنان  به»  : در بهشت یعني «در آنجا»

بر   نعمت  کمال  دلیل  بزرگترین  این  که «نيستند  شدني  از آنجا بيرون  رسد و آنان نمي»

 باشد؟. مي بزرگتر  در نعمت  از جاودانگي  عمتن  کدام ! است. آری  ایشان

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
بسیار  : من  یعني « مهربان  آمرزنده  منم  هك» !صمحمد   ای « خبر ده  من  بندگان  به»

:  است آمده   نزول  سبب  بسیار مهربانم. در بیان  و برایشان  هستم  گناهانشان  آمرزنده

بودند ـ وارد شدند  خندان   آنان  که ـ درحالي  از یارانشان  بر جمعي صخدا   رسول»

  گاه آن». یاد آورید  نیز به را  دوزخ  يیاد آورید ول  را به  بهشت»فرمودند:   ایشان  به  سپ

  پروردگار عزوجل  که داد  پیغام صخدا  رسول  به  شد و جبرئیل  نازل  آیه  این

 ».؟ کني را نومید مي  چرا بندگانم محمد!  فرماید: ای مي

 

 ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  
 «. ناكدرد  است  من، عذابي  همانا عذاب  كه»  خبر ده  من  بندگان  به «و»

  آمده  شریف  کند. در حدیث مي  و رجا داللت  خوف  در کنار هم، بر دو مقام  دو آیه  این

پرهیز   حرامي  دانست، هرگز از هیچ را مي عفو خداوند  اندازه  اگر بنده: » است

:  یعني».  ساخت مي خود را نابود  گمان ، بي دانست او را مي  کرد و اگر مقدار عذاب نمي

 و غصه.  غم  اریاز بسی

آید  مي  آن بعد از  که  است  بر داستانهایي  ای مقدمه  عنوان  فوق، به  دو آیه  که  است  گفتني

  خبر عذاب  مصادیق از  هم  و برخي  خبر رحمت  داستانها از مصادیق  از این  بخشي  که

 است.
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 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
بودند   فرشتگاني  ایشان « ابراهيم  از ميهمانان»  خویش  امت  : به یعني « خبر ده  آنان  و به»

و مذکر   تثنیه، جمع، مؤنث مفرد،  برای»  ضیف»  آمدند. کلمه  بشر نزد وی  صورت  به  که

افتاد و   اتفاق  ابراهیم  برای  که  خود از آنچه  امت  به  رود. یعني کار مي لفظ به  یک  به

  پند بگیرند و به  داستان  تا از این  بود، خبر ده  شده  و رجا هر دو جمع  خوف  در آن

 برند.  پي  در مورد بندگانش  سبحان  خدای  سنت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  
 « هراسانيم : همانا ما از شما گفت  گفتند. ابراهيم  براو وارد شدند و سالم  كه هنگامي»

کرد تا   نزدیک  آنان  را به  بریان  وسالهگ  که  گفت  را بعد از آن  سخن  این  ابراهیم

 گذشت. »هود»  در سوره  که نخوردند. چنان  از آن  بخورند اما آنها چیزی

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  
همانا ما تو »  نده  راه  دل به  هراسي  و از ما هیچ « نترس»  ابراهیم  به  فرشتگان «گفتند»

مورد   و حتي  : تو ایمن یعني « دهيم مي  مژده»  است  قاسحا  که «دانا  پسري  را به

 وجود ندارد.  و هراست  ترس  برای  دلیلي  هیچ  پس  هستي  بشارت

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 من  به  پيري  كه آيا با وجود آن»  آنان  مژده  از این  کنان تعجب ; ابراهیم « گفت»

؟  چه و فرزند؟ یعني  سالخوردگي  حالت  و این  : من عنيی «داديد  است، بشارتم  رسيده 

و   پیری  با وجود این  که از این  در شگفتم  من «دهيد؟ مي  من  به  بشارتي  چه  پس»

  آن  وقوع عادتا  که  آنچه  به  دادن  دنیا آید و اساسا بشارت  به  فرزندی  برایم  سالخوردگي

 ندارد.  نیست، موضوعیتي  ممكن
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 ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ 
  مژده»  نیست  در آن  خالفي  هیچ  که  یقیني  امری  : به یعني « حق  گفتند: ما تو را به»

 «. مباش»  ایم داده  بشارت  آن  تو را به  در آنچه « از نا اميدان  پس  داديم

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
 : یعني «شود؟ نوميد مي  پروردگارش  ـ از رحمت  ـ جز گمراهان  كسي  : چه گفت»

از   بلكه  پرودگارم  از رحمت  ناامید بودن  سبب  به  خود نه  فرزند را برای  آمدن پدید  من

 ام. سالخورده  که  بعید پنداشتم  جهت  آن

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
 و  چیست  دیگرتان  : مأموریت یعني «؟ فرستادگان  خبر شما اي  چيست  : پس گفت»

 اید؟. با خود آورده  خبری  دادید، دیگر چه  من  به  که  ای مژده  بجز این

 

 ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
 بود. لوط  مرادشان، قوم « ايم شده  فرستاده  مجرمان  گروه  سوي گفتند: همانا ما به»

 

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
  نجات را  آنان  ما قطعا همه  كه»  اش و خانواده  و پیروان  : کسان یعني «لوط  مگر آل»

نیستند، از   مجرم  را که لوط  دین  و اهل  و پیروان  ا خانواده: ما یقین یعني « دهيم مي

 دهیم. مي  نجات  عذاب

 

 ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
 او  که  ایم کرده  : حكم یعني «باشد  او از بازماندگان  ايم مقدر كرده  را كه  جز زنش»

  نسبت خود  را به  حكم  این  باشد. فرشتگان  در عذاب  ماندگان از باقي  با کافران  همراه
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  به  که  واختصاصي  قرب  سبب  است، به  سبحان  از خدای  حكم  این  که دادند در حالي

 دارند.  تعالي  حق

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 : همانا لوط آمدند، لوط گفت  خاندان نزد»  : فرشتگان یعني « فرستادگان  چون  پس»

 شناسم. نمي شما را  هستید و من  ناشناس  : شما مردمي یعني «ناآشنا هستيد  شما گروهي

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھ  ھ    
را   : عذابي یعني «كردند ترديد مي  آن در  كه  ايم آورده  تو چيزي  براي  بلكه»  نه «گفتند»

  چیزی  ، حامل کردند بنابراین مي  شک  در آن  قومت  که  ایم آورده  همراه  به  تبر دشمنان

 سازد. تو را خشنود مي  که  هستیم

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
  توست  بر قوم  فرودآینده  قطعي  همانا عذاب  را که  راستین  : وعده یعني «را  و حق»

 تو دادیم.  به  که  خبری  این در « و قطعا ما راستگويانيم  ايم تو آورده  براي»

 

 ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ  
 در  عبارت  تفسیر نظیر این «ببر  را همراه  ات گذشته، خانواده  از شب  پاسي  پس»

تا   باش  آنان  : تو از پي یعني «برو  آنان  دنبال  به  و خودت»  گذشت» 81 آیه/» هود  سوره

شود.   عذاب گرفتار  بماند و درنتیجه  عقب  ایشاناز   مبادا یكي  که  کني  مراقبت  از ایشان

را   خویش  یاران در راه،  بود که  نیز این صپیامبر ما  همیشگي  گویند: سنت مي  مفسران

  يك  و هيچ»». بگذارید  فرشتگان  را برای  سرم  پشت»فرمودند:  انداختند و مي مي  پیش

  عقب  به  نباید که  ازآنان  یک  هیچ  تو و نه  : نه یعني« بنگرد  عقب  به  از شما نبايد كه

  آن  بینید و به مي  شده  نازل  بر آنان  را که  عذابي  صورت  بنگرد زیرا در آن  خویش
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و   مانید. یا بر احوال مي شود و باز کند مي  تان حرکت  شوید لذا سرعت مي  مشغول

آنها را   دیدن  بینید که را مي  کيهولنا  های صحنه  و چنان  شده  آگاه  سهمگینشان  عذاب

  سمتي  همان  : به یعني «برويد شود، مي  شما دستور داده  به  و آنجا كه»آورید  نمي  تاب

باید   که  : جایي قولي بروید. به دستور داده،  آن  رفتن  شما را به  سبحان  خدای  که

 بود.  خلیل  ابراهیم  رفتند، سرزمین مي

 

 ې  ې  ى  ى  ائ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
  نابودی : یعني «امر را  اين» لوط  سوی : به یعني « فرستاديم  او وحي  سوي  و به»

گروه،   آن  ريشه  كه»کند:  تفسیر مي  اش فرموده  را با این» امر»  را. سپس  قومش

  نصبحگاها مانده، نیز  باقي  از آنان  که  کسي  : آخرین یعني «شود مي  بريده  صبحگاهان

 شود. مي  هالك

 

 ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
  که»  سدوم» شهر  : مردم یعني «آوردند  روي  كنان شهر شادي  مردم»دیگر   از سوی «و»

  انگیزه  بودند، به لوط شاد و مسرور  میهمانان  از قدوم  که لوط بود، درحالي  شهر قوم

 آوردند.  لوط روی  خانه  سوی آنان، به فحشا با  عمل  در ارتكاب  طمع

 

 ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
  هیأت  را به  فرشتگان لوط «منند  مهمانان  اينان  هرآينه»  قومش  به لوط « گفت»

  را امرداني  ـ ایشان  تعالي حق  از سوی  ابتالیي  عنوان  ـ به  قومش  که دید، درحالي  مهمانان

مرا رسوا   پس»افزود:  لوط کردند.  طمع  در آنان  جهت  دیدند، از این  نیكوروی

  دانند که آنها مي  صورت  زیرا در آن فحشا  منظور ارتكاب  به  آنان  به  با تعرض «نكنيد

  و این  اند، ناتوانم فرود آمده  نزدم  میهمان  مثابه  به  که  کساني  عنوان  به  از حمایتشان  من

 است.  من  برای  ای رسوایي
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 ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
است.   و خواری  : ذلت خزی «و مرا خوار نسازيد»  در کارشان «خدا پروا كنيد و از»

مقدار خواهد  وبي  عاجز شود، ذلیل  میهمانانش  اگر از حمایت  ترسید که  از آن لوط

 شد.

  آنان ;بداند  که  گفت  از آن  قبل  قومش  را به  سخن  این لوط»گوید:  کثیر مي ابن

  اینجا نیز سیاق ـ و در   است  آمده» هود»  در سوره  که ند ـ چنانا خداوند  فرستادگان

 است.  آمده  ترتیب، دلیل  این  برخالف  نیست، چرا که  ترتیب  مقتضي  آیات

 

 ی  ی  ی    ی  جئ  حئ   
را  و تو  : آیا قبال نزد تو نیامدیم یعني «؟ بوديم  نكرده  منع  گفتند: آيا تو را از جهانيان»

فحشا   بر او قصد ارتكاب  ـ چون  از مردم  احدی  با ما درباره  که از این  ردیمنك  منع

کردند و  مي تعرض  غریبي  بر هر شخص  آنان  که  است  ؟ نقل نگویي  ـ سخن  کردیم

  : قوم قولي کرد. به مي  منع  تجاوز و تعرض  را از این  خود آنان  قدر توان  به  هم لوط

 بودند.  کرده  منع  بیگانه  مردم  کردن  اناو را از میهم لوط

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ  
  انجام  خواهيد كاري اگر مي»درآورید   شان نكاح  به  پس «منند  دختران  : اينان گفت»

خواهید از  مي فحشا شوید، یا اگر  مرتكب  من  خواهید با میهمانان : اگر مي یعني «دهيد

بگیرید و   حالل  نكاح  را به  منند، آنان  دختران  اینان  اینک  کنید پس  شهوت  خود دفع

  بودند زیرا پیامبر یک  قومش  : مراد او از دخترانش، زنان قولي نشوید. به  حرام  مرتكب

 را دارد.  قوم  پدر آن  قوم، حكم

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
  ازسوی  ، سوگندی عبارت  این  که ایننظر دارند بر  تفسیر اتفاق  اهل «عمر تو  سوگند به»

  خدای  که  است  است. گفتني صمحمد  حضرت  پیامبرش  حیات  بر مدت خداوند
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مانند سوگند  کند، بخواهد سوگند یاد مي  که  از مخلوقاتش  و هر که  هر چه  به  سبحان

 عباس ابناینها.  و مانند  شب  خورشید، به  چاشت، به  وقت  ستاره، به  به  خوردنش

سوگند  صمحمد   حیات جز  کسي  حیات  به  عزوجل  خدای  که  ام نشنیده»گوید:  مي

 ! آری».  است  نیافریده صتر نزد خود ازمحمد  را گرامي  باشد زیرا او کسي  یاد کرده

: در  سكره «بودند  خود سرگشته  در مستي  آنان  كه» ;صمحمد   تو ای  جان  سوگند به

  چنان  شان و سرمستي  در گمراهي  : آنان است.یعني  حرام  شهوت  طغیان  نایمع  اینجا به

و   نفس، عقل  گسیختگي و لجام  حرام  شهوت  طغیان  بودند که  و مستغرق  سرگردان

  سرگشته  شان را در گمراهي  آنان  تعالي  بود. حق  گریزانده  را از سر و نهادشان  بصیرت

شراب، خرد را   مستي  که برد چنان خود مي  صاحب را از سرخواند زیرا گمراهي، خرد 

 برد. مي  از بین

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
  که حالي در « فروگرفت»  و مرگبار، یا فریاد جبرئیل « را فرياد هولناك  آنان  پس»

 بود.  درآمده  برآنان  آفتاب  طلوع  : وقت داشتند. یعني قرار « آفتاب  طلوع  هنگام  به»

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ  ٿ  
  آن در  که  از مردم  را با کساني  : شهر آنان یعني « شهر را زير و زبر كرديم  آن  پس»

و   برداشت  آسمان  را به  آن  جبرئیل  که  گونه بودند، زیروزبر و نگونسار کردیم، بدین

و   دفن  زیر آن در  همه  که طوری کرد به  واژگون  را بر زمین  آن  معكوس  حالت  به  سپس

 سنگواره.  پخته  : از گل یعني « بارانديم  گل  از سنگ  سنگهايي  و برآنان»نابود شدند 

 

 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
  براي»  عبرتبار آنان  و سرگذشت  از داستان ;ذکر شد  که  بیاني « در اين  گمان بي»

نگرند و  مي  هوشیارانه  ندرآ  که  : متفكراني یعني « هاست نشانه  گيرندگان عبرت

  از فرق  که  است  : کسي شوند. واسم مي  راهیاب  حقیقت  به  آن  وسیله  کنند، به مي تأمل
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 صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  نگرد. در حدیث مي  سویت به  سر تا قدم
  کریمه  یهآ  این  سپس» نگرد بپرهیزید زیرا او با نور خدا مي  مؤمن  از فراست»فرمودند: 

 کردند.  را تالوت

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
  است  لوط بر سر راهي  : شهر قوم یعني « داير برجاست  شهر بر سر راهي  آن  و هرآينه»

وآثار   است  شام  سوی به  مدینه  راه  دارد و آن  جریان  و آمد در آن  رفت  همیشه  که

کنند  مي  مشاهده را  آن  و عابران  ردیدهلوط هنوز محو نگ  قوم  های از خرابه  مانده  برجای

 گیرند؟! نمي  عبرت  درس  آن  آیا از دیدن  پس

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
  عذاب شهر لوط و  عبرتبار مردم  از سرگذشت ;ذکر شد  که  بیاني « در اين  گمان بي»

لواط،   ایفحش  پیامبرشان، ارتكاب  و نافرماني  تكذیب  سبب  به  برآنان  که  باری خفت

  براي»شد   آورده فرود  طور علني دیگر به  منكرات  بر ارتكاب  و اصرارشان  راهزني

 گیرند. مي  عبرت  بدان  که « است  اي نشانه  مؤمنان

 

 چ  چ        چ  ڇ  ڇ  ڇ   
  است و لوط  ابراهیم  و داستان  و ابلیس  آدم  از داستان  پس  سوم  داستان  این

 شود. مي  بیان  سوره  در این  که

است.   از درخت  انبوهي  توده  : بیشه، یعني أیكه «ستمگر بودند  أيكه  اهل  و هرآينه»

بردند.  سر مي به  در آن  شعیب  قوم  أیكه، یعني  اهل  که  است  ای قریه  نام  : أیكه قولي به

  شد یكي  فرستاده نیز  نآنا  سوی  به  شعیب  که  مدین  با اهل  أیكه  نباید اهل  البته

 صخدا  از رسول عمرو عبدا بن  روایت  به  شریف  در حدیث  که تصور شوند چنان
را   شعیب خداوند اند که  دو امت  أیكه  و اصحاب  مدین»فرمودند:   که  است  آمده

 ».فرستاد  آنان [ هر دوی]  سوی به
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 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
  روزه  هفت  سایه  بي  سوزان  ساختیم، با گرمي  و هالکشان « گرفتيم  انتقام  پس، از آنان»

: شهر  یعني « است آشكار  دو شهر بر سر راهي  و آن»  بر آنان  آتشي  فرستادن  و سپس

  آیا کساني  دارند پس قرار  آشكاری  هر دو بر سر راه  أیكه  أهل  زیست  لوط و محل  قوم

گیرند؟  نمي  عبرت  آنها درس  های ویرانه آثار و  مشاهده کنند، از از کنار آنها عبور مي  که

 کنند؟. نمي  عبرتبار تأمل  فرجام  در این  و آیا آگاهان

 

 ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  
  ثمود ـ یعني  شهر قوم  حجر: نام «كردند  ما را تكذيب  حجر پيامبران  اهل  گمان و بي»

  هر مكاني  اعراب قرار دارد.  و تبوك  مكه  ر میاند  که  ـ است  پیامبر خدا صالح  قوم

آنها پیامبر   آنجا که نامند. و از باشد، حجر مي  ها محاط شده سنگها و صخره  به  را که

کند، در   را تكذیب ‡ازپیامبران  یكي  کردند و هر کس  را تكذیب  صالح  خویش

  جمع  صیغه  آنها به  ز تكذیبرو، ا است، از این  کرده  را تكذیب  ایشان  همه  واقع

 شد.  ( خبر داده )مرسلین

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
  جمله از  که « داديم  آنان  به»بود   شده  فرو فرستاده  بر پیامبرشان  که «خود را  و آيات»

  به «شدند  از آنها رويگردان  ولي»بود   شتر معروف  آن  هم  و معجزات، یكي  آیات  این

و   کرده  را پي شتر  جهت  همین  نكردند به  و در آنها اندیشه  نداده  اهمیتي  یچما ه  آیات

 گرفتند.  را نادیده  پیامبرشان  دستورهای

 

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
شكافتند  مي کوهها را  درون  صالح  : قوم یعني «تراشيدند مي  هايي و از كوهها خانه»

بر   با تكیه از عذاب، «بمانند  در امان  كه»شیدند ترا ها مي خود خانه  برای  و در آن
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  ویران  ها برسرشان خانه  که بمانند از این  ها. یا در امان خانه  آن  و محكمي  نیرومندی

 بزند.  شود، یا دزد بر آنها نقب

 

 ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
 ناز آ  صبحگاه  در چهارمین  و آن « را فروگرفت  مرگبار آنان  بانگ  صبحدم  پس»

 بود.  تهدید کرده  عذاب  را به  آنان  صالح  بود که  روزی 

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ             ڻ  ۀ   
  آورده  دست  به  که  از اموال  : آنچه یعني «نكرد  دفع  كردند از آنان مي  كسب  آنچه  پس»

از   زیچی تراشیدند، در کوهها مي  که  مستحكم  های ها و قلعه از خانه  بودند و آنچه

و از   فروگرفت را  آنان  سو زلزله از یک  نكرد بلكه  دفع  را از آنان  سبحان  خدای  عذاب

  سنت  پس شدند.  هالك  همه  مرگبار در داد که  بانگي  بر آنان  جبرئیل  سویي

  است  جاری کنند،  را تكذیب  پیامبرانش  که  هایي امت  ساختن در نابود  خداوند متعال

 دارد.  ر چیز نزد او میعادیه  ولي

با » هود»  ( سوره81ـ  81  حجر در )آیات  اهل  تفسیر داستان  که  شویم یادآور مي

 بیشتر از اینجا گذشت.  تفصیلي

 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ڭ  
 « ايم افريدهني  حق  جز به  دو است  آن  در ميان  را كه  و آنچه  و ما آسمانها و زمين»

  بیهوده. یا مراد از این و  باطل  به  ایم، نه آفریده  و با هدف  حق  آفرینشي  : آنها را به یعني

نیكوکار   دادن  از حق، پاداش در آنها وجود دارد. یا مراد  که  است  حق، فواید و مصالحي

  آمدني  يقينا قيامتو »  است  وی  بدکاری  بدکار در قبال  و مجازات  نیكوکاریش  در قبال

  گرفته  سزاوار عذابند انتقام  که  آن، از کساني  فرارسیدن  در هنگام خداوند  پس « است

از  «نيكو درگذر  درگذشتي  به  پس»کند  مي  احسانند، احسان سزاوار  که  کساني  و به
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و   و گذشت  دباریبر  به  و با آنان  کن  نیكو عفوشان  عفو و گذشتي و با  آنان  های ادبي بي

 گردید.  منسوخ  قتال  با آیه  حكم  : این قولي به رفتار نما.  حلم

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
  لذا به  است  خلق  تمام  : او آفریننده یعني « داناست  آفريننده  پرودگار تو همان  هرآينه»

 باشد. مي ارند، دانانیكوکار یا بدک  که  از آنان  کساني  و به  آنان  تو و احوال  احوال

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  
 مراد از  برآنند که  اکثر مفسران « را عطا كرديم  المثاني تو سبع  راستي، به  و به»

  که  جهت  نامیدند، بدان  است. آنها را مثاني»  فاتحه»  سوره  گانه هفت  ، آیات» المثاني سبع»

بلند   سوره  هفت ،» المثاني  سبع»دیگر: مراد از   قولي شوند. به تكرار مي  در هر نمازی

  و انفال  مائده، انعام، اعراف عمران، نساء، : بقره، آل های عبارتند از سوره  که  است  قرآن

 را.  قرآن  : تمام یعني « را عطا كرديم  بزرگ  تو قرآن  و به»

  یادآوری ص  گرامیش  لرسو  را به  دیني  عظمای  نعمت  این  تعالي  حق  که بعد از آن

 فرماید: مي و  دنیا متنفر ساخته  زودگذر و فاني  های را از لذت  کرد، ایشان

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 : یعني «مدوز  چشم  ايم مند ساخته بهره  را بدان  از آنان  هايي دسته  آنچه  سوي و به»

  به مفرط  و میل  با گرایش  مدوز که  چشم  گونه  دنیا آن  های شها و پیرای آرایش  سوی به

و   پیوسته  نگریستن  که  است  توانگرانند. گفتني  اصناف»  ازواج»باشد. مراد از   آنها همراه

و آرزو   نیكوشمردن و توانگران، بر  متمكنان  مادی  های بهره  سوی به  مداوم  دوختن  چشم

اند و بر  نیاورده  ایمان  که این از «مخور  اندوه  و بر آنان»کند  مي  لتها دال بهره  آن  بردن

 «فروگستر  مؤمنان  براي را  خويش  و بال»اند  مانده  باقي  کفر و عناد خود مصمم

  از توانگران  مؤمنان، اعم در برابر  و فروتني  خویي و نرم  از تواضع  بال؛ کنایه  گستراندن

 است.  و فقرایشان
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 ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۈئ
  ای دهنده هشدار  : من یعني « آشكارم  هشداردهنده  همان  من»  مردم  تمام  به «و بگو»

و   رسید آشكارا بیان خواهد خداوند  از عذاب  آنان  را به  آنچه  قومش  به  که  هستم

 استمرار دهند.  و انكار خویش  بر تكذیب  که  دارد ـ در صورتي اظهار مي

 

 ی  ی  ی  ی     ىئ
 که  : شما را از عذابي یعني « فرود آورديم  كنندگان را بر تقسيم  عذاب  كه  گونه همان»

  بودند که  تن  شانزده  : آنان قولي  دهم. به مي  فرود آوردیم، بیم  کنندگان بر تقسیم 

بر  و آنها  ماشتگ برمي  مكه  های بر سر راهها و گلوگاه  حج  آنها را در ایام  مغیره ولیدبن

  کسي این  گفتند: مبادا فریفته شد، مي مي  وارد مكه  که هر کسي  به  شده  راهها تقسیم  آن

گفتند:  مي است. و بسا  زیرا او دیوانه  است  برخاسته  نبوت  ادعای  ما به  از میان  که  گردی

  به  است. پس  هنگفتند: او کا گفتند: او شاعر است. و بسا مي او ساحر است. و بسا مي

را   قرآن  کتابند که ( اهل دیگر: )مقتسمین  قولي شدند. به  نامیده»  مقتسمین»  جهت  همین

دیگر کفر   بعضي  و به  آورده  ایمان  از آن  بعضي  به  کرده  تقسیم  بخشها و اجزایي  به

 آید: بر مي  بعدی  از آیه  که ورزیدند چنان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  ای پراکنده و  گون گونه  اجزای  را به  : آن یعني «كردند  بخش  را بخش  قرآن  كه  همانان»

  و مانند این  کهانت را  را سحر، بعضي  از آن  را شعر، بعضي  از آن  بعضي  کرده  تقسیم

  بعضي  به  و کفرشان  قرآن از  بعضي  به  آوردنشان  ایمان»  عضین»  : معنای قولي شمردند. به

ـ اما در عمل،   در عقیده  نه ـ اگر  اکنون هم  آفت  این  که  است. با تأسف  از آن دیگر

 است.  ما نیز شده  گیر امت دامن
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 پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  
  گروه ا از این : یقین يعني«  پرسيم مي  همگي  از آنان  البته  كه  پرودگارت  سوگند به  پس»

  از اعمالي ;در دنیا «كردند مي  از آنچه»پرسیم؛  مي  ر روز قیامتـ د  آنان  کفار ـ همگي

 گیرند. قرار مي  و محاسبه  مورد سؤال  در برابر آن  که

 در تفسیر صخدا   رسول  که  است  آمده انس  روایت  به  شریف  در حدیث

 ».گیرند قرار مي  مورد پرسش  اال اهلل  از ال اله»فرمودند:   ﴾پ پ پ﴿

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺ
  سوی به  از آنان  نمودن  : با دعوت یعني « شوي، آشكار كن مأمور مي  را بدان  آنچه  پس»

بعداز آشكار   زیرا آنان  کن  آنها را پراکنده  و کلمه  را آشكار و جمع  حق  توحید، دین

و   آورده  ایمان تو  هب  از آنان  گروهي  که  ترتیب  این  شوند، به مي  متفرق  دعوتت  شدن

تو را بر   چون : یعني « برتاب  روي  و از مشركان»ورزند  تو کفر مي  دیگر به  گروهي

 نكن.  التفاتي و  نده  اهمیتي  هیچ  آنان  کردند، به  سرزنش  دعوتت  آشكار ساختن

  يمخف را  دعوتشان  پیوسته صخدا   رسول  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

  میدان  ا بهعلن  آن، خود و اصحابشان  شد و بعد از نزول  نازل  کریمه  آیه  داشتند تا این مي

 را آشكار کردند.  خویش  آمدند و دعوت

 

 ٿ  ٹ           ٹ  ٹ  
 و  از سران  آنان  که با آن « ايم كننده  كفايت  ما تو را از شر تمسخركنندگان  هرآينه»

شر  خداوند  که  بدان  اند، لیكن  و شوکت  قدرت  از اهل  انشانکفار و در می  بزرگان

 آنها را از تو باز خواهد داشت.

مغیره،   بن ولید : نامهای  به  مكه  و بزرگان  از رؤسای  تن  تمسخرکننده، پنج  گروه  این

  بودند که  طالطله  بن  و حرث  عبدیغوث  بن مطلب، اسود  بن وائل، اسود  بن  عاص

  از سر پیامبرش روز واحد،  را در یک  را نابود کرد و شر آنان  شان همگي  عزوجل  ایخد

 برداشت.
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 گروه  از برابر آن صخدا   رسول  روزی»کند:  مي  روایت  نزول  سبب  در بیان  انس

  است  و گفتند: این  کرده  اشاره ص  حضرت آن  سوی از آنها به  بعضي  گذشتند پس مي 

بود  صخدا   با رسول  اثنا جبرئیل  ! در این! پندارد پیامبر است مي  که  کسي  همان

  اثر ناخني  بسان  اجسامشان در  کرد و در اثر آن  آنها اشاره  سوی  به  با انگشتش  پس

فاسد شد   حدی آنها به  آن، تن شد و بر اثر  تبدیل  زخم  به  مواضع  آن  افتاد، سپس  نشان

  علت  بدان  همه  شود و سرانجام  نزدیک  آنان  به  از فرط بدبویي  تتوانس نمي  کسي  که

 ».مردند

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
 تنها استهزا و تمسخر  جرمشان  پس «كنند ديگر مقرر مي  با خدا معبودي  كه  همانان»

  خدای به  از شرك  عبارت  دارند که  هم  دیگری  جرم  بلكه  نیست صخدا   رسول  به

  چگونه  درآخرت  کارشان  عاقبت  که « خواهند دانست  زودي  به  پس»باشد  مي  سبحان

 .خواهد بود!

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 از متهم «گويند مي  آنچه  سبب  شود به مي  تو تنگ  سينه  كه  دانيم مي  خوبي و به»

  درباره یا  قرآن  درباره  که  آنچه  بسب  و دروغ، یا به  و کهانت  سحر و جنون  به  ساختنت 

 گویند. مي  سبحان  خدای

 

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
 : از یعني « باش  كنندگان و از سجده  گوي  او تسبيح  پروردگار خود را با ستايش  پس»

  برطرف را  و نگرانیت  اندوه  عزوجل  کردی، خدای  چنین  زیرا وقتي  باش  نمازگزاران

 کند. مي  را باز و گشاده  ات و سینه  را از تو دور کرده  و پریشاني  غم سازد و مي

و   الهي  تنگي، همانا تسبیح، تحمید، تقدیس دل  عالج  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 بسیار است.  نمازگزاردن
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     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 معني  : در اینجا به نیقی «تو فرارسد  يقين  كه تا وقتي  كن  را پرستش  و پروردگارت»

 کن.  عبادت  هستي  زنده  که  گاه تا آن  همیشه  را برای  : پروردگارت است. یعني  مرگ 

نماز   ـ همچون  عبادات  و انجام  پروردگار متعال  پرستش  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

باید درهر   مؤمن  کند. پس کار  وی  عقل  که  تا وقتي  است  فرض  ـ بر انسان  گزاردن

  درحدیث  که نماز بگزارد چنان  حالش  حسب  قرار دارد به  که  ای جسمي  وضعیت

  به  توانستي نمي و اگر  نشسته  توانستي نماز بگزار و اگر نمي  ایستاده: » است  آمده  شریف

 ».پهلو

مراد از  گویند: مي  که  است  از ملحداني  برخي  قول  صحت  بر عدم  دلیل  آیه  این  همچنین

را تا   پروردگارت : است  این  لذا از نظر آنها معني  است»  معرفت»  آیه  در این»  یقین»

  ـ به  از آنان  یكي  وقتي بنابراین،  کن  عبادت  رسي مي  و یقین  سر حد معرفت  به  که  وقتي

  این  که  یستن  شود. شكي مي ساقط  از وی  رسید، تكلیف  حد معرفت  پندار خود ـ به

 ‡انبیا  که زیرا با وجود آن  است و جهل  ـ کفر و گمراهي  کثیر گفته ابن  که ـ چنان  رأی
اند،  بوده  الهي  و اوصاف  حقوق  به  آنان  و داناترین  مردم  ترین  خداشناس  و اصحابشان

ها  خوبي  ادند  و انجام خداوند  بر عبادت آنها  ترین  و مواظب  عابدترین  حال  در عین

را از   پروردگار متعال، ایشان  به  معرفتشان  کمال اند و هرگز نیز بوده  خویش  مرگ  تا دم

و شكر و   و نیایش  و خضوع  بر خشوع  بلكه  بازنداشته  و عباداتشان  تكالیف  انجام

 است.  افزوده  ریاضتشان
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 ﴾نحل  سوره﴿
 . است  ( آیه118)  و دارای  است  كيم

 

است،   آمده یا زنبور عسل»  نحل»  داستان  در آن  که این  سبب  به  سوره  : اینتسميه  وجه

  در آن  خداوند متعال که  هایي نعمت  سبب  را به  سوره  این  . همچنین شده  نامیده»  نحل»

 اند. نیز نامیده»  نعم»  است، سوره  برشمرده  بر بندگانش

  دالیل  بیان توحید، معاد و نبوت،  مكي، اثبات  های هسور  عموم  همچون  سوره  محور این

 . آنهاست  و دفع  منكران  شبهات  و طرح  تعالي  حق  و عظمت  یگانگي، قدرت

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
آیه، روز   در این» امر خدا»مراد از   برآنند که  جمهور مفسران «هان، امر خدا در رسيد»

شود؛  مي  خاطرنشان . است  آمدني  زودی  به  ناخواه خواه  روز قیامت  ي. یعن است  قیامت

  زمان  به  و از آن» امر آمد  آن» گویند: است، مي  حتمي  وقوعش  که  امری  عادتا به  اعراب

نیز   کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن  کنند. روایت ( تعبیر مي )ماضي  گذشته

  شد، اصحاب  نازل  ﴾ڈ  ڈ  ژ﴿ جمله  چون»است:   از مفسران  روهگ  این  مؤید قول

  رابه  آن)  :﴾ژ  ڑ﴿بود که:   از جا برخاستند، همان  سراسیمه صخدا   رسول

قولي:  به». گرفتند  نشستند و آرام  اصحاب  هنگام  شد، در این  نكنید( نازل  طلب  شتاب

دیگر: مراد از آن،   قولي . به است صمحمد   حضرت  ، بعثت»امر خدا»مراد از 

یعني:  «نكنيد  طلب  شتاب را به  آن  پس»  است  برمشرکان خداوند  عذاب  فرودآوردن

  انگیزه  نكنید. کفار به  درخواست  مقرر آن  از وقت  قبل را  یا عذاب  قیامت  فرارسیدن

عذاب، آنها را   ولیا نز  قیامت  در برپایي  الهي  های و وعده هشدارها  تمسخر و تكذیب

 «كنند مقرر مي  شريك  با وي  از آنچه  و فراتر است  منزه او»طلبیدند  مي  شتاب  به

  داشته  شریكي  که آنان، یا از این  آوری از شرك  برتر است و  منزه  سبحان  یعني: خدای

است، نیز   اناز استهزا و تكذیبش  برخاسته  که  عذاب  در نزول  آنان شتابزدگي  باشد. البته

  را به  عزوجل  زیرا اگر آنها خدای  است  از شرك  کارشان  این  داردکه  برآن  داللت
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از سر انكار و استهزاء  را  شدند و عذاب مي  وی  ا تسلیمشناختند، تمام مي  یگانگي

 طلبیدند. نمي  شتاب به

 

 ۀ  ۀ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ 
بر   خويش امر  به»  است  از وحي  که  ، یا با قرآن یعني: با وحي « را با روح  فرشتگان»

  را به خود  انبیای یعني: خداوند «آورد بخواهد فرود مي  كه  از بندگانش  هر كس

. از  است  ساخته آورند، مخصوص فرود مي  ایشان  را به  آن  فرشتگانش  که  خویش  وحي

روح،   که گرداند چنان مي  را زنده  مرده  دلهای  تعبیر نمود زیرا وحي « روح»  به  وحي

یعني:  «دهيد  بيم  كه»است:   این  الهي  وحي  این  کند. مضمون مي  را زنده  مرده  بدنهای

  را به  یعني: آنان « نيست  جز من معبودي  كه»کنید   اعالم  آنان  کنید و به  را آگاه  مردم

  اعالم  آنان  به  دهي با بیم  را همراه  وحدانیتم  دستور دهید و این  ام و یكتاپرستي توحید

  ای «پروا كنيد  پس، از من»  است ‡پیامبران  همه  توحید، محور دعوت  کنید. پس

 آورند.  شرك  وی  مبادا به  که  آنان به  است  هشداری  این ! من  بندگان

 

 ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
و   مستحكم  ، نظامي درست  تدبیری  یعني: آنها را به «آفريد  حق  را به  آسمانها و زمين»

کنند لذا خداوند   داللت  وی  و وحدانیت  آفرید تا بر قدرت  از حكمت  متیني  زیربنای

  با وی  آنان، یا از آنچه  آوری یعني: از شرك «گردانند مي  شريك  با وي  از آنچه»؛  متعال

  ؛ زیرا اوست تر و فراتر است مقدس یعني: برتر، « بلند قدر است»کنند  مقرر مي  یکشر

  سزاوار پرستش  که  فقط اوست  پس را آفرید  و انفراد آسمانها و زمین  استقالل  به  که

 .!آورند ؟ مي  را با او شریک  غیر وی  باشد لذا چگونه مي
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 ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
  وی  بدن از  که  مني  آب  چون  ارزشي و بي  یعني: از جماد پست « اي را از نطفه  انسان»

  انساني  صورت را در روند تطور قرار داد تا  مني  آب  آن  سپس «آفريد»شود  مي  خارج

دنیا   سرای  این  به  مادرش  او را از شكم  دمید و سرانجام  روح  در آن  گاه شد آن  کامل  آن

 و بیرون  وصف  با این  آفرینشش بعد از «او  گاه آن»کند   زندگي  رد تا در آنفرودآو

  پیچیده  مراحل  همه  آن  و بعد ازطي  کمال  همه  با این  کارگاه  از این  آوردنش 

در   سبحان  با خدای  است  ای ستیزنده  یعني: همچون « آشكار است  جويي ستيزه»

  تا بنده  شده  او آفریده  که درحالي  و آشكار است  ضحوا  ستیز و خصومتش  قدرتش، که

 . ستیزنده  باشد نه

او   که  گاه شد آن  نازل  خلف بن ابي  درباره  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

  که  پنداری آیا مي محمد!  آورد و گفت: ای صخدا   را نزد رسول  ای پوسیده  استخوان

 کند؟! مي  است، زنده  یدهپوس  که د از آنرا بع  خداوند این

 

 ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
  براي در آنها»عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند   که« شما آفريد  را براي  و چهارپايان»

  و کرك  ؛ ازپشم است  گرمابخشي  وسیله  که  . دف: آنچه گرمابخش « است  شما پوششي

از: شیر،   است  عبارت که « ديگر است  هاي منفعت»شما در آنها   برای «و»آنها   و موی

و »بسیار دیگر   از منافع  آن آنها و مانند  وسیله  به  بر آنها، زاد و ولد، کشاورزی  سواری

 «.خوريد مي»آنها   و چربي  یعني: از گوشت «از آنها

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   
  برای  چهارپایان یعني: در « است  شما تجملي  براي در آنها»  گذشت  برآنچه  افزون «و»

گردانيد و  برمي  آنها را از چراگاه  شامگاهان  كه  گاه آن»  است  و زینتي  شما زیبایي

خود   وبرگشت  رفت  هنگام  چهارپایان «بريد مي  چراگاه  آنها را به  بامدادان  كه  هنگامي
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  نگاه  آورند ـ و لذت مي  بهجت  و دلنواز به  شمچ  صحرا و چراگاه، شما را با منظری  به

  را یاد کرد زیرا صاحبان  دو وقت  ا اینمخصوص . خداوند بزرگ  است  نیز نعمتي

  بیشتری  و عنایت  اهتمام دو وقت   خود در این  چهارپایان  به  و دامداران  مواشي

  گردانید زیرا این  آنها مقدم رفتن   را بر وقت  آنها از چراگاه  برگشت  ورزند. وقت مي

پر از شیر از صحرا   هایي و بامایه  و خرم  برگشت، سیر و سیراب  در وقت  تحیوانا

سازند و  مي  آیند، ظرفها را پر از شیر، دلها را پر از سرور وچشمها را پر از بهجت مي

 شوند. نواز مي آرا و چشم دل  سخت

 

 ڀ  ٺ  ٺٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ 
را.   غیره ؛ مانند خواروبار و مسافران  سنگین  یعني: کاالهای «برند شمارا مي  و بارهاي»

جز با   كه شهري  به»برند  خود مي  که: خود شما را بر دوش  است  مراد این  قولي به

  بود که نمي  ای یعني: اگر با شما شتر سواری «توانستيد برسيد نمي  بدنها بدان  مشقت

  سخت  و گدازی  رنج  را به  بدنهایتان  که  و مشقتي  شما را بردارد، جز با دشواری  بارهای

  ناچار بودید که  صورت  در آن  شهر برسید، چه  آن  توانستید به داشت، نمي وامي

  یا یک  حاجي  اگر یک  تصور کنید که ! کنید. آری  حمل  خویش  را بر دوش  بارهایتان

  طرف  آن  دنیا به  طرف  از این  خویش  خود را بردوش  بار و بنه  باشد کهتاجر ناگزیر 

»  است  و مهربان  قطعا پروردگارشما رئوف» خواهد آمد؟!  پیش  وضعي  کند، چه  حمل

 آفرید. را برایتان   چهارپایان  این  شما، از آنجا که  به  نسبت

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
  برای را  از چهارپایان  گانه سه  اصناف  یعني: این «را آفريد  و خران  استران و  و اسبان»

  ؛ چون است  معلوم  هم  آنها در غیر سواری  و منافع «تا بر آنها سوار شويد»شما آفرید 

 دگر....  های کاال بر آنها و بهره  بردن

 روایت  به ص خدا  رسول  شریف  و نیز حدیث  آیه  با این : ابوحنیفه  امام

  خران و  و قاطران  اسبان  گوشت  از خوردن  در آن ص  حضرت  آن  که ولید خالدبن 
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  برای  اسب زیرا  است  کرده  استدالل  اسب  گوشت  جواز خوردن  کردند، بر عدم  نهي

  اسب  گوشت  جمهور فقها بر جواز خوردن  رأی  . ولي خوردن  برای  نه  است  سواری

 . است

  جهاز و زین و  جل  زیرا آنها را به « نيز هست  تجمل  مايه»شما   برای  چهارپایان  این «و»

وانبساط در   وجد و شادی  کار به  شوید و از این مي  سوارشان  کرده  زینت  و غیره

شما   برای در اینجا  که  یعني: جز آنچه« آفريند دانيد، مي را نمي  و آنچه»آیید  مي

  بدانها احاطه شما  که  آفرینیم و دریا مي  را در خشكي  دیگری  وقاتبرشمردیم، مخل

 اید. آنها را دیده  اید و نه  شنیده  از آنها چیزی  ندارید، نه  علمي

را   چیزهایي  زینت  و اسباب  نقلیه  از وسایل  پیوسته  تعالي  حق  باشد که  شاید مراد این

  های ، کشتي ماشین  که ندارد چنان  آنها علم  به  ها نسبتآن  از اختراع  بشر قبل  آفریند که مي

  اشیای  آیه، هنوز هم این  را آفرید و بر مبنای  مدرن  بخار، هواپیما و دیگر وسایل

 دارد.  ادامه  روند پیوسته  آفریند...  و این را مي  دیگری  ناشناخته

را   زمان و  مكان  مرزهای  که  است  کریم  قرآن  علمي  معجزات  از بزرگترین  یكي  آیه  این

 . است  سر گذاشته  پشت

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
 راههای  بر انسان، به  خویش  مادی  های از نعمت  بحث  در میانه خداوند  سپس

 یعني: « بر خداوند است  ميانه  راه  و نمودن»فرماید:  و مي  داده  نیز توجه  دیني  معنوی 

  رساند، برعهده مي  مطلوب  به  و سهولت  آساني  را به  مؤمن  انسان  که  راستي  راه  مودنن

  به  میانه  راهها، از راه  از آن  یعني: برخي « است  از آنها كج  و برخي»  است خداوند

  . یا معني مجوسیت و  یهودیت، نصرانیت  و روش  است، مانند راه  متمایل  و راست  چپ

و   کرده  میل  راست  از راه سواری،  و وسایل  و اسبان  چهارپایان  از این  : برخي است  این

سازند و در نتیجه، از  مي  طوالني را بر شما  برند بنابراین، راه مي  کج  راههای  شما را به

و   تافتید اما هدای برسید، در تأخیر مي بدانها  موقع  خواستید به مي  که  جاهایي  به  رسیدن

  شما را راه  خواست، مسلما همه و اگرخدا مي»  استخداوند   از سوی  راهنمایي
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را   خویش، برخي  سنت  بر اساس  بلكه  او نخواست  ولي  درست  راه  سوی به «نمود مي

 کند. مي  را گمراه  و برخي  هدایت

  معنوی  اههایا رآیه، ترجیح  در این»  میانه  راه»گفتیم، مراد از   آیه  در مقدمه  که اما چنان

  معنوی  راه  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿مراد از آیه: »گوید:  کثیر مي . ابن مادی  های راه  نه  است

  انسان  را به  راست  ادله، راه  و اقامه  کتب  با انزال  که  است  عزوجل  . یعني: خدای است

راهها مانند   بعضي یعني: ﴾ڦ  ڦ﴿رساند.  و خیر مي  حق  و او را به  نموده  روشن

  پس  است  گمراهي  سوی به  و منتهي  ومعوج  و غیره، کج  یهودیت، نصرانیت، مجوسیت

در »کند:  مي  کثیر اضافه . ابن است  از ادیان  آن غیر  کج  و راه  اسالم  همانا دین  راست  راه

در   تعالي  حق  و چون  شده  بسیار واقع  امور معنوی  به  کریم، گذر از امور حسي  قرآن

  بیان  به  آیه  در این  آن  دنبال  ذکر کرد، به  حسي  وراههای  سواری  از وسایل  قبل  آیات

 ». پرداخت  معنوی  راههای

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 شما از آن  آشاميدني  آب  فرود آورد كه  شما آبي  براي  از آسمان  كه آن  اوست»

  از آن  و چهارپایان  تا مردم  شور و تلخ  گردانید نه  و زالل  را شیرین  آب  یعني: آن « است 

»  است  چرانيد، نيز از آن مي  خود را در آن  هاي رمه  كه  هايي و روييدني»بیاشامند 

  نتیجه، چهارپایان روید و در مي  ها با آن رستني  که  است  آب، آبي  از آن  یعني: بخشي

ها و  چاهها، چشمه  آب  که  است  چرانید. گفتني مي  ها و مراتع ود را در بیشهخ

 . است  آسمان  آب  از همان  در اصل  ها همه رودخانه

 

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  

 ڳ  ڳ  ڳ   
 التمحصو  خرما و انگور و از هر گونه  و درختان  و زيتون  آب، كشت  آن  وسيله به»

  را براي»دیگر   نافع  ها و محصوالت میوه  و اصناف  انواع  یعني: تمام «ديگر 
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  و گیاهان  درختان  و رویاندن  آب  فرودآوردن « ا دراينروياند، قطع شمامي

براي »  وی  در ربوبیت  تعالي  حق  و یگانگي  قدرت  بر کمال  بزرگ، دال « است اي نشانه»

 در  نگرش لذا  خداوند متعال  و مصنوعات  در مخلوقات «نندك مي  تعقل  كه  مردمي 

 گذرند. نمي  تفاوت و از برابر آنها بي  را فرونگذاشته  وی  مصنوعات

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ہ  ہ   ھ  
 آنها برای  ساختن  رام «گردانيد  شما رام  را براي  و روز و خورشيد و ماه  و شب»

 ! . آری است  مصالحشان  اقتضای  برحسب  آنها برایشان  گردانیدن  م، نافعمرد 

  وی هرگز از فرمان   که  خویش  موالی  برای  برداری فرمان  کوني، مانند بنده  های پدیده این

ایستند،  بازنمي  وی  مخلوقات  به  رساندن  نفع  در راه  و تالش  و از سعي  دهنكر  مخالفت

  ظلماني  درشبهای  که «اند او مسخر شده  فرمان  به  و ستارگان»آیند  مي  رپيد پي  همیشه

  راهنمون  مقاصدشان  سوی و دریا را به  بیابان  و مسافران  سرگشته  پاشند و مردم نور مي

  در مدار خویش  سنجیده  و حرکتي  دقیق  آنها با نظامي  از سیارات  گردند و هر یک مي

ها و  یعني: عقل «كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي»امور  « ا در اينمسلم»  شناور است

  وجود شریكي  و عدم  وی  یگانگي و  بر وجود صانع  دال  که  را در آثاری  خردهایشان

  خویش  از عقل  انسان  که  است  لذا کافي « هاست نشانه» اندازند؛ کار مي اوست، به  برای

 گردد.  نایل  عزوجل  خدای  معرفت  نماید تا به  استفاده

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
  مخلوقات یعني: «آفريد  گوناگون  رنگهاي  به  شما در زمين  براي  آنچه»  همچنین «و»

و   عظیم  ای نشانه گردانید، خود  شما آفرید و رام  برای  متنوع  رنگهای  به  که  ای زمیني

 . است  وی  و یگانگي  بر وجود آفریننده  گبزر  آیتي

  رعایت آفریده،  گون گونه  رنگهای  ها را به پدیده  این خداوند  که در این  حكمت  البته

  برای  عظیمي  ها، منبع رنگ  زیرا تنوع  بشر است  مصلحت  و در نظر داشت  منفعت
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وانبساط جانها و   شادی  برای  ای پرگستره  گاه ها و جلوه و شناخت  معارف  توسعه

ها  و شناخت  منافع  بود، این مي  واحدی  رنگ  به  ها همه و اگر اشیا و پدیده  روانهاست

  علم»  که  ذکر است  برد.شایان نمي  چنداني  بهره  و از جامعیت  نتوانسته  پیموده  کمال  راه

 . است  گذاشته  نمایش  را به  کریمه آیه  از اعجاز این  فرازهایي  امروزه»  الوان

 «آورند مي ياد  به  كه  مردمي  براي»  روشن « است  اي نشانه»امور  « در اين  گمان بي»

و اندرز  آنها پند  و از مشاهده  گزارده  را بر خود لذا آنها را سپاس  الهي  های نعمت

  ، بهگرفت  عبرت  که  گیرد و کسي مي  پند پذیرفت، عبرت  که  گیرند زیرا کسي مي

 شود. مي  خود راهیاب  مطلوب

  و آیه ( ( را با )یعقلون11)  ( و آیه ( را با )یتفكرون11)  آیه  خداوند متعال  که این  سبب

شد   مطرح  آسماني  ( ادله11)  که: در آیه  است  آورد، این  پایان  ( به را با )یتذکرون  کنوني

مجرد   پس  پروردگارآشكار است  حدانیتو و  بر قدرت  ادله  آن  داللت  و از آنجا که

  هدف  به  رسیدن  نباشد ـ برای  نیز همراه  عمیق  در آنها ـ هرچند با تفكر و تأمل  تعقل

  زمیني  ادله  از آنجا که  آورد. ولي  پایان ( به را با )یعقلون  آیه  آن  جهت  است، بدین  کافي

  و تدبر بیشتر نیاز دارند، آیه  فكر و تأملت  به وجود خداوند  خود بر اثبات  در داللت

  پایان  ( به با )یتذکرون  جهت  را بدان  کنوني  آورد. وآیه  پایان  ( به ( را با )یتفكرون11)

  زمیني، تأثیرگذار و فاعل  های پدیده  این  در همه  که باشد  داده  امر توجه  این  آورد تا به

  را همیشه  حقیقت  باید این  لذا بندگان  و بس  اوست  ذوالجالل  مختار حكیم، ذات

 باشند.  خاطر داشته به

 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

 ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
  آن  امواج بر  سواری  امكان  شما، با دادن  برای «دريا را مسخر گردانيد  كه آن  و اوست»

  تا از آن»  است  در آن  که  دیگری  و منافع  معادنصید و جواهر و   آوردن  و بیرون

و طراوت،   تازگي  به  ماهي  گوشت  وصف «بخوريد»  ماهي  یعني: گوشت « تازه  گوشت

و   لطافت  آبزی، بیشترین  حیوانات  زیرا گوشت  است  آن  لطافت  به  دادن  توجه  برای
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مانند  «آوريد  بيرون  پوشيد از آن يرا م  آن  كه  اي و تا پيرايه»  را داراست  طراوت

قولي:  . به جایز است  زنان  نیز همچون  مردان  آنها برای  پوشیدن  که  مروارید و مرجان

  صیغه  به  جهت  را بدان» تلبسونها»  خطاب  پوشند ولي آنها را مي  زنان  که  است  مراد این

  ها را در آن و كشتي»پوشند  مي  دانمر خاطر را به  زیورآالت  این  زنان  مذکر آورد، که

را   آن  امواج  که بیني، درحالي در دریا مي  ها را رونده یعني: کشتي « بيني مي  آب  شكافنده

  او طلب  تا از فضل»شما دریا را   کرد برای مسخر «و»شكافند  خود مي  های با سینه

و »سود برید   سبحان  یخدا  کنید و از فضل  تجارت  یعني: تا در آن «كنيد  معيشت

  را بر خود سرازیر یافتید، به  تعالي  حق  فضل  یعني: چون «شما شكر گزاريد  باشد كه

جا  را به  وی  و اعضا، شكر و سپاس  و قلب  زبان با  گاه کنید آن مي  اعتراف  وی  نعمت

 آورید. مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 و نلرزاند. «افگند تا شما را نجنباند پي»  و مستحكم «ستوارا  كوههاي  و در زمين»

 ها و اگر کوهها نبودند، گسل  که  است  پرداخته  حقیقت  این  به  بیولوژی  علم  امروزه

 را بر  زندگي  شد که بسیار مي  حدی  ها به و آتشفشانها و زلزله  قشر زمین  های شكاف

  تا شما راه»  در زمین «ا و راهها را آفريدو روده»  ساخت مي  ناممكن  زمین  روی

 . آنها در سفرهایتان  وسیله  به «خودرا پيدا كنيد

 

 ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
  عالمت راهنما و هر  اند از: عالیم عبارت  در راهها که «ديگر نيز آفريد  هايي و نشانه»

ا با مخصوص  عني: مردمی «كنند مي  يابي راه  ستارگان  وسيله  به  و آنان»  دیگری  فارقه

  جهت  و از جمله  اربعه  آنها جهات  وسیله کنند و به مي  یابي راه  مختلف  ستارگان  انواع

  یاب راه  ستارگان به  و بری، با نگریستن  دریایي  شبانه  شناسند و در سفرهای را مي  قبله

 . است»  قطبي»  رهستا یا»  جدی»  ستاره در اینجا،  قولي: مراد از نجم شوند. به مي
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 ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ 
  سامان را  شگفت  کارهای  را و این  بزرگ  مصنوعات  این «آفريند مي  كه  آيا كسي  پس»

  ایجاد حتي از آنها را و بر  چیزی« آفريند نمي  كه  است  مانند كسي»دهد  مي  و سرانجام

  ای «گيريد؟ نمي آيا پند»جانند  بي  انمراد بت  ؟ که ها قادر نیست پدیده  از آن  یكي

  ذات  پرستش، جز برای  و بدانید که  برده  پي  و روشتان  راه  فساد این  تا به ! مشرکان

 ؟. سزاوار نیست  آفریننده

 

 ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   
 داده  وجهت  خویش  ها و احسانهای نعمت  و فراواني  بسیاری  به  تعالي  حق  سپس

 «كنيد  را احاطه  توانيد آن كنيد، نمي  خداوند را شماره  هاي و اگر نعمت»فرماید:  مي 

طور  به و شكر آنها را ادا نمایید!  ورزیده  آنها قیام  حق  به  که این  رسد به  وبرشمارید، چه

دیدار شود، پ  نقصي  ترین و ساده  خلل  کوچكترین  انسان  از اجزای  ؛ اگر در جزئي مثال

در   دنیا هم  کند تا اگرهمه شوند و او آرزو مي مي  او ناگوار و تلخ ها بر یقینا نعمت

  ا خدا آمرزندهقطع» گردد  برطرف  از وی  خلل  را بدهد تا این  باشد، آن  وی  مالكیت

  کند. پس نمي  مؤاخذه  هایش در شكر نعمت  تان کوتاهي  و شما را به « است  مهربان

لسانبكلالشاكرونشكركعددماشكركأنيإاللهموید: )بگ  باید خاشعانه  مؤمن  نانسا

هر   به  شكرگزاران  که  شمار آنچه  به  گزارم تو را شكر مي  من بارخدایا! :زمانكلفي

 ».اند شكر گزارده  و در هر زماني  زباني

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 سازيد، آشكار مي  را كه  و آنچه»از امور  «داريد مي  پنهان  را كه  و خدا آنچه»

  ا در برابراعمالشانحتم  بدانند؛ روز قیامت  که  مشرکان  به  است  هشداری  این «داند مي

 شوند. مي  جزا داده
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 ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
کفار   دروغین  نو معبودا  یعني: خدایان «پرستند جز خدا مي  كافران  را كه  و كساني»

  ارزشمند و نه  کوچک، نه  و نه  بزرگ  نه «آفرينند نمي»را اصال   از مخلوقات « چيزي»

باشد، او   چنین  هر کس  و مخلوقند پس «شوند مي  خود آفريده  كه  در حالي»حقیر را 

ازند س مي  و غیره  یا سنگ  را از چوب  است: کفار بتان  این  . یا معني رب  نه  عبد است

 الوجود باشد. واجب خدا باید  که خود نیازمند آفرینشند، درحالي  در هستي  لذا بتان

 

 ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
بودند، دیگر  مي  حقیقي  خدای  راستي  و اگر به « زندگان  نه»  روح بي  بتان  این «مردگانند»

خواهند   برانگيخته  كي»  روح يجامد و ب  بتان  این «دانند و نمي»آنها جایز نبود   مردن

  خود کي  دانند که نمي  جان بي  بتان  است: این  این  . یا معني پرستشگرانشان «شد

  که  دهید؟ در حالي قرار مي  آنها را مورد پرستش  دلیلي  چه  به  شوند پس مي  برانگیخته

و   پاداش  و دهنده  غیب  دانای ، آفریننده  زنده  که  است  سزاوار خداوندی  فقط کسي

 باشد.  عقاب

 

 گ  گ            گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
که:   است  حقیقت  شود، این مي  تصریح  بدان  باید اظهار شود و اینک  که  لذا تنها حقیقتي

  سبحان، حقیقتي  خدای وحدانیت   حقیقت ! آری « يگانه  است  معبود شما، معبودي»

  ايمان  آخرت  به  كه كساني پس »رسید   اثبات  به  گذشته  با آیات  که  است  رقیب بي

در آنها تأثیر   ای موعظه  را لذا هیچ  حق  وحدانیت « انكارگر است  د، دلهايشانندارن

و  «مستكبرند  و آنان» شود نمي  در آنها سودمند واقع  پند و اندرزی  و هیچ  نكرده

 پذیرند. را نمي  و آن  نداده  تن  حق  به  جهت  همین  به  سرکش
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 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ    ھ  ھ  ے  
 از «سازند را آشكار مي  دارند و آنچه مي  را پنهان  خداوند آنچه  كه  نيست  شكي»

او   هرآينه»کند  مي  مجازات  آنها را در برابر آن  پس «داند مي»  گفتار یا کردار خویش

  یگانگي از اقرار به  که  گروهي  اند این  جمله  از آن  که «دارد نمي  را دوست  مستكبران

 ورزند. استكبار مي هللا

 

 ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
شود.  مي  مطرح  مشرك  منكران  از شبهات  شبهه  بعد از آن، چندین  و آیات  آیه  در این

  آنان  به  و چون»:  1است قرآن  به  مشرکان  زدن  ه، طعنشد  مطرح  آیه  در این  که  اول  شبهه

  کنندگان  قولي:سؤال  به «؟ است  كرده  چيز نازل  چه  شود: پروردگارتان  گفته

  پيشينيان  هاي گويند:افسانه مي»منكر مستكبر در پاسخشان:   مشرکان  مسلمانانند که

هستید، اباطیل،   از آسمان  آن  آمدنفرود   مدعي  شما مسلمانان  که  یعني: چیزی « است

گویند.  مي  سو از آنها سخن این  به  پیشین  از قرنهای  مردم  که  است  هایي و افسانه  ترهات

  تا کنون، شیوه  االیام  از قدیم  شیوه  این  . البته است  خرافه  معني  به  اسطوره  اساطیر: جمع

اند.  پنداشته مي  و افسانه  خرافه  را مشتي  حق  که  است  بوده  مستكبران  پایه بي  و منطق

در   هست  که  است، فرقي  یكي  بیماریشان قرنها همانند و  در طول  مستكبران  دلهای  پس

 گوید. مي  سخن  ماهیت  خود از این  مخصوص  شیوه  به  هر نسلي  که  است  این

 

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ائ      ۈ  ۈ  ٴۇ

 ەئ    ائ
  به  شان تكذیب  و فرجام  لآیعني: م «بردارند  خود را تمام  بار گناهان  تا روز قيامت»

؛ از  گناهانشان که:  است  است، این  محض  هایي افسانه  قرآن  که  ادعایشان  و این  قرآن

  هماند و هم مي  باقي  آنها تا روز قیامت  بر دوش  از سخنان  و غیر آن  سخن  این  جمله

                                                 
 . است  شده  ( مطرح11و  18، 17، 11)  دیگر در آیات  شبهات 1
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  چیز از این  هیچ  که آورند درحالي با خود مي  و کمال  تمام  را گرانبار؛ به  گناهان  این

  اسالم  زیرا این اند نشده  مسلمان  که این  علت  است، به  نشده  بر آنها بخشیده  گناهان

را   انآن  را كه  كساني  از بار گناهان  و نيز بخشي»شود  مي  گناهان  کفاره  سبب  که  است

از   آنان  بر ذمه  آنچه از  که  یعني: درحالي « ناداني  از روي»دارند  بر مي «كنند مي  گمراه

  هایشان دروغ  که  کساني  همان  خبرند؛ گناه گیرد، بي مي  تعلق  گمراهشان  پیروان  گناهان

  سنت  آن  گناهگذارد،   را بنیان  بدی  سنت  اند زیرا هر کس کرده  را تصدیق  در مورد قرآن

  مرتكبان  از گناه  که آن اوست، بي  کنند، نیز بر دوش  عمل  بدان  که  کساني  بد و گناه

  هدایتي  سوی به  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث  که شود. چنان  کاسته  چیزی

  د، کهان کرده  از او پیروی  که  است  کساني همانند پاداش  او از پاداش  کند، برای  دعوت

  ای گمراهي  سوی به  کند و هر کس نمي  کم  چیزی  آنان  از پاداش  وی  پاداش  این

  گناه  اند، این کرده  از او پیروی  که  است  کساني  مانند گناهان  او از گناه  فراخواند، بر ذمه

  را بر دوش  بد باري  باشيد، چه  آگاه»». کند نمي  کم  چیزی  آنان  از گناهان  وی

 .! است  بدباری  چه  بار گناهشان  یعني: این «كشند مي

 

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

 ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
  ترتیب  دادند آنچه  یعني: ترتیب «مكر كردند  بودند كه  از آنان  پيش  كساني  هرآينه»

  حق  پیامبران و  پیام  تكذیب  را به  مردم تا  مقدمات  کردن  و آماده  اسباب  دادند؛ از تهیه

بنا   آن  های پایه  از جهت خداوند  فرمان «زد  بر بنيانشان  خدا از پايه  ولي»وادارند 

  است: آنان  این  معني را فرو غلتاند. یا  درآورد و آن  لرزه  را به  آن  های در رسید، پایه

  بنای  این  عزوجل  خدای  بنا کردند پس  اطليب  خود را بر زیربنای  ها و تفكرات فلسفه

  های فلسفه  که  بینیم حاضر مي در عصر  که . چنان فرو ریخت  را در هم  شان فكری  باطل

و فرو  «برافتاد  سقف  بر آنان  پس» کنند سقوط مي  دیگری  از پي  یكي  باطل، چگونه

بر »  هالك « و عذاب»ریز نیافتند گ  امكان شدند و  لذا هالك « سرشان  از باالي»  ریخت
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  بودند که  واهي  گمان  براین  بلكه «كردند نمي را  فكرش  شد كه  نازل  از جايي  سر آنان

 از آنجا کامال در امانند.

  او کاخ زیرا  است  کنعان آیه، نمرودبن  در این  مراد از پیشینیان  برآنند که  بیشتر مفسران

  آسمان  به  خود از آن  ظن  بود تا به  بنا کرده  هزار گز در بابل  نجپ  ارتفاع  به  بزرگي  بس

  بنای  داد وباد آن  باد فرمان  به  عزوجل  خدای  بجنگد. پس  آسمان  و با اهل  باال رفته

  است  هشداری  این  شدند. البته  هالك  جملگي  فروغلتاند که  را بر او و بر قومش  عظیم

برخواهد   خودشان  به  زودی  نیز به  مكر و نیرنگشان  که ص  حضرت  کفار معاصر آن  به

 . گشت

 ، اما در آخرت: در دنیاست  عبرتبارشان  سرانجام  و این

 

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

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  هنگام  در آن «و»  خدر دوز  با وارد نمودنشان «كند را رسوا مي  آنان  روز قيامت  سپس»

 « شريكان  گويد: كجايند آن مي»  آنان  به  و سرکوب  توبیخ  از روی  پروردگار عزوجل

و با   ومؤمنان ‡با پیامبران «كرديد مي  آنها مخالفت  درباره  كه  من»  و ادعایي  پنداری

علم،  ل: مراد از اه قولي  به «گويند مي  علم  اهل»و دعوا داشتید؟   جدال  ایشان

 و توحید  حق  سوی را به  در دنیا مشرکان  اند که رباني  و علمای ‡پیامبران

از   در روز قیامت  اینان ! شدند. آری روبرو مي  با انكار و استهزایشان  خواندند ولي فرامي

یعني:  «امروز  رسوايي  هرآينه»گویند:  مي  هایشان امت  به  و سرزنش  شماتت  باب

  آنان  یعني: مخصوص « است  بر كافران»  آن  عذاب « و سختي»  یامتروز ق  رسوایي

 . است

 

 

 



9183 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 چ               چ  چ  
 بر خود ستمكار  كه كردند درحالي مي  را قبض  ارواحشان  فرشتگان  كه  همانان»

و  احتضار  در هنگام « كافران  آن  پس»  الهي  منزل  حيو  به  کفرشان  سبب  به «اند بوده

  حق  ربوبیت  و به «آيند در مي  از در تسليم»مرگ، یا در روز رستاخیز   فرشتگان  دیدن

كار   هيچ ما هرگز»گویند:  گذارند و مي را فرومي  با حق  ستیز و جدال  اقرار کرده  تعالي

  بدی  عمل پندار خود ـ  گویند. یا: آنها ـ به مي  وغدر  را به  سخن  این « كرديم نمي  بدي

خدا   گمان بي ! آري»دهند: مي  پاسخ  چنین  آنان  به  ، یا فرشتگان علم  بودند. اما اهل  نكرده

بد   شما عمل  بلكه گویید مي  که  نیست  یعني: چنان « كرديد، داناست مي  آنچه  به

ندارد.   حالتان  به  سودی  شما هیچ  هنگام و بي  لباط  و ادعای  دروغ  کردید لذا این مي

داشتند و   ایمان  ادعای  که بودند  مكه  از مردم  مراد از آنان: گروهي»گوید:  مي  کلبي

را   شمار مؤمنان  قلت  چون  بدر شدند ولي  جنگ  با آنها عازم  فشار مشرکان  تحت

 ».ندشد  کشته  جنگ  و در آن  برگشته  شرك  دیدند، به

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
رستاخیز  مرگ، یا در روز  در هنگام  سخن  یعني: این» درآیید  دوزخ  های دروازه  به  پس»

بمانيد و   جاودان  در آن»  است  داده  را ترجیح  دوم  کثیر قول شود. ابن مي  گفته  آنان  به

 «. بد است  چه»باشد؛  مي  سوزان  جهنم  که  و عبادت  از ایمان«  متكبران  جايگاه  حقا كه

 

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

 ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
  موضع از  تعالي  حق  الهي، اینک  منزل  در برابر آیات  مستكبران  موضع  بعد از بیان

باتقوا   مؤمنان یعني: از «شود  گفته  پرهيزگاران  و به»گوید:  مي  سخن  باتقوی  مؤمنان

او خیر و  یعني: «گويند: خير كرد؟ مي  نازل  چه  پروردگارتان»شود که:  مي  سؤال
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دنيا   اين در  نيكوكاران  براي»کرد که:   را نازل  پیام  کرد، او این  نازل  و برکت  رحمت

ـ   دنیا و آخرت در اند، را در دنیا نیكو کرده  اعمالشان  که کساني  یعني: برای « است  نيكي

  قولي  . به است  سبحان  خدای  از سخن  جمله  قولي: این . به است  نیک  هر دو ـ پاداش

 . است  مؤمنان  از سخن  حكایت  دیگر: اینها همه

از   کعبه  منظور زیارت  به  شد که مي  زائراني  وسیله  به  از مؤمنان  سؤال  ؛ این است  گفتني

  چه صمحمد   پرسیدند که مي  از مشرکان  آمدند و چون مي  مكه  هب  و اکناف  اطراف

  های خرافه  او همان  گفتند: )اساطیر االولین:  پیام مي  پاسخشان در  دارد؟ مشرکان  پیامي

 صمحمد   پرسیدند که مي رسیدند و از ایشان  مي  مسلمانان  به  و چون (! است  پیشینیان
  و برکت  خیر و رحمت  همه صمحمد   شنیدند: پیام مي  خپاس  دارد؟ چنین  پیامي  چه

 . است

  دنیا به در  که  است  بهتر از چیزی  آن  یعني: پاداش « بهتر است  آخرت  و قطعا سراي»

  . در حدیث« نيكوست  چه»  آخرت  یعني: سرای « پرهيزگاران  و سراي»  شده  داده  ایشان

  آنان  که حالي گذرد در مي ابر  بهشت  از اهل  هایي وهسر گر  از باالی»است:   آمده  شریف

کند مگر  را اشتها نمي  چیزی  از ایشان  کس  هیچ  اند پس نشسته  خویش  شراب  بر بزم

گوید:  مي  که  است  کسي  از آنان  باراند تا بدانجا که مي  چیز را بر وی  ابر همان  آن  که این

او   باراند که را مي  . و ابر همان نببارا برجسته  پستان  همسال  بر ما دوشیزگان ابر!  ای

 فرماید: مي  پرهیزگاران  سرای  در وصف  تعالي  حق  که چنان».  است  خواسته

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے
در   كه»  است  همیشگي  اقامت  بوستانهای  برین، دارای  یعني: بهشت « عدن  بهشتهاي»

  اقامت  بوستانهای  بود تا به  حریص  باید بر تقوی  پس  متقیان «شوند مي  داخل  آن

است،   روان» آنها  و منازل  یعني: از زیر درختان «رودها از زير آنها»درآمد   همیشگي

  ماندگار، همه  های یعني: در بهشت « است  فراهم  آنان  بخواهند براي  در آنجا هر چه

  مجرد اشتهایشان  واحد به  آن  در یک  تكلف و بي  آرزوهایشان، خالص خواستها و
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  همه  متقیان «دهد مي  پاداش  گونه را اين  خدا متقيان»گردد  و مهیا مي  آماده  برایشان

 پرهیزند. است، مي  دوزخ ورود به  موجب  که  و گناهاني  از شرك  هستند که  کساني

 فرماید: مي  خبر داده  احتضارشان  در هنگام  انمتقی  از حال  تعالي  حق  سپس

 

 ۇۇۆ ۆۈۈٴۇۋۋۅۅ  ۉ   ڭڭ
 از شرك، یا «پاكند  كه گيرند درحالي را مي  جانشان  فرشتگان  كه  كساني  همان»

  دریافت  به  که آن  سبب  است، یا شادمانند به  پاك  نیكوکارند، یا کردارها و گفتارهایشان

  است»  طیبین»  از مصادیق  همه  معاني  این  دارند. که  اد راسخيو اعتم  یقین  الهي  پاداش

گویند،  مي  سالم  نیكوکاران  بر آن  یعني: فرشتگان «بر شما باد  گويند: سالم مي  آنان  به»

  یعني: به «داديد مي  انجام  آنچه پاداش  به»افزایند:  و مي  است  مظهر امان  که  سالمي

  بهشت  به  وی  بعد از مرگ  مؤمن  روح که  باید دانست «درآييد  شتبه  به»  عملتان  سبب

. در  بهشت، بعد از رستاخیز است  به  روح و  با جسم  وی  شود و ورود کامل وارد مي

  با عمل  هرگز کسي  کنید اما بدانید که  پیشه  ودرستي  راستي»است:   آمده  شریف  حدیث

  حتي»؟ فرمودند: هللا شما یا رسول  شد: حتي  . گفته»شد وارد نخواهد  بهشت  به  خویش

 ».خود درپوشاند  رحمت  مرا به خداوند  که ؛ مگر این من

 

ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ         وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
پیشنهاد  از  عبارت  که  نبوت  منكران  دیگر از شبهات  یكي  طرح  به  تعالي  حق  آیه  در این

 ص  حضرت آن  نبوت  ادعای  بر صدق  دادن  گواهي  برای  از آسمان  ای فرشته  فرودآمدن
  نبوتت  خود در تصدیق  معنای بي  در درنگ «كشند انتظار نمي  كافران»پردازد:  است، مي

يا »دهند   گواهي  نبوت بر صدق  که درحالي «آيند  سويشان به  فرشتگان  كه جز اين»

  كساني»  است  آنان  کننده  کن ریشه  در دنیا، که  بر عذابشان «در رسد  پروردگارت  فرمان

و استهزا   کفر و تكذیب در اصرار بر «رفتار كردند  گونه بودند نيز اين  از آنان  پيش  كه

با  «كردن  ستم  آنان  وخدا به»نابود شدند   در رسید و یكسره  آنان  به  الهي  عذاب  پس
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  کتابهای  آوردن و فرود ‡پیامبران  با ارسال  تعالي  زیرا حق  عذاب  به  کوبیدنشان  درهم

  چراکه «كردند مي  خود ستم  به آنان  بلكه»کرد   تمام  را بر آنان  خویش، حجت

 بودند.  کفر سزاوار آن  سبب آنها به  فرود آورد که  را برآنان  چیزی خداوند

 

 جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب    ی   ی  ی  ی 
  و آنان» رسید  آنان  به  بدشان  یعني: کیفر اعمال «رسيد  آنان  كردند به  كه  گناهاني  پس»

یعني:  «كردند مي استهزا  آن  به  آنچه»شد   طور فراگیر نازل به  و بر آنان « را فراگرفت

 فرود آمد.  آنان اشتند، برپند مي  را مسخره  کردند و آن استهزا مي  بدان  که  عذابي

 

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

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ      ٿ  ٿٹ  ٹ
است:   در نبوت  ایراد طعن  برای» جبر»  نظریه  بر صحت  تكیه  نبوت  دیگر منكران  شبهه

 را  چيزي  خواست، غير از او هيچ گفتند: اگر خدا مي»  مكه « و مشركان»

چیز   غیر او را نپرستیم، هرگز آن  تا ما چیزی  خواست یعني: اگر او مي « پرستيديم نمي

  و بدون» اند بوده  شرك  و آیین  شیوه  بر این  که « مان  پدران  ما و نه  نه»  پرستیدیم را نمي

و مانند   وصیله سائبه، بحیره،  واناتمانند حی « شمرديم نمي  چيز را حرام  او هيچ  فرمان

 .1 آنها را

  بدان صپیامبر  بود. یعني: اگر آنچه  در نبوت  سخن، ایراد طعن  از این  هدفشان  البته

  نساخته  او حرام  که  چیزهایي  تحریم  و منع غیر خدا  پرستش  خواند ـ از منع فرامي

زد زیرا  سر نمي بود،  خواسته خدا  که  هآنچ  خالف  بود، یقینا از ما هم مي  ـ حق  است

  و حالل  نكرده  ما غیر او راپرستش  بود که  رفته  بر آن  تعالي  حق  مشیت  صورت  در آن

  نخواهد تحقق  که  یابد وآنچه مي  او بخواهد تحقق  و قطعا آنچه  نشمریم  او را حرام

  او حرام  و حالل  قرارگرفته  ما مورد پرستش  غیر او از جانب  وقتي  یابد. پس نمي

                                                 
 ».121 مائده/»  سوره  کنید به  نگاه 1
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با   مراد و موافق  مطابق عملكرد ما  این  که  است  بر آن  خود دلیل  شده، این  گردانیده

 باشد. او مي  مشیت

شمردند   آن به  سبحان  خدای  رضای  را در خود، دلیل  آنها وجود شرك  بود که  گونه بدین

  فرق  و رضایش مشیت  و میان  نیست  راضي  کفر بندگانش  به  سبحان  خدای  که درحالي

امر و   چیز به  همه که در حالي  اوست  مشیت  به  هستي  چیز در دایره  همه  . یعني است

  رضا و مشیتش  میان  که دارد، درحالي  تالزم  با هم  امر و رضایش  پس  او نیست  رضای

  و اختیار وی  انسان  مسؤولیت با خداوند  وجود ندارد. بنابراین، مشیت  تالزمي  هیچ

  علمش  او بر وفق  و اراده  اوست  اراده  بر وفق  تعالي  حق  ندارد زیرا قدرت  منافاتي  هیچ

ـ   که  است  دانسته  در ازل  عزوجل  خدای ! . باری اجبارکننده  نه  است  کننده کشف  و علم

  تعلق  اش ازلي  علم  به  وی  دهارا  خواهد کرد، سپس  و چنان  چنین  کس  مثال ـ فالن

  معني  ا بهاز اینه  یک هیچ  آورد ولي مي  فعلیت عرصه   را به  آن  گیرد و با قدرتش مي

 . نیست کار  آن  بر انجام  کسي  کردن مجبور

  فقط برای ذکر کردیم،  وی  بر علم  الهي  اراده  شدن مترتب  در باره  آنچه  که  است  گفتني

وجود ندارد  ما  مانند مقیاسهای  ای زماني  ترتیب  هیچ  در ازل  بود و گرنه  هقضی  تفهیم

 . است  کرده  اراده  در آن  و هم  داشته  علم  در ازل  هم  تعالي  ، حق بنابراین

  به نیز  کفر زیرا آنان  ها و طوایف از گروه «بودند  از آنان  پيش  كه كردند كساني  چنين»

ناروا   به ‡وی  گردانیدند و با پیامبران  او را حرام  حالل  آورده  کشری  عزوجل  خدای

آشكار چيز   آيا جز ابالغ  ولي»را مورد استهزا قرار دادند   ایشان  کرده  ستیز و مجادله

در اشتباهند   خویش  باطل  یعني: کفار در پندارهای «؟ است  پيامبران  برعهده  ديگري

رامورد انكار قرار   هایشان و کفر و بدکرداری  شرك  ند متعالخداو  که  نیست  زیرا چنان

و انكار   مورد نكوهش  وجه  ترین سخت  ها را به روش و  اعمال  گونه این  باشد بلكه  نداده

  و پیامبرانش  گردانیده  مبعوث  را در هر امتي  حقایق، پیامبراني  تفهیم  و برای  قرار داده

  است بر خدا  هایشان امت  حساب اند اما داده  انجام  و کمال  متما  خود را به  مأموریت

 مجبور گردانند.  بر ایمان را  مردم  ندارند که  وظیفه  و پیامبران  بر آنان  نه
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  بنده  حرکت و خداوند  ؛ مشیت دو امر مرتبط است  به  و عقاب  که: ثواب این  خالصه

ارشاد و   هدایت ؛ است  نیز بر دو نوع اوندخد  . و هدایت یا نابودی  نجات  سوی به

  این  تعالي، که  حق  ویاری  توفیق  کنند و هدایت مي  قیام  بدان ‡پیامبران  رهنموني، که

 . است  رفتار خود بنده  به  وابسته

 

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

ک  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  

 گ  
آنان، با  بر  حجت  برپاداشتن  برای « را برانگيختيم  پيامبري  هر امتي  در ميان  و هرآينه»

بجز   یعني: هر معبودی «بپرهيزيد  خداوند را بپرستيد و از طاغوت  كه»پیام:   این

کند ـ  مي  دعوت  گمراهي  سوی به  را که  و هر کسي  ـ مانند شیطان، کاهن، بت هللا

 کنید.  ترك

پس، »فرماید:  مي  قرار داده  آن  درست  را در چارچوب  مشیت  موضوع  تعالي  حق  سپس

  كسي»فرستاد   سویشان به را  پیامبرانش خداوند  که  هایي امت  یعني: از آن « از آنان

از   و اجتناب  خویش و توحید  حق  دین  سوی به «كرد  خدا او را هدايت  بود كه

و »  هدایت  این  برای  وی  را و شایستگي  هدایت  این  خود وی  انتخاب  بسب  طاغوت، به

  سبب  شد، به  و الزم  یعني: واجب «شد  ثابت  بر وي  گمراهي  بود كه  كسي  از آنان

  برای  وی  استحقاق او نهایت  و روش  راه  این  بر کفر و عناد و انتخاب  اصرار وی

و   کرده  را اطاعت  عزوجل  خدای  فرمان  بود که  آنها این  مهذ  واجب  که در حالي  گمراهي

ـ   ای پایه بي  های و حجت  رو آورده  ستیز و جدال  به  که این  گویند، نه  او را لبیک  دعوت

امر   ایمان  را به  همگي  بنابراین، خداوند متعال کشند.  را پیش ـ  یاد شده  مانند حجت

را   زیرا اگر او هدایت  همه  برای  کند نه مي  اراده  بعضي  ط برایرا فق  کند اما هدایت مي

 شد. کافر نمي  داشت، دیگر کسي مي  اراده  همگان  برای

هرگز مراد   است، یعني  منتفي  تعالي  حق  کفر در حق»  تشریعي  مشیت»که:  این  خالصه

. اما  است  کرده را از کفر نهي  ممرد  پیامبرانش  باشد زیرا او بر زبان بر کفر نمي  تعالي  حق
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  به  برایشان  آن  کردن بر کفر ومقدر  از مردم  بعضي  دادن  بر تمكین  وی»  کوني  مشیت»

  آنها بر کفر نیست  اجبارکننده  که  است  امری  این  ولي  است  ثابت  خودشان  اراده  محض

 تواند. نمي  ودهب  و دستاویزی  حجت  آنان  برای  کوني  بنابراین، مشیت

 « كنندگان تكذيب  فرجام  و بنگريد كه»آمیز  عبرت  سیری  به «سير كنيد  در زمين  پس»

  که  است  هنگام  در آن « است  بوده  چگونه»مانند عاد و ثمود   پیشین  های از امت

  به  نآخر کارشا  یابید که کنید و در مي مي  را مشاهده  از آنان  مانده برجای  های ویرانه

 . است  انجامیده  دار و دیارشان  و خرابي  خودشان  نابودی

 

 گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   
  اراده را  شان او گمراهي  چنانچه  دهد که خبر مي ص  پیامبرش  به خداوند  سپس

اگر بر »ندارد:   شانحال  به  سودی  هیچ  آنان  بر هدایت  وی  و اشتیاق  باشد، حرص  داشته

را بخواهي،   هدایتشان ات، مجدانه  و کوشش  و با تالش « باشي  حريص  آنان  هدايت

یعني: مسلما  «كند نمي  شود، هدايت مي  گمراه  را كه  خداوند كسي  كه»سود   چه

  اش گمراهي  به  تعالي  حق  و حكم  کرده  را انتخاب  گمراهي  را که  کسي  سبحان  خدای

یاء   که  است  متواتری  قرائت معني،  این  کند. دلیل نمي  است، هدایت  گذشته  ز پیشا

کند   گمراه را خداوند  است: هرکه  این  دیگر معني  قولي داند. به مي  ( را مفتوح )یضل

  راه  تواند او را به نمي  کس  ـ هیچ  است  گمراهي  او از اهل  است  دانسته  که آن  سبب  ـ به

 خدا  که کساني  بر هدایت  که « نيست  كنندگاني  ياري  را هيچ  و آنان»آورد 

 دهند.  نصرت  عذاب  کردن  آنها را با دفع دهند، یا  شان یاری  است  کرده  گمراهشان

 

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ۇ  ۇ   
یعني: با  « سوگندهايشان  ترين و با محكم»بود:   این  نبوت  منكران  دیگر از شبهات  یكي

  خدا سوگند ياد كردند كه  به» سوگندها  ترین  خود با سخت  کوشش  و تمام  قوت  تمام

ـ خدا   آنان  که حالي در «انگيزد برنمي»  از بندگانش «ميرد مي  را كه  خدا كسي
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 خورند! سوگند مي  ند متعالخداو  دروغگو بودن خود بر  سوگندهای  ـ با این  بكشدشان

سوگندهایش، سوگند یاد   ترین ا با محكمیاد کند، قطع سوگند خدا  نام به  و هر کس

 . است  کرده

  كه  است  چنان  نه»کند:  رد مي  اش فرموده  را با این  شان پندار باطل  این  تعالي  حق  پس

  حق  به  كه  اي وعده  است  اين» انگیزد را برمي  آنان  طور حتم  یعني: او به «گويند مي

  ولي»رساند  مي  انجام  را به  ا آناو قطع  پس  نیست  در آن  خالفي  و هیچ « اوست  برعهده

  عاليت  مجدد، بر حق و برانگیختن   حیات  اعاده  را که  حقیقت  این «دانند نمي  بيشتر مردم

خود   اولیه  حیات  معجزه از  ریتاکث  ندارد زیرا این  و دشواریي  است  و ساده  سهل

هرگز با   قدرت  این  که این و  الهي  از قدرت  آنان  که  طوری  اند... همان کرده  غفلت

 اند. کرده  شود، نیز غفلت  تواند مقایسه نمي  بشری  و با نیروهای  بشری  تصورات

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ۉ  ۉ  ې  
  یادآوری را  در معاد و رستاخیز اجساد در روز قیامت  خویش  حكمت  تعالي  حق  سپس

  روشن  برایشان تا  انگیزدشان یعني: قطعا برمي «كند  بيان  آنان  تا براي»فرماید:  کرده، مي

در   اختالفشان  . که حق  امر دین  از حقیقت «دارند  اختالف  را در مورد آن  آنچه»کند 

  و منكر زندگي  سبحان  خدای به «اند كافر شده  كه  و تا كساني»  است  امر، با مؤمنان  این

  و انكار بعث  در جدال «اند بوده آنها خود دروغگو  بدانند كه»اند  گشته  بعد از مرگ

. [ قبل  آیه]انگیزد(  میرند برنمي مي  راکه  که: )خداوند کساني  سخنشان  با این  بعد از مرگ

او در   بود و به  را خواسته  وامش  از وی  مسلماني  که  کيمشر  شخص  در مكه  که چنان

، سوگند یاد » از تو بازستانم  را بعد از مرگم آن  که  امیدوارم»بود:   گفته  سخنانش  میانه

( نیز 18)  آیه  نزول  سبب». انگیزد مينمیرند مجددا بر مي  را که  خداوند کساني»کرد که: 

 بود.  واقعه  همین
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 ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  وئ    ې   ې
  قدرت  بیان  به  مجدد بر وی  و بعث  حیات  اعاده  سهولت  بعد از بیان  تعالي  حق  سپس

ما   فرمان» فرماید: و مي  پرداخته  ایجاد ابتدایي  کیفیت  چیز و بیان  خود بر همه  مطلقه

شو  گوييم: موجود مي  آن  به  كه  نيست  اين جز  ايم را كرده  اش اراده  كه  چيزي  درباره

 «.شود موجود مي  درنگ بي  پس

 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ                 

 ىئ  يئ  
  یاری  یعني: در راه «خدا  در راه»  مدینه  سوی به  از مكه «كردند  هجرت  كه و كساني»

  آنان بر  كه بعد از آن»  است  دیار و خانواده  هجرت: ترك.  و طاعتش  وی  دین  دادن

گرفتند زیرا  قرار  و اهانت  مورد شكنجه خدا  در راه  که یعني: بعد از آن« شد  ستم

ـ   از آنان  تعدادی  دادند تا بدانجا که و آزار مي  را شكنجه  از مسلمانان  گروهي  مكه  اهل

از   آوردند و چون  زبان خواستند، بر مي  از آنان  مشرکان  را که  سخني  ـ همان  ناخواسته

  نيك  سرايي  در دنيا به را  آنان  البته»کردند   هجرت  برداشتند، از مكه  دست  ایشان

بر   استیالیشان  وسپس  مدینه  به  مؤمنان  آوردن مراد: فرود  قولي  به « دهيم مي  جاي

  و ثنایي  ستایش  عالوه و به  شهرهاست  گشودن قلمروها و  دیگر با فتح  هایي سرزمین

  فرزندانشان  نصیب  که  است  ماند و افتخار و شرفي مي  باقي  برایشان  بعد از آن  که  است

از  « بزرگتر است»  در آخرت  اعمالشان یعني: پاداش «  آخرت  ا پاداشو قطع»شود  مي

 «دانستند اگر مي»آوردند   دست در دنیا به  یادشده نیكوی   های از بهره  مهاجران  که  آنچه

  و مرتبه  مقام  چه  مهاجران  دانستند که را مي  حقیقت ستمگر این  گروه  یعني: اگر آن

 ورزیدند. مي  مبادرت هجرت   ا بهدارند، قطع  بزرگي

د بو  هجرت کند زیرا با مي  ترغیب خدا  در راه  هجرت  زیر فشار را به  مؤمنان  آیه  این

 نیرومند شد.  اسالم  که

  نازل  از صحابه  تن  شش  درباره  آیه  گوید: این مي  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

  شده آزاد  بردگان  و جبیر که  بودند از: صهیب، بالل، عمار، خباب، عابس  عبارت  شد که
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کردند.   هجرت  امسرانج قرار گرفتند تا  مورد شكنجه  شان خاطر عقیده بودند و به  قریش

  به  نزدیک  گروهي  شد که  نازل  حبشه  به  مهاجران  درباره  آیه  گوید: این مي  اما قتاده

ـ   در مدینه  نیكو ـ یعني  را در سرای  ایشان  عزوجل  خدای  بودند و سپس  تن هشتاد

 . است  حصحی  آیه  نزول  سبب  در بیان  قتاده  گوید: روایت مي  عطیه داد. ابن  جای

 

 جب  حب  خب  مب  ىب  يب   
 «و»  هجرت  و دشواریهای  و بر تلخي  مشرکان  بر آزارهای «صبر كردند  كه  همانان»

  از آنجا که  . پس امور خویش  در تمام «كنند مي  توكل  بر پروردگارشان»ا مخصوص

  آخرترا در دنیا و   ایشان  عزوجل  شد لذا خدای  جمع  هر دو در آنان  صبر و توکل

 خیر گردانید.  به  عاقبت

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ
  سبب  در بیان « كرديم، نفرستاديم مي  وحي  بديشان  را كه  از تو جز مرداني  و پيش»

  سبحان  خدای گفتند: مي  شد که  نازل  پندار قریش  در رد این  آیه  است: این  آمده  نزول

دانيد از  اگر نمي  پس»بفرستد   بشر پیامبری  از جنس  که  است  التر از آنبزرگتر و وا

  سؤال  کتاب  اهل دانید از مؤمنان  اگر خود نمي ! مشرکان  یعني: ای «كنيد  ذكر سؤال  اهل

اند و  بشر بوده  از جنس  الهي  پیامبران  تمام  شما خبر خواهند داد که  به  کنید زیرا آنان

  را زودتر تصدیق  دارید، سخنشان  کتاب  با اهل  که  ای روابط دوستانه  شما نظر به

 . است  غافالن  برای  پند و اندرزی  نامید زیرا کتاب» ذکر»را   کنید. کتاب مي

 

 ڤڦ   ڦ   ٹٹٹڤڤڤ ٹ ٿٿٿ ٿ
  کتابهاست ها و برهانها، و زبر: . بینات: حجت فرستادیم «و زبر  با بينات»را   پیامبران  آن

  در عین  هم و  کتاب  هم  قرآن  را. البته  یعني: قرآن « تو فرود آورديم  سوي و ذكر را به»

  و مجموعه  و افعال  با سخنان « كني  بيان»  شان همگي « مردم  تا براي»  است  حال، معجزه
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  حكاماز ا  کتاب  در این « است شده  نازل  آنان  سوي را به  آنچه»  ات پاکیزه  و سیرت  سنت

 ها و هشدارها. و مژده  شرعي

  بدین است، صپیامبر   های مأموریت  از مهمترین  کتاب  تبیین  که  یابیم درمي  آیه  از این

  الهي  و تفسیر کتاب  بیان ص  حضرت  آن  و احوال  افعال، اقوال  تمام  که  است  سبب

تا باشد  و»  نیست  کامل  سنت  فهم  کتاب، بدون  فهم  که  است  سبب  باشد و نیز بدین مي

  را به  وافكارشان  کرده  و اندیشه  تأمل  قرآن  یعني: در هشدارهای «تفكر كنند  آنان  كه

  خواننده  تفكر برای  جمله، بر لزوم  کار اندازند و در نتیجه، پند و اندرز بگیرند. این

 کند. مي  داللت  قرآن

 

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

 ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
  رسول  ایذای  در جهت  پنهاني  و تالش  با سعي «بد انديشيدند  مكرهاي  كه  آيا كساني»

و   اهلش با  و دشمني  اسالم  کردن اثر در بي  گری اصحابشان، حیله  ، ایذایصخدا 

طور  فساد به به  کردن سعي . مكر:صپیامبر   از تصدیق  مردم  ردنک  منحرف  برای  توطئه

  ايمن»  مكرکنندگان آیا این  ! بودند. آری  مكه  مكرکنندگان، مردم  و این  است  پنهاني

 را فرو گیرد:  چهار چیز آنان  از این  یكي « كه اند از اين دهش

 را فرو برد؟  نقارو  که چنان «فرو برد  را در زمين  خدا آنان»اول: 

 غافلند  زنند و کامال از آن نمي  یعني: حدس «دانند نمي  كه  جايي  يا از آن»دوم: 

 انگار  دروغ  های لوط و دیگر امت  با قوم خداوند  که چنان «بيايد  برآنان  عذاب»

 کرد؟  چنین

در   شان و برگشت  ها و رفت در سفرها و تجارت « و آمدشان  رفت  يا در حال»سوم: 

  وسیله به  یعني: باید بدانند که «نيستند  عاجزكننده  را بگيرد؟ پس  آنان»و روز   شب

 نیستند.  شده  یا بازداشته  گریزنده  و پشتیباني، از عذاب  مدافع  نیروی  هیچ

  که اند  شده  یعني: آیا ایمن «اند فروگيرد  زده  وحشت  كه  را در حالي  يا آنان»چهارم: 

  آنان  مرگ یا  شدن آنها بر اثر کشته  کردن  نابودی، یا بعد از کم  قرائن  یدارشدنبعد از پد
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  شوند و کم  فروگرفته  و نواحي  از اطراف  اندك اندك  که طوری  فروگیرد به  عذاب  را به

 فرود آید؟  عذاب  شان بر همگي  یكباره  سرانجام  که گردند تا این

ڈ  ﴿ کرد: در تفسیر  سؤال  بر منبر از اصحاب مرع  روزی  که  است  شده  روایت

  از قبیله  پیرمردی اثنا  ماندند. در این  ساکت  گویید؟ اصحاب مي  چه  ﴾ژ   ژ  ڑ

  یعني  ؛ تخوف است  شده  ما نازل  و گویش  لهجه  به  آیه  و گفت: این  برخاست»  هذیل»

لذا بر  « است  و مهربان  ئوفهمانا پروردگار شما ر».  تدریجي  شدن  و کم  تنقص

  دهد پس مي  تان مهلت  و مهرباني  رأفت  از روی  کند بلكه نمي  شتاب  عذاب  فرودآوردن

 بردارید.  دست  از شیطان  و پیروی  شما نیز از مكر و توطئه  که  سزاوار است

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 است  خدا آفريده  كه»و مانند آنها   کوهها و درختان  چون « ييچيزها  آيا به»

  جانب  آنها از یک  های یعني: سایه «گردد آنها مي  هاي سايه  چگونه  اند كه ننگريسته 

کند،  مي  حرکت  آرام  آرام  که  است  حالت  روز بر این  کند، در اول مي  دیگر میل  جانب به

 « چپ و از جانب  راست  از جانب»گردد  دیگر باز مي  حالتي  در آخر روز به  سپس

  سایه  که یعني:درحالي «خداوند  براي  كنان سجده»  و چپ  راست  یعني: از هر دو جانب

  چیزها بر طاعت  همه  سرشت  که  . بنابراین، باید دانست است  کننده سجده هللا  برای

  خداوند متعال  هستند که  گونه همان  هستي  های زیرا پدیده  شده  قرار داده  تعالي  حق

  خدای  چیز برای خورشید همه  زوال  گوید: در هنگام . مجاهد مي است  کرده  اراده

  تعالي  حق  برای  که کنند درحالي مي  یعني: سجده « فروتنانه»کند  مي  سجده  عزوجل

  این  که  است  . گفتنياند نهاده  وتذلل  تواضع  خاك اند و سر بر و خوار شده  فروتن

 گوید: مي  سخن  جانداران  سجده از  تعالي  حق  است، سپس  جمادات  سجده
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 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ ھ ھ ہ  ھ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ
  آن  روی بر  که « از جنبندگان  است  در زمين  و آنچه»  همگي « در آسمانهاست  و آنچه»

و   فروتني  یكتا و یگانه  اوی  ي: فقط براییعن «كنند مي  خدا سجده  براي»جنبند  مي

 . غیرش  برای  کنند نه انقیاد مي

  ای زنده  موجودات  زمین  نیز همچون  در آسمان  شود که مي  فهمیده  چنین  از ظاهر آیه

  در اجرام  حیات وجود  از احتماالت  در عصر ما، سخن  که  است  وجود دارند. گفتني

را   کشف  این  توان مي در آنها،  ای زنده  موجودات  کشف  ر فرضرود و ب دیگر بسیار مي

 . دانست  کریمه  آیه  تفسیر این  در راستای

 پروردگارشان  از عبادت «كنند نمي  گردنكشي  كنند و آنان مي  نيز سجده  و فرشتگان»

 او.  برای  کردن  و از سجده 

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 از  فرشتگان  فوقهم: یعني  من «ترسند مي  خويش  از فوق  از پروردگارشان»

 مسلط  خویش  مطلق  و غلبه  با سلطه  او بر ایشان  که ترسند در حالي مي  پروردگارشان

مأمور   بدان  كه  آنچه»ذکر شد   که چیزهایي  فرشتگان، یا تمام «دهند مي  و انجام»  است

  سجده  عزوجل  خدای  اشیاء برای  همه  هرگاه  . پس عزوجل  خدای  از اطاعت «شوند مي

 آیند؟! درنمي  مطیعان  در سلک  مشرکان  کنند، دیگر چرا این مي

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ائ  ائ  ەئ  
خدا  پندار خود دو  ها به ثنوی  که چنان «خود نگيريد  و خداوند فرمود: دو معبود براي»

  خدايي او  كه  نيست  جز اين»را   ظلمت  نور و خدای  گیرند؛ خدای مي  عبودیت  را به

منحصر  هللا به  واحد یعني  خدای  یک  به  الوهیت  کند که تأکید مي  سپس « است  يگانه

چیز   بترسید، آن باید مي  یعني: اگر شما از چیزی «بترسيد  تنها از من  پس»باشد:  مي

 . غیر من  نه  هستم  فقط من
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  هراسي و  ترس  انسان  در قلب  جایز نیست  که  کنیم مي  برداشت  چنین  کریمه  از مفاد آیه

  بشری  و سرشت  طبیعت  حكم  به  باشد و هرگاه  وجود داشته  عزوجل  از غیر خدای

 کند.  را از خود دفع  در نهاد او پدید آمد، باید آن  ترسي  چنین

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  
  بندگي و در  در ملک، در آفرینش « اوست  است، از آن  در آسمانها و زمين  و آنچه»

شود  نمي  هرگز زایل  که  و دایم  و انقیاد خالص، ثابت  دین  ا: یعنيواصب «پايدار  و دين»

  رجعم  . بنابراین، هیچ و انقیاد است  و اخالص  طاعت  معني  دین: به « اوست  نيز ازآن»

یا با  شود؛ مي  قطع  در زماني  از وی  اطاعت  این  که مگر این  نیست  و فرمانروایي  مطاع

طور  و انقیاد به  اخالص و  طاعت  که چرا اش، بجز خداوند یا با ناکامي  زوال

یعني: آیا از  «ترسيد؟ مي آيا از غير خدا  پس»دارد   دوام  برایش  همیشه  ناپذیری زوال

و   زوال  و در سراشیب اند شده  نهاده  خدا و معبود نام  نام  به  که هللیر اغ  کساني

 و الوهیت  پروا کنید که  فقط ازخدایي  نكنید بلكه  ترسید؟ چنین دارند، مي قرار  نابودی

 استمرار دارد.  که  اوست  و اطاعت  اوست  تنها از آن  ربوبیت

 

 حب  خب  ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
  نعمت ؛ یا نعمت « از خداست»  آن  گون گونه  با انواع « با شماست  از نعمت  و آنچه»

  منظور عمل به  خیر و نیكي  و معرفت  تعالي  حق  از معرفت  است  عبارت  که  است  دیني

  توانگری  ـ چون  روحي، یا بدني، یاخارجي  از نعمت  ؛ اعم است  دنیوی  . یا نعمت آن  به

  الزم  بر عاقل  . پس است  سبحان  خدای  اینها از جانب  همه  ... که و غیره  مالي  و رفاه

  خدای  به  آوردن  و از شرك  شكر گزارده ها نعمت  این  را در برابر همه  منعم  که  است

و   و زاری «ناليد او مي  سوي رسد، به  سختي شما  به  چون  سپس»بپرهیزد   سبحان

زیرا   غیر وی  سوی به  کند، نه  را از شما برطرف  و سختي  آسیب  آن  کنید که مي  تضرع

. ضر: بیماری،  بال از شما تواناست  آن  بر دور ساختن  تعالي  فقط حق  دانید که ا ميفطرت

 شود. متضرر مي  از آن  انسان  که  است  و هر چیزی  بال، نیازمندی، قحطي
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 مت  ىت  يت  جث  مث     مب   ىب  يب           جت    حت  خت
 پروردگارشان  از شما به  گروهي  گاه  را از شما برداشت، آن  سختي  آن  چون  سپس»

 با  که  خدایي  ها به اند اما در آساني  پرست ها یگانه لذا در سختي «ورزند مي  شرك 

  نشینجا را  ورزند و شرك مي  نهاد، شرك  انعام  بر آنان  و سختي  رنج  آن  کردن  برطرف

 . ورزی  شرك  است، نه  او سزاوار شكرورزی  که نمایند، درحالي شكر مي

 

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻپ  پ  پ  پ  
  استغاثه و  وزاری  ناله  همه  آن  یعني: عاقبت « داديم  آنان  را به  كنند آنچه  تا ناسپاسي»

  دد کفرانخود، درص  ورزی با شرك  آنان  نیست، گویي  کفر و ناسپاسي  جز این  چیزی

از   در آن  که  آنچه از «مند شويد بهره  اكنون»اند   نعمت  آن  بودن  و انكار الهي  نعمت

  تهدیدی  بكنید. و این خواهد مي  دلتان  هر چه  دارید پس قرار  تعالي  غیر حق  عبادت

کار خود و   و فرجام  عاقبت « خواهيد دانست  زودي به  پس»  و سنگین  سخت  است

 خواهد آمد. فرود  آخرت  سرا و در سرای  بر شما در این  را که  يعذاب

 

 ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
شعور و  بي  خدایان  یعني: برای «دانند نمي  كه  آنچه  براي»  مشرکان «كنند مي  و تعيين»

  آنها زیان  که دانند نمي  مشرکان  که  آنچه  نیستند، یا برای  بیش  جماداتي  خود که  نادان

یعني:  « ايم داده  روزي  آنان  به  از آنچه  نصيبي»بكنند   توانند شفاعتي نمي  رسانند ولي مي

را از   و آسیب  تا رنج اند کرده  سبحان  خدای  بارگاه  به  که  ای و ناله  زاری  همه  بعد از آن

از   ای دانند، بهره آنها را نمي  حقیقت  که  و شیاطیني  جمادات  سازد، باز برای  برطرف  آنان

  نذر آن  که  تا با اموالي  است  کرده  روزیشان  خداوند متعال  دهند که را قرار مي  اموالي

از   البته  خداسوگند كه  به»جویند   تقرب  عزوجل  خدای  خود به  زعم  کنند، به مي  بتان

  عظیم  ذات  به  تعالي  حق  سان بدین «شد خواهيد  بافتيد، پرسيده برمي  دروغ  به  آنچه

 قرار خواهد داد.  افترا مورد سؤال و پرسش  آنها را از این  کند که خود سوگند یاد مي
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 ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
  فرشتگان گفتند: مي  و کنانه  خزاعه  قبایل  که چنان «شوند مي  قائل  خدا دختراني  و براي»

و »دهند  مي  او نسبت  جفاکار به  گروه  این  که  از آنچه «او  است  همنز»خدایند   دختران

را   آنچه  سبحان  خدای  یعني: برای «دهند دارند، قرار مي  را ميل  آنچه  خودشان  براي

  از داشتن  تعالي  حق  که درحالي دهند مي  را ـ نسبت  دختران  دارند ـ یعني  ناخوش  که

دارند  دارند، مقرر مي  عالقه بدانها  را که  خود پسران  رایاما ب  است  فرزند منزه

 دهند. مي  خود اختصاص  به ها را پندار خویش، برترین  بر اساس  که  است  گونه بدین

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  
 یعني: «ددگر مي  سياه  اش شود چهره  داده  تولد دختر بشارت  به  از آنان  يكي  و چون»

افسوس، در  و  اندوه  از اثر ظهور عالئم  است  دنیا آمده  به  برایش  دختری  که  کسي  چهره

  و شدت  خشم از اثر « است  او پر از اندوه  كه درحالي»شود  مي  و دگرگون  فرورفته  هم

رت: سازد. بشا نمي را آشكار  و آن  داشته  را پنهان  و اندوهش  خشم  سرخوردگي، لیكن

در   که  است  خبری  معنای به  شود اما در اصل مي  آور گفته خبر شادی  عرفا به

 . اندوه  سبب یا به  شادی  سبب  ( تأثیرگذار باشد؛ یا به )بشره  چهره  کردن دگرگون

 

 چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
از   است  دنیا آمده  به  برایش  دختری  که  کسي  یعني: آن «شود مي  خود پنهان  از قوم»

بدو   آنچه  از ناگواري»پوشاند؛  مي  روی  شود و از آنان مي  خود غایب  و قبیله  قوم

تولد دختر   سبب  به  که  و عار و ننگي  و اندوه  یعني: از ناخوشي « شده  داده  بشارت

رود و  فرومي  تأمل  یعني: به «دارد  نگاه  ا خواريآيا او را ب»  است  آمده  پیش  برایش

  دارد، البته  نگاه اگر او را  دختر، که  داشتن  نگاه  ؛ یكي دو امر در تردید است  میان  پیوسته

 گور به با زنده «كند  پنهانش  يا در خاك»دارد  مي  و انكسار نگاه  و انفعال  با خواری

  خدای  خود را به  مورد نفرت  دختران  که در این «دكنن مي  بد داوري  وه، چه»  کردن
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 گور به زنده  بد است  دهند، چه مي  خود نسبت  را به  دلخواه  و پسران  داده  نسبت  سبحان

 . و معصوم  گناه بي  دختران  کردن

  به  آموخته  را ادب  باشد و وی  داشته  دختری  هر کس»است:   آمده  شریف  در حدیث

  عزوجل  خدای  که  هایي دهد و از نعمت  تعلیمش  وجه  نیكوترین  کند، به  بیتتر  نیكي

 ».شود مي  دوزخ  ازآتش  ای و پرده  حجاب  دختر برایش  بریزد، آن  بروی  بر او فرو ریخته

 

 ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
  است  دیگری  وجه  این « است  زشت  ندارند، وصف  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  براي»

  ترین ضعیف ! یعني: آنها با انتخاب خدایند!  دختران  گفتند: فرشتگان  که  در رد بر کساني

او   برای  و مثالي  اضعف، وصف  مثال  سبحان، خواستند تا این  خدای  برای  دو جنس

  که  زشت  و مثال  فوص  بلكه  نیست  ! چنین . نه است  باشد زیرا فرزند مانند پدر خویش

ها  زشتي  را به  وی  که  است  گروهي  است، از آن  سبحان  خدای  و کفر به  از جهل  عبارت

  نیازی از: بي  است  عبارت  وصف  این « خداست  واال از آن  و وصف»کنند  مي  وصف

و   جالل  و دیگر اوصاف  وسیع  فراگیر، علم  از فرزند و تعلقات، سخای  وی  کامل

  قدرتش  و مطلقیت  در کمال  یعني: قدرتمند در ملكش، که «عزيز  و اوست»  کمالش

باشد، از  مي  موصوف  و آفرینش  در صنع  حكمت  کمال  و به  است « حكيم»  است  یگانه

 دهد. مي  مهلت  و ستمگر خویش  گمراه  بندگان  به  روی  این

 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ 

 ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 در اینجا،  مراد از مردم «كرد گرفتار مي  آنان  ستم  سبب  را به  و اگر خداوند مردم»

 بتان  که  است  ادعایشان  این  هم  کفار، یكي  ستم  گنهكارانند. از جمله  کفار یا تمام

کرد:  مي مؤاخذه   ستمشان  سبب  را به  مردم  سبحان  اگر خدای ! خدایند. آری  دختران 

در   سبحان  خدای» گوید: مي  قتاده « گذاشت نمي  باقي  زمين  بر روي  اي جنبنده  هيچ»

در   بودند ـ جز آنچه  زمین  در روی  را که  جانداراني  کرد و تمام  چنین  نوح  زمان
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از   ابوهریره: »کند مي  نقل  بیهقي».  ساخت  را هالك  بود ـ همه  شده  حمل  کشتي

  وی  در رد قول  رساند. پس نمي  زیان  خودش  گوید؛ ستمگر جز به مي  شنید که  مردی

  های در آشیانه  مرغان  حتي  بلكه  گویي مي تو  که  نیست  سوگند چنان خدا  فرمود: به

  به خداوند  چون»است:   آمده  شریف  درحدیث». میرند مي  ظالم  ظلم  سبب  خود به

از بدکار و   اعم)هستند   قوم  آن  در میان  که  کساني  همه  کند، به  را اراده  عذاب  قومي

خود   اعمال  یا بر وفق  نیت  براساس  از آن، آنان  پس  لیكن رسد، درمي  عذاب (نیكوکار

 ».شوند مي  برانگیخته

  باقي  زمین  را بر روی  دیگری  جنبنده  و هیچ  و غیر وی  ظالم  تعالي  حق  که این  دلیل

که:   است  ؛ این از همه  شود نه صادر مي  فقط از بعضي  ستم  که گذاشت، درحالي نمي

  شوند؛ به مي نابود  ظلمش  از شومي  هم  و دیگران  انتقام  در چنبره  با گرفتار شدن  ظالم

 ها. از بالیا و کوبنده  یا غیر آن  خشكسالي  وسیله

عمرشان،   سررسیدن  و به  حیات  انتهای  وقت  که « معين  را تا وقتي  آنان»کیفر  « ليكن»

  چون  پس اندازد مي  بازپس»  است  شان، یا روز قیامت عذاب  یا میعاد سررسیدن

جمله، در  تفسیر نظیر این «افتند  پيش  ساعتي  و نه  پس  ساعتي  فرارسد، نه  اجلشان

 . گذشت»  اعراف»  ( از سوره11 )آیه

تأخیر   فرارسد، به  اجلش  را که  عمر چیزی خداوند»است:   آمده  شریف  ر حدیثد

  که  است  ای شایسته  فرزندان  وسیله  بر عمر، به  افزودن  که  نیست  اندازد و جز این نمي

دعا   برایش  بعد از مرگش  دارد زیرا آنان مي  ارزاني  اش بنده  را به  آنان خداوند

  معني  است  این  پیوندد. پس مي  وی  به  وی، در قبرش  در حق  یشانکنند و دعا مي

 ».در عمر  افزودن

 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ   

 ائ  ەئ  ەئ  
 خدا قرار  براي»خود   سوی را به  آن  دادن  نسبت «دارند نمي  خوش  را كه  و چيزي»

دهند،  مي  نسبت  سبحان  خدای  به  است  نفرتشان  محل  را که  یعني: دختران «دهند مي
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  نسبت  سبحان  خدای دارند، به خود ناپسند مي  برای  را که  و مال  در ملک  شریک  داشتن

  به  که شوند درحالي مي کند، ناخشنود  آنها اهانت  فرستاده  به  دهند و اگر کسي مي

  كند كه مي  پردازي  دروغ  زبانشان و»دارند  روا مي  اهانت  سبحان  خدای  فرستادگان

  ظنشان  به  ـ که  نیک  خصلت  پندارند که مي  دروغ  یعني: به « است  ايشان  از آن  نيكويي

  آتش  كه  نيست  شكي»  است  ایشان  بهشت، از آن  نیک  ـ یا پاداش  اوالد ذکور است

  و آنان»اند  پنداشته  که  آنچه  نه  آنهاست  شایسته  که  چیزی  است  و این « است  آنان  براي

  در معني  شوند. قتاده مي  رها و فراموش  دوزخ یعني: آنها در «رها شدگانند  راه  در اين

  شتاب  آن  به  پيشتازند و در وارد شدن  دوزخ  آتش  سوي آنها به»گوید:  ( مي )مفرطون

 «.كنند مي

 

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

 ی  ی  
 پس  از تو فرستاديم  پيش  هاي امت  سوي را به  همانا پيامبران  خدا كه  سوگند به»

 و استهزا را  مانند کفر و تكذیب « آراست  را برايشان  شان»پلید  « كردارهاي  شيطان 

 و  حاضر نیز قرین  در حال  یعني: شیطان « است  كافران  همو يار اين  امروز هم  پس»

یار و  نیز  و در دوزخ  در روز قیامت  شیطان  که  است  قولي: مراد این . به است  مدمشانه

  ايشانو بر»! بخواهند!  را دارد، باید از او یاری  دادن  یاری  اگر یارای  . پس است  یاورشان

 . در روز قیامت « است  دردناك  عذابي

 

    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت
را   آنچه  آنان  براي  كني  بيان  كه اين  مگر براي   نكرديم  را بر تو نازل  كتاب  و ما اين»

  كتاب  و آن»  شرعي  از توحید، معاد و سایر عقاید و احكام «اند كرده  اختالف  آن در

  نو مضامی ‡پیامبران  لذا پیامهای  سبحان  خدای  به «آورند مي  ايمان  كه  قومي  براي

 «. است  رهنمود و رحمتي»کنند  مي  را تصدیق  آسماني  کتابهای
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
 « ساخت  زنده  آن  از مرگ  را پس  فروفرستاد و با آن، زمين  آبي  و خدا از آسمان»

  ساخت  زنده  گیاهان  دنبود، با رویان  جان و بي  خشک  که را بعد از آن  یعني: زمین

  وحدانیت بر  روشن « است  اي نشانه»  ساختن و زنده  آوردن فرود « در اين  هرآينه»

  كه  گروهي  براي»  و بر مجازاتشان  خلق  بر برانگیختن  وی  و قدرت خداوند

  متضمن  الهي  کالم  را که  ها و اندرزهایي فهمند عبرت را و مي خدا  کالم «شنوند مي

 . است  آن

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
  . عبرت انعام: شتر و گاو و گوسفند است « است  شما عبرتي  براي  ا در انعامو قطع»

  . همچنان از آنهاست  و اطاعتشان  صاحبانشان  آنها برای  کردن  موجود در چهارپایان، رام

شما از   به»است:   آن  متضمن  تعالي  حق  فرموده  این  که  است  در مضموني  عبرت  این

  براي  كه  نوشانيم مي  ناب  و خون، شيري  سرگين  است، از ميان  در شكمهايشان  آنچه

  سهل  شود بلكه نمي  گلوگیر آنان  نوشیدن  و لذیذ زیرا در هنگام « گواراست  نوشندگان

شود. فرث:  مند مي بهره  از آن  و نوشنده  بوده  آسان  آن  رود و هضم و گوارا فرو مي

  فرث  آن  رود به  بیرون  از شكمبه  آید و چون فرود مي  شكمبه  به  که  است  ای فضله

  خون  آن  و بر باالی  نوشید، سرگین شما مي  که  در زیر شیر نابي  گویند. یعني نمي

  دو مجری  این  در میان  سرگین و پلیدی  نخو  از سرخي  شده  تصفیه  قراردارد و شیر ناب

 اند. بوده  آمیخته  هم  جا به در یک  همه  و شیر و سرگین  خون  که بعد از آن  است  جاری

  اللهم» خورد، باید بگوید:  از شما غذایي  یكي  هرگاه»است:   آمده  شریف  در حدیث

بهتر   غذایي و ما را به   بنه  برکت  در آن ما  : بارخدایا! برایطعمنا خريا منهأو  لنا فيه  بارك

: وزدنا منه  لنا فيه  بارك  اللهمنوشد، باید بگوید:  شیر مي  . اما چون کن  اطعام  از آن

جز   چیز دیگری  زیرا هیچ  فزونتر بخش  و ما را از آن  بنه  برکت  ما در آن  برای بارخدایا!

 ».گیرد ا نمير  نوشیدني  جای  غذا و هم  جای  شیر، هم
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  عملیه  از چگونگي  آیه  زیرا این  است  نهفته  علمي  بزرگ  معجزه  کریمه  آیه  در این

بعد از  بشر  گوید که مي  سخن  ای علمي  دقت  با چنان  حیوانات  شیر در پستان  تشكیل

 . است  یافته  توفیق  آن  شناخت  به  قرآن  از نزول  چند قرن  گذشت

 

 چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 خود  آور براي مستي  انگور شرابي  خرما و درختان  درختان  هاي از ميوه»نیز  «و»

 «گيريد مي نيكو  روزي  و از آن»آورد  مي  مستي  که  است  سكر: شرابي «گيريد مي

خرما، شیره،  آید؛ مانند مي بر  دو درخت  از این  که  است  چیزهایي  نیكو؛ تمام  روزی

در  «كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي  قطعا در اين»ها  و دیگر فرآورده  کشمش، سرکه

 . وی  بر وجود و یگانگي  روشن « است  اي نشانه»پروردگار   تكویني  آیات

  که  است  ای آیه  اولین  بود و این  شراب  از تحریم  قبل  آیه  این  نزول  که  شویم یادآور مي

 صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  کند. در حدیث یاد مي  شراب  آور بودن از مستي
  چیني  مقدمه  شراب  تحریم  برای  همانا پروردگارتان»فرمودند:   آیه  این  نزول  در هنگام

خداوند   که  است  نهفته  ظریف  اشاره  در این  آیه  این  چیني  اند: مقدمه علما گفته». کند مي

  این  . پس تغایر است  مقتضي  عطف و  کرده  عطف  شراب  نیكو را به  رزق  در آن  متعال

 . نیكو نیست  از رزق  شراب  کند که مي  امر داللت  خود بر این  عطف

 

 ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
 . است  غریزی  وحي، الهام  ز اینمراد ا «كرد  وحي  زنبور عسل  و پروردگار تو به»

بشر از   عقالی  را که  آسایي شگفت  کرد و اعمال  الهام  زنبور عسل  یعني: پروردگار تو به

  نظام  از چنان  زنبور عسل  قرار داد زیرا زندگي  آن  و غریزه  عاجزند، در طبع  آن

و   شگفتي  شر را بهب  که  برخوردار است  آوری  و حیرت  دقیق  و تعاوني  اجتماعي

  به ! اند.آری و دفترها انباشته  کتابها نوشته  باره  در این  تا بدانجا که  است  واداشته  اعجاب

از  «كنند بنا مي  مردم  و از آنچه  از كوهها و از درختان  كه»؛  کردیم  الهام  زنبور عسل

کوهها،   های : در روزنهیعني «ها بساز خود خانه  براي»  مصنوعات  و غیره  و چوب  گل
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  و غیره  و چوب از دیوار  آدم  فرزندان  که  و در ساختمانهایي  درختان  در جوف

  ( اکثرا در آن )یعرشون خود بساز. تعبیر  و همساز با طبع  موافق  هایي سازند، خانه مي

 شوند. مي  ساخته  از چوب  رود که کار مي به  بناهایي

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    گ  ڳ          ڳ  ڳ    

 ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  
  راههاي  گاه بخور آن»ها  و گل «ها ميوه  از همه»  که  کردیم  الهام  زنبور عسل  به « سپس»

  داده  وآموزش  تو شناسانده  به  پروردگارت  را که  یعني: راههایي «را برو  پروردگارت

  پروردگارت  راههای در  ای خورده  را که  بپوی، یا آنچه  درختان  و جوفدر کوهها   است

ما ـ   مثال بي  قدرت  ـ به  مجاری  در آن  هایت خوردني  ـ بریز که  ای مجاری  در آن  ـ یعني

ها را خوردی،  دور میوه  مكانهایي در  که  گاه شود. یا آن مي  تبدیل  عسل  به  از شیره

و   باز گشته  پروردگارت  راههای  به  که شو، درحالي  روان  ات آشیانه و  خانه  سوی به

 « شده  رام»  پیمایي مي  شده  طور رهبری آنها را به  بلكه  کني نمي  راهها را گم  هرگز آن

  در آنها برایت  رفتن  که آن برو، بي  وفرمانبردارانه  شده  رام  پروردگارت  راههای  یعني: به

 .دشوار باشد

  کیلومتر راه دو و  خود تا بیست  غذای  تأمین  برای  زنبور عسل  اند: گاهي گفته  دانشمندان

 گردد. خود برمي  آشیانه  به  کند، یكراست  را گم  راه  که آن بي  پیماید، سپس مي

  گوناگون  رنگهاي  به»  است  مراد از آن: عسل  که « آن، شرابي  شكم  از درون  گاه آن»

در »  آبي  زرد ونوعي  قرمز، نوعي  سفید است، نوعي  از عسل  نوعي  پس «آيد مي  بيرون

  از امراض  بعضي  به  شفا مخصوص  اند: این گفته  جمعي « است  شفايي  مردم  براي  آن

دو »است:   آمده  شریف  شد. درحدیث  بیان  نكره  صیغه  به» شفاء»  روی  از این  است، هم

  شیمیایي  عصر جدید از ترکیب  اطبای». را  و قرآن  گیرید، عسل  زمشفا را بر خود ال

اند  یافته  دست  آوری اعجاب  نتایج  به باشد، مي  از گلوکز، لیفیلوز و آب  مرکب  که  عسل

  عضوی، شفای  از امراض  سمي، ضد تسمم از مواد  را مغذی، مقوی، ضد تسمم  و آن
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زنبور «  در اين  گمان بي» 1دانند مي  حاد کلیوی  لتهاباتا و  مخ  قلب، احتقان  بیماریهای

را در امر   و افكارشان «كنند تفكر مي  كه  مردمي  براي»  انگیز آن شگفت و دنیای  عسل

 اي نشانه»اندازند  کار مي  به  وی  مخلوقات  و عجایب  سبحان  خدای  درصنع  نگرش

  ترین دقیق ترین، آورترین، پیچیده ، حیرتترین از شگفت  زنبور عسل  زیرا زندگي « است 

و   کنند، عادت نمي تفكر  که  اما کساني  است  مخلوقات  زندگي  اشكال  ترین و محكم

 سازد. مي  کورشان  نشانه  این  موجودات، از دیدن  این  دیدن  آنها به  گرفتن الفت

 

 ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      
 «ميراند مي باز شما را»یاد آورید  را بر خود به  نعمت  این  پس «و خدا شما را آفريد»

  دوره  خوارترين از شما تا  و بعضي»بشناسید   میراننده  کننده  زنده  وصف  او را به  پس

و   فرتوتي  هب از اثر کبر سن  انسان  که  است  هنگامي  و آن «شود مي  عمر بازگردانده

  قرآن  هر کس» گوید: مي  گردد. عكرمه تمیز مي بي  کودکي  منزله رسد و به مي  خرفتي

  امری  حاالت  در همه خرفتي،  سن  که  است  گفتني». رسد اینجا نمي  به  بخواند، کارش

کند،  مي  فرق  و غیره  اقتصادی شرایط اجتماعي،  و نظر به  نیست  و یكنواخت  یكسان

  هفتاد و پنج  عمر، سن  خوارترین» فرمود:  که  است  شده  روایت  چند از عليهر

  روی  در زندگي  برایش  چیزها که  بسیاری « دانستن از  پس  كه  چندان»».  است  سالگي

  به  شریف  در حدیث  جهت  کم، از این  بسیار و نه  نه «داند نمي  چيزي»بود، دیگر   داده

عوذ أ»کردند:  دعا مي  چنین صخدا   رسول  که  است  آمده  انس زا  بخاری  روایت

املحيا  وفتنة الدجال القرب وفتنة العمر وعذاب رذلأو واهلرم والکسل البخل من بك

قبر،   عمر، عذاب  و خوارترین  از بخل، تنبلي، فرتوتي  برم مي  تو پناه  به خدایا! :واملامت

های  حكمت  به  داناست « تواناست  قطعا خدا داناي»».  و مرگ  ندگيز  و فتنه دجال   فتنه

                                                 
  وکافي شافي  بحثي  ( صفحه16، در ) حیاتي  ماده  و فواید این  ، زنبور آن عسل  درباره  سعید حوی  عالمه 1

 . ـ قاهره  ، دارالسالم سوم  ، طبع1965/6  ؛ تفسیر االساس دارد. نگاه
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 فنا،  حال  به  زندگي  لمال، یا از حا  خوارترین  به  حال  از کاملترین  انسان  برگرداندن 

 بخواهد.  که  گونه  بخواهد، آن  که  آنچه  بر تبدیل  تواناست

ېئ    ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 ىئ  ىئ  ىئی  ی   ی  ی  جئ  
 را  : روزی یعني « است  داده  ديگر برتري  بر بعضي  از شما را در روزي  و خدا بعضي»

 قوت  که  گردانیده  تنگ  دیگر چنان  و بر برخي  گشاد و فراخ  از بندگانش  بر برخي

را  یكي  و آن  هگردانید  را مالک  یكي  این  یابد پس روز خود را نمي  و طعمه  الیموت 

 . است  وی  بالغه  از حكمت  و این  مملوك

در   دادن  برتری» گوید: امر مي  این  پیرامون»  القرآن  ظالل  في»در تفسیر   شهید سید قطب

  ممكن  گاهي  پس  است  الهي  سنت  تابع  و علل  اسباب  این  دارد که  و عللي  رزق، اسباب

محدود و   روزی  در کسب  موهبتش اما  خرد بوده  مند و اهلمتفكر، دانش  انسان  که  است

بر   . گاهي است  دیگری  مواهب  دیگر دارای  او در میدانهای  که  روی  باشد، از آن  اندك

  این  یابد اما بدانید که مي  دست  گسترده  و ثروتي  مال  به  و نادان  کودن  انسان  یک  عكس

اگر   است  لوحانه ساده  . پس برخوردار است  ، ازموهبت صبعد خا  ا در اینقطع  انسان

  ندارد. البته  ارتباطي  و استعداد انسان  توانمندی  ، به وروزی  رزق  وسعت  که  بپنداریم

هرحال،   . به است  سبحان  خدای  از جانب  در رزق، ابتالیي  وتنگي  گشایش  هم  گاهي

و دارایي، در سایر   در مال  بر تفاوت  عالوه  که  است  بالغه  های حكمت همین  براساس

در هوش، زیبایي،   ؛ مانند تفاوت است  شده  قرار داده  انسانها نیز تفاوتهایي  ابعاد زندگي

 به  سبحان  است: خدای  این  آیه  معني  قولي به...».  زیبا و غیره  اسم  سالمتي، داشتن خرد،

  كساني پس»اش:  فرموده  این  دلیل است، به  داده  روزی  نبهتر از بردگانشا  بردگان  مالكان 

 یعني:« خود نيستند  خود بر مملوكان  روزي  شدند، بازگرداننده  داده  فزوني  كه

«  آنان  تا همه»دهند  خود نمي  بردگان  خود را به  و دارایي  اموال، مال  و مالكان  صاحبان

  ای  پس «باشند برابر»  و دارایي  و مال  ني: در روزییع « در آن»  و مملوکان  یعني: مالكان

کنید،  مي  وآنها را پرستش  برابر قرار داده  شرکایي  را با من  بندگانم  شما چگونه ! مشرکان
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خداوند   آيا نعمت  پس»گردانید؟  نمي خویش   مال را شریک   خود بردگانتان  که درحالي

 وی؟!  به  آوردن  شرك با «ورزند را انكار مي

 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   

 ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
گیرید  مي  و الفت  انس  با آنان  که «آفريد  همسراني  خودتان  شما از جنس  و خدا براي»

شما و   میان  ومحبت  و الفت  انس  شدند، آن مي  دیگر آفریده  از نوعي  و اگر همسرانتان

  شما از زنانتان  و براي»  بر شماست  تعالي  حق  از رحمت  این  شد. پس رقرار نميب  آنان

  قولي: حفده فرزندانند. به  فرزندان  حفده: نوادگان، یعني «آفريد  اي و حفده  فرزندان

  از آنها به  که «داد  ها روزي پاكيزه و شما را از»کنند  پدر را مي  خدمت  اند که فرزنداني

مراد از  «آورند مي  ايمان  باطل  به»  بازهم «آيا»برید  مي  خورید و لذت مي  تمام  گوارایي

خدا   نعمت  و به»رسانند  مي  و زیان  نفع  که  است  بتانشان  درباره  آنان  عقیده  باطل: این

  و نعمت  او را در بخشندگي  یگانگي  داده  نسبت  غیر وی  را به  و آن «ورزند كفر مي

 گذارند؟. نمي  ارج

 

 ٱٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀٺ  ٺ  ٺ  
  مالك  وجه  هيچ  به  پرستند كه مي»را   یعني: معبوداتي «را  خداوند چيزهايي  جاي و به»

را   روزی  آن  که در این «ندارند  نيستند و توانايي  از آسمانها و زمين  آنان  دادن  روزي

  تواني شعور و  از جماداتند و هیچ  معبودات  کنند زیرا این  تصرف  و در آن  گشته  مالک

  پرستش مورد  که  است  آن  الیق  باشد، چگونه  بیچاره  گونه  این  که  کسي  ندارند. پس

 قرار گیرد؟.
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
  های بافي فلسفه با خود را  پرستش  این  سبحان  غیر خدای  پرستشگران  و از آنجا که

خدا   براي  پس»فرمود:   سبحان  زنند، خدای مي  مثل  باره  و در این  کرده  توجیه  اساس بي

  و مانندی  و مثل  است  یگانه قرار ندهید زیرا او  و مانندی  او مثل  یعني: برای «نزنيد  مثل

 ندارد.

مستقیما  از ما  یكي  که  است  از آنتر  بزرگتر و بلندمرتبه  عالم  گفتند: خدای مي  مشرکان

  قرب  وسیله را آنها  جسته  توسل  و ستارگان  بتان  به  روی نماید، از این  او را پرستش

  خدمت  بزرگان به  مرتبه و پایین  زیردست  مردم  که شناختند چنان مي  تعالي  حق  خود به

داند و شما  مي خداوند  هرآينه» پردازند مي  شاه  خدمت  به  بزرگان  کنند و باز آن مي

 شوید. مي  قائل همتا  برایش  تان ندارد اما شما با جهل  همتایي  داند که او مي« دانيد نمي

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

 ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  
است:   این  اول  زند؛ مثل مي  دو مثل  شان شرك  رد و ابطال  برای خداوند  سپس

را  آن  که «ندارد  قدرت  كاري  بر هيچ  كه  مملوك  اي برده  زند بين مي  خداوند مثلي»

 وي  به  خويش  از سوي  كه  كسي  و بين»  نیست  هم  چیزی  مالک  دهد بنابراین  انجام

  که  هرگونه  و هم  است  والام  مالک  هم  که  از آزادگاني « ايم نيكو بخشيده  روزي 

 در «كند مي  خرج  روزي  او از آن  پس»کند  مي  تصرف  خویش  باشد در اموال  خواسته

  خواسته  که  یعني: در هر وقتي «و آشكارا  پنهان»  امور پسندیده  خیر و انواع  راههای

  و این  برده  شخص  ا آنیعني: آی «دو برابرند؟  آيا اين»خود   اختیار و اراده  باشد، با تمام

برابرند؟ مسلما برابر  و  است، یكسان  موصوف  ذکر شده  اوصاف  به  آزاد که  شخص

  مالک  که  جامدی  دهنده، با بتان روزی  پروردگار آفریننده  بدانید که  همچنین  نیستند. پس

  همه « الحمد هلل»  باشند، برابر نیست مي  موجودات  و عاجزترین  و زیاني نبوده  نفع  هیچ

  این «دانند نمي  بيشترشان  بلكه»  در برابر کماالتش ؛ خداست  ها مخصوص سپاس
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را   منعمي  و تا آن  اوست  شایسته  پرستش  بپرستند که را  ذاتي  را تا فقط آن  حقیقت

 . است  کرده  ارزاني  بزرگي  های نعمت  آنان  به  بشناسند که

 

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

 ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
 قبلي  از مثل  که  بتان  خود و برای  برای «زند ديگر مي  و خدا مثلي»دوم:   اما مثل

 ابكم: ازسخن « است  از آنها گنگ  يكي  هستند كه دو مرد»  روشنتر و آشكارتر است 

  سخن  بریده بریده  که  است  کسي  قولي: ابكم . به است  و ناتوان  دهکامال درمان  گفتن 

  به «آيد از او برنمي  كاري  و هيچ»  نیست  گفتن  سخن  قادر به  خوبي  گوید و به مي

 « خويش  سرپرست بر  و او سربار است»  و بیان  بر نطق  قدرتش  و عدم  فهم  عدم  سبب

  فرستد، هيچ مي او را  هر جا كه»  است  خویش  و نزدیكان  سرپرست  و بار دوش

و   عاجز است  و کارکرد نیكي  تصرف  زیرا او از هرگونه «آورد نمي  همراه  به  خيري

با »دارد   که  اوصافي  با این « شخص  آيا اين»وجود ندارد   هم  گفتن  سخن  امكان  برایش

 «و او خود»  است  سالم و حواسي  هوش  و دارای «دهد مي  فرمان  عدل  به  كه  كسي

نیكو   و روشي  و پایدار و بر سیرت  مستقیم  یعني: بر دین « است  راست  بر راه»ا شخص

  خدای  میان  برابری  نیز، امتناع مثل   از این  . هدف قطعا برابر نیست« ؟ برابر است»  است

  خدای  یکآنها را شر  مشرکان  هک است   اختیار و ناتواني زبان، بي بي  بتان  و میان  سبحان

 دهند. قرار مي  سبحان

 

ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
دیگر   کس  و هیچ  اوست  یعني: مختص « خداست  از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم»

  است « قيامت كار»  اوست  به  ختصم  که  از امور غیبي «و»ندارد   مشارکت  با او در آن

  يانزديكتر از آن  زدن  برهم  چشم  جز مانند يك»  اش برپایي  و سرعت  در نزدیكي  که
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 . یعني: کار برپا قیامت  بر آوردن  تعالي  حق  قدرت  سرعت  وصف  است  این  پس « نيست

  جز مانند یک  زیچی  تعالي  حق خود، در پیشگاه  و سهولت  در سرعت  قیامت  ساختن

چیز بگوید:   یک  به  که  همین  تعالي  زیراحق  نیست  کمتر از آن  و حتي  زدن  برهم  چشم

 « تواناست  خدا بر هر چيزي  گمان بي»شود  مي موجود  درنگ چیز بي  ، آن»موجود شو»

 . اوست  های توانایي از جمله  قیامت  سریع  کردن و برپا

 گردد: بر مي  تعالي  حق  های نعمت  برشمردن  به امجدد  آیات  سیاق  سپس

 

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  

 ۆئ  ۆئ   ۈئ  
  کودکان یعني: «دانستيد چيز نمي هيچ  كه ـ درحالي  مادرانتان  و خدا شما را از شكم»

چشمها و  و  شما گوش  آورد و براي  بيرون»نداشتید   چیز علم  هیچ  به  بودید که  ناداني

  مادرانتان  شكمهای از  آمدن  بیرون  در هنگام  را که  آنها علمي  وسیله تا به« داد دلها قرار

  است  این  و شكر آنها به «كنيد شكر  باشد كه»نمایید   آورید و حاصل  دست نداشتید، به

و   است  شده  ریدهآف  آن  برای  اندازید که کار به  چیزی  را در همان  و ابزاری  هر حاسه  که

او را   دارید و شكر و سپاس مي  را پاس  عزوجل  خدای  های نعمت  که  است  راه  از این

 آورید. جا مي به

 

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     

 خب  مب   
 بالها و سایر  وسیله به  که  پرندگاني «اند؟  ننگريسته  شده رام  پرندگان  سوي آيا به»

اند،  شده  ساخته  پرواز رام  است، برای  آفریده  برایشان خداوند  که  الزمي  اسباب

خود را باز   بالهای  آنها که  امر به  این  نمودن  هوا، الهام  قوام  نازکي  چون  و اسبابي  وسایل

شنا   در آب  ندهشناکن  که همچنان  پرواز پس  برای  الزم  کنند و دیگر خصوصیات  و بسته

  را نگاه  آنان»کنند  شنا مي باال  سمت  آزاد به  در هوای « آسمان  در فضاي»کند، آنها  مي
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  اجسام  زیرا سنگیني  خویش  مثال بي  قدرت  به «جز خداوند»در فضا  «دارد نمي

، چرا باشند مي  زمین  به سقوط آنها  مقتضي  اند که هوا، دو عاملي  قوام  و رقت  پرندگان

  چیزی  خود به  پای  از پایین  اند و نه آویخته  ای رشته  سر خود به  از باالی  نه  پرندگان  که

  که « هاست نشانه»پروردگار   صنع از  نمونه « در اين  هرآينه»سقوط نكنند   اند که متكي

 « گروهي  براي»ها  نشانه  کند اما این مي داللت  وی  و قدرت  سبحان  خدای  بر وحدانیت

 ‡پیامبرانش  که  وی  های شریعت  و به  سبحان  خدای  به «آورند مي  ايمان  كه»  است
 اند. آورده

 

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  
یابید  مي  آرامشدر آنها   که «پديد آورد  آرامش  مايه  هايتان شما از خانه  و خدا براي»

خاطر   و امنیت  و راحتي  سكون  به  و خستگي  و رنج  از حرکت  و جسمتان  و روح

  های عبارتند ازخانه  که« نهاد  هايي خانه  چهارپايان  شما از پوست  و براي»پیوندد  مي

  ملیعني: ح« يابيد مي  آنها را سبك  كه»ها  ها و قبه و مسافران، مانند خیمه  چادرنشینان

  برای  ظعن: سیر وسفر صحرانشینان « شدنتان در روز جابجا»  است  آنها بر شما سبک

 «و»  دیگر است  موضعي  به  از موضعي  جاشدن و جابه  و چراگاه  و گیاه  آب  جستجوی

بر پا   سادگي  را مجددا به ها خیمه  آن  که « تان روز اقامت»یابید  مي  آنها را سبک

گوسفند   از آن  پشم «داد قرار  آنها اثاثيه  پشمها و كركها و موهايو از »دارید  مي

  که  فرشي  خانه، چون  از متاع  است  بز. اثاثیه: عبارت  شتر و مو از آن  از آن  است، کرك

تا »؛  اثاثیه  این از  گیریتان شود. و بهره مي  آراسته  ها بدان شود و خانه گسترده مي  در منازل

سازید. یا   را از آنها برآورده  نیاز خویش  که  است  هنگام  تا آن  است، یعني » معين  وقتي

 شوند و از کار بیفتند.  کهنه  که  است  زمان  تا آن
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     چ   چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ

 ڎ  
  چون  یعني: اشیایي «رها پديد آوردسا سود شما سايه  آفريده، به  و خدا از آنچه»

و از » برید مي  آنها پناه  سایه  خورشید به  از گرمای  ها را پدید آورد که و سقف  درختان

کثیر  ابن مانید. مي  در امان  بدانها از باران  که « شما غارها پديد آورده  كوهها براي

  و براي»  است تر تر و عام دقیق  معني  این  نموده، که  ها معني دژها و قلعه  را به»  أکنان»

از پشم،   شده  دیگرساخته  های و جامه  عبارتند از: پیراهن  که « ساخت  پوشهايي شما تن

ا از ازسرما. مخصوص  و همچنین «كند شما را از گرما حفظ مي  كه»  و غیره  پنبه، کتان

  ذکر دیگری، چرا که از  ضدین از  ذکر یكي  اکتفا به  سبب  از سرما، به  گرما یاد شد نه

  الزم  ذکر آن  شود پس نمي  آن  متوجه  گاهي  انسان  که  است  گرما امری  از زیان  داری نگه

کریمه فقط در   آیه  باشد که  این  سبب  ذکر سرما به  عدم  که  است  محتمل  بود. همچنان

شما   برای «و»کند  مي  از گرمامحافظت  که  است  چیزی  آن  به  نهادن  مورد منت

عبارتند از:   که «كند مي  حمايت  جنگتان  شما را از آسيب  كه»آفرید  « پوشهايي تن»

و   آنها خود را از ضرب  وسیله پوشند و به مي  در جنگ  مردم  که  هایي ها و جوشن زره

با  «رداندگ مي  را بر شما تمام  نعمتش  وي  گونه اين» دارند مي  نگه  و تیر دشمن  طعن

  تا باشد كه»ها  از نعمت  اینجا ذکر شد و با غیر آن در  که  هایي نعمت  و اصناف  انواع

  درخور در این  نظر و تأملي  امعان  به  که نهید زیرا کسي  گردن  فرمانش  و به «منقاد شويد

او   روی  در پیش  دیگری  حق، راه  به  نهادن  و گردن  شدن  ها بنگرد، جز مسلمان نعمت

 ماند. نمي  باقي
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 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
 و  بر تو ابالغ  كه  نيست  جز اين»  اسالم  تمام  از پذیرش «شدند  اگر رويگردان  پس»

تو   زیرا خداوند متعال  تو نیست  بر عهده  و جز این، چیز دیگری«  آشكار است  رساندن

 . وادار کني  ایمان  به  شده  یآنها را هر طور  که  نساخته  مكلف  آن را بر

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  
و   فضل  بر آنان  که  است  تعالي  حق  این  دانند که یعني: مي« شناسند خدا را مي  نعمت»

  پرستش با  خود؛ از جمله  وقیحانه  با اعمال «شوند مي  منكر آن  باز هم»اما   نهاده  منت

بر اثر  ها نعمت  که: این  سخن  و بیهوده، مانند این  طلبا  سخنان  و گفتن هللغیر ا

از  ها را نعمت  که: ما این و این  است  شده  ما ارزاني  به  بتان  و میانجیگری  شفاعت

  آورنده فراهم  که   ها را در راهي نعمت  این  هرحال، آنان به ! ایم برده  ارث  به  پدرانمان

  اسپاسیعني: ن« كافرند  شان و بيشترين»گیرند  کار نمي هباشد، ب  پروردگار سبحان  رضای

 منانند.  خدای  های و منكر نعمت

 آمد و از ایشان صخدا   نزد رسول  ای گوید: اعرابي مي  نزول  سبب  مجاهد در بیان

 کردند:  قرائت  وی را بر  آیه  این صخدا   کرد، رسول  سؤال  کار دعوتشان  به  راجع 

 قرار  آرامشي  مایه  هایتان شما از خانه  و خدا برای):   ﴾ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

:   ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿کردند:   . باز قرائت است  چنین ! گفت: آری  داد (، اعرابي

.  است  ! چنین گفت: آری قرار داد (، اعرابي   هایي شما خانه  برای  حیوانات  )و از پوست

 او  گونه این):  ﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  ڍ   ڇ﴿رسیدند به:   که تا این

  آن  هنگام  نهید(. در این  گردن  فرمانش  به  گرداند، باشد که مي  را بر شما تمام  نعمتش

 .  ﴾...ک  ک  ک  ک  گ ﴿شد:   نازل  گردانید پس  روی  اعرابي
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 ڳ  ڳ  ڳ   ڳ              ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
در   که  است  هر امت، پیامبر آن  گواه « را برانگيزيم  گواهي  ر امتياز ه  روز كه  و آن»

  آن دهد و مي  گواهي  کفر و انكار و تكذیب  به  آن  و علیه  و تصدیق  ایمان  به  حقش

کنند   عذرخواهي  که «شود نمي  داده  اجازه  كافران  به  سپس»  است  روز، روز قیامت

دار دنیا   سوی به  شود که نمي  داده  اجازه  آنان  عذری، یا به  دارند و نه  حجتي  زیرا نه

  بازگشت  طلب  عتاب، یعني  طلب «شود مي  كرده  طلب  عتاب  از آنان  و نه»برگردند 

کنید.   را راضي  پروردگارتان  اکنون هم  شود که نمي  گفته  آنان  . یعني: به الهي  مرضیات  به

و   دار تكلیف  نه  دار جزاست  آخرت  شود که نمي  ها مطالبهاز آن  جهت  امر بدان  این

  به  برگشت  راه  که  است مفید  مافات، وقتي  جبران  عذر و درخواست  پذیرش  پس  عمل

 هموار باشد.  سبحان  خدای  رضای

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے   ے  ۓ  
  که  جهنم  عذاب  یعني «را ببينند  عذاب»  و مشرکان  یعني: کافران « پيشگان ستم  و چون»

  قراری و بي  اضطراب  آنان  به  هنگام  اند، در این شده  سزاوار آن  آوردن  شرك  سبب  به

و »  لحظه  یک  حتي  مدت به  عذاب  این «نشود  كرده  سبك  از آنان  پس»دهد  مي  دست

 کنند.  تا توبه« شوند نمي  داده  مهلت

 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ           ٴۇ  ۋ  ۋۅ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
  معبوداني و  یعني: بتان «خود را ببينند  اند، شريكان ورزيده  شرك  كه  كساني  و چون»

  برانگیخته  نیز با مشرکان  باطل  و معبودان  اند زیرا بتان کرده  در دنیا عبادت  را که

 « پرستيديم ما بجز تو مي  ما كه  اينانند شريكان ارا!گويند: پروردگ مي»شوند  مي

  ولي»  است  طلبا و معبودان   بتان  بر گردن  بار گناه  تمام  انداختن  سخن  از این  هدفشان

را   و شیاطین  بتان  آن  عزوجل  یعني: خدای «كنند را رد مي  آنان  سخن  اين  شريكان
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ا شما جد  كه»گویند:  مي آنها  و به  را رد کرده  مشرکان  گرداند و آنها سخن مي  ناطق

  گناه، گناه  افگنید بلكه ما مي  دوش  را تماما به  گناهتان  پندار که  در این «دروغگوييد

  سخنشان  را در این  ومعبودان، مشرکان  بتان  که  است  قولي: مراد این . به خود شماست

  خدای  خود برای  بودن  و شریک  کرده  تكذیب د،ان بوده  سبحان  خدای  شریكان  آنان  که

 ندارد.  شریكي  عزوجل  خدای کنند زیرا مي  را نفي  سبحان

 

 ۇئ  ۆئ    وئ  ۇئ ې   ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ
  تسلیم روز کفار از در  یعني: آن «انقياد را بيفگنند  خداوند پيغام  سوي روز به  و آن»

  وی  عذاب  گردند و به الهي، منقاد مي  و عزت  و جبروت  و در برابر جالل  درآمده

ناروا   به  که  یعني: کساني «شود  گم  كردند از آنان افترا مي  و آنچه»شوند  مي  تسلیم

  برای توانند شوند و لذا نمي و ناپدید مي  گرفتند، گم قرار مي  آنان  مورد پرستش

 بكنند.  کاری  خود هیچ  پرستشگران

 

 پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ
  جمع خدا  از راه  کفر و بازداشتن  میان  را که  کساني  جزای  عزوجل  خدای  سپس

  غیر خود از مردم «و كفر ورزيدند»خود  « كه كساني»فرماید:  و مي  کرده  اند بیان کرده

  ، آنها را به کفر برایشان  آراستن و با «بازداشتند»  است  اسالم  راه  که «خدا  از راه»را نیز 

  ؛ و عذابي کفرشان  سبب  به  عذابي « افزاييم مي  بر عذابشان  عذابي»کفر وادار ساختند 

  سبب به  که  عذابي  بر آن  لذا افزون  حق  پیروی از  بازداشتنشان  سبب  به  دیگر هم

فساد   كه آن  ببس  به»شوند  مي  دیگری  سزاوار عذاب بودند،  آن  خود مستحق  گمراهي

 کشانیدند. مي  بیراهه  به  حق  از راه را  یعني: دیگران «كردند مي

وفریاد   فغان  به  آن  گرمای  از جوشش  چون  دوزخ  اهل»است:   آمده  شریف  در حدیث

رسند،  مي  آن  به  چون  برند پس مي  پناه  دوزخ  از آتش  عمق کم  محلي  آیند، به در مي

  شتراني  گویي  که  هایي بزرگند و افعي  استراني  گویي  آیند که مي  سراغشان  به  عقربهایي

 ». عذابشان  فزوني  معني  است  زنند و این مي  آنها را نیش  و درازگردنند پس  قوی
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
یعني: از  « ازخودشان»  یعني: پیامبری « گواهي  در هر امتي  را كه  يروز»یادآور   به «و»

  بر اينان  و تو را هم»  معذرت  و قطع  حجت  اتمام  برای « برانگيزيم  آنان بر»  جنسشان

  امتت  نفع  است: به  این  معني  قولي . به دهي  گواهي  شان یا علیه  بر له  که « آوريم  گواه

و بر »  نیز گذشت» 11نساء/» و» 111 بقره/»  های در سوره  آیه  . نظیر این دهي مي  گواهي

  همه  برای  یعني: قرآن « فرود آورديم هر چيز  براي  تبياني»را   یعني: قرآن «را  تو كتاب

 صما   از رسول  اید که شده  دستور داده  و در آن  است  روشنگری  و دنیایتان  امور دین
 کنید.  کند، پیروی مي  بالغا  که  در احكامي

  خدای همانا»فرمود:   اند که کرده  روایت مسعود از ابن  حاتم ابي جریر و ابن ابن

  که  آنچه ما از  و دانش  علم  ولي  فرموده  چیز نازل  را روشنگر همه  کتاب  این  عزوجل

  از قضایای  ای قضیه  یچه  بنابراین، در اسالم».  است  شده، کوتاه  تبیین  ما در قرآن  برای

  برای  قرآن « است  رهنمودي و»  است  فروگزار نشده  مورد نیاز انسان  و اجتماعي  فردی

  ا نهمخصوص « مسلمانان  براي  است  و بشارتي»  آنان  برای  است « و رحمتي»  بندگان

 .برند مي  کافي  بهره  از قرآن  مسلمانانند که  زیرا این  آنانغیر   برای

 

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

 ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
  که  است  روی و میانه  عدل: انصاف «كند امر مي  و احسان  عدل  در حقيقت، خدا به»

هر   ـ شامل  است  گفته  عطیه ابن  که دارد و ـ چنان افراط و تفریط قرار  دو طرف  در میان

و   ستم  امانات، ترك  ادای در  با مردم  اید، احكام، معاملهاز عق  شود؛ اعم مي  امر واجبي

  به  و نیكي  از تفضل  است  عبارت . اما احسان: و انصاف  دادگری  شیوه  گرفتن  در پیش

و   نافله  عبادات  دادن  نافله، انجام  صدقه  دادن  ؛ چون نیست  واجب  که  در آنچه  دیگران

ـ   در عبادت  . احسان نگردانیده  فرض  انسان بر  عزوجل  خدای  که  نیكي  دیگر اعمال



9398 

  که  است  از آن  عبارت»ـ   است  آمده عمر  روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان

بیني، او  زیرا اگر تو او را نمي  بیني او را مي  گویي  که کني  عبادت  گونه را آن خداوند

  نسبت به  که  است  کسي  به  احسان، احسان  نوع  نبهتری و  برترین  البته». بیند تو را مي

  به»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث کند زیرا در مي  بدی  انسان

 ». گردی  راستین  تا مسلماني  کن  احسان کرده،  تو بدی  به  که  کسي

  را که  آنچه و نزدیكان، « خويشاوندان  به  بخشش»  کند به شما را امر مي  تعالي  حق «و»

كند  مي  و نهي» شود نیز مي  رحم  صله  شامل  معني  و این  است  محسوس  بدان  نیازشان

از گفتار   باشد ـ اعم  و قبیح  بسیار زشت  که  است  از خصلتي  فحشاء: عبارت «از فحشاء

  منكر: چیزی «رمنك»از  کند مي  شما را منع «و»  ـ مانند زنا و بخل  یا کردار ناشایست

  شامل  معني  این  است، که  کرده  نهي  و از آن  را ناپسند شمرده  آن  شریف  شرع  که  است

و   از کبر، ستم  است  بغي: عبارت « بغي» کند از مي  شما را منع «و»شود  مي  گناهان  تمام

و   بغي  چون  گناهي  هیچ»است:   آمده  شریف  . درحدیث بر مردم  یا معنوی  تجاوز مادی

  را در دنیا برای  مجازاتش خداوند  که  نیست  آن  سزاوارتر به  رحم  صله  قطع

شما   به»». کند مي  ذخیره  در آخرت  برایش  که  آنچه  همراه بفرستد، به  شتابان  صاحبش

پند   هباشد ك»  است  کرده  بیان  از اوامر و نواهي  آیه  این در  که  با آنچه «دهد اندرز مي

 اندرزها.  از این «گيريد

خیر  [ مفاهیم]  برای خداوند  در کتاب  آیه  ترین جامع  آیه  این»گوید:  مي مسعود ابن

از   بسیاری  آوردن  اسالم  کریمه، سبب  آیه  همین  که  شویم یادآور مي».  و شر است

 بود.  جمله  از آن  مظعون بن عثمان  گردید که  عرب  عقالی

 

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

 ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
 هر عهد و  معني، شامل  این« عهد خدا وفا كنيد  بستيد، به  با خدا پيمان  و چون»

  سبب  در بیان  . بریده و غیره  با خلیفه  بندد، مانند عهد بیعت مي  انسان  که  است  پیماني

خود را  و سوگندهاي»شد.   نازل صخدا  با رسول  بیعت  درباره  یهآ  گوید: این مي  نزول
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میثاقها را بعد  پیمانها و  مربوط به  یعني: سوگندهای «آنها نشكنيد  از استوار كردن  پس

  خود كفيل خدا را بر  كه آن  حال»آنها نشكنید   و استوار نمودن  از مؤکد ساختن

را بر خود  است: او  این  معني  قولي  اید. به  گرفته  یعني: او را بر خود گواه «ايد گرفته

  آن  قبال شما را در  پس « است  كنيد، آگاه مي  خدا از آنچه  گمان بي»اید   گرفته  ضامن

 دهد. جزا مي

 

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

ې         ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ        

 ې  ې   
 «را خود  رشته  نباشيد كه  زني  مانند آن»پیمانها   سوگندها و گسستن  در شكستن «و»

  و به  استوارساختن از  یعني: پس « آن  بافتن  از محكم  پس»بود   بافته  را که  یعني: آنچه

گر سوگندها و یعني: ا « گسست  از هم  يكي  يكي»  شده  بافته  پارچه  آن  رساندن  انجام

را   آن  بافت، سپس مي  را محكم  ای تكه  هستید که  زني  را بشكنید، همانند آن  پیمانهایتان

  نزول  سبب  کثیر در بیان گرداند. ابن بر مي  آن  اول  حال  و به  گسست مي  از هم  رشته رشته

باز   را از هم  بافت، آن را مي  ای رشته  چون  بود که  و ابله  احمق  زني  در مكه»گوید:  مي

خود   تا سوگندهاي»».  گسست مي  را از هم  و باز آن  رشت رامي  کرد و دیگر بار آن مي

 « كه»  است  و دغلي  دخل: نیرنگ، فریب، تقلب «سازيد  تقلب  خود وسيله  را در ميان

از نظر تعداد  «ترند افزون  از گروهي  گروهي»  که  است  این  خیال  به  و دغل  نیرنگ  این

بیشتر باشند   و منال  از شما در تعداد و مال  ـ وقتي  مردم  یعني: شما برای . و منال  و مال

  غدر و خیانت  امكان  بر آنان  چون  کنند ولي  شما اطمینان  خورید تا به مي ـ سوگند

 کنید. غدر مي  آنان  یافتید، به

  کثرت کفار و  کثرت  به  شدن  فریفته  سبب  به کفر  به  از بازگشتن  کریمه، نهي  آیه  هدف

تعداد   بسیاری  مبادا به  که از این  مؤمنان  به  است  هشداری  قولي: این  . به است  اموالشان

کنند.   نقض صخدا   رسول خود را با  و بیعت  شده  فریفته  اموالشان  و فراواني  قریش

دیگر را از   گروهي  بستند اما چون مي  پیمان  خویش  با حلیفان  اعراب»گوید:  مجاهد مي
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نیرومندتر   گروه  و با این  را شكسته  پیمان  دیدند، آن افزونتر و نیرومندتر مي  آنان

  آن  خدا شما را به  كه  نيست  جز اين» ».شدند  کار منع  شدند لذا از این مي  پیمان هم

زنید، یا  مي  وفا چنگ  ریسمان  آیا به  که ندک مي  یعني: شما را امتحان« آزمايد مي  افزوني

  براي  و البته»شكنید  را مي  تان عهد و بیعت  شده  فریفته  و شمار دیگران  مال  فزوني  به

روز،   در آن  پس «كند مي  كرديد، بيان مي  اختالف  را در آن  آنچه  شما در روز قيامت

مقابل،   برد و در جانب را باال مي  باوران حق  درجات و  ساخته  را نمایان  حق خداوند

آنها فرود  سزاوار آنند بر  را که  عذابي  کرده  و عریان  را نمایان  پرستان و باطل  باطل

 آورد. مي

 

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

 ېئ  ىئ   
  سرشت  مقتضای  به  که «داد واحد قرار مي  خواست، قطعا شما را امتي و اگر خدا مي»

سر   تمام  با وفاق  و همه  و انقیاد قرار گرفته  بر مدار طاعت  و غریزه، همانند فرشتگان

  حكمت « ولي» بودید مي  و همداستان  متفق  و حقیقت  داشتید و بر حق مي  راه  در این

  سنت  این  ساسلذا بر ا مختار بگذارد  اعتقاد و عمل  اقتضا کرد تا شما را در عرصه  الهي

  را که  هرکه خداوند یعني: «كند مي  را بخواهد گمراه  هر كه»  که  است  و حكمت

کند و او را  مي  کند، گمراه مي  را انتخاب  گمراهي  او آزادانه  که  رفته  بر آن  وی  ازلي  علم

  است  نآنا  درباره  وی  سوی از  عادالنه  حكمي  گرداند و این مقدار مي خوار و بي

و »پندارند  مي  و ساده  را سهل  وسوگندشكني  شكني بر اثر گمراهي، پیمان  بنابراین، آنان

  بر آن  وی  ازلي  علم  را که  هر که خداوند یعني: «كند مي  را بخواهد هدايت  هر كه

از   فضلي  نعنوا ـ به  هدایت  راه  به  دادنش  با توفیق کند، مي  را انتخاب  او هدایت  که  رفته

 و هدایت  است  وی  تعالي، عدل  حق  ساختن  گمراه  پس کند مي  ـ هدایت  خویش  سوی

از شما »در دنیا   از اعمال« كرديد مي  و چند آنچه  از چون  و البته»  وی، فضلش  کردن 

 . جزا خواهید یافت  و در برابر آن  قیامت در روز «خواهد شد  پرسيده
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 

 ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
را   و زنهار، سوگندهايتان»کند:  ا تكرار ميرا مجدد  از سوگندشكني  نهي  سپس

  با رسول  سوگندها؛ سوگند بیعت  مراد از این «خود قرار ندهيد  ميان  دستاويز تقلب

  وی  رسول با  را که  کساني  عزوجل  سان، خدای . بدین است و دیگر سوگندها صخدا 

تا »کند  مي  حق، نهي  دین  دادن  و یاری  عهد اسالم  اند، از شكستن کرده  بیعت ص

  شكند، خطای مي  پیمان  که  یعني: کسي «آيد  پيش  اش از استواري  پس  قدمي  لغزش

از  گرداند؛ بعد  هالك  او را رهسپار ورطه  لغزش  این  بسا که  و چه  شده  مرتكب  بزرگي

 « كه آن  سزاي و به»  است  بوده  قدم بر پیمان، استوار و ثابت  و پایداری  در ثبات  که آن

زیرا   از آخرت  قبل در دنیا «را بچشيد  ايد، عذاب خدا بازداشته  از راه»را   مردم

 او  کنند پس او اقتدا مي  کار به  نیز در این  را بشكند و مرتد شود، دیگران  بیعت  که کسي

  بدی  کار خود سنت  با این  که چرا  است  باز داشته خدا  را نیز از راه  دیگران  در واقع

  است  وی  کند، بر ذمه  الگوبرداری  از آن  که  کسي  و گناه  آن  لذا گناه  ساخته  را مرسوم

 . است  آخرت  همانا عذاب  که  در آینده «باشد  بزرگ  شما عذابي  و براي»

  حضرموت از  مردی  در باره  کریمه  است: آیه  شده  روایت  از کلبي  نزول  سبب  در بیان

کرد   شكایت  کندی  از امرأالقیس صخدا   نزد رسول  شد که  نازل  أشوع  بن  عبدان  نام به

  خودش  زمین  به  را بریده  من  از زمین  دارد و بخشي  زمیني  من  و گفت: او در کنار زمین

  آیا برآنچه»فرمودند:   وی به صخدا   . رسول است  ربوده  را از من  و آن  هپیوند داد

  در آنچه  من  دانند که مي  همه  قوم !هللا  گفت: یارسول». ؟ داری  هم  گواهي  گویي مي

  امرأالقیس  به ص  حضرت  دارند.آن يتر م گرامي  او را از من  ولي  صادقم  گویم مي

  دستور دادند که  گوید. پس مي  و باطل  او گفت: دروغ». گوید؟ مي  چه  رفیقت»فرمودند: 

از سوگند   و پروایي  فاجر است  مردی  گفت: امرأالقیس  سوگند بخورد. اما عبدان

». نداری، سوگند او را بپذیر  گواهاني  که  حال» فرمودند: صخدا   ندارد. رسول  خوردن

  به  سپس». خیر!»؟ فرمودند:  ندارم  راهي  هیچدیگر   سوگندش  گفت: جز پذیرفتن  عبدان

  تا سوگند بخورد، آن  برخاست  که  سوگند بخورد اما همین  دستور دادند که  امرأالقیس
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  برگشت، این  از نزد ایشان  چون  پس». برگرد»زدند و گفتند:   او را عقب ص  حضرت

 شد.  نازل  آیه

 

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

 ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 است،  ای دنیوی  متاع  هر گونه  و آن «نفروشيد  ناچيزي  بهاي  را به  الهي  و پيمان»

 از « نزد خداست  زيرا آنچه»باشد   بسیار و با ارزش  ظاهری  در شكل  هرچند که

 های از نعمت  در آخرت  نزد وی  در دنیا و آنچه  فراخ  جنگ، رزق  پیروزی، غنایم

 و تمیز  علم  یعني: اگر از اهل «شما بهتر است، اگر بدانيد  براي  همان»  است  بهشت 

باالتر  و  هرچند فراوان «شود مي  فاني»دنیا   های از بهره « نزد شماست  آنچه»باشید زیرا 

  وی  رحمت  های از گنجینه « زد خداستن  و آنچه»باشد   و تصور شما هم  از حد توقع

  صابران  و البته» ندارد  و انقطاعي  هرگز گسست  و فناناپذیر و پاینده، که « است  باقي»

  به  آنان  قطعا به یعني: « دهيم مي  كردند، پاداش مي  عمل  آنچه  نيكوترين  را بر حسب

بر   استمرارشان ،صخدا  لبر عهد با رسو  و پایداری  در ثبات  شان شكیبایي  سبب

بر   و پایداریشان  و نیز شكیبایي  با کافران  تكلیف، جهادشان  میثاق  در پای  ایستادگي

  نیكوترین  برحسب و مزد  پاداش  و این  دهیم مي  دشمن، پاداش  های آزارها و شكنجه

اند،  کرده  در گذشته  که  هایي و بدی  بر گناهان  که  معني  کردند، بدین مي  که  است  طاعاتي

 . کشیم عفو مي  قلم

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 ! آری ؛ گفت  شد، امرأالقیس  نازل  فوق  دو آیه  گوید: چون مي  نزول  سبب  در بیان  کلبي

  ( برحسب دان)عب  رفیقم  شود ولي نابود مي  است  نزد من  آنچه  که  است  این  حقیقت

  ا کردهادع  من علیه   که  یابد. بارخدایا! او در آنچه مي  کند، پاداش مي  عمل  آنچه  نیكوترین

  خدا سوگند که  به اما  کردم  خود ضمیمه  زمین  و به  او را بریدم  زمین  است، من  صادق
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  را نیز همراه  نند آنما بگیرد و  من  خواهد از زمین مي  هر چه  ؟ پس اندازه  چه  دانم نمي

از مرد يا   هر كس»شد:   نازل  بود که  همان ! ام خورده  آن  از محصول  آنچه  اضافه  آن، به

پیامبر   و سنت خدا  با کتاب  کار نیک: کار موافق« كند  كار نيك  كه  زن

ندارد   و اعتباری  ارزش  کافر هیچ  نیک  زیرا عمل «باشد  و او مؤمن»  استص وی

و   رزق  دنیا؛ با بخشیدن در « داريم مي  اش زنده  اي و پسنديده  پاك  زندگي  به  گمان بي»

  ساختن  و با آماده  طاعت  حالوت  دریافت  به  بخشیدنش  او و توفیق  به  حالل  روزی

  ساختن  ؛ فراهم مراد از آن»گوید:  مي  عباس  . ابن وی  و آسایش  راحت  وجوه  تمام

پاکیزه،   دیگر: مراد از زندگي  قولي به».  است  وی  برای  شایسته  و عمل  ار پاکیزهک  زمینه

  آنچه  نيكوترين  بر حسب»  در آخرت « آنان  ا بهو مسلم»  است  در بهشت  زندگي

  . در حدیث گذشت  قبل  جمله، در آیه  تفسیر نظیر این « دهيم مي  كردند، پاداش مي

در حد   اش زندگي  مادی  و معیشت  یافت  راه  اسالم  به  هر کس قطعا»است:   آمده  شریف

 ». ورزید، رستگار گشت  حد قناعت  آن  هبود و ب  کفاف

 

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 «ببر  خدا پناه  به  شده  رانده  بخواني، از شيطان  قرآن  خواهي مي  كه  گاه  آن  پس»

  ملعون، در پناه و  شده رانده  شیطان  های تو را از وسوسه تا  بخواه  سبحان  یعني: از خدای

  آشفتگي را از  خواننده» ڃ ڃ ڃ چ چ  »  قرائت  که  خود بدارد. باید دانست

تدبر و تفكر   قرآن  دهد تا در آیات مي  او امكان  و به  باز داشته  تالوت  در هنگام  فكری

  به  خطاب  بلكه  است  شان امت  به  خطاب ص  اکرم نبي  به  خطاب  که  است  کند. گفتني

 اند. بوده  معصوم  شیطان  های از وسوسه صخدا   قرار دارد زیرا رسول  در اولویت  امت

 علما مفید  اجماع  قرآن، به  تالوت  در هنگام» ڃ ڃ ڃ چ چ  »  خواندن  امر به

ڃ ڃ ڃ چ  »  خواندن  مستحب  جمهور علما بر آنند که  . همچنین است  استحباب

 . بعد از آن  نه  است  قرآن  از تالوت  قبل »چ 
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 ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
  كساني»  اغوای «بر»ندارد   ای یعني: او تسلط و غلبه « نيست  را سلطاني  شيطان  هرآينه»

ر هر را ـ د  یعني: امور خویش «كنند مي  توكل  اند و بر پروردگارشان آورده  ايمان  كه

را   وی، شیطان به  و توکل خدا  به  کنند زیرا ایمان مي  او تفویض  ـ به  و عملي  سخن

القاء نماید،   ای وسوسه  از آنان  او در یكي  دارد و اگر هم باز مي  آنان  کردن  از وسوسه

 ندارد.  تأثیری  اش وسوسه

 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
 را به  وي  كه  است  فقط بر كساني»  اغوا و فریفتن  به «او  هسلط  كه  نيست  جز اين»

 گرفته، از او در  و دوستي  والیت  را به  یعني: شیطان «گيرند برمي  سرپرستي 

  شیطان  سلطه  همچنین «و»کنند  مي  را نافرماني و خداوند  کرده  اطاعت  هایش وسوسه

  و به  خاطر شیطان به« كنند مقرر مي  كخدا شري  براي  آنان  كه»  است « بر كساني»

 . وی  وسوسه  سبب

در   اول  پردازد؛ شبهه مي  قرآن  کفار پیرامون  و رد دو شبهه  طرح  به  خداوند متعال  سپس

آنان، منشأ   باطل  ظن  به  قرآن  که  مورد است  در این  دوم  و شبهه»  نسخ»  مورد قضیه

 دارد:  بشری

 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  

 ەئ  وئ   وئ  
  آوردن با 1 کنیم  را منسوخ  ای آیه  یعني: چون « كنيم  بدل  آيتي  جاي را به  آيتي  و چون»

کفار  «گويند مي كند داناتر است، مي  نازل  آنچه  و خدا به»؛  آن  جای دیگر به  ای آیه

 محمد!  ای «تو  كه  نيست  جز اين» باشند خبر مي بي  نسخ  از حكمت  که  قریش

بر   او نگفته، بر وی  را که  و آنچه  بندی و افترا مي  یعني: تو بر خدا دروغ«  اي افتراكننده»

                                                 
 . گذشت »126 بقره/»  ، در سوره» نسخ»  درباره  سخن 1
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مجددا تو را   داده، سپس  فرمان امری   خداوند تو را به  پنداری مي  سازی، از آنجا که مي

اكثر   بلكه»گوید:  پندار کفار مي  ینرد ادر   متعال  ! خدای است  دستور داده  آن  برخالف

شده،   منسوخ  حكم  ساختن در مشروع  که را و این  در نسخ  حكمت «دانند نمي  آنان

  ا مصلحتمعین، قطع  وقت  آن  بعد از گذشت  که  در کار بوده  و مقطعي  موقت  مصلحتي

 گردد.  مشروع  دیگری  حكم  که  است  در آن

 

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 

 ی  ی   
  بشری  از پلیدیهای  که  یعني: جبرئیل « القدس  روح»را   یعني: قرآن «را  بگو: آن»

  حقي « است  فرود آورده  حق  به»  وی  فرمان  و به « پروردگارت  از جانب»  است  پاك

در آنها   خلق  صالح  که  ای بالغه  های بر حكمت  و مبتني  نیست  در آن  خطایي  هیچ  که

  این  وسیله  ایمان، به بر «اند، استوار گرداند آورده  ايمان  را كه  تا كساني»  است  نهفته

  ناسخ  احكام  سوی به را  زیرا آنان « است  و بشارتي  هدايت  مسلمانان  و براي»  قرآن

  را به خداوند  کتاب از  و غیر آن  و منسوخ  ناسخ  به  کند و باورمندان مي  هدایت

  بر ایمان  مؤمنان  پایدار سازنده  جهت  از یک  قرآن  دهد. پس مي  بشارت  عظیم  پاداش

 . آنهاست  بخش  دیگر، هدایتگر و مژده  و از جهتي  است

 

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

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
  نيك و»نماید:  و رد مي  نموده  حمطر  گونه را این  کافران  دوم  شبهه  تعالي  حق  سپس

 یعني: «دهد مي  او آموزش  به  بشري  كه  نيست  گويند: جز اين مي  كافران  كه  دانيم مي

  خاطرنشان . ای از فرشته  آموزد نه مي  آدم از بني  را از بشری  قرآن صمحمد   گمان بي

  ـ غالم   نزول  سبب  در بیان  وایتير  او بستند ـ بنا به  را به  گمان  این  که  شود؛ بشری مي

گروید.   اسالم  و بعدا به  داشت  نصراني  در آغاز عقیده  بود که» جبر»  نام به  مغیره بن فاکه
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 صخدا   رسول  گاهي بود وگه  مشغول  فروشندگي  شغل  صفا به  کوه  در پای  غالم  این
(  )رومي  غالم، عجمي  این  د، زبانگفتن مي  با او سخن  ای نشستند و چند کلمه با او مي

  آن  مشكل  را ـ بسیار به  طرف  پاسخ  که  دانست مي  را فقط در حدی  عربي  بود و او زبان

 . توانست مي  ـ داده  در حد ضرورت  هم

دهند،  او مي  را به  نسبت  اين  كه  كسي  زبان»زیرا:   است  اساس بي  پندارشان  ا اینقطع

  فصاحت از چنداني   و بهره  بوده  الكن  عربي  در برابر زبان  عجمي  زبان و « است  عجمي

  عربي  بالغت و از « است  شيوا و روشن  عربي  زبان  به»  قرآن « اين  كه در حالي»ندارد 

از   بشری  پندارید که مي  چگونه  باشد پس برخوردار مي  و اعجازگونه  روشن  و بیاني

و   فصاحت  سردمداران  شما خود که  که آموزد، درحالي او مي  بهرا   قرآن  این  عجم

  که  کسي  اید؟ پس عاجز گشته  از قرآن  ای با سوره  هستید، از معارضه  بالغت  علمداران

 گوید. نمي  سخني  بندد و چنین نمي  اتهامي  باشد، چنین  داشته  از عقل  ای بهره  کمترین

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   
 را تصدیق  یعني: قرآن «آورند نمي  خدا ايمان  آيات  به  كه  كساني  در حقيقت»

او   که  آنچه  دلیل نجات، به  و راه  حق  سوی به «كند نمي  را هدايت  خدا آنان»کنند  نمي 

  سبب هب « است  دردناك  عذابي  و برايشان»  است  دانسته  خود از شقاوتشان  ازلي  در علم

 . کفر و تكذیبشان

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  

 خدا ايمان  آيات  به  كنند كه مي  پردازي دروغ  فقط كساني  كه  نيست  جز اين»

  رأس او در  که حالي دهد در مي  روی  پردازی دروغ صاز پیامبر   چگونه  پس «ندارند 

خود » موصوفند  وصف  این  به  که « و آنان»قرار دارد؟  هللا  آیات  به  مؤمنان

  از عادات  و عادتي  خود آنان  برای  الزم  دروغ، وصفي  گمان یعني: بي «دروغگويانند

 . است  خودشان  همیشگي
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  آنان  باطل  شبهه  و این»  نسخ»  قضیه  کفار؛ یعني  یاد شده  بر هر دو شبهه  ردی  آیه  این

 دارد.  منشأ بشری  قرآن  که  است

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
 و دردناك  سخت  او عذابي «خدا كفر ورزد  خود، به  آوردن  از ايمان  پس  هر كس»

 ولي  مجبور شده  كه  كس  مگر آن»گردد  مي خدا  خشم  دارد و مستوجب  در پیش 

 کفر  سخن  با نطق  که  است  ناظر بر کساني  آیه  این « و استوار است  آرام  ماناي  به  قلبش 

 بودند.  در آمده  اسالم  به  که شوند بعد از آن کفر، مرتد مي  عمل  یا با ارتكاب

  یكي است:  دو حالت  کفر دارای  عمل  کفر یا ارتكاب  سخن  گفتن  که  باید دانست

دیگر او   کسي  که این  صادر شود. دوم  از وی  رضا و اختیار انسان  به  چیزی  چنین  که این

در   پس متصور باشد  وی  شدن  کشته  بیم  و اجبار نماید که  بر کفر اکراه  ای گونه  را به

  ایمان  به  قلبش  که کفر را بگوید درحالي  کلمه  زبان  فقط به  ناچاری  از روی  هنگام  این

اجبار بر کفر  و  زیرا اکراه  نیست  یكسان  دو حالت  این  كم. لذا ح است  مطمئن

کفرآمیز   سخني  شود که مي  زور وادار ساخته  به  و اگر کسي  نبوده  سزا و گناه  مستوجب

دهد، بر او   انجام را غیر خدا  برای  کردن  سجده  همچون  ای کفری  بگوید، یا فعل

  ایمان  کفری، به  فعل یا  قول  صدور این  در حال  قلبش  که شرط این  نیست، به  گناهي

  اما حسن، اوزاعي، شافعي شود. نمي  کفر حكم  به  کسي  باشد بنابراین، بر چنین  مطمئن

 در انجام  کفر است، نه  سخن  فقط درگفتن  رخصت  این  برآنند که هللا رحمهم  و سحنون

 . نیست  رخصتي  هیچکفر   فعل  دادن  در انجام  کفر پس  فعل  دادن 

  و به» اختیار و عمد مرتد شود  از روی « كه  كسي  ولي»کفر:   به  دیگر گرایش  اما حالت

کند   وپایداری  یافته  اطمینان  آن  باشد و به  کفر راضي  یعني: به «كند  گشاده  كفر سينه

لذا  «بود دخواه  بزرگ  عذابي  و برايشان  است  آنان خدا بر  از جانب  غضبي  پس»

 قرار دارند.  الهي  و عذاب  خشم  در معرض  کساني  چنین
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  مشرکان» اند: کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  جریر در بیان سعد و ابن عبدالرزاق، ابن

خدا   تا رسول نكردند  دادند و رهایش  و آزارش  شكنجه  و سخت  یاسر را گرفته عماربن

زیر فشار شكنجه،  او در  یاد کند. سرانجام  نیكي  را به  انشانو خدای  داده  را دشنام ص

  آمد، آن صخدا   رسول نزد  و اندوهناك  آشفته  گاه وادار شد آن  سخن  این  گفتن  به

؛ مرا  شر و شرمساری  حكایت ؟ گفت: چیست  گفتند: حكایت  وی  به ص  حضرت

 ! را ستودم  و خدایانشان  آلودم شما  دشنام  به  اجبار زبان  کردند تا به  شكنجه  چنان

نیست،   . فرمودند: باکي ایمان  به  ؟ گفت: مطمئن یابي مي  را چگونه  فرمودند: اما قلبت

را   سخن  و از تو خواستند تا نظیر آن  روبرو شدی  همچو حالي  اگر دگربار نیز به

 ».شد  نازل  کریمه  آیه  این  بود که  همان . نیست  و گناهي  بر تو حرج  ؛ بگو، که بگویي

  وی  قتل  امر به  کند، هرچند این  پایداری  بر دینش  مؤمن  که  است  این  اما بهتر و اولي

شود و  مي بر کفر اجبار  که: اگر کسي دارند بر این  علما اجماع  روی  بینجامد، از همین

  از کسي  عزوجل  خدای د، نزدده مي  شدن  کشته  به  تن  کرده  را انتخاب  عزیمت  به  عمل

 صخدا   بنابراین، دستور رسول دارد.  بزرگتری  کرده، پاداش  را انتخاب  رخصت  که
شكنجه،   عمل  کفار به  بازگشت  صورت کفر در  کلمه  گفتن  به  در بازگشت عمار  به

  فشارهایدر برابر   خبیب  که این  دلیل به و وجوب،  مفید ندب  نه  است  مفید اباحت

و   مقام  که  نیست  رساندند و شكي  شهادت او را به  نداد تا سرانجام  تقیه  به  تن  قریش

 بود.  داده  تقیه  به  تن  بود که عمار بهتر از صخدا   نزد رسول  مرتبتش

 

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

 ڻ  
 «داشتند  دنيا را دوست  زندگاني  آنان  هك  است  آن  سبب  به»  کفر بعد از ایمان « اين»

  است  آن سبب  و به  بر آخرت»دنیا را   زندگاني  است  آنان  دادن  برتری  سبب  یعني: به

  دهنده  ترجیح آنها  که  ؛ مادامي ایمان  سوی به «كند نمي  را هدايت  كافران  خدا گروه  كه

 . در خلقش  است  تعالي  حق  سنت  باشند و این  کفر بر ایمان
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 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ے  ۓ  
  وی  به  و ایمان  و عزوجل  دنیا بر امر خدای  دهنده برتری  یعني: مرتدان « آنان»

اندرزها را   پس « است  مهر نهاده  و ديدگانشان  خدا بر دلها و بر گوش  اند كه كساني»

 یافته راه  حق  آنها به  وسیله به  را که  هایي شانهفهمند و ن شنوند و نمي نمي  قبول  سمع به

  درباره  عزوجل  خدای  که  بدی  از فرجام «خود غافالنند  و آنان»بینند  شود، نیز نمي مي 

 . نیست  غفلت  همانند این  غفلتي  و هیچ  است  کرده  اراده  آنان

صادر   مرتدان  را علیه  حكم  دو آیه، شش  در این  خداوند متعال  شود که مي  مالحظه

 . است  کرده

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 و زیان  یعني: در خسران «كارانند زيان  همان  آنها در آخرت  كه در اين  نيست  شك»

 متصور  دیگر حد و مرزی  آن  فوق  اند که فرورفته  درآن  حدی  قراردارند و به  کامل 

 . نیست

 

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

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ   
 سوی از دار کفر به «كردند  هجرت  كه  كساني  به  نسبت  ديگر، پرودگارت  از سوي»

با  را  کفار آنان  که یعني: بعد از آن« قرار گرفتند  مورد شكنجه  كه بعد از آن»  دار اسالم 

 کفر  کلمه  گفتن  و فشار به  درافگندند و آنها در زیر شكنجه  فتنه  و آزار به  شكنجه

بر جهاد و  «و صبر كردند» خدا  در راه «جهاد كردند  سپس»مجبور شدند 

 قطعا»کفار   در فتنه  افتادنشان « بعد از آن  پروردگارت  گمان بي»  تكلیف  های برسختي

اند  گفته کفار  اجبار و در زیر شكنجه  کفر را به  زیرا آنها کلمه « است  و مهربان  آمرزنده

بر   تعالي  حق است:  این  معني  قولي . به است  کفر نگردیده  پذیرای  ها و دلهایشان و سینه

کفر را   خود کلمه  جان  رفتن  از دست  و از بیم  قرارگرفته  و شكنجه  مورد فتنه  که  کساني
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د، آمرزگار کفر ش  پذیرای  هم  هایشان سینه  آوردند و کار بدانجا انجامید که  بر زبان

کنند و   هجرت  پیامبرش  دار الهجره  و به  کار شده او توبه  سوی به  است، چنانچه  مهربان

 جهاد نمایند.  و دعوت  دین  دشمنان  علیه  با وی  همراه

سر  به  در مكه  که  است  از مسلمانان  دیگری  ناظر بر گروه  آیه  این»گوید:  کثیر مي ابن

نداشتند، آنها   و مقامي  ارج  خود هیچ  قوم  در میان  بوده  مستضعفان  بردند و از زمره مي

  آخراالمر امكان پیوستند اما  فتنه  به  در زیر فشار زبونساز و زجرآور کفار سرانجام

الهي،   وآمرزش  خشنودی  طلب  و به  رهانیده  آنان  خود را از چنگ  یافته  هجرت

با کفار   در آمده  مؤمنان  سلک  کردند و به  را ترك خود  و اموال  و خانواده  سرزمین

 ».داد  آمرزش  وعده  آنان  به  آیه  در این  پروردگار متعال  نمودند، که  پایدارانه  جهادی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
 را از عذاب تا خود «آيد خود مي  شخص  از طرف  كنان دفاع  هر كس  روز كه  آن»

 خودش  و خالصي  نجات  فقط برای  در روز قیامت  دهد. یعني: هر انساني  نجات 

 اهمیتي  دیگر برایش  اندیشد و کسي خود مي  آورد و فقط به مي  و عذر پیش  حجت 

  پاداش  و كاست  كم  بي»از خیر یا شر  « كرده  آنچه  جزاي  به  و هر كس»ندارد  

بر کیفر شر   شود و نه مي  خیر کاسته  از پاداش  یعني: نه «رود نمي  ستم  بر آنان يابد و مي

 گردد. مي  افزوده

 

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

 ڄڃڃڃ  ڃ  چ   ڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ

  مكه  مردم  برای  عزوجل  خدای  که  است  مثلي  این « است  زده  را مثل  و خدا شهري»

 استمرار نورزد.  اش خود آید و بر گمراهي  بیدار شود، به  تا قریش  است  زده

  غیر آن  را برای  آن خداوند  که  است  در اینجا خود شهر مكه»  قریه»مراد از   قولي به

  حق در صخدا   رسول  بود که  در زماني  و این  است  زده  ستمگر مثل  از شهرهای

  سنني مرض واجعلها عليهم   عىل  تكطأشدد وا  اللهم»بد کردند و گفتند:   دعای  مكیان
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  ای قحطي فشار را برآنان   و آن  کن  را بر مضر سخت  فشارت : بارالها!يوسف  كسني

  شد و آنان  مستجاب صخدا   رسول  دعای  پس»  بگردان  عهد یوسف  قحطي  چون

  خوردند. همچنین يرا م  پوسیده  استخوانهای   شدند تا بدانجا کهمبتال  سختي  قحطي  به

 بپرهیزند.  فرجامي  چنین از مانند  که  است  غیر مكیان  به  مثل، اندرز و هشداری  این

  داشتند، نه  ترسي  نه  آن  و مردم» بود  و امان  امن  که»شهر:   آن  کنید در مثل  تأمل ! آری

 «رسيد مي راواني و ف  خوشي  از هر سو به  روزيش»  ای حالي و پریشان  و هراس  نگراني

  داشت مي  گسیل مكه   سوی خود را به  های دور و نزدیک، نعمت  های  یعني: سرزمین

  هاي نعمت  به» و  و پیامبرانش  سبحان  خدای  شهر به  آن  مردم «كافر شدند  پس»

  آنچه  سزاي خداوند به  پس»کردند   بود ناسپاسي  نهاده  منت  برآنان  که «خداوند

و  «چشانيد» شهر  آن  یعني: بر مردم « را بر آن  و ترس  گرسنگي  د، لباسكردن مي

  این  گویي  که  ساخت  زده و فالکت  باخته  الغر و رمق  را چنان  آنان  عذاب  این  وسیله به

  خداوند متعال  بود که  گونه این . است  شده  پوشانده  آنان  برتن  که  است  بد، لباسي  حال

و گشایش،   فراواني  جای را به  گرسنگي  نمود؛ یعني  ضد آنها تبدیل  را به  اول  دو حالت

 . امنیت  جای را به  و هراس  و ترس

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
  زده  مثل  آن  به  که  شهری  سوی مكه، یا به  مردم  سوی یعني: به « آنان  سوي يقين، به و به»

  را نیک  نسبش آنها او و  که  یعني: از جنسشان «آمد  ز خودشانا  پيامبري»  است  شده

  عذاب  پس»بود   آورده  همراه  به  که  در پیامي «كردند  اما او را تكذيب»شناختند  مي

  كه حالي در»فرود آمد   عذاب  بر آنان  سبحان  خدای  یعني: از سوی « را فروگرفت  آنان

 بار. خفت  عذاب  این در  خویش  با درافگندن خود،  های بر نفس «ستمكار بودند

 

 ک   ک  گ      ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 
 و  یعني: حالل «بخوريد  و پاكيزه  است، حالل  داده  خدا روزيتان  پس، از آنچه»

(،  )خودمرده مردار  عبارتند از: گوشت  کنید، که  ها را ترك را بخورید و پلیدی  پاکیزه
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بر شما   که «را خدا  و نعمت»  در شریعت  شده  بیان  و دیگر محرمات  ریخته  خون

تنها او را  اگر»و سپاسگزار بشناسید   و حقشناس «شكر گزاريد»  داشته  ارزاني

 . اوست  پرستش، شكر نعمت  غیر او را زیرا از مقتضیات  نه «پرستيد مي

  همراه از آنها  جویي ها و کناره ز پاکیزگيا  را با حرمان  عبادت  که  از دین  اما قرائتي

  همخواني  موضوع  در این  اسالمي  با دیدگاه  که  است  اشتباهي  و برداشت  کند، قرائت مي

 ندارد.  و هماوایي

 

گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

 ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
مردار و  خدا  كه  نيست  جز اين»فرماید:  مي  پرداخته  حرماتم  بیان  به خداوند  سپس

  بر شما حرام  شده  برده  غير خدا بر آن  نام  را كه  و آنچه  خوك  و گوشت  خون

آنها ناگزير و مضطر شود و تجاوزكار و   خوردن  به  اما اگر كسي  است  گردانيده

  در سوره  آیه  تفسیر نظیر این « ستا  مهربان  ا خدا آمرزندهنباشد، قطع  خواه زياده

 . گذشت» 151 بقره/»

 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  
  شما به زبان   كه  آنچه  براي»!  حرام  در ورطه  فروافتادگان  همه  و ای ! مشرکان  ای« و»

  حرام  و آن  است  حالل  اين  ييد كهنگو»ندارید   يحجت  هیچ  و برآن «پردازد مي  دروغ

  وی  جانب از  که آن  ـ بي  تعالي  حق  را به  و تحریم  یعني: تحلیل «بنديد  تا بر خدا دروغ

و   و تحریم  تحلیل  بدانید که  بندید پس  بر او دروغ  گونه ندهید تا بدین  باشد ـ نسبت

از بشر را   احدی و بنابراین،  است  خداوند متعال  دین، تنها حق  احكام  ساختن مشروع

  کرد و حكم  چنین  گزارد و اگر بشری  خود بنیان  را از جانب  ای دیني  حكم  نسزد که

کار   داد، این  نسبت خداوند را به  آن  ساخت، سپس  را از نزد خود مرسوم  ای دیني
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بر خداوند   بستن  افترا و دروغ  گناه  ـ متضمن  سازی حالل و  حرام  بر گناه  ـ مضاف  وی

  بندند، رستگار و مفلح مي  بر خدا دروغ  كه  كساني گمان بي»  نیز هست  متعال

 . است  مطلوب  به  یافتن  . فالح: دست درآخرت  در دنیا و نه  نه «شوند نمي

  واندم، از آنخ را  نحل  از سوره  آیه  این  چون»گفت:   که  است  شده  روایت  نضره از ابي

با   آیه  گوید زیرا این مي  راست  نضره ابي».  ترسم مي  دادن از فتوا  بعد همیشه  به  زمان

  و سنت خدا  کتاب  برخالف  که  کساني  همه  فتاوای  دارد، شامل  که  عمومیتي

  و مقدم  دهندگان ترجیح از  بسیاری  که  گونه  شود همان دهند، مي فتوا مي ص  رسولش

  افتند. پس درمي  ورطه  در این  و سنت  کتاب  علم  به  بر روایت، یا جاهالن  رأی  دارندگان

  منع  هایشان شوند و از جهالت  بازداشته  دادن از فتوا  کساني  چنین  که  است  این  شایسته

  ویفت  روشن  تعالي، یا رهنمود و حجتي  حق  از سوی  علمي  داشتن  بي  گردند زیرا آنان

سازند.  مي  را نیز گمراه  شوند، دیگران مي  گمراه خود  که این  عالوه  به  دهند پس مي

  امام  که کردند چنان احتیاط مي  سخت  دادن فتوا در  فقه  ائمه  بود که  جهت بدین

  سود از امری  زیرا چه  دادم بود، فتوا نمي نمي  مسئولیت  اگر ادای»گوید:  مي :ابوحنیفه

 ».ما باشد  از آن  آن  و مظلمه  دیگران از  آن  های وارایيگ  که

 

 ې  ې   ې  ې  ى   ى  
را   چیزهایي  خویش  نفس  هوای  بر اساس  که یعني: این « است  اندكي  برخورداري»

  عذابشان  و سپس»  است  اندکي  و برخورداری  بهره  گردانند، برایشان مي  یا حالل  حرام

 . آخرت در « است  دردناك

کفر  نفس،  هوی  اشیاء بر اساس  کردن  و حالل  حرام  که کند بر این مي  داللت  کریمه  آیه

 . است

 

 ېئ  ىئ  ىئ    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
کرد،   بیان را صمحمد   ها بر امت ها و رخصت ها، حرام حالل خداوند  که بعد از آن

  آن  مسلمانان پردازد تا ـ مي  شریعتشان  از نسخ  ود ـ قبلبر یه  محرمات  بیان  به  اینک
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و بر »برخود باشند:   تعالي  حق  و شكرگزار نعمت  کرده  مقایسه  سختي  را با این  آساني

  هآنچ»  بر غیرشان  نه  گردانیدیم  حرام  ا برآنانیعني: مخصوص « گردانيديم  حرام  يهوديان

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ژ خویش:   فرموده  با این«  ايم را پيشتر بر تو خوانده

را   داری  چنگال  هر حیوان  یهودیان : و برژىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ

  استثنای  گردانیدیم، به  حرام  بر آنان دو را  آن  و از گاو و گوسفند پیه  گردانیدیم  حرام

(  است  درآمیخته  ستخوانبا ا  یا آنچه هاست، دو یا بر روده  آن  بر پشت  که  هایي پیه

و   آنها را در قرآن خداوند  ها که وخوراکي  از اغذیه  محرمات  یعني: تمام». 116 انعام/»

  در آیه  که  است  گردانیده، همان  ا بر یهود حرامیا مخصوص  مردم  بر همه  در تورات

  حرمت  حكم  پس  ایم کرده  شما بیان  برای»  انعام»  سوره (116)  و آیه  سوره  ( این117)

یعني: بر  « و ما بر آنان»اید؟  اید، از کجا آورده گردانیده بجز اینها حرام  را که  آنچه

آنها   بلكه»بود   خودشان  سرکشي  جزای  زیرا این  تحریم  با این « نكرديم  ستم»  یهودیان

  را فراهم  تحریم  این  و مقدمات  اسباب  خودشان  از آنجا که «كردند مي  خود ستم  به

 . گردانیدیم  حرام  مجازاتي، برآنان  عنوان  چیزها را به  این  هم کردند و ما

 

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

 ٿ  ٿ  ٿ   
  شهوت  غلبه  یعني: از روی « ناداني  به  كه  كساني  به  پروردگار تو نسبت  همه  با اين»

یعني:  « آن بعد از  اند، سپس  شده  گناه  مرتكب»  مولي  عصیان  نه  هوی  لذت  انگیزه  و به

  را که  اعمالشان از  بخش  آن «اند كرده  و اصالح  كرده  توبه»  گناه  عمل  بعد از ارتكاب

  اصالح و  توبه « پروردگار تو بعد از اين  گمان بي»  است  بوده  آلوده  فسادی  به

 . گذشت » 15نساء/»  در سوره  آیه  تفسیر نظیر این « است  ر مهربانآمرزگا»
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 ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
خیر.   در اوصاف  وی  کمال  سبب  خود، به  تنهایي  به «بود  امت  يك  ابراهيم  راستي  به»

  معني  این  شود. یا او به دا ميبدو اقت  بود که  مطیع  بزرگوار و پیشوایي  یعني: او امامي

بود. یا   هدایت و  و کمال  خیر و خوبي  های از مناره  ای راهنما و مناره  نشانه  بود که  امت

از   برایش  خداوند متعال  که  آنچه  خیر بود. یا او به  های خصلت  جامع  که  معني  این  به

  انسان  یعني: ابراهیم «بود  قانتخداوند   براي»بود   بود، عالم  ها آموخته شریعت

بود   شده  حاکم  وجودش  بر اعضا و اندامهای هللا  و خشیت  بیم  بود که  مطیعي

  و از مشركان»بود   یابنده  گرایش حق  دین  سوی به  باطل  یعني: از ادیان «بود  حنيف»

  باطلشان  د او بر دینپندارن مي  که  قریش کفار  ادعای  سبحان، بر خالف  خدای  به «نبود

 . است  بوده

 

 ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  
بود،  شكرگزار»بود   نهاده  بر او منت  که «خداوند را  هاي نعمت»  ابراهیم  همچنین

  دین و  اسالم  آیین  که «كرد  هدايتش  راست  راهي  و به»  نبوت  به «خدا او را برگزيد

 . است  حق

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  
از   قولي: عبارت به  حسنه، که  یعني: خصلت « عطا كرديم  او حسنه  دنيا به  و در اين»

  اهل  تمام  که  است  از این  قولي: عبارت ؛ و به از نبوت  قولي: عبارت ؛ به فرزند صالح

  برای  یعني» ید:گو کثیر مي اند. ابن  نازند و هوادار وی مي  وی  و دوستي  والیت  به  ادیان

نیازمند   بدان  اش پاکیزه  زندگي  در اکمال  مؤمن  که  آنچه  خیر دنیا را از تمام  ابراهیم

از »نیز  « او در آخرت  وهرآينه»  است  صحیح  اقوال  این  و همه».  است، گرد آوردیم

 «. است  شايستگان

کرد.   و ستایش  مدح  وصف  هرا با ن  خلیلش  آیه، ابراهیم  در سه خداوند  سان بدین

  از یک  و الگویي  انسان، از او نمونه  در یک  اوصاف  این  آمدن گرد  که  نیست  شكي
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  خاتم پیامبر  را برای  ابراهیم  خداوند متعال  جهت  سازد، بدین مي  کامل  مسلمان

 فرماید: مي  که مقتدا قرار داد چنان ص

 

 ڑڑ  ک  ک       ک  ک  گ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        
از   كه»  و مقامت  با وجود علو درجه !صمحمد   ای « فرستاديم  تو وحي  به  سپس»

از  جستن   آن، در بیزاری  سوی به  در توحید و دعوت « كن  پيروي  ابراهيم  حنيف  آيين

از   ر در آنچهمگ   وی  شریعت  و در تمام  اسالم  دین  به  باطل، در تدین  و معبودات  بتان

گرا  و حق نهاد  پاك  موحدی  پس «نبود  و از مشركان»  ستا  شده  منسوخ  که  شریعتش

 باشد. مي  پیروی  شایسته  حق  ، به ابراهیم  چون

 

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

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
  خدای  پس  است  ابراهیم  تاز شریع  روز شنبه  بزرگداشت  پنداشتند که مي  یهودیان

  روز شنبه  او بزرگداشت  خبر داد که  واقعیت  و از این  را رد کرده  ادعایشان  این  سبحان

  تعظیم  به  پایبندی اند لذا ورزیده  اختالف  در آن  که  است  مقرر کرده  را فقط بر کساني

 است:  نبوده  و فرزندانش  ابراهیم  دیني  جزو فرایض  آن

یعني:  «كردند  اختالف  در آن  مقرر شد كه  فقط بر كساني  شنبه  كه  نيست  جز اين»

  کساني از یهود بود، فقط بر  ای طائفه  صوری  همانا مسخ  که  بد روز شنبه  و فرجام  وبال

  فقط بر کساني  روز شنبه  و بزرگداشت  کردند. یا تعظیم  اختالف  آن  درباره  مقرر شد که

 زیرا خداوند بودند؛  یهود و نصاری  کردند و آنان  اختالف  آن  درباره  شد کهمقرر 

و   و روز شنبه  کرده  عدول  بود پس، از آن  مقرر کرده  را بر آنان  روز جمعه  بزرگداشت

را ـ   روز از هفته  یک را امر کرد تا  یهودیان  که: موسي  است  را برگزیدند. نقل  یكشنبه

  روز دیگر را به  دهند و شش  اختصاص  متعال  خدای  عبادت  باشد ـ به  هروز جمع  که

 و روز  سر باز زده  روز جمعه  پذیرش بپردازند. اما آنها از  زندگي  و مشاغل  کار و کسب

روز   عنوان  را به  خود روز جمعه  رسالت  نیز در دوره  عیسي  را برگزیدند. سپس  شنبه
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و روز   سر باز زده  روز جمعه  از پذیرش نهاد کرد اما آنها نیزپیش  نصاری  به  عبادت

در   ولي  ما در دنیا آخرین»است:   آمده  شریف  درحدیث  که را برگزیدند. چنان  یكشنبه

ما   خداوند متعال  بود که  همانا روز آنان  روز جمعه  ... این پیشتازیم  از همه  روز قیامت

رو ما هستند، روز   دنباله  در آن( دیگر  های امت)  مردم  پس فرمود  راهنمایي  آن  را به

روز   از بزرگداشت  یعني: یهود و نصاری».  فرداست  پس  نصاری یهود فردا، و روز

  امت  را ویژه  آن خداوند  نبود، سرباز زدند پس  الزامي  امری  برایشان  که  جمعه

خداوند   که  است  آفرینش  برنامه روز در  روز، ششمین  زیرا این گردانید صمحمد

و »گردانید   کامل  خود را در آن  رساند و نعمت  اکمال  به  در آن را  آفرینش  متعال

در   کنندگان  اختالف  یعني: در میان « آنان  روز رستاخيز در ميان  پروردگارت  گمان بي

  را به  هر یک  پس «كند مي  كردند، حكم مي  اختالف  در مورد آن  كه  آنچه  در باره»  آن

 دهد. جزا مي  است  یا عقاب  ثواب سزاوار او از  که  آنچه

 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   
  ساخته  مخاطب  است  ابراهیم  آیین  وارث  را که ص  خاتم  رسول  تعالي  حق  سپس

  است  اسالم همانا  که « پروردگار خويش  راه  سوي به»را   مردم « كن  دعوت»فرماید:  مي

  های قولي: مراد ازحكمت، حجت  و استوار. به  محكم  یعني: با بیاني « حكمت  به»

  که  است  ای و موعظه اندرز نیكو، بیان «و اندرز نيكو»  است  آور و باور رسان یقین

  چنان  و خردش  جان  اندرون  گردد و به  آن  وبو مجذ  را نیكو پنداشته  آن  شنونده

  آن  مفاد و مضمون  و به  آمده  فراهم  بدان  قناعتش  پیدا کند که  محكم  و نفوذی  رسوخ

»  حسنه»شود،  مند مي بهره  آن از  شنونده  که اعتبار این  به  اندرز نیكویي  نماید، چنین  عمل

  به  تصدیق  که  است  ای اقناعي  ظني  های ازحجت  تعبار»  حسنه  موعظه»قولي:  . به است

  نيكوتر است، مجادله  كه  اي شيوه  به  و با آنان» آورد  را در پي  قبولي  قابل  مقدمات

  و آن  است  مناظره  طرق  نیكوترین  که  کن  مناظره  با آنان  ای و طریقه  روش  یعني: به « كن

 از:   است  عبارت
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 . دالیل  ترین روشها و محكم  ترین دهسا  برگزیدن ـ

 وگو. در گفت  خوش  بیاني  کار گرفتن به ـ

 وگو. در گفت  و نرمي  مالیمت  گرفتن  در پیش ـ

 . با نیكي  و بیان  در کالم  بدی  مقابله ـ

  اصول اینها  . که خصم  به  و آزار نرساندن  ندادن  وگو و دشنام صدا در گفت  بلند نكردن ـ

 . است  در اسالم  بیاني  و جدال  مناظره

 « است داناتر  شده  گمراه  حق  از راه  كه كسي  حال  پروردگار تو به  در حقيقت»

اختیار  در  رشد و هدایت  کند که مي  را اعالم  حقیقت  جمله، این  با این خداوند

اختیار خود  رامر د  این  بخواهد ببخشد بلكه  هر کس  را به  آن  که  نیست صاو   رسول

  هیچ و بي  دریافته و  را دیده  حق  که  کساني  یعني: به « يافتگان راه  و او به»  است  وی

 «. داناتر است»کنند  مي  توجه  آن  به  ای عناد و سرسختي

 ص  حضرت  آن  که  کنیم مي  مالحظه ص  اکرم  رسول  طیبه  و سنت  سیرت  با مطالعه
  در حدیث  که  چنان گرفتند، کار مي را به  و مالیمت  رفق  مالک  حق  سوی  به  در دعوت

آمد و  صخدا   رسول نزد  پسر جواني  که  است  آمده  ابوامامه  روایت  به  شریف

  وی  جسورانه  لحن  از این  دهید؟ مردم مي  زنا کردن  اجازه  من  آیا به !هللا گفت: یا رسول

بدارید و   از وی  فرمودند: دست صخدا   اما رسول داد کشیدند  و بر سر وی  برآشفته

  ایشان  روی  ر پیششد و د  نزدیک  ایشان به   جوان  آن  گردانید! پس  نزدیک  من  او را به

زنا کنند؟ گفت:   با مادرت  که  داری  آیا دوست ! جوان  فرمودند: ای  وی  به  گاه آن  نشست

  مادرانشان  را برای  آن  مردم  گونه  دند: همیناهلل.فرمو  یا رسول  شوم  ! فدایت نه

. هللا  یا رسول  شوم  ت! فدای زنا کنند؟ گفت: نه  با دخترت  داری  پسندند؟ آیا دوست نمي

  ندارند. فرمودند: آیا دوست  دوست  دخترانشان  را برای  آن  مردم  فرمودند: همچنین

  مردم  اهلل. فرمودند: همچنین  یا رسول  ومش  فدایت ! زناکنند؟ گفت: نه  با خواهرت  داری

خود را   مبارك  دست ص  حضرت  آن  گاه ندارند. آن  دوست  خواهرانشان را برای   آن

را بیامرز   گردان، گناهش  را پاك  دلش گذاشتند و فرمودند: بارخدایا!  اش برسینه



9317 

  نفرتبار از عمل  جوان  ننزد آ  عملي  پس، هیچ  دار. از آن  نگه  را از حرام  وشرمگاهش

 ».زنا نبود

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  
روبرو  با رد و انكار و ایذا  از اوقات  در بسیاری هللا  سوی به  دعوت  از آنجا که

را   خواستید کسي یعني: اگر «كرديد  و اگر عقوبت»فرماید:  مي  شود، خداوند متعال مي

یعني:  «كنيد  عقوبت ايد، قرار گرفته  مورد عقوبت  كه  نظير آنچه  سپ»کنید   مجازات

  در باز گرفتن «كرديد و اگر صبر»حد تجاوز ننمائید   کنید و از این  مثل  به  مقابله

  آن  البته»یابید  مي  دست  بر وی  که  گاه ؛ آن است  کرده  بر شما ستم  که  از کسي  حقتان

 . گرفتن  انتقام  به  نسبت « است بهتر  صابران  صبر براي

است،   آمده  نزول  سبب  در بیان  که و چنان  است  مدني  جمهور مفسران  در رأی  آیه  این

خدا   رسول  که  است  شده  وایترشد. زیرا   نازل حمزه  حضرت  کردن مثله  درباره

بود، بسیار  شده  مثله  مشرکان  از سوی  سختي  به  که  حمزه  شهادت  در هنگام ص

از   تو هفتاد تن  انتقام  ا بهقطع»ایستادند و فرمودند:   مطهر وی  و بر سر جنازه  متأثر شده

  وی  بر سر جنازه صخدا   رسول  که  حال  در همان  پس» کرد  اهمخو  را مثله  مشرکان

خدا   سولرا فرودآورد...  و ر»  نحل»  اخیر سوره  آیه  سه  بودند، جبرئیل  ایستاده

 پرهیز کردند.  مشرکان  کردن  از مثله ص

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  
 «خدا  توفيق  و صبر تو جز به»رسد  آزارها مي  تو از انواع  به  که  بر آنچه « و صبر كن»

چرا از تو   که «مخور  اندوه»  یعني: بر کافران « . و بر آنان نيست»  وی  ساختن و پایدار

در  «كنند مي  نيرنگ  از آنچه»  تنگي یعني: در دل « در تنگي  و نباش»کنند  مي  اعراض

 . تو در آینده  حق
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 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   
  و معاصي  از شرك  که  است  یعني: با کساني « است  خدا با پرهيزگاران  گمان بي»

 و اجرای  طاعات  دادن  با انجام «ها نيكوكارندآن  كه  است  و با كساني»پرهیزند  مي

 این  که  است  دهد. گفتني مي  یاریشان  عزوجل  خدای  هستند که  گروه  این  اوامر پس 

تأیید و  و  یاری  مراد از آن  که  است  مخصوصي  عزوجل، معیت  خدای  و همراهي  معیت 

 باشد. مي  تعالي  حق  مخصوص  که  ویژه  از نوعي  است، هدایتي  وی  هدایت

 خدا  راه  و دعوتگران  دعوت  اساسي  سوره، قانون  اخیر این  آیات  که  باید دانست

 نمایند.  توجه  آیات  این  ا بهعمیق  باید دعوتگران  پس  است
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 ﴾اسراء   سوره ﴿
 . است  ( آیه111)  و دارای  است  كيم

 

  رویداد عظیم اخبار از  متضمن  شد که  نامیده» اسراء»  جهت  بدان  سوره  : این تسميه  وجه

  از مكه صمحمد  حضرت  انبیاء و مرسلین  خاتم  شبانگاهي  سیردادن  بزرگ  و معجزه

  روشن  خود دلیل  که  ای ، معجزه است  شب  از یک  در جزئي  مسجداالقصي  سوی به

  . چنان است  وی ص معظم  رسول  برای  بزرگي  داشت و گرامي  عزوجل  خدای  قدرت

  علت  به  در زمین  یهودیان  شدن  دوبار آواره  داستان  بیان  سبب  به  سوره  این  که

 شود. مي  نیز نامیده»  اسرائیل بني»  ، سوره فسادشان

  که  است شده  اهلل عنها روایت رضي  از عائشه  سوره  این  فضیلت  در بیان : آن  فضيلت

 ».کردند مي  و زمر را تالوت  اسرائیل بني  های سوره  شب هر صخدا  رسول» فرمود:

 

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

 ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
  حق  از تنزیه  عبارت  که  تسبیح  معني  به  است  علم  : اسم سبحان « است  و منزه  پاك»

  وی  اقدس ذات  و کمال  جالل  به  که  باشد، صفاتي مي  عجز و نقص  صفات  از تمام  تعالي

را سير » صمحمد «خود بنده   كه  خدايي  آن»  است  و منزه  پاك ! . آری سزاوار نیست

 «.داد

  مقام  را به  ایشان ص حضرت  آن  و تشریف  داشت منظور گرامي  به  عزوجل  خدای

خود را( و  نمود و فرمود: )بنده  ، منتسب است  مقامات  ترین از شریف  که  عبودیت  عظیم

  آن  تعالي  حق  که چنان» محمد را» ، یا»خود را  نبي» ، یا»پیامبر خود را» نفرمود:

:  است  وفرموده  کرده  توصیف  وصف  این  عین  نیز به  وحي  را در مقام ص حضرت

رد( ک  راوحي  خود آنچه  بنده  کرد به  وحي  پس): ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ

  و فرموده  کرده توصیف  وصف  همین  را به  نیز ایشان  دعوت  در مقام  همچنان». 12 نجم/»



9332 

خدا را بخواند(  که  خدا برخاست  بنده  و چون):   ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ :  است

 ».19 جن/»

  سوي به  از مسجدالحرام  شبانگاهي»را  صخود محمد  گرامي  سیر داد بنده ! آری

در   دختر ابوطالب  هاني ام  ـ و دقیقا از منزل  حرم  : از سرزمین یعني « قصيمسجداال

تعبیر »  مسجدالحرام»  به  حرم  . از سرزمین مسجداالقصي  سوی ـ به  جوار مسجدالحرام

هر   که آن  سبب  شود، به مي  اطالق  نیز مسجدالحرام  یا بر حرم  بر مكه  شد زیرا گاهي

  حرم  ، همه فرموده  عباس ابن که دارند. و چنان  احاطه  سجدالحرامم  دو به  از آن  یک

 را  و آن  است  المقدس مسجد بیت  همان علما  اتفاق  به  االقصي . اما مسجد مسجد است

تا   مكه  زیرا فاصله  و مسجدالحرام  آن  میان  مسافت بعد  سبب  نامیدند، به» : دور اقصي»

 . است  راه  شب  ، چهل قدیم قلیهن  وسایل  مقیاس  به  شام

 منازل  ها، قراردادن مثمر، رودخانه  با درختان « ايم داده  را بركت  آن  پيرامون  كه»

 «خود هاي تا از نشانه»دیگر   و دنیوی  دیني  فراوان  و برکات  در آن  و صالحان ‡انبیا 

ها:  مراد ازنشانه « مايانيماو بن  به»  ماست  و قدرت  بر وحدانیت  دال  که  هایي نشانه

داد و   نشان ص حضرت آن  به  شب  در این  سبحان  خدای  که  است  ها و عجایبي شگفتي

  ها بود. از جمله نشانه همین  نیز نمایاندن  سفر اسراء برایشان  دادن  ترتیب  حكمت

  و عرش آسمانها  ، احوال دوزخ ، بهشت  دیدند، مشاهده ص حضرت  آن  که  هایي نشانه

را   ای هر شنیدني « شنواست»  تعالي «او  گمان بي»بود  ‡نبیاابا   و مالقات  و کرسي

ـ   در سفر معراج  خویش  رسول  و افعال  اقوال به  ؛ از جمله ای هر دیدني  به « بيناست»

 او را با خود شنید.  فراخواند و مناجات  مالء أعلي  او را به  که  گاه آن

  ویک بیست  طي  آن  را با تفصیل» اسراء»  درباره  وارده  روایات  فسیر خویشکثیر در ت ابن

  شده  تواتر نقل حد  به ‡از صحابه  روایات  این» گوید: مي  سپس  کرده  نقل  صفحه

آنها را   کسي  وملحدین  دارند و بجز زنادقه  اجماع  بر آن  مسلمانان  که  طوری ، به است

  که  آنچه  شود، مضمون  حاصل  آگاهي  احادیث  این  بر مجموع  ونو چ کند... انكار نمي

آید.  مي  دست نظر دارند، به  اتفاق  آن  پیرامون»  اسراء و معراج»  در موضوع  مسلمانان

  در ماه صخدا  رسول  از هجرت  قبل  سال  یک گوید: اسراء مي  از زهری  نقل  به  گاه آن
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  رجب  و هفتم  بیست  اسراء در شب  که  باره در این  وارده  تداد و روای  روی  االول ربیع

در  ص حضرت  آن  که  است  این  افزاید: حق مي  سپس ندارد.  ، سند صحیحي داده  روی

  این  خود به  و روح  با بدن  مسلمین  اکثر علمای  قول  و به  در خواب  نه  بیداری

 ».شدند  برده  اشتد  وآسماني  زمیني  دو مرحله  سیروسفر که

»  براق»  نام  به  بر مرکبي  المقدس بیت  سوی  به  اسراء از مكه  که  است  آمده  در احادیث

را بر »  براق» رسیدند،  مسجد االقصي  دروازه  به صخدا  رسول  و چون  گرفت  انجام

  آن  قبله را در مسجد  نماز تحیه  دو رکعت  مسجد در آمده  کردند و به  در بسته  آستان

بود   پله  به  پله  نردباني مانند  رفتند و معراجشان  معراج  به  با جبرئیل  گزاردند، سپس

دنیا و   آسمان  ابتدا به  عروج  کردند، در این صعود مي  دیگر آن  پله  به  پله  از یک  که

دیدند   د آنچهدیدن  آیات و  صعود کردند و از عجایب  گانه هفت  آسمانهای  بقیه  به  سپس

نماز  ‡نبیااآمدند و با  مسجداالقصي  دیگر به بار  مسیر را برگشته  همان  گاه و آن

  مجددا سوار بر براق  شب  همان در  گاه شدند آن  ایشان  و در نماز امام  گزارده  جماعت

»  نجم»  آسمانها در سوره  به ص حضرت  آن  عروج  داستان  تفصیل  برگشتند. که  مكه  به

 آید. مي

ـ   معراج اسراء و  ـ در شب  نماز در مكه  شدن  فرض  در موضوع  شود که مي  خاطر نشان

 . نیست  اختالفي  علما هیچ  میان

 از سفر اسراء و معراج صخدا  رسول  چون  بود که  این» اسراء»  آیه  نزول  سبب

  وقوع که  کردند اما قریشیان  را از ماجرا آگاه  رفتند و قریش  مسجدالحرام  بازگشتند، به 

  به  که  کساني از  گروهي  را انكار کردند و حتي  پنداشتند، آن مي  را محال  رخدادی  چنین

  به  چند از آنان  تني  میان  بودند، مرتد شدند. در این  نیز آورده  ایمان صخدا  رسول

  فرمود: اگر رسول ابوبكر کردند،  خبر آگاه  و او را از این  آمده نزد ابوبكر  شتاب

  اند. آنها گفتند: آیا تو او را بر این گفته  باشند، قطعا راست  داده  خبری  چنین صخدا

  خبر تصدیق  او را در بزرگتر از این  من : گفت ؟ ابوبكر کني مي  تصدیق  خبرش

  . پس کنم مي  قآید، تصدی مي  وحي  آسمان از  برایش  که در این  و شام  ؛ او را صبح کنم مي

  به  که  از قریش  ، کساني شد. بعد از آن  ملقب » صدیق»  ابوبكر به  روز بود که  از آن

  بیان  را برایشان  آن  خواستند تا اوصاف صخدا  رسول بودند از  سفر کرده  المقدس بیت
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  رسول  در برابر دیدگان  عزوجل  خدای  فرمان  به  المقدس بیت  هنگام  نمایند، در این

  و بازگویي  آن  سوی به  نگریستن  کردند به  شروع  و ایشان  گشت  نمایان صخدا

شنیدند، گفتند: اما در   ایشان  را از زبان  آن  اوصاف  مشرکان  چون  . پس آن  اوصاف

  در راه  که  مان ما از قافله  گفتند: به  . سپس گفت  واقعا درست  که المقدس بیت  توصیف

  رسول  . پس ای برخورد کرده  با آن  ا در راهحتم  ، چرا که خبر ده  است  مكه  سوی به  شام

  و سپس  کرده  را بیان  آن  و احوال  اوصاف  و تمام  هقافل  آن  شمار شتران صخدا

 شتری  که رسد، درحالي مي  مكه  روز به  خورشید فالن  طلوع  شما هنگام  کاروان افزودند:

  بیرون  از بلندیهای  بر یكي  روز معین  بامداد همان  قریشیان  . پس است  آن  پیشاپیش  ابلق 

از گرد   قافله  معین  وقت  در همان  دیدند که  شدند و ناگهان  منتظر قافله  فراز آمده  مكه

ها را  نشانه این  همه  که با وجود آن  . ولي است  آن  پیشاپیش  شتر ابلق  رسید و همان  راه

  پس».  آشكارنیست  جز سحری  این» نیاوردند و گفتند:  ایمان  کردند، باز هم  دهمشاه

 فرمود.  را نازل  آیه  این ص پیامبر خویش  تصدیق  برای  عزوجل  خدای

 

 ڄ    ڄ ڦ  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ـ   خویش  ـ کلیم  ، ذکر موسي گفت  سخن» اسراء»  از واقعه خداوند  که بعد از آن

  ، موسي کریم  قرآن  از جاهای  در بسیاری  نماید زیرا خداوند متعال مي  عطف  یز بدانرا ن

  و به»کند:  یادمي  و پیوسته  مقرون  را با هم  و قرآن  و تورات علیهما السالم و محمد

  اسرائيل بني  براي»را  کتاب  : آن یعني «را  و آن»را   : تورات یعني«  را داديم  كتاب  موسي

  فرمان  ایشان  یابند و به  راه  و حقیقت  حق  سوی به  آن  وسیله  به  که « گردانيديم  دايتيه

 . امور است  ومتولي  : سرپرست وکیل «نگيريد  وكيلي  : زنهار، بجز من كه»  دادیم

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ   
 و تبار  نسل  : ای یعني « كرديم  تيسوار كش  با نوح  را همراه  آنان  كه  كساني  فرزندان»

کنید و   را دنبال  پدرتان  راه ! دادیم  نجات  در کشتي  با نوح  را همراه  آنان  که  کساني

  تبع  به ما نیز  امت  که  است  اسرائیل بني  یا متوجه  خطاب قرار دهید.  خویش  او را الگوی
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همانا »  است صمحمد  امت  ا متوجهستقیمم  خطاب  که گیرد، یا این قرار مي  مخاطب  آن

  حق  سان . بدین و آساني  و سختي  و غم  در شادی «بسيار شكرگزار بود  اي بنده  نوح

  شكر و سپاس را بر  وی  کرد تا ذریه  ر توصیفبسیا  شكرگزاری  را به  نوح  تعالي

و   قال  زبان  و به  ملو ع  در عقیده  منعم  از: ثنای  است  برانگیزد. شكر عبارت  خویش

،  خوردن  را در هنگام  عزوجل  خدای  : نوح است  آمده  در روایات  که چنان  حال  زبان

» عبد شكور»  جهت  این کرد، از شكر مي  حاالت  و در همه  پوشیدن  ، لباس نوشیدن

 شد.  نامیده

  چون  شود که خشنود مي  ای از بنده  عزوجل  خدای» : است  آمده  شریف  در حدیث

 ».آورد مي جا به  او را بر آن  نوشد، حمد و سپاس  مي  ای خورد یا نوشیدني مي  غذایي

 

 ڑ  ڑ   ژ ڈ  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ
 دوبار فساد  در زمين  البته  كه  خبر داديم»  تورات « در كتاب  اسرائيل بني  و به»

قرار دارد.   در آن  سجداالقصيم  که  است  المقدس بیت  مراد سرزمین «خواهيد كرد

با   مخالفت ارمیا، یا  کردن  اشعیا، یا زنداني  ، کشتن در بار اول  اسرائیل : فساد بني قولي به

  بر کشتن  فرزند زکریا وعزمشان  یحیي  : کشتن در بار دوم  بود و فسادشان  تورات  احكام

هنوز   فسادشان  دومین اما  یافته  قتحق  در بار اول  دیگر: فسادشان  قولي : بود. به عیسي

: شما در  یعني « بزرگي بسيار  طغيان  خواهيد كرد به  طغيان  و البته»  است  نشده  واقع

و   را بر خواهید افراشت  خود برمردم  و استكبار منشي  جویي برتری  هردو بار، پرچم  این

  خود را به  و صولت  قدرت ، ، تجاوز و از حدگذری ، سرکشي ستم  شما بر مبنای  دولت

 . خواهد گذاشت  نمایش

 

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  

 ں  ڻ  
خود  از  فرارسد، بندگاني»ذکر شد   که  دو باری  از آن «بار  نخستين  وعده  چون  پس»

 و ستیز  نگدر ج  را که  : بندگاني یعني « گماريم نيرومندند بر شما مي  سخت  را كه
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، بختنصر  آیه  : مراد این قولي . به کنیم دارند، بر شما مسلط مي  سهمگین  نیرویي

از آنها   یكي  که علیهماالسالم ارمیا یا اشعیاء  در زمان  بابلند که  از اهل  ولشكریانش

و آنها را تارومار کردند   برده  یورش  اسرائیل شد، بر بني  کشته  اسرائیل بني دست به

  جنگجو اندرون  زورآوران  : آن یعني «وجو درآيند جست  ها به خانه  ميان پس»

  گشته  دنبالتان به  خانه  به  جا خانه و در همه  کرده  وجو و بازرسي را جست  هایتان خانه

  نخواه  و خواه « است  يافتني  تحقق»تهدید  « و اين»رسانند  مي  قتل  و به  یافته شما را

 یابد. مي  انجام

بر   عمالقه  پادشاه  جالوت  ساختن با مسلط  وعده  این» گوید: مي :اهلل دهلوی ولي  شاه

 ». یافت  ، تحقق اسرائیل  بني

 

 ھ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
را  شما  و قدرت  دولت  و پرچم « كنيم مي  چيره  شما را برآنان  دوباره  از چندي  پس»

  وفرزندان  و شما را با اموال»کنید  مي  توبه  که  است  در هنگامي  اینو   افرازیم بر مي

  وتعداد نفرات»اند  اسیر گشته  و فرزندانتان  چپاول  اموالتان  که بعد از آن « رسانيم مدد مي

  میدان  به  که  ای جنگي  شما، از نظر مردان  از تعداد دشمنان « گردانيم شما را بيشتر مي

  حضرت  در جانشیني  معني این»گوید: مي : اهلل دهلوی ولي  روند. شاه مي  نبرد بیرون

 ». گشت  محقق داوود

 

ۈ   ۆ ۆ ۇ ڭ  ڭڭ  ۇ ۓۓ  ڭ ے ھ  ے

 ۅۉۉېېېې    ۈٴۇۋۋۅ
خود  به»  شده  از شما خواسته  که  را بر وجهي  و کردارتان  سخنان «اگر نيكو كنيد»

 «كنيد و اگر بدي»گردد  خود شما برمي  به  کارینیكو  این  زیرا پاداش «ايد كرده  نيكويي

  این  زیرا فرجام  دیگران  به  نه «ايد  خود بد كرده  به  پس»  در رفتار و گفتارتان

  که  دوم مقرر  وقت  : چون یعني «ديگر  وعده  چون  پس»گردد  برمي  خودتان به  بدکرداری
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  ناخوش را شما  تا روي  د را بفرستيمخو  فرارسد، باز بندگان»اید؛  تهدید شده  آن  به

  کنند که  تا با شماکاری  گردانیم مي  نیرومند و غالب  : آنها را بر شما چنان یعني «سازند

  سرمست  که بگستراند و بعد ازآن  وجودتان  جای  را بر همه  و پریشاني  فالکت  نشان

  هایتان بر چهره را  شانيو پری  و خواری  تكبر و غرور و افتخار بودید، غبار شكست

  و فاتحانه  پیروزمندانه «بودند  درآمده  بار اول  كه مسجد درآيند چنان  و تا به»بنشانند 

از  «يافتند  دست  بر هر چه» و نابود کنند  ویران  کلي  : به یعني «و تا از پا بيفگنند»

نابود کنند و   : یكسره نيیع « از پاافگندني  به»  شان و برتری  حاکمیت  در مدت  بالدتان

  حضرت  که  گاه شد آن  محقق  وعده  این» گوید: ؛ مي اهلل دهلوی ولي  براندازند. شاه

: در  قولي به». مسلط کرد  بختنصر را بر آنان  تعالي  حق  را کشتند و بعد از آن  یحیي

مسلط شد و   نبود برآنا»  خردوس» یا» گودرز»  اسمش  که  بابل  بار، شاه  دومین  این

 را نابود کرد.  چیزشان  همه برپا کرد و  از آنان  عظیم  کشتاری

  که  است عصر حاضر  ، این در بار دوم  شان مراد از نابودی  از علما برآننند که  اما بعضي

ا یقین  پس  فرارسیده  شان نابودی  و نوبت  ظهور انجامیده  به  اسرائیل بني  و غلبه  سلطه

  همچون  مدرن  وسایلي  به  شان آیند و نابودی شوند و از پا در مي نابود مي  ز پاكبار نی این

باشد.  مي ﴾ېېې﴿تفسیر   همان  خواهد شد و این  محقق  ها و غیرآن افگن بمب

 . لمواهلل اع

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
  به  در تورات ! اسرائیل بني  : ای یعني «كند  بر شما رحم  پروردگارتان  كه  است  نزديك»

  برشما رحم  که  است  ، نزدیک از شما در بار دوم  گرفتن  بعد از انتقام  که  شما گفتیم

ما نيز »  سوم بار  برای  فساد افروزی  به «اگر باز گرديد  ولي»کنید   توبه  ؛ چنانچه کنیم

،  باب  در این  تفسیری  از وجوه  يو کیفر شما. بنابر یك  مجازات  سوی به « گرديم باز مي

را بر   پیامبرش  عزوجل  خدای فساد بازگشتند پس  به صمحمد  با تكذیب  اسرائیل بني

نضیر را  بني  را نابود و طایفه  قریظه بني  طایفه ص حضرت  مسلط گردانید و آن  آنان

  اسرائیل بني  که  ميدر هنگا خداوند  که مقرر نمودند چنان  جزیه  تبعید کردند و برآنان
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  را براي  و دوزخ»خواهد کرد   چنین  آیند، باآنان مي  میدان  به  با لشكر دجال  همراه

  گردند و هرگز از آن مي  محصور و محبوس در آن  پس « داديم قرار  زندان  كافران

  ر انتظارشاند  هم  اخروی  ننگین  سزای  دنیا، این  مجازات  عالوه : به ندارند. یعني  رهایي

 . است

رادر   آیات  این  پیرامون  تفسیری  مختلف  نظرات  که بعد از آن :سعید حوی  شیخ

پ  ﴿  عبارت ؛ هر حال  به» گوید: مي  نهایي  گیری کند، در نتیجه مي  نقل»  االساس» تفسیر

  رتيبشا  ، حامل آیات  ( در این گردیم و اگر شما باز گردید، ما نیز باز مي):  ﴾پ  پ

هر بار یهود بر   دارد که  امر صراحت  بر این  بشارت  ، این است  مسلمانان  برای  عظیم

و   را مغلوب  آنان خداوند فساد کنند،  مسلط گردند و در زمین  مسجداالقصي

  غلبه  که  باشیم  داشته  توجه  حقیقت  این  به  است  ، الزم بنابراین  خواهد ساخت  منكوب

  ـ بر عكس   نیست  قیامت  و تا قیام  وهمیشگي  ا ابدیقطع  د بر مسجداالقصيیهو  کنوني

  نزول  یهود را در هنگام  گوید: مسیح مي که  از علما از روایاتي   برخي  که  آنچه

  در آن  که  اند  ـ زیرا یهودیاني استنباط کرده  چنین رساند؛ مي  قتل  به  از آسمان  خویش

اند و  گردیده  همراه  با دجال  اند که رسند، کساني مي  قتل  به  سیحم  دست  به  هنگام

  دست  به  وقت  در آن  مسجداالقصي  دارد که  صراحت امر  بر این  و روایات  نصوص

  با وضع  ها همه نشانه  باشد و این مي  اسالمي  خالفت  پایتخت  و قدس  است  مسلمانان

 .1»دارد  مسلط اند، منافات  دسدیار مق  یهود بر آن  که  کنوني

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

 ڦ   
  آييني  به  قرآن قطعا اين»:  که آورید، درحالي نمي  ایمان  قرآن  چرا به ! اسرائیل بني  ای  پس

  که  است  ماسال حنیف   پایدارتر، همانا آیین  آیین  این «نمايد مي  راه  پايدارتر است  كه

  به  و ایمان  عاليت  توحید حق  آن  مبنای  که  ، آییني هاست آیین  ترین و درست  استوارترین

                                                 
 یهود باشد.  و اضمحالل  مسلمین  پیروزی  یهود، طلیعه  علیه  فلسطینیان  يکنون  انتفاضه  که اهللشاء  ان 1
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  خیر دنیا و آخرت و  و عدل  حق  واالی  ارزشهای  سوی و به  بوده  پیامبرانش  همه

  همه  ا نهام  نیک  های مژده ها و با وعده «دهد مي  را بشارت  و مؤمنان»گردد  مي  راهنمون

  به  قرآن  که  کارهایي «كنند مي شايسته  كارهاي  كه»را   فقط کساني  را بلكه  مؤمنان

  بزرگ  پاداشي  كه»  از این  است  عبارت  بشارت  ، این است  داده  آنها فرمان  دادن انجام

 . است  برین  بهشت  پاداش  این  ، که در آخرت «خواهد بود  برايشان

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
  آن مربوط به  و اخبار و احكام «آورند نمي  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  براي  كه و اين»

 همانا  که « ايم كرده  آماده  دردناك  عذابي»دارند  باور نمي  شده  بیان  در قرآن  را که

  بشارت از  دو نوع  ا بهر  مؤمنان  : خداوند متعال که این  معني  . حاصل است  دوزخ  عذاب

 . دشمنانشان  کردن  عذاب  به  و دیگری  خودشان  دادن  پاداش  به  دهد؛ یكي مي  مژده

 

 چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   
  که  آنچه  به  خود و فرزندانش  علیه  شخص  نفرین  و آن «كند دعا مي  بدي  به  و آدمي»

  به  وي  همانند دعاي»  است  دلي تنگ  ؛ در هنگامقرارگیرد  ندارد مورد اجابت  دوست

اگر   . پس و مانند آن  و روزی  عافیت  طلب  ، چون اش خود و خانواده  برای «خير

  حق  ولي شود مي  نماید، یقینا او هالك  اجابت  خودش  را علیه  بدش  دعای خداوند

  اجابت  و فرزندانش  دشخو  را در حق  بد وی  دعای  و رحمت  فضل  از روی  تعالي

و از   شده  سرشته  بر شتابكاری  وی  : طبیعت یعني « شتابكار است  و آدمي»کند  نمي

خود   برای  خیر وخوبي  را همچون  شر و بدی  که  اوست  کاری و عجله  شتابزدگي

  است  آمده صخدا  رسول از جابر  روایت  به  شریف  کند. در حدیث مي  درخواست

  خدا با ساعتي  مبادا از جانب نفرستید که  خود نفرین  بر خود و اموال» مودند:فر  که

 ».گیرد مي قرار  مورد اجابت  دعا در آن  شوید که  و موافق  همراه

  سخن بعد از  بیان  این  مناسبت» گوید: مي»  االساس» در تفسیر :سعید حوی  شیخ

در   از مردم  بسیاری  شتابزدگي  که  است  نای  اسرائیل و بني  در مورد مسجداالقصي  گفتن
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  دست  از اسالم  که  واداشته  را بر آن  ، آنان قدس  یهود بر سرزمین  اشغال  به  دادن  پایان

رساند  مقصد مي  زودتر به کنند آنها را مي  گمان  را که  دیگری  های و روش  بردارند و راه

تر  تر و یهود را مستحكم رابیچاره  ها آنان و روش  راه  این  گمان بگیرند اما بي  در پیش

  اشاره  حقیقت  این  ، به اسرائیل بني از  بحث  در میانه  دو آیه  این  نزول  پس  است  ساخته

و   است  شایسته  و عمل  و ایمان  قرآن به  زدن  در چنگ  فلسطین  قضیه  حل  راه  دارد که

 ». بس

 

ک  ک  گ  گ    ک ک  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ

 گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  سبب  ، به خویش  بر وجود و آفرینندگي « قرارداديم  و روز را دو نشانه  و شب»

  وکوتاهي  آنها در درازی  آنها، اختالف  آمدن  پیاپي  در آنها وجود دارد؛ چون  که  عجایبي

تا   در زمین  تا روز دیگر و از مكاني  یاز روز  سال  و روز در طول  شب  که طوری  ـ  به

و   در تاریكي آنها در گرما و سرما و  کنند ـ و نیز اختالف پیدا مي  دیگر اختالف  مكان

آنها تفكر کنند،   آسای شگفت  در آفرینش  که کساني  و روز برای  ، شب . بنابراین روشني

را   شب  نشانه  پس»اند  وی  مثال بي  و قدرت  بر وجود آفریننده  روشن  و دلیلي  نشانه

  و فاقد روشني  ، تاریک است  شب  را که  دو نشانه  از آن  : یكي یعني « محو ساختيم

  بخش روز را روشني  و نشانه»  است  ، مهتاب شب  : مراد از نشانه قولي . به آفریدیم

شود  مي  دیده  ا در آناشی  که طوری ، به گردانیدیم  بخش : روز را روشني یعني « گردانيديم

  و فتق  رتق  روز به  : تا در روشني یعني «بجوييد  فضلي را از پرودگارتان  تا در آن»

  تاریک  آن  سبب  را به  یابید اما شب  دسترسي  تان معیشت  راههای  امور و پیشبردن

را »ها عمرها و رویداد « عدد سالها و حساب و تا»گیرید   آرام  تا در آن  گردانیدیم

و روز   شب  ماهها و روزها، جز با اختالف  سالها وحساب  شماره  زیرا شناخت «بدانيد

 . میسر نیست
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، مراد  مهتاب  نه  است  خود شب  مراد از آن  که»  شب  نشانه» در تفسیر  اول  بنابر قول  پس

  ، سالها به است  مهتاب » شب  نشانه» مراد از  که  دوم  بنابر قول  ولي  است  شمسي  سالهای

 . است  قمری  حساب

  همانندهای  از شمارش  : عدد عبارت که  است  این»  حساب» و» عدد»  در میان  فرق

  یک  از شمارش  عبارت : چیزند اما حساب  آن  دهنده  تشكیل  در مجموع  که  است  چیزی

از روزها   که این  ظر بهن  سال شود. پس مي  چیز از آنها ساخته  یک  که  است  معیني  دسته

از   سال  یک  که این  اما نظر به  عدد است  باشد و این ( روز مي167، ) است  متشكل

نظر   ، از این ( ساعت11)  و هرروزی  روز است سي  و هر ماهي  یافته  تشكیل  ماه  دوازده

 . است  حساب

آنها را   قصد بیان  را که  زهایيچی  : همه یعني « ايم كرده  بيان  تفصيل  را به  و هر چيزي»

 . ایم کرده  بیان  برایتان  تمام  روشني  ـ به  و دنیایتان  ـ از کار دین  ایم داشته  برایتان

 

 ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
 طائر: نزد اعراب «او  در گردن  بسته  ايم ساخته  او متصل  را به  هر انساني  و كارنامه»

  چند بخت شود و هر مي  گفته  هم»  بخت»  آن  و به  است  و قسمت  از نصیب  عبارت 

  اعراب  که  است  این» طائر»  برند. اصل کار مي را به  اما عربها نیز آن  است  فارسي  ای کلمه

خیر و شر   پرندگان  پنداشتند که گرفتند و مي مي  سر خود فال  از باالی  عبور پرندگان  به

  خود اوست  همراه  انسان  بهره  کرد که  روشن  آیه  در این  خداوند متعال  دانند پس را مي

دارد و   بستگي دو  فساد آن  یا به  و فعلش  دل  و استواری  صالح  به  و بهره  نصیب  و این

  یروز  هیچ  عمل» : است آمده  شریف  ندارند. در حدیث  آگاهي  امور هیچ  از این  پرندگان

بیمار شود،   مؤمن  شود و چون مي  مهر زده  بر آن [روز  آن  در پایان]  که مگر این  نیست

پروردگار  ! ای بازداشته  را از عمل»  فالن»  خویش  بنده گویند: پروردگارا! مي  فرشتگان

تا داد، مهر زنید  مي  انجام  سالمتي  در حال  که عملي مانند  به  فرماید: برایش مي  عزوجل

بيند،  مي  را گشاده  آن  كه  اي او نامه  براي  روز قيامت و»». شفا یابد یا بمیرد  که آن

تا از   است  ذکر شده  پلید وی  و اعمال  شایسته  اعمال ، نامه  در آن  که « آوريم مي  بيرون
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  خویش  ها و گناهان بدی  و از مالحظه  شده  خود شادمان  های ثوابها و نیكي  مشاهده

 گردد.  و سرزنش  توبیخ

 

 ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
را   نامه : این قولي  . به را بخوان  اعمالت  ؛ نامه گوییم او مي  : به یعني « را بخوان  ات نامه»

  است  كافي» سواد و ناخوانند بي  که  آنان  خوانایند و چه  که آنان  خوانند، چه مي  همگان

: هر  ، یعني است  کننده  محاسبه  معني  : به حسیب « خود باشي  حسيب  خودت امروز  كه

را   را بشناسد و آن کار خود  و حاصل  نتیجه  تواند که مي  نامه  این  به  با نگریستن  انساني

 نماید، ندارد.  کار کمک  او را در این  که  کسي  نیاز به  کند پس  حسابرسي

 

ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ 

 ائ  ەئ     ەئ  وئ  
 : ثواب یعني « است  شده  خود راهياب  نفع  به  كه  نيست  آمد، جز اين  راه  به  هر كس»

 خودش  ، به است  یافته  دست  هدایت  به  مجدانه  و کوشش  با تالش  که  کسي  راهیابي 

 خود گمراه  زيان  به  كه  نيست  جز اين  شد پس  گمراه  و هركه»گیرد  مي  تعلق 

 و هيچ»  هست  خودش  مربوط به  وی  و گمراهي  گناه  : فرجام یعني «شود مي 

  را خودش  بار گناهش  هر انساني  بلكه «دارد را برنمي  ديگري  بار گناه  اي بردارنده 

،  است  رد. وزر: بار و سنگینيدا بار را برنمي  این  جایش به  دیگری  کس  دارد و هیچ برمي

 . است  در اینجا گناه  مراد از آن  که

  عدل  از روی  پروردگار متعال  که  است  و فردی  شخصي  مسئولیت  بیانگر اصل  آیه  این

 . است  کرده  را وضع  آن  و رحمتش

 بارهدر  آیه  فرمود: این  که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن

  همگي  محمد کافر شوید و گناه  : به گفت  مكه  مردم  به  که  گاه شد آن  نازل  مغیره ولیدبن 

  این « را بفرستيم  پيامبري  كه مگر آن   نيستيم  كننده و ما عذاب» ! من  شما بر دوش

 دهد. خبر مي  تعالي  حق  نیز از عدل  حقیقت
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از   ـ قبل  ( یا در طفولیت )عهد فترت  پیامبران  قطاعان  در زمان  که  اند: کساني علما گفته

و   مورد آزمایش  قیامت  در عرصات  کساني  اند، چنین برسند ـ مرده  تكلیف  سن  به  که آن

 گیرند. قرار مي  امتحان

 با فرستادن  که کند  مگر بعد از آن نمي  را عذاب  بندگانش  عزوجل  ، خدای بنابراین

  نمایانده  آنان  و عذر را به  کرده  را بر آنها تمام  ، حجت کتابهایش  آوردن دو فرو  پیامبران 

 . در کارنیست  ای مؤاخذه  ، هیچ بر آنان  حجت  از برپاداشتن  رو، قبل باشد، از این

اند:  رأی ( بر دو پیامبران  انقطاع  )دوران  فترت  اهل  توحید درباره  علمای  که  باید گفت

  شرع  تكالیف و  احكام  ـ مخاطب  در فروع  و نه  در اصول  آنها ـ نه  نند کهبرآ  أشاعره

.  در فروع  اند نه شرعي  تكالیف  مخاطب  : آنها در اصول ها بر آنند که نیستند اما ماتریدی

  کند، مخاطب  آنها حكم  نیكویي به  عقل  که  و فروعي  گویند: آنها در اصول مي  معتزله

 . ، مردود است باب  در این  وارده  با نصوص  معتزله  سخن  که  است  اند. گفتني

 نظر دارند:  اختالف  قول  بر سه  مشركان  اطفال  علما درباره

 اند.  در بهشت  ـ آنان 1

 اند. در دوزخ  با پدرانشان  ـ آنان 1

  چه  با آنان  که  خود داناتر است  عزوجل  خدای  باید کرد. یعني  توقف  آنان  ـ درباره 1

مورد   را که  بحث  در این  وارده  ادله  اخیر، همه  قول  این» گوید: کثیر مي کند. ابن مي

 ».آورد گرد مي  هم با  علماء است  اختالف

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
خبر   چنین ‡پیامبران  بعد از فرستادن  عذاب  وقوع  از چگونگي  متعال  خدای  سپس

  آن  سركشان ، كنيم  هالك»را   : شهری یعني «را  اي قريه  كه  بخواهيم  و چون»دهد:  مي

  و جنایت شر  و مرتكب  کرده  عصیان  و خیر اما آنان  طاعت  به « دهيم مي  را فرمان

را بسیار   و نافرمانانشان  : فساق است  این ﴾ۈئ  ۈئ ﴿ : معني قولي گردند. به مي

 بسیار  معنای ، به عرب  های و لهجه  از لغات  در یكي» أمر» و» آمر» زیرا  انیمگرد مي

، آنها را  نازپروردگي و  و رفاه  نعمت  اند که و توانگراني  : متنعمان . مترفین است  گردانیدن
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  گر و مستبد، شاهان سلطه ا از جباران و عمدت  گردانیده  و گردنكش  مغرور و سرمست

را   شهری  مردم  بخواهیم  چون ! اند. آری شده  تشكیل  فاجر و فاسق  وانگرانگر و تبیداد

شهر  « در آن  پس»؛  گردانیم یا بسیار مي  داریم را وامي  ، خوشگذرانانش کنیم  هالك

گردد   شهر ثابت  بر آن  عذاب  و در نتيجه»  مترف  خوشگذرانان  آن «كنند مي  نافرماني»

  کلي  به  آن  مردم  ساختن با نابود شهر را  : آن یعني « ر و زبر كنيمزي  ا يكسرهر  آن  پس

 . کنیم مي  نابود و ویران

  ای جامعه  در یک  و معصیت  گناه  هرگاه  که  است  حقیقت  این  دهنده نشان  کریمه  آیه

  يدگرگون از منكر  و نهي  معروف  امر به  سبب به  جامعه  و در آن  و تكثر یافت  شیوع

  جامعه  آن  کل  نابودی  ، عامل فساد و گناه  و گستردگي  شیوع  نداد، این  روی  مثبتي

 گردد. مي

 

 ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   
 عاد و  های مانند امت « رسانديم  هالكت  به  از نوح  ما پس  بسيار نسلها را كه  و چه»

 را در  گناهان  هرچند آن « است  آگاه  بس  بندگانش  هانگنا  و پروردگار تو به»ثمود را 

دارند   ها فروهشته پرده  هر چند بر گناهانشان « بيناست  و بس»دارند   پنهان  اندرونشان

 ماند. نمي  مخفي  تعالي  بر حق  ای امر پنهاني  زیرا هیچ

 

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

  ٿ 
  آخرت  یا اعمال  نیک  با اعمال  : هر کس یعني « زودگذر است  دنياي  خواهان  هر كس»

:  یعني « را درآن  وي»باشد   را خواسته  آن  و رفاه  زودگذر دنیا و آسایش  ، بهره خویش

مرید دنیا   آن  که  هر چه  نه « دهيم  شتاب  به  بخواهيم  كه  هر چه»زودگذر   در دنیای

  که  از آنان  هرکس  را برای  شتابان  بهره  : این یعني « بخواهيم  كه  هر كس  براي»د بخواه

  و تكاپوی  در تالش  که ، کساني خود بخواهد بنابراین  که  کسي  برای  نه  دهیم مي  بخواهیم

  گاه رسند مگر آن نمي  شان وخواسته  مطلوب  زودگذر دنیا هستند، به  های بهره  به  رسیدن
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  و تكاپوگران  بسیارند دوندگان  چه  پس باشد  کرده  اراده  را برایشان  آن خداوند  که

  میرند و حسرت مي  آن  و فگار در عشق  خسته  و روحي  با تن  دنیا که  به  دستیابي  تشنه

 » داريم او مقرر مي  را براي  جهنم  گاه آن» برند گور مي  با خود به  در دل  را همچنان  آن

ها و  از آلودگي  آن  ساختن و خالص  آخرت  برای  اوامر ما در مورد عمل  که این  سبب  به

:  یعني « نكوهيده»  جهنم  : به یعني « آن  درآيد به»  است  ها را فروگذاشته شائبه

  سبب  ؛ به از آن  ، دورگردانده هللا از رحمت  : طردشده یعني « شده رانده»  شده سرزنش

 . باقي  بر جهان  فاني  دنیای  برگزیدن

 

 ڤڤڦڦ  ڦ   ڤ ٹٹڤ ٹٹ ٿ ٿ
باشد   آخرت  سرای  خواهان  با اعمالش  : هر کس یعني «را بخواهد  آخرت  و هر كس»

  سعي  آن  براي»  است  آخرت  سرای  : سزاوار طالب یعني « است  سزاوار آن  كه و چنان»

  و او مؤمن»  نفس  و هوای  گذاری ور از بدعتد  ، به شرع  قانون  دادن قرار  با مبني «كند

نزد  « است مشكور  شان سعي  گروه  اين  پس»  و راستین  درست  ایماني  به «باشد

  شناسي ا مورد حققطع  شان مردود لذا سعي  نه  است  مقبول  شان : سعي . یعنيخدا

 خواهد شد.  واقع

 

 ڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ
 پروردگارت  را از عطاي  گروه  و آن  گروه  را؛ اين»  یاد شده  از دو دسته « هر يك»

را   معصیت  اهل  و هم  طاعت  اهل  کفار، هم  و هم  مؤمنان  : هم یعني « دهيم مي  درپي پي 

  خویش  و بخشش  فضل  محض  دنیا به  و مواهب  از روزی  انقطاع و بي  درپي ، پي پیوسته

و »ندارد   تأثیری  وی  دنیوی  روزی  گنهكار در قطع  و نافرماني  و معصیت  بخشیم يم

در دنیا از  را  لذا آن  وی  از بندگان  از کسي « نيست  شده  بازداشته  پروردگارت  بخشش

 دارد. باز نمي  و کافری  مؤمن  هیچ
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 ڇ  ڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
در  « ايم داده  ديگر برتري  را بر بعضي  از آنان  بعضي  چگونه»  عبرت  دیده  به « ببين»

یابید  اقویا را مي  فقرا را، هم  یابید هم اغنیا را مي  هم  مردم  لذا در میان دنیا!  و جاه  روزی

  سبب  تفاوتها به  این  را و البته  بیماران  یابید هم را مي  تندرستان  ضعفا را، هم  هم

در   بزرگتر است  آخرت و قطعا»قاصرند   آن  ها از ادراك عقل  که  تاس  ای بالغه  متحك

در   مؤمنان  و برتریهای  آخرت  : درجات یعني « در برتري  و بيشتر است  درجات  رفعت

در   آن  اهل  و درجات  موجود در دنیا ومراتب  ها و تفاوتهای برتری  بر کفار، فوق  آن

و با   آن  و درجات  با بهشت  آخرت در  زیرا تفاوت  است  و مانند آن  یو ندار  دارایي

دنیا. در   به  ورزد نه مي  عنایت  آخرت  به  عاقل  انسان  پس  است  آن  و درکات  آتش

برتر در   درجات  ا صاحبانقطع» : است آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  حدیث

 ».بینید را مي  آسمان  در افق  فرورفته  ستاره شما  بینند که مي  را چنان  علیین  ، اهل بهشت

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
  از امت  امر، مكلفان  این  مخاطب» گوید: کثیر مي ابن « را با خدا قرار نده  معبود ديگري»

  كه»  اوقرار نده  برای  پروردگار شریكي  در پرستش ! مكلف  : ای یعني». اند صمحمد

  با هم، دو چیز را یكجا  صورت  : در آن یعني « يار و ياور بنشيني و بي  نكوهيده  گاه آن

و   صالحش  بندگان و  وی  ، فرشتگانخداوند  نكوهش  ؛ یكي ای خود گرد آورده  برای

  با او معبود دیگری  که زیرا تو  سبحان  خدای  از سوی  ات پناهي و بي  ساختن ؛ خوار دوم

 گذارد. وا مي  ات معبود بیچاره  همان  تو را به  ، او هم ای ساخته  شریکرا 

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

 ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
 جز او را نپرستيد و  كه»  قاطع  فرماني  داد به  : فرمان یعني «كرد  و پروردگار تو حكم»

  تمام  نیكي  به  با والدین  که این  داد به  فرمان  : همچنین یعني «كنيد  و مادر احسانپدر   به
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  سبب  ، والدین است  وجود انسان  حقیقي  سبب  که رفتار کنید زیرا بعد از خداوند

 باشند. مي و ایثار  از مهر و عطوفت  آکنده  در فضایي  وی  وجود و تربیت  ظاهری

  در این  کند زیرا ایشان ا ذکر ميرا مخصوص  والدین  سالمندی  التح  تعالي  حق  سپس

از   اگر يكي»فرماید:  مي  فرزند نیازمندترند پس  نیكي  دیگر به  حاالت  به  نسبت  حالت

  پس «برسند  سالخوردگي  به»تو   و تكفل  حمایت  : در پناه یعني «تويا هر دو نزد   آنان

 : کني  رعایت  تور را در رفتار با ایشاندس  پنج  این  که  بر توست

بار   کمترین  در آن  نگو که  سخني  آنان  : به یعني «مگو  اف  آنان  به  پس»:  اول

 یا صدایي  کلمه  نگو زیرا این  ایشان  رابه»  اف»  کلمه  باشد و حتي  وجود داشته ایذایي

دهد.  خبر مي  در قلبت  شانای  یافتن و گرانبار  آزاری و دل  از تنگدلي  که  است 

 پدر و مادر، یا گرانبار  به  نسبت  تنگي و دل  فرزند را از مالل  سبحان  ،خدای گونه بدین

 کند. مي  بر خود، نهي  ایشان  یافتن

از   آنان : با . یعني است  خویي و درشت  کردن نهر: پرخاش « مزن  بانگ  و بر آنان»:  دوم

 . آنها داد مزن  و بر روی  مگوی  سخن  و درشتي  سر پرخاش

  : نرم یعني « شايسته  سخني»  و فریاد کشیدن  گفتن  اف  جای به « و با آنان»:  سوم

و مهرآمیز   نرم  سخن  از یک  توان مي  که  وجهي  نیكوترین  به «بگو»آمیز  ولطف

پدر   که  است  ادب . و از ، حیا، وقار و سنگیني ادب  با رعایت  تعبیر کرد، توأم  ومحترمانه

 ! مادر جان ! : پدر جان بگویي  بلكه  نخواني  شان نام  و مادر را رودررو به

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  
  چون  که  است  این  آن  اصل «بگستر  بر آنان  فروتني  ، بال و از سر مهرباني»:  چهارم

خود  او را به  پرورشش  کند و برای  ابراز محبت  اش جوجه  باشد به  خواسته  پرنده

گوید:  مي فرزند  به  تعالي  حق  گویي  گستراند پس را بر او مي  خویش  بچسباند، بال

  رعایتت  بال را در زیر  ایشان  بگیر که  بر دوش  ای گونه را به  والدینت  و سرپرستي  تكفل

کار را   همین با تو  ات در خردسالي  آنان  که چنان  کني  ضمیمه  خودت  و به  بگیری

 اند. کرده
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دو را مورد   آن پروردگارا!»  آنها و بعد از وفاتشان  در بزرگسالي «و بگو»:  پنجم

 همانند  و بخشایشي  : رحمت یعني «پروردند  مرا در خردي  كه چنان  قرارده  مرحمت

 لفظ  . البته کن  عنایت  ایشان  مرا، به  نآنا  دادن پرورش  سبب مرا، یا به  آنان  دادن  پرورش

 . و دنیاست  دین  های خوبي  همه  جامع»  رحمت»

  جمله  ؛ ازآن است  آمده  بسیاری  پدر و مادر احادیث  به  نیكي  درباره  که  شویم یادآور مي

 صخدا  رسول» : عنهما است هللا رضي  و انس  ابوهریره  روایت  به  ذیل  شریف  حدیث
  آمین  چه  اهلل! برای شد:یا رسول  ! گفته ! آمین آمین ! فرمودند: آمین  گاه منبر برآمدند آن بر

  نامت  هک  کسي  بر بیني  محمد! خاك : ای آمد و گفت  نزدم  گویید؟ فرمودند: جبرئیل مي

:  گفت  گاه ! آن : آمین گفتم  من ! بگو: آمین شود و او بر تو درود نگوید،  برده  نزد وی

  آمرزیده  شود اما بر وی  سپری  ماه  درآید و آن  بر وی رمضان   ماه  که کسي  بر بیني  خاك

یا   پدر و مادرش  که  کسي  بر بیني  : خاك گفت  ! سپس : آمین گفتم ! من  نشود، بگو: آمین

!»  : آمین گفتم  و من ! وارد نكنند، بگو: آمین  بهشت  او را به  دریابد اما آنان از آنها را  یكي

  دراثنایي»فرمود:   که  آمده است  ربیعه بن مالک  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

شد و   مشرف  حضور ایشان  بهاز انصار   ، مردی بودم  نشسته صخدا  نزد رسول  من  که

  مانده  اقيب  ام با آنها بر ذمه  از نیكي  چیزی  والدینم  از مرگ  آیا پس !هللا : یا رسول گفت

و   ! چهارچیز: دعاکردن آری»؟ فرمودند:  بجا آورم  را در حقشان  تا آن  است

آنها و   دوست  تنداش عهد آنها، گرامي  اجرا گذاشتن  آنها، به  برای  خواستن آمرزش

  اینهاست  . پس نیست  ایشان  جانب جز از  برایت  که  رحمي  صله  آوردن و بجا  پیوستن

 ». است  مانده  باقي  با آنها بعد از مرگشان  از نیكویي  ات بر ذمه  که

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  
  نهادهایتان در ضمایر و  آنچه  : به یعني « است  در نفسهايتان  آنچه  به  پروردگارتان»

یا   والدین  به  تان نیكي  ؛ از جمله آن  و عدم  در طاعات  مانند اخالص « داناتر است»  است

  رای: ب یعني « اوابين ا او براي باشيد قطع  اگر شايسته»آنها   به  نسبت  تان نافرماني

  توبه  دل  از صدق  که کسي پس « است  آمرزنده»  توبه  سوی به  از گناهان  کنندگان رجوع
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شما   اید، به کرده  توبه  از آن  که  پذیرد لذا گناهي را مي  وی  توبه  عزوجل  کند، خدای

 رساند. نمي  زیاني

برخورد  جا در بي  از او حرکتي  که  است  ناظر بر کسي  کریمه  آیه  این» گوید: کثیر مي ابن

از آنها را   نافرماني و  قصد سرپیچي  حرکت  او از آن  که زند، درحالي سر مي  با والدینش

  کند و ندامتش نمي  مؤاخذه  او را بدان  عزوجل  لذا خدای  خیر است  وی  نیت  ندارد بلكه

 ».پذیرد را مي

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
و   نزدیكان با  نیكي  کرد، اینک  سفارش  با والدین  نیكي  به  خداوند متعال  که بعد از آن

  و به»کند:  مي  عطف  با ایشان  نیكي  دارند به  تنگاتنگي  رابطه  با هم  را که  رحم  پیوندان

  و حقشان  بده را  حقشان  ات نسبي  نزدیكان  : به یعني « او را بده  حق  قرابت  صاحب

در   باید انسان و  امر کرده  بدان خداوند  که  رحمي  صله  از: رعایت  است  عبارت

  آمده  شریف  را بجا آورد. درحدیث  ، آن حال  اقتضای  رد و برحسبدا  توان  که  حدی

و   متفاوت  مراتب  رحم  صله : یعني».  نزدیكتر و نزدیكترت  ، سپس مادر و پدرت» : است

شد،   نازل  آیه  این  چون» کند: مي  روایت  دارد. ابوسعید خدری  و ادنایي  اولي  های پله

  وی  را به  فدك  و باغ  عنها را فراخوانده هللا رضي هفاطم  دخترشان صخدا  رسول

  قول  به  آیه  این» : است  و گفته  وارد کرده  اشكال  روایت  کثیر بر این اما ابن». دادند

و »». باشد  مدني  آیه  کند که اقتضا مي  چنین  فوق  روایت  که ، درحالي است  مشهور مكي

را   وی  ، نیز حق و کار عاجز است  از کسب  که  و مستمندیفقیر  : به یعني « مسكين  نيز به

  ای و توشه  سفر وامانده  در راه  که  است  : کسي السبیل ابن « السبيل ابن»  نیز به «و»  بده

  از صدقه  ماندگان  و در راه  مساکین  به  دادن  دهد. مراد صدقه  ادامه  راهش  به  ندارد که

و   : اسراف مراد از آن « كردني  اسراف  به  نكن  و اسراف»  است  فرض  صدقه یا  نفل

 شرعي تجاوز از حد  اسرافي  چنین  که  است  حالل  های و ناپسند در راه  رویه بي  خرج

،  است  حرام  های و در راه  در غیر حق  مال  کردن ؛ صرف مراد از آن  . همچنین است 

 باشد.  هرچند اندك



9391 

 ی  جئ  حئ  مئ         ىئ    ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی 
  پس  است  از شیطان  مال  در انفاق  و اسراف «اند شياطين  برادران  كاران همانا اسراف»

  قول  اما به . است  اقتدا نموده  وی  و به  کرده  اطاعت  کرد، از شیطان  اسراف  کسي  هرگاه

  تبذیر، انفاق» گوید: مي مسعود ابن  که چنان  نیست  خیر اسرافي  جمهور فقها، در عمل

شر   لذا جز عمل « است  ناسپاس  پروردگارش  به  نسبت  و شيطان»».  است  در غیر حق

پروردگار   به  نیز نسبت  کاران اسراف دهد پس نمي  کار شر فرمان  و جز به  نداده  را انجام

 باشند. مي  شیطان  و همدم  قرین  ناسپاسند، از آنجا که  بزرگ

 

 ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ
انتظار  به»  در راه  و درمانده  و از مسكین  قرابت  : از صاحبان یعني « و اگر از آنان»

:  یعني « گرداني مي  ، روي اميدواري  بدان  از پروردگار خود كه  رحمتي

 در اختیار  رتپروردگا  از جانب  رزقي  که  است  آن  سبب  از آنها به  ات اگررویگرداني

  ارزاني  گشایشي  باره  تو در این  به خداوند  که  امیدواری  ولي  بدهي  آنان  به  که  نداری

، مانند  بده نیک  ای و وعده «بگو»  و دلجویانه  و نرم « ماليم  سخني  با آنان  پس»دارد؛ 

را از یاد  شما هللشاءا در رسید، ان خدا  رزق  : وقتي که  آنان  به  سخن  این  گفتن

 . افگن پیش  دیگری  برد. یا عذر مقبول  نخواهیم

از   شد که  نازل  مستمنداني  همه  درباره  کریمه  آیه» گوید: مي  نزول  سبب  در بیان  ضحاك

 ».کردند مي  کمک  درخواست صخدا  رسول

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 را  بخل  دستور داده  و معیشتي  در امور مادی  روی  میانه  به  خداوند متعال  سپس

نبند و بسيار   خود را بر گردنت  و دست»کند:  مي  و تبذیر نهي  و از اسراف  نكوهش

  وی  دست  که  است  کسي  همانند حال  بخیل  : حال یعني « نكن  دستي  گشاده هم

 را بر گردنت  دستت  نه  باشد؛ پس  داشتهرا ن  در آن  تصرف  باشد و توان  بسته  برگردنش

 زده  و حسرت  شده  مالمت  گاه آن  كه»  کن  پیشه  و اسراف  دستي بسیار گشاده  ببند و نه 
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و   کردن  . لذا در خرج دستي  و گشاده  اسراف  سبب  ، یا به بخل  سبب  به « بنشيني  برجاي 

  کردن  ازدنبال  و جدا افتاده  وامانده  یعني . محسورا: را برگزین  روی میانه  ، حالت انفاق

 فقر.  سبب  مقاصد خود به

 صخدا  رسول نزد  ای گوید: پسربچه مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان مسعود ابن
فرمودند: امروز  ص حضرت  خواهد، آن ... را مي و این  از شما این  : مادرم آمد و گفت

بپوشانید.   پیراهني  بر وی  خواهد که مي از شما  : پس گفت  . کودك نیست  نزد ما چیزی

او دادند و خود   و به  آورده  بیرون  خویش  مبارك  خود را از تن  پیراهن ص حضرت  آن

 شد.  نازل  آیه  این  نشستند. پس  در خانه  درمانده

  را انفاق  مالش  باید تمام  مؤمن  گویند: انسان مي  که  است  کساني  بر قول  ردی  کریمه آیه

  که کسي» : است  آمده  شریف  نكند. در حدیث  ذخیره  فردایش  چیز را برای  و هیچ  کرده

 ».کرد، فقیر نشد  پیشه  روی میانه

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
:  یعني «گرداند مي  و تنگ  را گشاده  بخواهد، روزي  پروردگار تو بر هركه  گمان بي»

 دیگر تنگ  و بر بعضي  گشاده  را بر بعضي  دارد، روزی  که  ای بالغه  حكمت  سبب  به او

بندگان   او به  در حقيقت»  تو نیست  متوجه  سرزنشي  هیچ پیامبر!  ای  گرداند پس مي 

 . ستنی  چیز بر او پنهان  و هیچ « خود دانا و بيناست 

  ، نه تنگدستي  این  که  است  ایشان  در تنگدستي صخدا  ولرس  بخش  تسلي  کریمه  آیه

  . در حدیث است  خاطر حكمتي  به  بلكه  ایشان  به  پروردگار نسبت  مهری بي  از روی

را جز فقر   ایمانشان  هستند که  کساني  مؤمنم  همانا از بندگان» : است  آمده  قدسي  شریف

و   ام ساخته  تباه  رابر ایشان  دینشان  گمان ، بي نگر سازمرا توا  دهد و اگر ایشان نمي  سامان

کند و اگر  نمي  درست  توانگری را جز  ایمانشان  هستند که  کساني  من  همانا از بندگان

  و توانگری غنا  اما گاهي».  ام ساخته  تباه  را بر ایشان  ا دینشان، محقق را فقیر سازم  ایشان

  بر خدای  ـ پناه   است  عذاب  ، و فقیرساختنشان» استدراج»  از مردم  بعضي  در حق

 . از آن  و هم  از این  ؛ هم سبحان
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 چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  
  در جاهلیت  از اعراب  برخي  که چنان« خود را نكشيد  فرزندان  تنگدستي  و از بيم»

 و شما « دهيم مي  شما را روزي  و هم  آنان  هم  كه  ماييم»شدند  مي  جنایت  این  مرتكب

  كشتن گمان بي»دارید  روا مي  جنایتي  چنین  آنان  در حق  نیستید که  آنان  دهنده روزی

 خداوند  که کند بر این مي  داللت  آیه  این» گوید: کثیر مي ابن « است  بزرگ  گناهي  آنان

 ». تر است مهربان  شفرزند  به  خود از پدر نسبت  بندگان  به

 

 ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  
  حرکات و کنار و  ؛ مانند بوسه آن  مقدمات  دادن  با انجام «نشويد  زنا نزديك  و به»

شود  مي از خود زنا را نیز شامل  نهي  اولي  طریق  زنا به  به  از نزدیكي  نهي  دیگر. البته

باشد  مي  وعقل  ، و تجاوز از حد شرع : زنا بسیار زشت نيیع « است  فاحشه  آن  هرآينه»

کشاند. در  مي  دوزخ انجامد و به ها مي نسب  شدن  آمیخته  زیرا به « است  بد راهي  و آن»

  بزرگتر از آن نزدخداوند  گناهي  ، هیچ بعد از شرك» : است  آمده  شریف  حدیث

 ». نیست  حالل  برایش  دهد که قرار  را در رحمي  ای نطفه  مردی  که  نیست

 

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  
 او را با پناه  تعالي  حق  را که  : کسي یعني « است  كرده  خداوند حرام  را كه  و نفسي»

 حق  جز به»  است  ر دادهقرا  ، محفوظ و محترم یا عهد امان  عهد ذمه  ، یا با پناه دین 

 ؛ مانند است  در آنها مباح  نفس  قتل  که  است  مواردی  ، شامل حق به  کشتن «نكشيد 

عمد   در قتل  از قاتل  گرفتن  همسر( و قصاص  دارای  )شخص  محصن  ارتداد، زنای

 وی  نکشت  برای  شرعا مجوزی  که  سببي  به  نه «شود  كشته  ستم  به  و هر كس»وتجاوز 

  که  مقتول  از ورثه  کسي  : به یعني « ايم داده  اي سلطه  وي  ولي  به  گمان بي  پس»  است 

اگر بخواهد او رابكشد،   که  ایم داده  قاتل  علیه  ، قدرتي است  امر وی  و متولي  سرپرست
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يد در نبا»  مقتول  : ولي یعني «او  پس»بگیرد   اگر بخواهد عفو کند و اگر بخواهد دیه

جای  نماید، یا به  کند، یا او را شكنجه  را مثله  مثال قاتل  که این  به «كند  روي زياده  قتل

 « است  شده  داده  او ياري  گمان بي»رساند   قتل  را به  دیگری  یا اشخاص  شخص  قاتل

  زیرا حق  است  شده  داده  مؤید و یاری خداوند  از سوی  مقتول  ا ولي: قطع یعني

  حقش  احقاق  برای  بپاخاستن و  دادنش  یاری  را به  اسالمي  امور جامعه  متولیان  تعالي

همانا » : است  آمده  شریف  باز دهند. درحدیث  وی  را بگیرند و به  تا حقش  داده  فرمان

 ». است  مسلماني  تر از کشتن آسان دنیا در نزد خداوند  رفتن از بین

  کند که مي  امر داللت  بر این  ظاهر آیه» گوید: مي  در تفسیرش  است  از احناف  که  نسفي

 ».شود مي  جاری  قصاص  حكم  و ذمي  مسلمان  و در میان  آزاد و برده  شخص  در میان

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  

 ۅ  
 نزدیک از  نهي «نشويد  ـ نزديك  نيكوتر است  كه  اي شيوه  ـ جز به  يتيم  مال  و به»

  یتیم  مال به  بردن  از دست  ، نهي از آن  و هدف  است  مبالغه  ، از باب یتیم  مال  به  شدن 

  انداختن کار به اما  است  وی  مال  کننده  تباه  که  ای شیوه  ، یا به آن  کردن تلف  باشد؛ به مي

  است  عبارت  شیوه  ندارد این  ، مانعي نیكوتر است  که  ای شیوه  هب  ولي  ازسوی  یتیم  مال

  یتیم  و منفعت  سودآور است  که  در اموری  با آن  گذاری ، سرمایه یتیم  مال  داری از: نگه

رشد خود   به  كه  گاه تا آن»  اسراف  بدون  از آن  بر یتیم  باشد و انفاق مي  نهفته  در آن

  کمال  به  عقلش  ، یعني یافت  دست خود  عقلي  رشد و بلوغ  به  یتیم  چون  پس «برسد

  خویش  امور مالي  به  که طوری به شد،  کامل  وی  و حرکتي  حسي  رسید و قوای

بسپارید، یا   وی  را به  شما باید مالش  که  است  حالت  کند، در این  رسیدگي  توانست مي

  و به»  نیست  کافي  عقلي  بلوغ  بدون  جنسي  بلوغ  البته کنید.  تصرف  اش با اجازه  در آن

با   کنید و این  قیام  آن  شرعي  خود بر وجه  خدای عهد خود با  : به یعني «عهد وفا كنيد

انور میسر   پسند شرع مورد  قانون  و تطبیق  تعالي  حق اوامر و نواهي  و رعایت  داشت نگه

با   بر جواز عهدشكني  که دارید؛ مگر آن  را نگه  با مردم خود عهد و پیمان  . همچنین است
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در  «خواهد شد  از عهد پرسش  زيرا كه»باشد   وجود داشته  خصوصي به  دلیل  آنان

 اید؟. کرده  چه  و مردم خود با خدا  عهد وپیمان  به  ، که آخرت

 

 ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
  مستقيم  و با قسطاس»نكاهید   و از آن «دهيد  را تمام  كنيد، پيمانه مي  پيمانه  و چون»

  طال و غیر آن  سنجش  ، ترازوهای قپان  ، که کاال است  : ابزار سنجش قسطاس «كنيد  وزن

  است  ابزار سنجشي ترازو و  : آن مستقیم  گیرد. قسطاس را در بر مي  سنجش  از ابزارهای

  آن  طور درست  را به اشیا  بیفزاید بلكه  برآن  کند و نه  کم  چیزی  هن  حقیقي  از وزن  که

  پیمانه  دادن  تمام « اين»  است  پیمانه  ، همان رومي  زبان  به»  قسطاس» : قولي نماید. به  وزن

،  نیک  نام  آن  نتیجه  ، که نزد مردم و در شما در نزد خدا  برای « بهتر است»  و وزن

  انصاف کار و با درست  گونه  این  که  است  با کسي  معامله  به  مردم  و گرایش  نیک  پاداش

  و عاقبت  : انجام یعني « تر است فرجام  خوش»  و وزن  پیمانه  دادن  تمام  این «و»باشد 

 دارد.  بهتری

ا ر  آن  شود و سپس قادر نمي  حرام  دادن  بر انجام  کسي» : است  آمده  شریف  در حدیث

ندارد    خداوند متعال  جز ترس  دیگری  انگیزه  هیچ  آن  از ترك  که کند درحالي نمي  ترك

  به  است  بهتر از آن  را که  چیزی  از آخرت  در دنیا قبل  طور عاجل  خداوند به  که مگر این

 ».دهد مي  او عوض

 

 ی  ی  جئ    ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ وئ  ۇئ
کند  مي  نهي  متعال  ، خدای ترتیب  این  به « نكن  دنبال  نداري  علم  بدان  را كه  و چيزي»

  مانند نكوهش ندارد،  علم  آن  به  کند که  عمل  چیزی  بگوید یا به  چیزی  انسان  که از این

،  معني  این  همچنین از حدسها و گمانها.  و پیروی  علم  بدون  ساختنشان  و متهم  مردم

  عیوب  وجوی ، جست دیگران  به  زدن ، افترا و طعن دروغ  ، سخن دروغ  هيگوا  شامل

ها و  ها، تقلب از دغلبازی  اخبار وغیر این  ، جعل علمي  حقایق  کردن  ، دگرگون مردم

  دین  بر اثر ضعف  امروزه  شود. بدبختانه نیزمي  و گمان  و تخمین  بر حدس  مبتني  اعمال
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  . در حدیث است  پیدا کرده  شیوع  مسلمانان  میان ناپسند در  روش  ن، ای و اخالق  و ایمان

زيرا »».  هاست سخن  ترین دروغ  گمان  برحذر باشید چراکه  از گمان» : است  آمده  شریف

آنها   : از صاحب یعني «خواهند شد  واقع  مورد پرسش  ، همه و قلب  و چشم  گوش

  زیرا حواس  است  کار گرفته به  راهي  را در چهخود   حواس  این  شود که مي  پرسیده

  پاداش  کار گیرد، سزاوار دریافت اگر او آنها را در خیر به  که اند  وابزاری آالت  انسان

  این : خداوند قولي باشد. به مي  کار گیرد، سزاوار عقاب شر به و اگر آنها را در  است

  انجام  صاحبشان  که  آورد و آنها از آنچه مي  نطق  از آنها به  پرسش  اعضا را در هنگام

 . است  حقیقت  این  گواه  و احادیث  آیات  که دهند. چنان خبرمي  است  داده

 

 حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت  ىت  
  است  بودن  و خرامان  ، فخر، خودبیني : نخوت مرح «نرو  راه  نخوت  به  و در زمين»

 تعبیر  . این بر آن  متكبرانه  رفتن  با راه « شكافت  تواني را نمي  هرگز زمين  چراكه»

 كوهها تواني  به  در درازي  و نه»  است  منش نخوت  و تحقیر مستكبران  تهكم  متضمن

رسد  مي آنجاها  به  ، قدرتت بیني و فخر و خودبزرگ  هرگز با خودنگری  : نه یعني «رسيد 

وادارد. در  کبر و نخوت  تو را به  ات و جثه  هیكل  تا بزرگي  کني  یبا کوهها برابر  که

بخشد  مي  کند، خدا او رارفعت  خدا تواضع  برای  هر کس» : است  آمده  شریف  حدیث

  آمده  شریف  درحدیث  همچنین».  است  او نزد خود حقیر اما نزد خداوند بزرگ  پس

و دو   رفت مي  راه  خرامان  از شما خرامان  قبل  یها از امت  مردی  که  در اثنایي» : است

  او را فروبرد و او تا روز قیامت زمین  بالید، ناگهان آنها مي و به  پوشیده  قیمت  گران  جامه

 رود. فرومي  در آن  همچنان  یعني». جنبد مي  در آن

 

 يت  جث  مث           ىث  يث  حج  مج  جح   
 از  بخش  : آن یعني « وردگار تو ناپسند استنزد پر  ها، بدش خصلت  اين  همه»

آنها  و او از  ناپسند بوده  تعالي  آمد، نزد حق  عمل  به  ا نهيا از آنهفوق  که  هایي خصلت

 کرد.  باید آنها را ترك  پس  نیست  دارد و هرگز بدانها راضي  نفرت



9399 

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

 ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴿:  و از آیه  گذشت  قبل  ذکر آنها در آیات  که  سفارشهایي « اين»

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿:  از شرك  با نهي  باز هم  که  آیه  این  و به  شروع  است  از شرك  نهي  که

گیرد؛  دربر مي  يرا از اوامر ونواه  تكلیف  وپنج بیست  شود و در مجموع مي  ختم ﴾...ڀ

  فرستاده  وحي  سويت به  از حكمت  پروردگارت  كه  است  چيزهايي  آن  لهاز جم»

  ( ختم19)  آیه  و به  ( شروع11)  از آیه  که  حكمي  وپنج بیست  مجموعه  : این یعني « است

، از  است  از شرك  توحید ونهي  آنها امر به  ـ آغاز و انجام  گفتیم  که شود و ـ چنان مي

  عباس . ابن نیست  راهي هرگز فساد را بدانها  که  است  و محكمي  قنمت  احكام  جمله

 ». است  شده  خالصه  اسرائیل بني  از سوره  آیه  در پانزده  تورات  کتاب  همه» گوید: مي

و  تأکید  برای  ، خداوند متعال سان بدین « ديگر قرار نده  ، معبودي يگانه  و با خداي»

را   شرك از  ، نهي است  آن  و ستون  دین  های خصلت  توحید رأس  که  حقیقت  این  تثبیت

خود را  تو  هم  که «و مطرود  زده  حسرت  وگرنه»تكرار نمود   احكام  در آخر این

و   رانده  حق  از رحمت  که کنند در حالي  تو را مالمت  و خلق خدا  و هم  کني  مالمت

 «.شد  هيخوا  افگنده  در دوزخ»  هستي  زده حسرت

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
  عقیده آنها اثر و ثمر  به  تمسک  که  اوامر و نواهي  در میدان  وسیع  گلگشت  بعد از این

آيا » کند: مي  را بیان  شرك  اهل  از مواقف  موقفي  عزوجل  ، خدای توحید است

  دختراني  و خود از فرشتگان  داده  تصاصاخ  پسران»  داشتن « شما را به  پروردگارتان

خدایند.   دختران  پندارند؛ فرشتگان مي  که  کفاری  به  است  خطابي  این «؟ است  برگرفته

  داشتن  شما را به لذا  داده  شما را بر خود برتری  پندارتان  به  تعالي  : آیا حق یعني

شما   هرآينه» ؟ است  ود برگرفتهخ  را برای  و دختران  داده  پسر اختصاص  فرزندان

و   و زشتي  عزوجل  خدای بر  و جسارت  در جرأت  که «گوييد مي  بزرگ  بس  سخني

 تصور کرد.  توان نمي  ای حد و پایه  هیچ  فروتر از آن  که  است  ای پایه  به  وقاحت
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   
  گرفته  امثال  از بیان « ايم كرده  بيان  گون گونه»را   حقایق » قرآن  ، ما در اين راستي  و به»

،  را در قرآن  ها و معاني : ما سخن است  این  . یا معني ، هشدار و غیره ، مژده وعده  تا طرح

  نظیر آن  آوردن بشر از  جدید که  و تمثیلي  و ترتیب  دیگر و آهنگ  روشي  هر بار به

تدبر و   ، راه خردهایشان انداختن کار و با به «تا پند گيرند»  یما ، تكرار کرده عاجز است

جز بر   ولي»شوند   گویند، آگاه مي  که  آنچه  را اختیار کنند تا بر بطالن  تفكر در قرآن

و   از حق  کفار و ستمگران  و دوری  جز بر نفرت  : قرآن یعني «افزايد نمي  آنان  رميدن

  سبب  جز به  نیست  افزاید و این نمي  و صواب  درست  ر راهد  آنها از اندیشیدن  غفلت

 . ها و روانهایشان دلها، عقل  بیماری

 

 چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  
 حتما  صورت  گويند، در آن مي»  مشرکان « كه ديگر بود چنان  بگو: اگر با او خداياني»

: در  یعني «آمدند برمي  عرش  اوند صاحبخد  سوي به  راهي  در صدد جستن

 و بر او  کرده  کشمكش  تعالي  جستند تا با حق مي  راهي  ادعایي  خدایان  ، آن صورت آن

پیكارها   ، بر سر قدرت کرده  دیگر چنین با یک  و قدرتمندان  شاهان  که نمایند چنان  غلبه

  خدایان  ، آن صورت : در آن است  این  عنيکنند. یا م پا مي اندازند و کشتارها به مي  راه  به

نگرید،  مي  یگانه  خدای خود نزد  برای  هایي واسطه  دیده  آنها به  شما به  که  ای ادعایي

او بر   به  و نزدیكي  قرب و در صدد  کرده  و نیایش  را پرستش  تعالي  حق  خودشان

 زنید، در مي  آنها چنگ  آستان به خدا  به  نزدیكي  شما دیگر چرا برای  آمدند. پس مي

 باشد.  وجود داشته  ای واسطه شما و او  میان  که  نیست  این  به  نیازی  که  حالي

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک             ک  
وبرتر  «واالتر  و بسي»  است  و پاکي  تنزیه  معنای  : به تسبیح « است  و منزه  او پاك»

 به»  عظیم  و بهتانهای  زشت  ؛ از سخنان ستمگران  نای «گويند مي  از آنچه  است»
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از   دوری  و در نهایت  بزرگي  در نهایت : خداوند یعني « بزرگ  اي برتري 

 الوجود و باقي  وجود قرار دارد زیرا او واجب  مراتب  و در برترین  بوده  پندارهایشان این

  قدیم  در میان  باشد چه وجود مي  مراتب  از ادني  فرزند گرفتن  که ، درحالي است  باالذات 

 وجود دارد.  تام  ، منافاتي و محتاج  و غني  و حادث

 

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   

 ہ       ہ  ہ  ہ  
  عقل  دارای  که  از مخلوقاتي « در آنهاست  و هركه  و زمين  گانه هفت  آسمانهاي»

  عقل  دارای  که  از موجوداتي  ـ و نیز غیر آنان  و جن  و انس  مانند فرشتگانوخردند ـ 

  او را در حال  كه مگر اين  چيز نيست  گويند و هيچ مي  او را تسبيح»نیستند 

  همه  شامل  معني  این  . پس حال  زبان  یا به  قال  زبان  به «گويد مي  تسبيح ستايش

  تمام ! باشند ـ آری  که  شوند ـ هر چه مي  نامیده»  شي»  شود که مي مخلوقاتي

  شما تسبيح  ولي»  و تواناست  آفریننده خداوند  که این  دهند به مي  گواهي مخلوقات

 فهمید. گویند، نمي مي  تعالي  حق  از تسبیح  جمادات  را که  و آنچه «يابيد درنمي آنها را

 ها و از نشانه  و تدبر دراین  ز اندیشها  که  است  کفاری  متوجه  : خطاب قولي به

  وی  از بردباری « او بردبار آمرزگار است  گمان بي»تابند  برمي  از آنها روی  گرفتن عبرت

  شما رامؤاخذه  کاران توبه  که  است  وی  دهد و از آمرزگاری مي  شما را مهلت  که  است

 کند. نمي

خود   بنابر حقیقت خداوند  اشیا برای  مامت  گفتن اند: تسبیح گفته  از مفسران  جمعي

  خداوند متعال گفتن  تسبیح  به  مجازی  نه  طور حقیقي اشیا به  : تمام که این  باشد، یعني مي

  روایت  به  شریف  فهمد. درحدیث شنود و نمي آنها را نمي  تسبیح  بشر این  اند ولي ناطق

  یكي  بدن  موری» فرمودند:صخدا  رسول  که  است  آمده  هریره از ابي  و مسلم  بخاری

  گاه زدند آن  را آتش  مورچگان  پیامبر امر کرد تا النه  آن  را گزید پس ‡نبیاااز 

  من  برای  ها را که از امت  مور، امتي  یک خاطر آزار : به فرستاد که  او وحي  به خداوند

  غذا، تسبیح  خوردن  ما در حال:»گوید مي مسعود ابن». ؟! زدی  گفتند، آتش مي  تسبیح
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را   هایي سنگریزه صخدا  رسول: » کند که مي  روایت ابوذر».  شنیدیم غذا را مي  گفتن

». شد مي  شنیده  عسل آنها همانند آواز زنبور  گفتن  تسبیح  صدای گرفتند پس  دست به

  ر و عثمانابوبكر و عم  ها در دست سنگریزه  تسبیح  صدای  که است  همچنین نقل

  آمده  خدری سعید ابي  روایت  به  شریف  شد. نیز در حدیث مي  شنیده  عنهم هللا رضي

چیز   و هیچ  و کلوخ  و سنگ  و درخت  و انس  جن» فرمودند: صخدا  رسول  که  است

 ».دهند مي  گواهي  در روز قیامت  برایش  که شنوند  مگر این را نمي  مؤذن  صدای دیگر

در  ، آنها در اینجا میسر نیست  نقل  که  و دیگر روایاتي  روایات  این  به  گاهيبا ن  پس

  گفتن تسبیح گویند: مي  که  از ایشان  کساني  بر قول  از مفسران  گروه  این  قول  که  یابیم مي

  اول  کثیر نیز قول ابن دارد.  ، ترجیح قال  زبان  به  نه  است  حال  زبان  و به  مجازی  جمادات

 . است  داده  را ترجیح

 

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
  پوشيده  اي ندارند، پرده  ايمان  آخرت  به  كه  تو و كساني  ، ميان بخواني  قرآن  و چون»

اند  کساني تو، همانند  از قرائت  و تغافل  روگرداني  سبب  به  : کافران یعني « دهيم قرار مي

دارد.  بازمي  قرائتت  آنها را از شنیدن  قراردارد که  پوشاننده  حجابي  تو و آنان  میان  که

بینند و از  نمي تو را  که  دهیم قرار مي  ای پرده  تو و آنان  : میان است  این  معني  قولي به

  تأیید این  فهمند. به شنوند ونمي تو را نمي  قرائت  که  ، درحالي ماني مي  ایمن  آزارشان

  است اسماء دختر ابوبكر کثیر از ابن  روایت  جمله  ؛ از آن است  آمده  نیز روایاتي  قول

  که درحالي  ابولهب  زن  جمیل  ام شد،  ( نازل لهب یدا ابي  )تبت  سوره  چون» فرمود:  که

  تا به  جست را مي صپیامبر خدا  کنان خواند، ولوله و رجز مي  داشت  بر دست  سنگ

 ».دید بودند، نمي  نشسته در کنار ابوبكر  را که  کند اما ایشان  حمله  ایشان

 ندارند. را  الهي  آیات  شنیدن  تحمل  آخرت  منكران  آید که بر مي  چنین  آیه  از این
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

 ائ   ەئ  
  همان ها پوشش  آیا مراد از این «را نفهمند  ا آنت  نهيم مي  پوششهايي  و بر دلهايشان»

  قبل  بر حجاب  دیگر افزون  ، یا مراد حجابي است  قبل  در آیه  ذکر شده  حجاب

  برآن  دیگر افزون  حجابي  مراد از آن  دهد که مي  ترجیح  جریر طبری باشد؟ ابن مي

و ».  دهیم مي قرار  ای رانيو گ  : کری یعني « اي سنگيني  و در گوشهايشان»  پوششهاست

را نزد او   خدایانشان  که آن  بي « ياد كني  يگانگي  پروردگار خود را به  در قرآن  چون

 را نشنوند.  تا قرآن «كنند مي  پشت  با نفرت»  آوری  شفیع

آمدند، در   دیدار ابوطالب  به  قریش  از اشراف  : جمعي است  آمده  نزول  سبب  در بیان

توحید را مرور   آیات  پرداخته  قرآن  قرائت  شدند و به  وارد خانه صخدا  ثنا رسولا  این

  از آن  عرب  کلمه  االاهلل( بگویید تا با این )الاله ! قریش  گروه  ای» فرمودند:  کردند، سپس

  این  بود که  گرداندند. همانگردد. اما آنها رو بر  شما مطیع  برای  شما شود و عجم

 شد.  نازل  یمهکر آیه

 

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

 جئ  
 منظور گوش  چه به  كه  دانيم دارند، ما بهتر مي فرامي  تو گوش  سوي به  كه  هنگامي»

 قرآن  تو و به  به  تو استهزا و استخفاف  به  دادن  از گوش  : منظور آنان یعني «دهند مي 

را   تو پروردگارت  که  در هنگامي  سر و صدا و همهمه  انداختن  راه  تا با به  است 

را   را نشنود و پیامت  صدایت  کسي  ایجاد کنند که  ای غلغله  ، چنان کني یاد مي  یگانگي به

 در میان  که  آنچه  به  : ما داناتریم یعني «پردازند نجوا مي  به  كه  گاه و نيز آن»نفهمد 

ونجوا   راز گفته  هم تو با  و استهزای  تكذیب  پیرامون  که  گاه کنند آن مي  مطرح  خویش 

 را پيروي  شده افسون  گويند: جز مردي مي  ستمگران  اين  كه  وقتي»کنند؛  مي

 . است  شده  خارج  و از حد اعتدال  گشته  و برهم  درهم  بر اثر جادو عقلش  که «كنيد نمي 
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 جب  حب  خب  مب  ىب  يب     حئ   مئ  ىئ  يئ
  گفتند که  ، باری تو کاهني  گفتند که  باری «تو مثلها زدند  براي  چگونه  بنگر كه»

از « شدند  گمراه  پس»  ای دیوانه  گفتند که  و باری  شاعری  گفتند که  ، باری جادوگری

:  یعني «برند نمي  جايي  به  راه  و در نتيجه»خود   پندارهای  این  در تمام  صواب  راه

بر تو   و تمسخری  طعن  چنان  سوی توانند به توانند برد، یا نمي نمي  راه  هدایت  سوی به

 شود.  منفعل  را بپذیرد و باورها بدان  عقلها آن  ببرند که  راه

 

 جت  حت  خت         مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   
:  رفات « شديم  پاشيده  ز همو ا  پوسيده  چند و اعضايي  استخواني  و گفتند: آيا وقتي»

  بعد از مرگ  که  گاه آن : اشیا. یعني  گردد از همه  و پاشان  شكند و کهنه  در هم  که  آنچه

  که  : وقتي ، یعني است  خاك  : رفات قولي شود. به  پاشیده  در هم  و اجسادمان  بپوسیم

استبعاد و   برای  استفهام «؟ شويم مي  جديد برانگيخته  آفرينشي  آيا به»  شویم  خاك

 . دانیم مي  قبول  غیرقابل را بسیار بعید و  چیزی  : چنین ، یعني انكار است

 

 ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ  
شما   خداوند متعال باشید، یقینا  هم  یا آهن  : اگر سنگ یعني«  باشيد يا آهن  بگو: سنگ»

  زنده  میراند سپس را مي شما را آفرید و یقینا شما ابتداء  که  آفریند، چنان را از نو باز مي

 بار شما را پدید آورد.  اولین  که کند چنان مي

 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ   

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
 از نوعي : یا یعني «نمايد مي  شما بزرگ  در دلهاي  كه  ديگر شويد از آنچه  يا نوعي»

  هرچه  اند اما بدانید که  و آهن  ، بزرگتر از سنگ و تضاد با حیات  در امر تباین  شوید که 

ما را   كسي  : چه خواهند گفت  پس»شوید  مي  برانگیخته  نخواه  بشوید، خواه
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یا   یا آهن  یا سنگ  شدیم  خاك  که ، بعد از آن حیات  سوی به« گرداند بازمي

 «بار شما را آفريد  نخستين  كه  كسي  بگو: همان»؟  آنها گردیدیم تر از سخت چیزی

  بي  آغاز آفرینشتان  بار در هنگام  نخستین  آفریند که شما را باز مي  کسي  همان : یعني

  سرهاي  گاه آن»کرد   شما را پدید آورد و اختراع  متقدمي  و شكل  یا تمثال  سابق  نمونه

  كي  : آن و خواهند گفت»استهزا   عالمت  به «خواهند داد  تو تكان  طرف  را به خود

  بگو: شايد كه»خواهد بود؟   وقت  مجدد چه  و اعاده  برانگیختن  : آن یعني «خواهدبود

  نزدیک باشد  آمدني  که  زیرا هر چه  است  اعاده مجدد نزدیک  : آن یعني «باشد  نزديك

 باشید.  هوش  به  پس  است

 

 چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
 او را  دعوت  حمدگويان  پس»محشر   سوی به خداوند «شما را بخواند  كه  روزي»

پنداريد  ومي»گویید  مي  لبیک  دعوتش  به  و ستایشگرانه  : منقادانه یعني «كنيد مي  اجابت

  : چون عنيی « اندكي»  زمان «مگر»  در دنیا یا در قبرهایتان «بوديد  نكرده  درنگ  كه

 نماید. و ناچیز مي  کوچک  را ببینید، دنیا در نظرتان  قیامت  هولناك  های صحنه

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  

 گ  
  بندگان به  !صمحمد  : ای یعني «بگويند  بهتر است  را كه  بگو: سخني  بندگانم  و به»

وگو  دیگر یا گفت یک  وگو میان گفت  بگو: در هنگام  ایشان  به  فرماندهي  در مقام  مؤمنم

  در کالم  و درشتي  زیرا خشونت  خوبتر و بهتر است  کار برید که را به  سخني  با مشرکان

و   ساز نفرت انگیزه و  در میانتان  ساز نفوذ شیطان بسا زمینه ، چه بدوبیراه  سخنان  گفتن و

 «زند مي  هم را به  ميانشان  شيطان  كه چرا»گردد   حقتان  دعوت  کفار از اجابت  رمیدن

  دیگر، در میان یک  علیه  مؤمنان  و تحریک  دشمني  ، القای با فسادافگني  : شیطان یعني

: او  یعني « آشكار است  دشمني  آدمي  براي  همواره  همانا شيطان»افگند  مي  نزاع  ایشان
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در   سبب  همین  ، به است  خود با انسان  دشمني  کننده  النو اع  ، برمال سازنده آشكارکننده

  سوی را به  سالحي  شخص  که از این صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

کند و  مي  او را وسوسه  کردند زیرا شیطان  کند، نهي  گیری نشانه  خویش  برادر مسلمان

قرار دهد   هدف  سالح  او را با آن  که بسا چه  انگیزد پس برمي  روی نشانه را به  دستش

 درافتد.  از دوزخ  درگودالي  گاه آن

 

 ڻڻ   ڻ ڻ گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں گ  گ
از   کساني  به  او داناتر است  پس ! مردم  ای « شما داناتر است  حال  پروردگار شما به»

شما  اگر بخواهد به»را ندارند   شایستگي  این  که  کساني  سزاوار هدایتند و به  شما که

 متوجه  خطاب  : این قولي  به «كند مي  كند و اگر بخواهد شما را عقوبت مي  رحم

 آوردن اسالم  شما توفیق  بخواهد به : اگر خدا است  چنین  لذا معني  است  مشرکان 

 ما را بررا برگزیدید، ش  عذاب  کند، یا اگر راه مي  شما رحم  به  سان دهد و بدین مي 

 « ايم نفرستاده  نگهبان  بر آنان» محمد!  ای« و تو را»کند  مي  میراند و عذابتان مي  شرك

تو   وظیفه  بلكه  ایم برنگمارده  بر ایمان  از کفر و اجبارشان  بازداشتنشان  : ما تو را به یعني

 . و بس  است  بالغ

 

 ڭ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
 و که  ذاتا چه  که « داناتر است  است  در آسمانها و زمين  هركه  به  و پروردگارت»

  مراتبشان به  و داناتر است  شان و شایستگي  استحقاق  و به  حالشان  به  هستند، داناتر است 

و  « ايم بخشيده  برتري  از انبيا را بر بعضي  ، بعضي و در حقيقت»  و معصیت  در طاعت

،  خواندیم  خویش  را خلیل  ابراهیم  که چنان  محیط ماست  از آثار علم  اثری  این

  سلیمان ، به خویش  و کلمه  را روح  ، عیسي خویش  را کلیم  موسي

  را آمرزیدیم و بعد از بعثتش  قبل  گناهان صو بر محمد  بخشیدیم  عظیمي  فرمانروایي

 ».1 فتح/»
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 فرمودند: صخدا  رسول  که  و مسلم  در بخاری  شده  نقل  شریف  با حدیث  آیه  این

در  صخدا  ندارد زیرا مراد رسول  ، منافاتي»ندهید  دیگر برتری انبیا را بر یک»

 کتاب «داوود  و به»  دلیل  مقتضای  به  نه  است  عصبیت  از روی  دادن  ، برتری حدیث آن

.  و اذکاراست  موعظه  آن  شود و همه مي  میدهمزامیر داوود نا  نام به  که « زبور را داديم» 

  تعلیم داوود به  که  است  : زبور دعایي گفتیم خود مي  ما علما در میان» گوید: مي  قتاده

و   و حرام  حالل  بیان  بود و در آن  عزوجل  تحمید و تمجید خدای  شد و شامل  داده

 ». وجود نداشت  و حدودی  احكام

 

 ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
مانند « پنداشتيد» خدا «او  جاي به»را   آنان « را بخوانيد كه  كساني»کفار   به «بگو»

 گوید: مي  عباس پنداشتید. ابن آنها را خدا  دروغ  به  که  ، عزیر و جن ، عیسي فرشتگان

» باشد مي  دروغ  معني ، به است  آمده ( )زعم  کلمه  که خدا  از کتاب  در هر جایي»

را   آن  كنند و نه  زيان  از شما دفع  دارند كه اختياري  نه»آنها   خواهید دید که « پس»

از   زیاني  کردن دفع  قادر به  شما نه  پنداری  خدایان  آن  : خواهید دید که یعني «تغيير دهند

دیگر؛ و هر   حالي به  از حالي  زیان  آن  و تغییردادن  برگرداندن  قادر به  شما هستند و نه

 . نیست  سزاوار الوهیت کار عاجز باشد، قطعا  از این  کس

  پرستش از انسانها به  گوید: گروهي مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان مسعود ابن

  انسیان  آن  که شدند درحالي  مسلمان  جنیان  آن  پرداختند پس مي  از جنیان  گروهي

  نازل را  آیه  این  سبحان  خدای  بود که  بودند، همان  متمسک  عبادتشان  به  نانهمچ

 فرمود.

 

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   

 ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   
  تقرب  پروردگارشان  سوي پرستند، خود به را مي  آنان  كافران  كه  كساني  آن»

شما   که  معبوداني  : آن یعني «او نزديكترند  به  از آنان  يك كدام  كه»تا بدانند  «جويند مي
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،  مسیح ، از فرشتگان  خوانید، اعم مي  خدایي  به  الشریک  یگانه  بجز خدای  مشرکان

گرداند،   شان نزدیک  تعالي  حق  به  که  آنچه  در طلب  و... خود مشتاقانه  از جنیان  برخي

دیگر در  جویند و با یک مي  او تقرب  سوی  به  صالح  ورند، با عملآ مي  او روی  سوی به

و   طاعت  وسیله به  تعالي  حق  به  از آنان  یک  کدام  کنند تا بدانند که مي  رقابت  میدان  این

غیر   که چنان «ترسند مي  عذابش اميدوارند و از  وي  رحمت  و به»نزدیكترند   عبادت

  پروردگارت  عذاب  كه چرا»ترسند  مي  میدوارند و از عذابشا  وی  رحمت  به  آنان

از   ، اعم همه  بندگان  که  است  آن او درخور  عذاب « در خور پرهيز است  همواره

 باشند.  برحذر و بیمناك  از آن  ، همه و غیر آنان ‡نبیاا،  فرشتگان

 

ىب   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب           مب 

 يب  جت  حت   
 هالكت  به  از روز قيامت  را پيش  ما آن  كه مگر اين   نيست  شهري  و هيچ»

 نابود  زودی به  که مگر این   کفار نیست  از شهرهای  شهری  : هیچ یعني « رسانيم مي 

 « سخت  عذابي  به  آنيم  كننده يا عذاب»و   طبیعي  مرگ  وسیله  شود؛ یا به مي  گردانیده

را   آنان  روز قیامت از  قبل  و...  که  باران  ، سنگ سوزی  ، آتش ، غرق ند شمشیر، زلزلهمان

در »  و تعذیب  رساندن  هالکت  ذکر شد از به  که  هشداری « اين»کند  مي  کن ریشه

  هیچ  پس  است  رفته  قلم  و به « است  شده  نوشته»محفوظ   : در لوح یعني « كتاب

 ندارد.  برگشتي

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  
  کفار را عذاب  عزوجل  چرا خدای  کند که  را مطرح  سؤال  این  کسي  است  ممكن

  فرستادن با  نیست  وجود ندارد؟ آیا ممكن  دیگری  بدیل  هیچ  کند، آیا جز عذاب مي

ما را از   وچيزي»فرماید:  مي خداوند  ؟ پس ساخت  حقبیشتر آنها را منقاد   معجزات
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:  یعني «را آن  پيشينيان  كه ، جز اين بازنداشت»  : معجزات یعني «ها نشانه  فرستادن

  آنان  عاجل  عذاب  سبب  شمردن  دروغ  و همین «بودند  شمرده  دروغ»را   معجزات

  سودی  هیچ بیشتر،  معجزات  از نزول پیشینیانشانند لذا  نیز پیرو سنت  اینان  گردید پس

 برند. نمي

را  صفا  خواستند تا کوه صخدا  از رسول  مكه  : مردم است  آمده  نزول  سبب  در بیان

در   رهیده  آن  دور سازد تا از تنگنای  را از آنان  مكه  و کوههای  طال گردانیده  برایشان

: اگر  آمد وگفت ص حضرت  آننزد   جبرئیل  کنند. پس  زندگي  فراخ  فضایي

  ایمان  باز هم  اگر با وجود آن  شود ولي مي  برآورده  قومت  درخواستهای  خواهي مي

، نیز  درآیي  از درمهلت  با آنان  خواهي شوند و اگر مي نمي  داده  نیاورند، دیگر مهلت

  را بفرستیم  آنان  نهادیپیش  : اگر معجزات شد. یعني  نازل  آیه  این  گاه . آن اختیار با توست

  و هرگز مهلت  قرار گرفته  عذاب مورد  شتاب  کنند، دیگر به  را تكذیب  آن  هم و باز

 . است  بوده  نیز همین  پیشینیان در  سبحان  خدای  سنت  که شوند چنان نمي  داده

ثمود »  قبیله « هو ب»فرماید:  ، مي کرده  را ارائه  سنت  این  از اجرای  عیني  ای نمونه  سپس

  صالح  بر راستگویي  دال «باشد  اي تا نشانه»  بر اثر پیشنهادشان « داديم  شتري  ماده

ها را  نشانه و ما»شدند   : منكر آن یعني «كردند  ستم  آن  به  ولي»  چشمانشان  در پیش

  پیشاپیش  ای همقدم  عنوان  را جز به  : ما معجزات یعني « فرستيم نمي  دادن  بيم  جز براي

  اگر ایمان  آورند پس  تا شاید ایمان  فرستیم نمي  کنندگان تكذیب  دادن  بیم  برای  عذاب

  حوادثي  وقوع»  آیات»مراد از  است   آید. یا ممكن فرود مي  بر آنان  ا عذابنیاوردند، قطع

در   اند که کرده  تما حكای  به»گوید:  کثیر مي ابن  که ها و توفانها باشد چنان زلزله  چون

پروردگار   در حقیقت ! مردم  ای  : هان او گفت را لرزاند،  هکوف  زلزله مسعود ابن  زمان

  است  شده  روایت  همچنین». خود آیید  او را دریابید و به  عتاب  کند پس مي  شما عتابتان

  خدا که  به» فرمود:  مردم  به  او خطاب  چند بار لرزید پس  مدینه در عهد عمر  که

  خواهم  وچنان تكرار شد، با شما چنین  لرزه اگر زمین  هخدا سوگند ک  آوردید! به  بدعت

 ».کرد!
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

 چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
  را احاطه  مردم  همه  پروردگارت  راستي  : به تو گفتيم به  را كه  هنگامي  و ياد كن»

 اعتنا از بي  اند پس وی  قدرت  و تحت  وی  در قبضه  همه  : مردم یعني « است  كرده

اند و  مكه  ، مردم : مراد از مردم قولي . به بده  ادامه  خویش  دعوت  راه  به  آنان  روگرداني

مسلط خواهد   نانتو را بر آ  زودی و به  تواناست  بر آنان  : خداوند متعال است  این  معني

  ، جز براي نمايانديم تو  به  را كه  رؤيايي  و آن»  مكن  شتاب  کردنشان بر عذاب  کرد پس

در سفر  صخدا  رسول رؤیا: چشمدید عیني  مراد از آن « نداديم قرار  مردم  آزمايش

را در نامید زی» رؤیا» را  آن ذکر شد وخداوند  سوره  در ابتدای  بود که» اسراء»  شبانه

بودند   آورده  قبال اسالم  بود که  ارتداد گروهي (: )فتنه  داد. مراد از آزمایش  روی  شب

  خبر دادند، آنها در این  خویش  آنهارا از سفر اسرای صخدا  رسول  که  هنگامي  ولي

 در  کشتار قریش  سبحان  دیگر: خدای  قولي گراییدند. به ارتداد  و به  شده  ناکام  آزمایش

  در قرآن  شده لعنت  درخت  آن»نیز  «و»داد.   نشان  در خواب ص حضرت  آن  بدر را به

  از رحمت  مكان  در دورترین  که  درخت  ، این قرار ندادیم  مردم  برای  جز آزمایشي «را

در   ، و آزمایش» زقوم»  از: درخت  است  قرار دارد عبارت  در قعر دوزخ ، یعني تعالي  حق

  این  شما به  رفیق» گفتند:  مسلمانان  به  و غیر وی  ابوجهل  که  قرار است  این از  آن

 گوید: در جهنم مي  حال  سوزاند اما در عین را مي  سنگ  جهنم  آتش  که  پنداراست

  است  شده  روایت  همچنین». ؟ است  ممكن  چیزی  چنین  روید، آخر چگونه مي  درخت 

گ  ژ فرمود:   خبر داد و نازل  در جهنم  زقوم  ز وجود درختا  سبحان  خدای  چون  که

 ،»61ـ  61/   صافات»  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

خرما   را دستور داد تا مقداری  دخترکي  ابوجهل  شدند پس  هراسان  سخت  از آن  قریش

بخورید،   زقوم : گفت  نشیارا  به  گاه او بیاورد آن  پیش  آمیخته  ( را در هم )قیماق  و خامه

 نباشید.  و هراسان  است  همین  زقوم  یعني
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  نزول : ما با یعني «افزايد شديد آنها نمي  جز بر طغيان  ولي  دهيم مي  را بيم  و ما آنان»

  به  ای فایده  هیچ  بر کفرشان  جز افزودن  آیات  فرستادن  ولي  دهیم مي  را بیم  آنان  آیات

 ند.ک نمي  حالشان

 

 ڌڎڎڈڈژژڑڑک ککک  گ  
 سجده  جز ابليس  همه  كنيد پس  سجده  آدم  : براي گفتيم  فرشتگان  به  كه  و هنگامي»

  آیه  تفسیر نظیر این «؟ كنم  سجده  اي آفريده  از گل  كه  كسي  : آيا براي كردند، گفت 

 . گذشت»  اعراف» و»  بقره»  های درسوره

 

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

 ڻ  
ای  داده  برتری  را برمن  چرا آدم  که پروردگارا! « خبر ده  من  به»  شیطان « گفت»

، قطعا  دهي  مهلتم  اگر تا روز قيامت»؟  و او را از گل  ای آفریده  مرا از آتش  که درحالي 

  خویش سازی  با اغوا و گمراه  ـ   : قطعا بر آنان یعني « كنم بر مي  را از ريشه  فرزندانش

  استیال کشیده زیر  زنند ـ به  و لگام  رسن  بر وی  چون ـ  اسب  که ؛ چنان شوم ـ مسلط مي

خود در   نفوذ نیرنگ  از نیرومندی  خورد که  روی سوگند را از آن  این  ملعون  شود. آن مي

جز »درآید.   آدم  فرزندان  ونخ  تواند در مجاری مي  بود که  بود و آگاه  آگاه  آدم بني

  عزوجل  خدای  اند که کساني  ایشان . کارگر نیست  در آنان  نیرنگم  را که « از آنان  اندكي

  که چنان  است  داشته  نگاه  خویش  را در پناه  و ایشان  کرده  حفظشان  از شر شیطان

  دگانتو را بر بن  گمان بي) : ژ ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ فرماید:  مي

کنند(   تو پیروی از  که  از گمراهان  مگر کساني   نیست  تسلطي  من  مخصوص

 . است  پرداخته  حقیقت  این  به  سوره  ( از همین67)  ، و نیز در آیه»11حجر/»
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 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
هر   كه» بگیر  ر پیشد  ای کرده  انتخاب  را که  و راهي «برو»  ابلیس  به «خداوند فرمود»

 « شماست  همه  سزاي  مسلما جهنم»نماید   و اطاعت «كند  تو را پيروي  از آنان  كس

  : جهنم یعني « است  تمام  كيفري  كه»  هست  و پیروانش  ابلیس  سزای  : دوزخ یعني

 شود. نمي  کاسته  از کیفرتان  هیچ  که  شماست  برای  و کامل  تمام  کیفری

 

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

 ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  
 و  را با وسوسه  : آنان یعني « كن  با آواز خود تحريك  را توانستي  هر كه  و از آنان»

  معصیت  سوی به  کنان  ؛ دعوت و از جا بلغزان  گردان  سبک  برانگیز خویش  عصیان  آوای

  سوی  به  که و هر کسي  است  تعالي  حق  معصیت  سوی به او  : دعوت . آواز شیطان من

  او صدای  وصدای  است  شیطان  منادی  کند، او در واقع  دعوت  سبحان  خدای  نافرماني

 باشد. مي  شیطان

  انگشتان  پس  نواخت مي  ني  را شنید که  نوازی آواز ني عمر ابن  که  است  شده  روایت

  خادمش  کشید وبه  کناری  به  خود را از راه  نهاد و مرکب  شخوی  خود را بر گوشهای

  پس ! ، آری مگوید: گفت مي  ؟ نافع شنوی آیا هنوز آواز او را مي ! نافع  : ای گفت  نافع

:  گفتم  که ! تا آن : آری گفتم مي پرسید و من  بود، باز مي  در گوشهایش  انگشتانش  همچنان

  را به  و مرکبش  برداشت  را از گوشهایش  دستانش  گاه . آن شنوم را نمي  ! دیگر آواز وی نه

  را شنیدند پس  چوپاني  لبک ني  صدای  که  را دیدم صخدا  : رسول باز آورد و گفت  راه

  مغني  ، صدای ني  صدای»گوید: مي  قرطبي  جهت  این . از کردم  اکنون  من  کردند که  چنان

  ای کننده هر دعوت  زیرا صدای  است  شیطان  لهو، صدای  یها بزم در  موسیقي  و صدای

بر   و پيادگانت  و با سواران»». باشد مي  شیطان  ، صدایخداوند  معصیت  سوی به

  نكن  کوتاهي  کار گیر و هیچ  به  آنان  علیه  داری  در توان  : هر چه یعني « درده  بانگ  آنان

کثیر  ابن دهند.  یاری  تا تو را برآنان  بتازان  آدم  ر فرزندانرا ب  ات و پیاده  سواره  ولشكریان

و با »».  شرعي امری  نه  است  قدری  ، امری شیطان  به  امر خداوند متعال  این» گوید: مي
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  است  ، عبارت آدم بني  در اموال  شیطان  مشارکت «شو  شريك  و فرزندان  در اموال  آنان

ناروا   به  مال  با گرفتن  باشد،چه  مخالف  شرع  و روش  با راه  هک  در اموال  از: هر تصرفي

  شیطان  و ربا. اما مشارکت  ودزدی  غصب  ؛ همچون در غیر حق  مال  با نهادن  باشد و چه

  آوردن  دست ، به شرعي  وجود سببي  فرزندبي  شدن  از: مدعي  است  ، عبارت در فرزندان

،  و عبدالعزی  مانند عبدالالت  ای غیرشرعي  نامهای  به  ندانفرز  فرزند با زنا، نامگذاری

  بر آیین  فرزندانشان  و درآوردن  دختران  گورکردن  به  فقر، زنده  از ترس  فرزندان  کشتن

  مشارکت  از مصادیق  و نظایر آن  معاني  این  همه  هستند پس  خود در آن  که  ای کفری

از   اگر یكي» : است  آمده  شریف  . در حدیث است  و اوالدشان  اموال با انسانها در  شیطان

جنبنا   ، اللهم اهلل )باسمنماید بگوید:   مقاربت  خواهد با همسرش مي که  گاه شما آن

و   برکنار گردان  ما را از شیطان خدا، خدایا!  نام  به ما رزقتنا:  الشيطان وجنب  الشيطان

  سبب  دو به  آن  اگر در میان  ! پس بر کنار کن  ای داده  وزیما ر  به  که  را ازآنچه  شیطان

 وعده  آنان  و به»». رساند نمي  او زیاني  هرگز به  انمقدر شود، شیط  فرزندی  مقاربت این

  هر چه پس  دوزخي  و نه  در کار است  بهشتي  بگو: نه  آنان  به  یعني» گوید: فراء مي « بده 

  های از وعده  شوند و نظایر این نمي  برانگیخته  که  بده  وعده  آنان  و به خواهید بكنید! مي

  دهلوی هللا ولي شاه «دهد نمي  آنها وعده  جز فريب به  و شيطان» ».دیگر  تهي  میان

،  اوالد آدم  کردن  گمراه در  شیطان  و تالش  از سعي  است  تصویری  این» گوید: مي

  خود بانگ  و پیادگان  سواران کند به  را غارت  دهي  چون  که  دزدان  رئیس  عمل  همچون

 ».ببندید... سو سو بگیرید، از آن  از این هال!  دهد که در مي

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
  تسلطي  هيچ»اند  وی  مؤمن  بندگان  تعالي  مراد حق « من  ، تو را بر بندگان در حقيقت»

تسلط   ولي  کفر ـ نیست به  ایمانشان  کردن  ـ با تبدیل  تسلطي  نان: تو را برآ یعني « نيست

 « است  بس  پروردگارت  چون  و كارسازي»  است  عصیان  دادن فقط با آرایش  آنان تو بر

کید   هم  کنند و من مي  تكیه  ام و کارسازی  بر حمایت  و مخلصم  خالص  بندگان  پس

  . در حدیث دارم مي  نگه  خویش  درپناه  وی  آنها را از اغوایو   بازداشته  را از آنان  شیطان
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  که گرداند چنان مقهور مي  خود را چنان  شیاطین  ، مؤمن در حقیقت» : است  آمده  شریف

 ».آورد در مي  خویش  فرمان  را در سفر به  از شما شتر خویش  یكي

 

 ی  ی  ی      وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ    ىئ      
و  «كند مي  ها را در دريا روان شما كشتي  براي  كه  است  پروردگار شما كسي»

سفر در کشورها   : تا امكان یعني «كنيد  او طلب  تا از فضل»آورد  درمي  حرکت به

 کرده  تفضل  بر بندگانش  تعالي  حق  که  از رزقي  نتیجه کاالها را بیابید و در  وبارگیری

  که  اوست  و از مهرباني « است  بر شما مهربان  او همواره  كه چرا»سودمند شوید ،  است 

  وایمانتان  امر شكرگزاری  این  پس  است  کرده  راهنمایي  دنیایتان  مصالح  سوی شما را به

 را.  کفر و عصیانتان  کند نه را اقتضا مي

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ
و   شدن  غرق  بیم  قرار گیرید که  و در وضعي «شود  دامنگيرتان  در دريا باليي  و چون»

خوانيد ناپديد  مي»  و یاوران  از خدایان «جز او  را كه  هركه»باشید   داشته  دیدن  صدمه

  به  تعالي  جز حق  که را آنچه  هنگام  رود لذا در آن مي  از خاطرتان  و یادشان «گردد مي

، یا بشر ـ  ، یا فرشتگان جنیان ، یا از بتان  خواندید ـ اعم خود مي  و فریادرسي  خدایي

کنید  مي  رجوع  تعالي  حق  ا بهومخصوص  شوند و شما از آنها بریده وگور مي گم  همه

  داند که مي  یستن  آن  کردن دفع  هرگز قادر به  که ای  فطری  علم  از شما به  زیرا هر یک

شما را   چون  پس»آیند  نمي  کارش به  حالي  اند و در چنین کاره و مانند آنها هیچ  بتان

و   تعالي  حق  برای  از اخالص «شويد مي  رهانيد، رويگردان  خشكي  سوي به

  انو انس»گردید  برمي  از آنان  جستن و یاری  بتانتان  خواندن  سوی لذا به  وی  پرستي یگانه

 . است خداوند  های نعمت  : بسیار ناسپاس یعني « كفور است

شد   کشتي فرار کرد و سوار  مكه  در فتح  فرزند ابوجهل  عكرمه» کند: مي  کثیر روایت ابن

  یورش  نشینان کشتي بر  تند و طوفاني  در دریا بادی  بگریزد پس  حبشه  دریا به  تا از راه

  نیرویي  دیگر هیچ دیگر گفتند: حاال یک  به  کشتي  ینانسرنش  هنگام  آورد، در این
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را   یگانه  خدای  از سر اخالص  همه  که کند، جز این  بال را از ما دفع  تواند این نمي

اگر در دریا   خدا که  : سوگند به با خود گفت  عكرمه  بود که  هنگام  در این ! بخوانیم

آید؛ بار خدایا! با تو  نمي کار وی  به  هم  ر خشكيآید، د نمي  کار انسان  جز او به  کسي

  را در دست  و دستم  روم مي ، آری  از دریا بیرون  سالمت  را بهاگر م  که  بندم عهد مي

  سالمت  از دریا به  . پس بیابم  ومهربان  او را با گذشت  بسا که  ، چه گذارم مي صمحمد

  پایدار شد ـ که  بسي  آورد و اسالمش  و اسالم  بازگشت صخدا  رهید و نزد رسول

 ».باد  از او راضي  عزوجل  خدای

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
باز از  و  کرده  امنیت  یافتید، احساس  از دریا نجات  که : همین یعني «ايد شده  آيا ايمن»

شما دردریا توانا   بر نابود کردن  که  تيذا  از آنید؛ همان  شدید  مگر غافل  روگردان  حق

 «برد فرو  زمين  به  از خشكي  شما را در كناري  كه از اين»  تواناست  گونه بود، همین

آنهارا   خداوند متعال گونه چیز را در خود فرو برد. بدین  یک  زمین  که  است  : آن خسف

  يا بر شما باد تندي»  ساختاز دریا، بر حذر   از نجات  پس  زدگي و ایمن  از غفلت

تند بر شما   شنبادی  تعالي  حق  که اید از این شده  : آیا ایمن یعني «بفرستد  افگن  سنگريزه

دارد و بر هر  را با خود برمي  کوچک  های سنگریزه  تند که  است  : بادی بفرستد. حاصب

  گاه : آن یعني «نيابيد  وكيلي  خود هيچ  براي  سپس»کوبد  مي  ، محكم هست  و هرکه  چه

  باز دارد پس خدا  شما را از عذاب  که یابید خود نمي  برای  گری و یاری  نگهبان

  حق  بلكه  شما، محیط دریا نیست  امنیت  زننده  و برهم  کننده نگران  بدانید که تنها جای

باال نیز بر   ز آنکند و ا  ولجن والی  خاك  شما را غرق نیز  تا در خشكي  قادر است  تعالي

  بیمناك از خداوند  باید در هر حالي  عاقل  بار فروفرستد پس هالکت  شما طوفاني

 باشد.
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  

 ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
در   ولي  گشته  ما در دریا معترف  یگانگي  به  که  کساني  ای «ايد شده  يا مگر ايمن»

ديگر شما  بار»  تعالي  حق « كه از اين»رفتید؛   بتان  آستان  به  باز سر خود گرفته  خشكي

بر   شدن سفر دریا وسوار  سوی را به  هایتان انگیزه  گونه  و بدین «دريا بازگرداند  را به

  که  تند است : بادی قاصف «بر شما بفرستد  شكننده  و تندبادي»کند   تقویت  کشتي

  کشتي  از جمله چیز و  همه  که  است  شكننده  انگیز دارد، یا بادی و هول  محكم  يصدای

  غرقتان»  کفرتان  سبب  : به یعني «كفر ورزيديد  كه آن  سزاي  و به»کوبد  مي  را درهم

:  یعني «نيابيد؟  غرق  آن  سبب  بر ما به  اي كننده مؤاخذه  خود هيچ  براي  گاه كند آن

مورد پیگرد قرار  ، ایم با شما کرده  ما را در برابر آنچه  یابید که را نمي  اهيخونخو  هیچ

 شما را از ما بگیرد.  ، انتقام دهد و بنابراین

 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ک  ک  ک

 ڱ  ں  ں  ڻ  
ما   راستي به و»فرماید:  و مي  یاد آورده  به  آدم  را بر بني  هایش نعمت  تعالي  حق  سپس

  و عقل  نطق و به  نیكو آفریده  هیأت  را بر این  زیرا آنان « داشتيم  را گرامي  آدم  فرزندان

  فراوان  مختصات  که چنان  گردانیدیم  ممتازشان  معتدل  و قامت  خوب  و تمییز و صورت

،  کردیم  عنایت  آنان  ها را به ها و پوشیدني از غذاها و نوشیدني  گیری بهره  چون  دیگری

  شان وجود ندارد و نیز گرامي  جانداران  ها در سایر انواع ویژگي  نظیر این  که  ای گونه  به

و نیز   برایشان  سایر مخلوقات  کردن و مسخر  بر سایر خلق  ساختنشان با مسلط  داشتیم

  بزرگترین زیرا  و فهمیدن  نوشتن خط ، گفتن سخن  موهبت  با دادن  داشتیم  گرامیشان

  را در خشكي  و آنان»  است  عقل  ، موهبت آدم  فرزندان  گرامیداشت  شاخص

در  «و»سازند  دیگر مي  سواری  خود ازوسایل  که  و آنچه  بر چهارپایان « برنشانديم

: از غذاها و  یعني « داديم  روزي ها از پاكيزگي  آنان  و به»ها  بر کشتي «دريا»
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  از آنچه  را بر بسياري  و آنان»فاخر   های و پوشیدني  رنگارنگ لذیذ و  های نوشیدني

 « داديم  آشكار فضيلت  فضيلتي  به»  مخلوقات  و اصناف  از سایر حیوانات « ايم آفريده

  را دریافته  الهي  و تجلیل  و تكریم  ونعمت  فضل  همه  این  که  است  آدم  بر فرزندان  پس

 پروردگار برحذر باشند.  و ناسپاسي  کنند و ازکفران  مقابله  شكر و سپاس  و آنها را به

،  بنابراین  دیگر است  از مخلوقات  بر بسیاری  آدم بني  جنس  دادن  ، برتری کریمه  مراد آیه

  آیا انسان  که  موضوع  این  آید. اما در باره برنمي  آدم افراد بني  همه  تفضیل  لزوما از آن

  ـ از خواص  پیامبران  بشر ـ چون  خواص  ؟ جمهور علما بر آنند که هیا فرشت  برتر است

بشر   از عامه  فرشتگان  خواص برترند،  فرشتگان  بشر از عوام  برترند، صدیقان  فرشتگان

 بشر برترند.  از عامه  فرشتگان  و عامه

 

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

 ے  ۓ  ۓ  
:  امام مراد از « خوانيم فرامي  را با امامشان  هر گروهي  كه»اد آورید ی  را به « روزي»

شوند و  مي  فراخوانده  با تورات  تورات  اهل  پس  است  شده  نازل  بر آنان  که  است  کتابي

  گیرند: ای قرارمي  مورد خطاب  چنین  گاه آن  با قرآن  قرآن  و اهل  با انجیل  انجیل  اهل

  است  : پیامبر و پیشوایشان ! یا مراد از امام قرآن  اهل  ! ای انجیل  اهل  ای ! تورات  اهل

  فراخوانده  گروه  از این «دهند  راستش  دست  را به  اعمالش  كارنامه  هر كس  پس»

قدر   و بهخوانند  مي» است   شده  داده  ایشان  به  که «خود را  كارنامه  گروه  آن»  شدگان

شود.  نمي  کم  فتیلي  اندازه  به  : از پاداشهایشان یعني «شوند نمي  كرده  مست  فتيلي  يك

 دارد. خرما قرار  هسته  میاني  در شگاف  که  است  : نخكي فتیل

 و وصف  کریمه  آیه  در تفسیر این صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  به  وی  اعمال  و نامه  شده  فراخوانده  آدم  از فرزندان  یكي» روز حشر فرمودند:  محاسبه 

  گردانیده سپید  و بلند و رخسارش  بزرگ  پیكرش  گاه شود آن مي  داده  راستش  دست

  یارانش  سوی به او  شود، سپس مي  از مروارید نهاده  درخشان  تاجي  شود و بر سرش مي

او را نزد ما بیاور  بارخدایا! گویند: بینند، مي او را مي  از دوردست  ایشان  رود و چون مي
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باد شما   گوید: مژده مي  ایشان  آید وبه مي  نزد آنان  پس  بده  او برکت  سبب  ما به  و برای

و در   شده  گردانیده  سیاه  اش . اما کافر: چهره است  از شما نظیر این  هر یک  را! زیرا برای

  به  بریم مي  گویند: پناه بینند و مي مي او را  وی  یاران  شود پس مي  هامتداد داد  پیكرش

گویند:  آید. مي مي  او را نزد ما نیاور. اما او نزد آنان ؛ بار خدایا! خدا از او و از شرش

از شما   هر یک  گرداند، آخر برای  گوید: خدا دورتان . مي بارخدایا! او را از ما دور کن

 ». است  نمانند ای

 

 ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ 
  طوری باشد به  معنوی  و فاقد بصیرت  : کوردل یعني «كور باشد»دنیا  « در اين  و هر كه»

او در   پس» باشد  را نداشته خداوند  و برهانهای  ها، آیات در حجت  نگرش  توان  که

دنیا  در  وی  دل  کوری  و خداوند متعال  است  : کور چشم یعني « نيز كور است  آخرت

در   وی  کوری مراد از  دارد که  دهد. احتمال سزا مي  در آخرت  چشمش  کوری  را به

 « تر است خطاكننده  از راه»او  «و»باشد   حجت  از دیدن  وی  دل  نیز، کوری  آخرت

  يا دسترسابد  هدایت  راه  و به  را هرگز نیافته  نجات  راه  که  طوری دنیا، به  به  نسبت

 ندارد.

 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  

 ەئ  
باز دارند تا غير   فريب  ، به ايم كرده  وحي  سويت  به  تو را از آنچه  بود كه  و نزديك»

 «. را بر ما بربندي  آن از

 گفتند: بیا و صخدا  رسول  به  : مشرکان است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

 خداوند  بود که  همان ! آییم درمي  دینت  تو به  ما همراه  گاه آن  کن  سما را مسا  خدایان

،  آنان  درخواست  اجابت  کرد که  خاطرنشان ص حضرت  آن  کرد و به  را نازل  آیه  این

  دوستي  تورا به  صورت  و در آن»  است  سبحان  و افترا برخدای  قرآن  با حكم  مخالفت



9389 

  دوستي  آنها با تو دست ، کردی مي  پیروی  اگر از خواهشهایشان : یعني «گرفتند خود مي

 . گشتي مي  خارج  من  و والیت  از دوستي  گاه دادند آن مي  و صمیمیت

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
با   همراهي و  از موافقت  داشتیم نمي  و معصوم  برحق « داشتيم و اگر تو را استوار نمي»

  عصمت  ولي « ميلي  اندك  آنان  سوي به»  یابي و گرایش « كني  ميل  بود كه  نزديك»  آنان

 . نیز بازداشت  آنان  به  حد تمایل  و تو را از کمترین  تو را دریافت  الهي

  استالم  مشغول صخدا  گوید: رسول مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان جبیر سعیدبن

  که  دهیم نمي  تو اجازه  گرفتند و گفتند: به  را برایشان  هرا  مشرکان  حجراالسود بودند که

  باخود گفتند: بر من صخدا  . رسول نكشي  ما دستي  تا بر خدایان  کني  دیگر بار استالم

  دهند که  اجازه  من به  و بعد از آن  بر آنها بكشم  دستي  که  خواهد داشت  زیاني  چه

  خویش  کار در دل  از این  من  داند که مي  خداوند متعال ؟ زیرا کنم  حجراالسود را استالم

 فرمود.  را نازل  آیه  اباورزید و این  چیز هم  اندك  از این  عزوجل  . اما خدای دارم  نفرت

 

 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
ا تو را دوبرابر حتم»  کردی مي  آنان  سوی  به  هم  میلي  اندك  اگر حتي « صورت  در آن»

البته   صورت  : در آن یعني « چشانيديم مي  مرگ  عذاب  و دو چندان  زندگاني  عذاب

خود  براي   گاه آن»گردید  مي  مشرکان  دوبرابر عذاب  در آخرت  در دنیا و هم  هم  عذابت 

 کند.  تو دفع را از  عذاب  و این  داده  تو را یاری  که « يافتي در برابر ما نمي  اي ندهمددكن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 : یعني «كنند  بلغزانند تا تو را از آنجا بيرون  سرزمين  تو را از اين  بود كه  و نزديك»

  آن وادارند تا از  مكه  از سرزمین  خروج  خود تو را به  با تحریک  بود که  نمانده  چیزی

  نرسید بلكه  سرانجام  به  شان توطئه  نیافتند و این  کار توفیق  این  بهنهایتا   ولي  روی  بیرون

را   قصد جانت  که تا خود ـ بعد از آن  بازداشت  را از اخراجت  آنان  عزوجل  خدای
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 «ماندند از تونمي  پس  هم  آنان  صورت  و در آن»  کني  ما هجرت  فرمان  کردند ـ به

  زنده  ساختنت  بعد ازبیرون  گاه کنند آن  اخراج  تو را از مكه  شدند که مي  : اگر موفق یعني

 شدند. مي  زیرا نابود ساخته « اندكي»  زمان «مگر»ماندند  نمي  باقي

از   یا برخي  : مشرکان است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  از روایات  در بعضي

  سرزمین و به  ، در اینجا نمان پیامبری  تيراس گفتند؛ اگر تو به صخدا  رسول  به  یهودیان

  که  سرزمیني  در این  درنگ  جای  ، تو را چه است ‡نبیاا  سرزمین  برو زیرا شام  شام

از   افتادندکه  اندیشه  در این صخدا  رسول  ندارد؟ پس  با نبوتت  تناسبي  هیچ

  خدای  بارگاه  به  گاه شد آن  نازل  کریمه  آیه  بود که  روند، این  بیرون  العرب جزیره

  زدني برهم   چشم مدت : خدایا! عني  فةطر  نفيس إىل  ال تکلني  اللهم» دعا کردند:  عزوجل

 ».وامگذار  خودم  نیز مرا به

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
  را به  آنان د، یاکردن مي  خود اخراج  خود را از میان  ها پیامبران امت  چون  که  سنت « اين»

  در ميان  همواره  كه  است  سنتي  همان»شد  مي  نازل  بر آنان  رساندند، عذاب مي  قتل

  تبديلي  ما هيچ  سنت  و براي  است  برقرار بوده  ايم از تو فرستاده  پيش  كه  آنان

قادر   نه  کس هیچ باشد،  رفته  بر هر چه خداوند  و سنت  : عادت یعني « يافت  نخواهي

 وجود دارد.  تغییری  امكان  در آن  و نه  است  آن  برگرداندن  به

نكردند؟   اخراج  را از آن صخدا  رسول  مكه  مگر مشرکان  بپرسد که  کسي  است  ممكن

  هجرت  از آن  پروردگار خویش  فرمان  خود به صخدا  رسول  که  است  این  پاسخ

 کردند.

 

 ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
اوامر   شود و صدور این صادر مي صخدا  رسول  به  از اوامر خطاب  ای مجموعه  سپس

  های کوشش در برابر  مناسبي  آنها پاسخ  اجرای  که  است  ، مفید آن قرآني  سیاق  در این

 . است  از شكر نعمت  عملي  ، و تعبیری دشمنان  گرایانه انحراف
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 جانب  به  مشرق  از جانب  آن  و برگشت  آسمان  از میانه « آفتاب  زوال  نماز را از وقت»

  که « شب تاريكي  تا نهايت»  از نماز ظهر است  نماز، عبارت  این  که «برپا دار»  مغرب 

.  است  آن  وتاریكي  شب  آمدن  هم : به . غسق و عشاء است  : دو نماز مغرب مراد از آن

ظهر و   نمازهای  نماز ـ یعني ، چهار شب  تاریكي  خورشید تا نهایت  ، از زوال ینبنابرا

مراد:  «گير  را الزم  صبح  خواندن  وقرآن»گیرد  و عشاء ـ را دربر مي  عصر و مغرب

 قرآن»  شود. پس مي  خوانده  ، طوالني صبح در نماز  زیرا قرائت  است  نماز صبح  خواندن

  نماز است  هر پنج  جامع  کریمه  ، آیه ترتیب  این  به . است  نماز پنجم  هم « صبح  خواندن 

:  یعني « است  حضور فرشتگان  به  مقرون  همواره  صبح  خواندن  قرآن  گمان بي»

  در این  شوند زیرا هر دو گروه حاضر مي  نماز صبح روز در  و فرشتگان  شب  فرشتگان

 . است  آمده  صحیح  خبر در حدیث  این  که آیند چنان گرد هم مي  هنگام

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 از  بعد از بیدار شدن  در شب  تهجد: نمازگزاردن «بدار  را زنده  از شب  و پاسي»

پرسیدند: بعد  صخدا  از رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث است  خواب

 نماز شب  اين  كه»».  نماز شب» ؟ فرمودند: است  نماز افضل  کدام  فرض  ازنمازهای

  رسول  )تهجد( برای  : نماز شب قولي . به بر فرائض  افزون « توست  مخصوص  اي نافله 

  مقامي تو را به  پروردگارت  باشد كه»  است  نافله  امتشان  بود و برای  فرض صخدا

  عظمي  شفاعت  به  در آن صخدا  رسول  که  است  محمود: مقامي  مقام «محمود برساند

و   شدت  از آن را  آنان  ایستند تا پروردگار متعال مي  در روز قیامت  مردم  تمام  برای

  مقام  را بر این ص حضرت آن  محشر جملگي  اهل  آورد پس  فرسا بیرون جان  زحمت

  امام  و آن  ونینسید و ساالر ک  آن  مبارك  در دست» حمد  لوای»  که  حالي ستایند، در مي

 . است  و آخرین  اولین

ناظر بر   که  ای مقدمه  و با بیان  کرده  نقل  مقام  این  را در شرح  متعددی  کثیر احادیث ابن

ها  خصلت صخدا  رسول برای  در روز قیامت» گوید: مي  است  احادیث  از این  بسیاری

 زیرا:  برابر نیست  با ایشان ادر آنه  کس  هیچ  وجود دارد که  مخصوصي  و تشریفات
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 شود. مي  شكافته  از پیكر مطهرشان  زمین  هستند که  کسي  اولین ص حضرت  آنـ 

 شوند. مي  برانگیخته  محشر سواره  سوی به  ایشانـ 

قرار   ایشان  در زیر پرچم  وی  فرزندان  و همه  آدم  که  است  در محشر پرچمي  برایشانـ 

 دارند.

 شوند. وارد مي  بسیار بر آن  خلقي  که  است  در محشر حوضي  برایشان ـ

،  ایشان  بر اثر شفاعت  تعالي  تا حق  است  عظمي  شفاعت  عزوجل  نزد خدای  برایشان ـ

  این  مردم  که  است  بعد از آن  آورد و این  تشریف  خالیق  میان  نهایي  دادن  فیصله  برای

  از موسي  سپس ، از ابراهیم  گاه ، آن از نوح  کنند، سپس مي  درخواست  را از آدم  شفاعت

  . پس نیستیم  شفاعت  این  ما اهل  گویند که آنها مي  اما همه ‡  از عیسي  گاه و آن

 گویند: مي  درخواستشان  در پاسخ ص حضرت  آیند و آن مي صنزد محمد  سرانجام

 !». آنم  اهل  من ! آنم  اهل  من»

  که  است  از مردم  گروههایي  در حق ص حضرت  آن  : شفاعت تشریفات  این  از جمله ـ

  برگردانده  دوزخ از  ایشان  در اثر شفاعت  ولي  صادر شده  در دوزخ  شان افگندن  فرمان

  جملگي  برای  عظمي  غیر از شفاعت  که  است  از شفاعت  دیگری  نوع  شوند و این مي

 باشد. مي  خالیق

 میان  در قضاوت  پیامبران  اولین  ایشان  که  است  این  یكي  تشریفات  نای  از جمله ـ

  رافیصله  کارشان  حساب خداوند  که  است  امتي  اولین  امتشان  هستند، یعني  امتشان 

 دهد. مي

 اند. صراط  از پل  خویش  امت  در گذراندن  پیامبران  اولین  ایشان ـ

 از  دیگری  نوع  کنند. و این مي  شفاعت  در بهشت  هستند که  کسي  اولین  ایشان ـ

 . است  خاصه  شفاعت

 از همه  نیز قبل  شوند و امتشان وارد مي  بهشت  به  هستند که  کسي  اولین  ایشان ـ

 شوند. مي  داخل  بهشت  دیگر به  های امت 

حد و  در  عمالشانا  کنند که مي  شفاعت  گروههایي  درجات  بلند بردن  برای  ایشانند که ـ

 . است  خاصه  از شفاعت  دیگری  نوع  و این  نیست  درجات  آن  اندازه
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  منزلت  این  ، که است  در بهشت  منزلت  برترین  هستند که  ای»  وسیله»  صاحب  ایشان ـ

 . نیست  دیگری  کس  هیچ  شأن  ، الیقص حضرت  آن  جز برای

و   و پیامبران  دهد، فرشتگان  شفاعت  اذن  نگنهكارا  در حق  عزوجل  خدای  چون ـ

  عظیم خلقي  در حق ص حضرت  کنند اما آن مي  شفاعت  برایشان  همه  صالح  مؤمنان

  کس هیچ  داند پس را نمي  شمارشان جز خداوند  کس  هیچ  کنند که مي  شفاعت

 ».کند نمي  شفاعت  همانند ایشان

 فرمودند:  شریف  در حدیث صخدا  رسول  که  تاس  شده  روایت  هللعبدا از جابربن

 آت والصالة القائمة التامة الدعوة هذه رب اللهم)بگوید:   أذان  شنیدن  در هنگام  هر کس»

در   بر وی  من  ا شفاعتقطع  (وعدته الذي حممودا   مقاما   وابعثه والفضيلة سيلةالو ِن حممدا  

 ».شود مي  حالل  روز قیامت

 

 ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
  هجرت  به صخدا  رسول  شد که  نازل  هنگامي  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  آور مرابه و بيرون   طرز پسنديده  مرا به  كن  داخل و بگو: پروردگارا!»مأمور شدند. 

  ازمكه  آوردنشان و بیرون   مدینه  به ص حضرت  آن  کردن  مراد: داخل « طرز پسنديده

  حق با مدد و نصرت  همراه  پیروزمندانه  آوردني و بیرون  عزتمندانه  ورودی  به  است

 « بخش ياري  اي سلطه  خويش  از سوي  من  و براي»شد   چنین  الحمد که هلل. و تعالي

پیروز   مخالفانم  بر تمام  مرا با آن  که « قرار ده»  کننده آشكار و مقهور  : حجتي یعني

  دنیوی  و دولت  سلطه  مأمور شدند تا از پروردگارشان ص حضرت  : آن قولي . به گرداني

برپا   برایشان  از عزت  پایگاهي ، و قوت  دولت  آن  وسیله به  کنند که  درخواست  نیرومندی

  وقت  همه  تعالي  حق  برقرارگردد و نصرت  حق  دین  و شوکت  ، شأن شود تا در نتیجه

 ص حضرت  آن  برای  عزوجل  و خدای شد؛  چنین  الحمد که  باشد. و هلل  حالشان  شامل
  راجح  قول  این» گوید: کثیر مي . ابن برافراشت  و مقتدر را در مدینه  کریمه  دولتي  های پایه

 ». تر است

 



9379 

 ڻ  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   
  اسالم  از ظهور و پیروزی  پیامبرش  به خداوند  که  : آنچه یعني «آمد  و بگو: حق»

  و مضمحل برافتاد  از میان  : شرك یعني «نابود شد  و باطل»  یافت  بود، تحقق  داده  وعده

عناصر   وجوهره  در ماهیت  زیرا باطل « است  نابودشدني  همواره  باطل  هرآينه»شد 

و   خارجي  عوامل را از  خویش  موقت  حیات  بلكه  تبقا برخوردار نیس  های خود از مایه

نیز   شوند، باطل  سست ها گاه تكیه  این  چون  کند پس استمداد مي  غیرطبیعي  های گاه تكیه

گیرد.  خود بر مي  وماهیت  را از ذات  خویش  عناصر وجودی  پاشد؛ اما حق فرومي

  در روز فتح صخدا  رسول» فرمود:  اند که کرده  روایت مسعود از ابن  و مسلم  بخاری

  شده  نصب  بت  سیصد و شصت  کعبه  خانه بر گرداگرد  شدند که  وارد آن  در حالي  مكه

خواندند:  را مي  آیه  کوبیدند و این مي  بتان  داشتند برآن  در دست  که  با چوبي  بود پس

 .  ﴾ڻ ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ﴿

 

 ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
آنها؛ با   باطني  دلها از بیماریهای  برای « شفاست  را كه  آنچه  آوريم فرود مي  و از قرآن»

  شامل شفا  : این قولي  از آنها. به  و گمراهي  و شبهه  شک  رفتن  و ازبین  جهل  زوال

تأیید کردند و  را  شفا با قرآن  طلب صخدا  رسول  که شود. چنان نیز مي  ظاهری  امراض

و   از دم صخدا  رسول تأیید  جمله  ؛ از آن است  در دست  صحیح  روایاتي  باره در این

کرد.   را درمان  مارگزیده  شخص فاتحه  سوره  با خواندن  که  است  از اصحاب  یكي  دعای

  را قرآنزی « است  رحمت  مؤمنان  براي»  را که  آنچه  از قرآن  آوریم نیز فرود مي «و»

  سبب  و نیز به  و دنیا درآنهاست  دین  صالح  که  است  سودمندی  علوم  دربرگیرنده  کریم

  ای و خشنودی  و آمرزش  عظیم  ، پاداشي در آن  و تدبر خاشعانه  قرآن  در تالوت  که آن

  دوزخ  از عذاب  و نجات  بهشت  دخول  به  وجود داردکه  هللا  از جانب  بزرگ

  تصدیق  جای را به  و قرآن  حق  دین  به  تكذیب  که « ستمگران بر»  قرآن « ولي»جامد ان مي

  افزاید زیرا شنیدن نمي  و نابودی  : جز هالکت یعني «افزايد نمي  جز زيان»اند  نهاده  آن

باال   را در آنان  تمرد و سرکشي  و انگیزه  آورده  ا بر سر غیظ و خشمرا شدید آنها  قرآن
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  آورند و در نتیجه مي  ها و مفاسد روی بیشتر زشتي  ارتكاب  به  بر اثر آن  برد، که مي

 شوند. مي  هالك

  رحمت شفا و  که  است  ، مشعر بر آن سابق  بعد از اوامر چهارگانه  آیه  این  گرفتن قرار

 . اوامر است  این  در اجرای

 

 ۅ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ       
،  سالمتي  ، همچون شكر است  موجب  که  هایي با نعمت « كنيم  انعام  بر انسان  و چون»

  و عبادت  طاعت ما و  برای  از شكر گزاری «گرداند مي  روي»  و پیروزی  ، فتح توانگری

  از وی  کند پس مي  پشت  آن  ما و به  از طاعت «پيچاند خود را مي  و پهلوي»و ذکر ما 

  وي  به  و چون»زند  سرنمي  منعم  حقوق  به  از قیام  کردن  خالي جز تكبر و شانه  چیزی

  از رحمت  نومید است  سخت : یئوس « است  يئوس»یا فقر   مانند بیماری «برسد  شري

  کند و اگر هدفش مي  را فراموش ، معبود یافت  دست  هدف  اگر به  ؛ پس عزوجل  خدای

هر دو   این  شود، که و نومید مي  شده  چیره  بر وی  و اندوه  سوسو اف  ، آه رفت  از دست

 . و ناپسند است  ، زشت خصلت

، از  آیه  دراین  یاد شده  موقف  آید که بر مي  چنین» هود»  ( سوره9ـ  11)  از آیات  البته

  حقیقت  این  نیز به  بعدی  آیه  که چنان  متوکل  مؤمنان  از مواقف  نه  کفار است  مواقف

 دارد:  اشاره

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
 یا  از هدایت  و روشي  : بر طریقه یعني «كند مي  خود عمل  بر طريقه  بگو: هر كس»

  اخالق و با  داشته  و سازگاری  تناسب  و ساختار وی  و شأن  و وضع  با حال  که  گمراهي

باشد،  تر يافته  راه  هركه  و پروردگار شما به»  است  هماهنگ  وی  مألوف  و عادات

  که  مؤمني  میان  که  اوست  پس  است  تعالي  امر، ممیز حق  : در نهایت یعني « داناتر است

  که  کافری  میان شود و نمي  مأیوس  محنت  کند و در وقت نمي  اعراض  نعمت  در هنگام



9371 

  در هنگام  ویأس  ها و نومیدی بر نعمتدر برا  و سرکشي  سرمستي  وی  و شیوه  شأن

 دهد. جزا مي  را در برابر عملش  ای کننده دهد و هر عمل ، تمییز مي هاست ناکامي

 

 وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
  است  روحي  همان  این «پرسند مي»  آن  و کنه  : از حقیقت یعني«  روح  و از تو درباره»

را   آن خداوند  که  روحي  کند، همان بر مي در  حیات  خلعت  آن  وسیله به  انسان  که

 « است  از امر پروردگار من  بگو: روح»نكرد   آگاه  آن  را از حقیقت  آفرید اما کسي

را بر   خویش  و انبیای  خود قرار داده  اختصاص  را در حوزه  روح  علم  تعالي  : حق یعني

خداوند   که  علمي : یعني « مگر اندكي  نشده  داده  شما از علم  و به»  تاس  نكرده  آگاه  آن

یابد،   انكشاف  مدنیت  بشر و میدان  و هر قدر علم  است  ، اندك شما داده  را به  آن  متعال

  به  نسبت  آن  و معلومات ندارد  بهره  از علم  جز اندکي  معلومات  کران بي  بشر از گستره

 . سیار ناچیز استب  مجهوالتش

ناظر بر  دارد اما بیشتر  مصداق  علوم  هرچند در کل  معني  این  آید که بر مي  آیه  از سیاق

 . است  روح  بشر در باره  و دانش  علم

تا  بیاموزید  ما چیزی  یهود گفتند؛ به  به  گوید: قریش مي  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  سؤال   روح  گفتند: از او درباره  آنان  . یهود به پرسیم( بصمحمد  مرد )یعني  از این

 فرمود.  را نازل  آیه  این کردند و خداوند  سؤال  قریشیان  کنید. پس

 . است  شده  گذاشته  باقي  نیز مبهم  در تورات  روح  موضوع  که  ذکر است  قابل

 

 ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
: اگر  یعني « بريم مي  ، از بين ايم كرده  تو وحي  را به  ا آنچه، قطع هيمو اگر بخوا»

ـ   داریم ها و از کتابها برمي نیز از سینه  ایم شما داده  به  را که  اندکي  علم  ، همین بخواهیم

  آن  اگر بخواهیم » گاه آن»نماند   باقي از آن  هرگز اثری  را ـ تا بدانجا که  قرآن  و از جمله

  : برای یعني « آن  سبب  به خود  براي»  گردانیم  و فراموشت  تو ببریم  علم  را از عرصه
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  و پشت  گرفتن و یاری  با توکل که  یابي را نمي  : کسي یعني « نيابي  بر ما وكيلي»  حفظ آن

 دارد.  تو نگه  را برای را برگرداند و آن  از قرآن  ما، چیزی  از سوی  گرمي

 

 ٻ  ٻٻ  پ    پ  پ      پ  ڀ  ڀ   ٱ    ٻ 
  در حق  که  رحمتي  سبب  : به یعني « پروردگارت  از جانب  رحمتي  سبب  مگر به»

  گمان بي»  ببریم  را از بین  آن  و نخواستیم  گذاشتیم  را باقي  علم  و این  قرآن  ، این توداریم

،  ساخت مفتخر  رسالت  خلعت  بهتو را   از آنجا که « است  بزرگ  او بر تو همواره  فضل

محمود را   مقام تو  گردانید، به  فرمود، تو را سرور و ساالر اوالد آدم  نازل  بر تو کتاب

 نهاد.  بر تو منت  که  بسیار دیگری  های از نعمت  عطا فرمود و جز این

 فرمود:  جهت  و از این  رباني  است  کتابي  ندارد بلكه  منشأ بشری  قرآن  بدانید که  پس

 

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

 ڤ  ڦ  ڦ  
  کمال در از نزد خداوند  که «را  قرآن  شوند تا نظير اين  جمع  و جن  بگو: اگر انس»

بياورند، هرگز »  شده  فرود آورده  و فصاحت  ترتیب  لفظ و حسن  و استواری  بالغت

آورد، عاجز  مي  خالق  که  نظیر آنچه  از آوردن  زیرا مخلوق «ند آوردرا نخواه  مانند آن

  همدیگر مدد و یاری  و به «ديگر باشند  برخي  از آنها پشتيبان  هرچند برخي»  است

 رسانند.

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  ڇ  
 : در قرآن یعني « كرديم  بيان  وناگون، گ مثلي  از هر گونه  قرآن  در اين  راستي  و به»

  ورزیدن  واندیشه  گرفتن عبرت  موجب  که  و داستاني  و مثل  معني  هر گونه  را به  سخن 

،  تهدید، اوامر، نواهي ، ها، ترغیب پندها، موعظه  از بیان  ، اعم کردیم  تكرار بیان  به  است

آنها را مكرر در   لذا معاني  وقیامت  و دوزخ  و اخبار بهشت  پیشینیان  ها، داستانهای نشانه
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  ایمان  تا شاید آنان  ساختیم  روشن  متنوع  های شیوه  و متعدد و به  مختلف  وجوه  مكرر به

  ، برخي نگذاشته  تأثیری  در کافران  بیاني  متنوع  های و شیوه  از وجوه  آورند و اگر برخي

و از سر انكار  «نكردند  را قبول  جز كفران  تر مردمبيش  ولي»تأثیر بگذارد   دیگر بر آنان

  هم  حجت  که خدا باشد، بعد از آن  کالم  قرآن  شدند که  منكر آن  رفتار کرده  و ناسپاسي

 شد.  اقامه  بر آنان  مختلف  صورتهای و  اشكال  تكرار و به  به

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
  جوشاني برايمان  اي چشمه  تا از زمين»:  در مكه  شرك  رانرؤسا و سردمدا «و گفتند»

باشد،  خیز بسیار آب  که  است  آبي  : چشمه ینبوع « آوريم نمي  تو ايمان  هرگز به

 جوشد.  بیرون  کنان  فواره  از آن  انقطاع و بي  پیوسته  آب  که طوری به

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  
  آن  درختان  باشد که  : باغي یعني «باشد  جنتي  برايت»  که مگر این  آوریم  نمي  ایمان «يا»

  سازي  روان ها آنها جوي  از ميان  خرما و انگور پس  از درختان»را بپوشاند   زمینش

 . اندازی  جریان به  در آن  بسیار را با نیرومندی  : جویبارهای یعني « ساختني  روان  به

 

 ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ           ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
  : ایمان یعني « بر سرما فرواندازي  پاره را پاره  ، آسمان كني ادعا مي  كه يا چنان»

ا: . کسف فرواندازی  پاره  را بر سر ما پاره  ، آسمان عذاب  عنوان به  که مگر این  آوریم نمي

طور  به : آنها را یعني « ما بياوري  روي را روبه  يا خدا و فرشتگان»  پاره و پاره  قطعه  قطعه

  معني  قولي به . سر ببینیم  چشم  تا آنها را به  در برابر ما حاضر کني  آشكار و محسوس

 . نزد ما بیاوری  قبیله  را قبیله  فرشتگان  : تا اصناف است  این» قبیال»
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ڭڭ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  
  یعني : زخرف «باشد  از زخرف  اي تو خانه  براي»  که مگر این  آوریم  نمي  ایمان «يا»

  زیورات  انواع به  و آراسته  مزین  ای خانه  : برایت که  است  این  مراد از زخرف  قولي طال. به

و نگار و   نقش پر از  هایي خانه  که  و مرفهان  انتوانگر  عادت  فاخر باشد؛ به  و اشیای

 کنند. خود بنا مي  برای  بسیار آراسته

امر   این  پروردگار عزوجل» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  اما من کرد  موکول  من  خواست  طال گرداند، به  را برایم  ریگزار مكه  اگر بخواهم  را که

  دیگر را گرسنه  سیر و روزی  روزی  که  دهم مي  ترجیح  ! من پروردگارم  ای ! نه:  گفتم

  و چون  آورم مي یاد  و تو را به  کرده  تو زاری  سوی به  شوم  گرسنه  چون  پس  بگذرانم

 ». گزارم مي  و سپاست  گفته  تو را ستایش  سیر شوم

صعود   آن های و در عروجگاه « باالروي  نآسما  به»  که مگر این  آوریم  نمي  ایمان «يا»

،  روی باال مي  در آسمان  که  ببینیم  : اگر هم یعني « باور نداريم  تو هم  باالرفتن  و به»  کني

 « را بخوانيم آن  كه  كني  نازل  تا بر ما كتابي»؛  کنیم نمي  تصدیق  رسالت  تو را هرگز به

 گوید: مي  آن نماید. مجاهد در تفسیر  داللت  وتتکند و بر نب  تو را تصدیق  که  کتابي

  ای نامه  باشد: )این نوشته  در آن  که  بیاوری  از آسمان  ای از ما نامه  هر یک  : برای یعني»

شود،  بیدار مي  خواب از  صبح  چون  ...( که فرزند فالن  فالن  خدا برای  از جانب  است

 ».باشد  شده  گذاشته  سرش  باالی  نامه  این

  مشام ، به حق  سوی به  یا گرایش  یا عقل  از منطق  بویي  از پیشنهاداتشان  اما آیا در یكي

از  « است  پاك  بگو: پروردگار من»فرمود:   خداوند متعال  جهت  از این رسد؟ هرگز! مي

:  عنيی «؟ هستم فرستاده  جز بشري  آيا من»از اینها عاجز باشد   چیزی  از آوردن  که این

بیشتر؛ تنها   و نه  ماز افراد بشر هست  فردی  ، من باال روم  آسمان  تا به  نیستم  فرشته  من

تا   ام شده  فرستاده  سبحان  خدای  از سوی  : من که  است  با سایر افراد بشر در این  تفاوتم

  بشری  اید که نیدهآیا ش ! امور فوق  پیشنهاد دهندگان  ای  پس  کنم  شما ابالغ  را به  پیامش

  هرگز حق  که  مأمور هستم ای  بنده  هم  از اینها توانا باشد؟ آخر من  چیزی  بر آوردن
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امور   از آن  امری  وادار به  اش اراده  رغم تا او را به  ندارم  را بر پروردگار خویش  تحكم

 . کنم

  بود و نه و عناد  ز سر لجاجتا  همه  را که  پیشنهاداتشان  این  ، پروردگار بزرگ گونه بدین

 ، رد کرد. پویي  و حقیقت  جویي  حق  از روی

  رؤسای فرمود:  که  است  شده  روایت ك عباس از ابن  آیات  این  نزول  سبب  در بیان

وگو و  گفت را نزد محمد بفرستید و با او  گرد آمدند و گفتند: کسي  کعبه  نزدیک  قریش

فرستادند،  صخدا  رسول  دنبال  شوید؛ پس  معذور شناخته  یو  کنید تا در حق  مرافعه

از  صخدا  نمایند. رسول  مذاکره اند تا با تو آمده  گرد هم  قومت  : اشراف که  پیغام  بدین

  رساندند. پس  آنان  اجتماع  محل بودند، سریعا خود را به  آنان  هدایت  مشتاق  بس

  نداریم  را سراغ  از اعراب  کس  خدا سوگند هیچ  به محمد!  گفتند: ای  ایشان  به  مشرکان

ما را   باشد؛ آخر تو پدران  آورده  ، بر سر قومش ای آورده  تو بر سر قومت  نظیر آنچه  که

و   سبكي  را به  ها و پندارهایمان ، اندیشه ای گرفته  مسخره  را به ما  ، دین ای داده  دشنام

را   عقیده  و این  پیام  اگر این  پس  ای ساخته  ما را پراکنده  و جمع  ای داده  نسبت  خردی بي

  از اموالمان  قدری  تو به  ما برای  ، اینک برسي  و منال  مال  تا به  ای کرده  علم  آن  برای

و   شرف  دنبال  ما به  و اگر در میان  فرد ما شوی  دارترین سرمایه  که  دهیم مي  اختصاص

  تو دست  به  که  حالتي  و اگر این  گردانیم و رهبر خود مي  را رئیس ، تو هستي  برتری

یا   یابي شفا  تا از آن  کنیم مي  باشد مصرف  الزم  ، هر چه است  زدگي دهد، بر اثر جن مي

 !! شویم  تو معذور شناخته  در حق  که

؛  نیست  در من  یک  گویید، هیچ شما مي  آنچه ! فرمودند: نه  آنان  در پاسخ صخدا  رسول

قصد   و نه  هستم شما  در میان  و منزلت  شرف  جویای  ، نه ام شما آمده  اموال  طلب  به  نه

  سوی مرا به  عزوجل  خدای  که  است  این  حقیقت  ولي  بر شما را دارم  کردن  حكومت

  بهره  ا ایند، قطعبپذیری  ام آورده شما  به  را که  اگر دعوتي  پس  برانگیخته  رسالت  شما به

  شكیبایي انید، بر امر خدابرگرد من   را به  و اگر آن  در دنیا و آخرت  شماست

  اگر این محمد!  گفتند: ای کند.  و شما داوری  من  تا او خود میان  ورزم مي

 در  شده  بیان  ...  و پیشنهادات داریم پیشنهاد دیگری   ، اینک پذیری را نمي  پیشنهادهایمان

 .شد  نازل  آنان  در پاسخ  فوق  آیات  کردند که  را مطرح  آیات  این
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 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 ، باز نداشت  آوردن  آمد ـ از ايمان  برايشان  هدايت  كه را ـ وقتي  چيز مردم  و هيچ»

: آنها  یعني «؟ است  كرده  وثمبع  پيامبري  را به  گفتند: آيا خداوند بشري  كه جز اين

 حقیقت  این  که بشر باشد، رد و انكار کردند، درحالي  پیامبر از جنس  را که  حقیقت این

  خودشان  پیامبر از جنس  قرار گیرد زیرا فرستادن  انكار و تردید و اعتراض  نباید محل 

 فرماید: مي خداوند  که چنان  است  برایشان  و رحمتي  لطف

 

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

 یی  
 : اگر یعني «رفتند مي  راه  با اطمينان  بودند كه مي  فرشتگاني  زمين  بگو: اگر در روي»

  کند، فرشتگاني مي  زندگي  آن  بر روی  اکنون هم  که  بشری  جای به  زمین  در روی

  راه  درآن  انسانها مطمئن  که  د، چنانرفتن مي  راه  و مطمئن  خود آرام  با پاهای  بودند که مي

  نازل  پيامبر از آسمان  عنوان  را به  اي فرشته  بر آنان  البته»مستقرند   روند و در آن مي

  واقتضای  حكمت  مقتضای  باشد؛ پس  خودشان  از جنس  شان تا فرستاده « كرديم مي

  با اهل  زیرا جنس  بفرستیم خود بشر  پیامبر بشر را از جنس  که  است  ما این  رحمت

 کند. برقرار  تواند ارتباط و تفاهم گیرد و بهتر مي مي  و الفت  خود بیشتر انس  جنس

 

 ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
 را  رسالتي  پیام  من  امر که  بر این « است  خدا كافي  بودن  و شما گواه  من  بگو: ميان»

  معجزه  کردن  : نازل است  مراد این  قولي . به ام کرده  شما ابالغ  ، به ام تهیاف  فرمان  بدان  که

  اوست  بر راستگویي  تعالي  حق  ازسوی  ای پیامبر، گواهي  منظور تأیید ادعای  به

  است ، محیط احوالشان  تمام  به  داناست « خود دانا و بيناست  بندگان  او به  گمان بي»

و   انعام  شایسته  کساني  چه  که این  به  او داناتر است  ؛ پس انهایشانآشكارها و پنه  به

  جهت  ؟ از این و انحراف  و گمراهي  سزاوار بدبختي  کساني  و هدایتند و چه  احسان

 فرمود:
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹٹٹ  ٹڤڤ  ڤڤ ڦڦ  ڦ   
  را گمراه  و هركه»  حق  سوی به « است  كند، همو رهيافته  ترا خدا هداي  و هركه»

 بجز  در برابر او دوستاني  آنان  هرگز براي  پس»کند   را اراده  اش : گمراهي یعني« سازد

  بیراهه به  آنها را از آن خداوند  که  حقي  سوی دهند و به  شان یاری  که « خداوند نيابي

 هايشان بر چهره  درافتاده  را روز قيامت  و آنان»نند ک  ، هدایتشان است  انداخته

آنها  : قولي . به جهنم  سوی به  بردنشان  شتاب  در مورد به  است  تمثیلي  این « برانگيزيم 

در   که  کساني در دنیا با  که شوند چنان مي  کشیده  هایشان بر چهره  حقیقتا در روز قیامت

كور و »شود  مي  کار برده به  عمل  آید، همین  عمل  به  روی زیاده  شان و شكنجه  اهانت

  منظر برانگیخته  ترین و قبیح  صورت  ترین : آنها در زشت یعني « و كر ساخته  گنگ

در   را همه  گوش  وناشنوایي  زبان  ، گنگي چشم  ، کوریخداوند  شوند از آنجا که مي

 کند. مي  جمع  آنان

  رسول از» فرمود:  که  است  آمده  از انس  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

شوند؟  مي  برانگیخته  هایشان بر چهره  مردم  چگونه !هللا یا رسول  شد که  سؤال صخدا

را بر   آنان تا  کرد، همو نیز قادر است  روان  را بر پاهایشان  آنان  که  فرمودند: ذاتي

  جهنم»گیرند  مي  جای  در آن  که  : جایگاهي یعني « مأوايشان»» سازد  روان  هایشان چهره

  شراره  : هرگاه یعني « بيفزاييم  اي شراره  فرونشيند، بر آنان  آن  آتش  ، هربار كه است

 تر گرداند. را بلندتر و سوزنده  آن  شراره  که  افزاییم مي  چیزی  فرونشیند، بر آن  دوزخ

 

 ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ         ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
 تنزیلي  آیات  نه  پس «ما كافر شدند  آيات  به  كه اين  سبب  ، به آنان  جزاي  است  اين»

 و گفتند: آيا چون»نمودند ما تفكر   تكویني  در آیات  هم  کردند و نه  ما را تصدیق 
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  جديد برانگيخته  ، آيا در آفرينشي شديم  پاشيده  از هم  چند و اعضايي  استخواني 

 . ( گذشت19)  در آیه  آیه  تفسیر نظیر این « شويم مي

 فرماید: مي  در پاسخشان  خداوند متعال
 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ    

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڳ
 را آفريد، قادر  مينآسمانها و ز  كه  خدايي  كه»اند  : آیا ندانسته یعني «اند آيا نديده»

باشد،  توانا  آسمانها و زمین  بر آفرینش  که  : ذاتي یعني «را بيافريند؟  مانند آنان  كه  است

،  تر است ساده  عظیم  کائنات  این  از آفرینش  مراتب  به  که  آنچه  و اعاده  ا بر بازآفرینيقطع

،  نيست  در آن  اي شبهه هيچ  كه  لياج  آنان  براي»  که  خداست  همان «و»باشد  تواناتر مي

  ولي»  است  قیامت  آنها یا میعاد قیام  ، میعاد مرگ اجل  این  که « است  مقرر كرده

، جز  دلیل  بودن روشن با وجود  : مشرکان یعني «را نپذيرفتند  جز انكار، چيزي  ستمگران

 را نپذیرفتند.  انكار ورزیدن

 

ژ  ژ  ڑ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
  نكردن اجابت  : سبب یعني «بوديد  پروردگارم  رحمت  هاي خزانه  بگو: اگر شما مالك»

اگر شما   که  است  این  سارها و غیره باغها و چشمه  در مورد بخشیدن  هایتان خواسته

  همه  كه آن  از بيم  بازهم» بودید  پروردگار هم  متو نع  رزق  ها و انبارهای خزانه  مالک

  در انفاق « است  بخيل  وانسان»ورزیدید  مي  و امساك «كرديد مي  كنيد، بخيلي  را خرج

 . و غیر آنان  در مورد مشرکان  کلي  است  اصلي  و این  بر خود و بر دیگران  کردن  و خرج
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ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ۈ  ۈ  ٴۇ  
بر   دال  که « داديم»  قاطع  معجزه  : نه یعني « روشن  نشانه  نه  موسي  ما به  راستي  و به»

  بودند که اموری  برابر با همین  موسي  به  شده  داده  های نشانه  بود، گویي  وی  نبوت

  قوی  های نشانه وجود آن : با عنيتر از آنها. ی قوی  حتي  بلكه 1پیشنهاد کردند  کفار قریش

  نیاوردند بلكه  ایمان  موسي  به  و قومش  بود، فرعون  اعجاز آنها آشكار و روشن  که

شما   که  آنچه  است  همچنین انجامید پس  نابودیشان  به  سرانجام  معجزات  آن  فرودآوردن

  بشود، ایمان  اجابت  هم شما  های کنید لذا اگر خواسته مي  درخواست  مكه  مردم

 سازد.  شما را هالك  کند که مي  حكم  الهي  ، سنت صورت  آورید و در آن نمي

،  ، ملخ طوفان  بودند از: فرستادن  عبارت  موسي  گانه نه  های نشانه  که  شویم یادآور مي

  ضا کهعصا و ید بی  دادن ها، ، کمبود میوه و قحطي  خون  باران  آوردن ، فرود ، غوك شپش

: وصایا  گانه نه  مراد از آیات  قولي . به گذشت»111  آیه»  اعراف  تفسیر بیشتر آنها در سوره

  شریف  در حدیث  که چنان  است  شده  مطرح  در تورات  که  است  ای گانه نه  و سفارشهای

  ودیدو یه  فرمود: روزی  که  است  آمده  عسال بن از صفوان  احمد و ترمذی  روایت  به

و   پیامبر برویم  : بیا نزد این خود گفت  رفیق از آنها به  اثنا یكي  بودند، در این  نشسته  باهم

  فرموده  این  درباره  و از ایشان  آمده ص حضرت نزد آن  . پس بكنیم  از او سؤالي

 فرمودند: ص  حضرت  کردند، آن  سؤال ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿: خداوند

 ها: توصیه  بود از این  عبارت  موسي گانه  نه  آیات»

 نیاورید.  را با خدا شریک  ـ چیزی 1

 ـ زنا نكنید. 1

 نكشید.  حق  ، جز به ساخته  را حرام  آن  کشتن خداوند  را که  ـ نفسي 1

 نكنید.  ـ دزدی 1

 ـ سحر نكنید. 7

 رساند.  قتل  نبرید تا او را به  سلطاني  سوی را به  گناهي ـ بي 6

                                                 
 . سوره  از همین» 91-92»  آیات  کنید به  نگاه 1
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 خورید.ـ ربا ن 5

 نكنید.  فحشا متهم  را به  پاکدامني  ـ زن 8

 ».تجاوز نكنید  در روز شنبه  ا ـ کهیهود ـ مخصوص  ای  ـ و بر شماست 9

 را  ایشان  را شنیدند، دستها و پاهای ص اکرم  رسول  بیان  این  چون  دو یهودی  آن

 ص اکرم  . رسولخدایید  بر حق  شما رسول  که  دهیم مي  بوسیدند و گفتند: گواهي
از  ، گفتند: داوود»دارد؟ باز مي  آوردن  چیز شما را از اسالم  چه  پس» فرمودند:

اگر   که  ترسیم مي  باشد لذا ما از آن  وی  در نسل  پیوسته  پیامبری  که  خواست خدا

 ».رسانند  قتل  ما را به  ، یهودیان شویم  مسلمان

  حجت  اقامه  وصایا و سفارشها به  این» کند: مي  اضافه  روایت  این  کثیر بعد از نقل ابن

  راجع صخدا  رسول از  دو مرد یهودی  ندارد و شاید آن  ربطي  و قومش  فرعون  علیه

و   شده  مشتبه  کار بر راوی بودند لذا  کرده  سؤال  در تورات  گانه  ( نه )احكام  کلمات  به

،  پس»».  است  اول  قول  همان  مشهور و راجح  قول  پس  ( تصور کرده آنها را )معجزات

تو از آنها   ها و پرسش و نشانه  آیات این «آمد  نزد آنان  كه  گاه آن  بپرس  اسرائيل از بني

  و اطمینان  ازدیاد یقین  استشهاد برای  از باب  امر بلكه  از این  آگاهي  کسب  برای  نه

؟  ایم کرده  ما بیان  که  است  نبوده  گونه همان آیات   اینآیا   که  بپرس  از آنان ! . آری توست

اند؛ مانند عبداهلل  اسرائیل بني  گیرند، مؤمنان قرارمي  امر مورد پرسش  از این  که  و کساني

  نآ  همه  بعد از مشاهده « گفت»  موسي  : به یعني «او  به  و فرعون»  و یارانش  سالم بن

  است  مسحور: کسي « پندارم مي  تو را جادو شده  من  گمان بي ! موسي  اي»  معجزات

 . است  گشته  وبرهم و درهم  آشفته  عقلش  و بر اثرآن  جادو شده  که

 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  

 ەئ  
  : این یعني «ها را اين  كه  داني مي  ا تو خوبقطع»:  فرعون  در پاسخ  موسي « گفت»

  به  که است   روشنگرانه  : دالیلي یعني « بينشها است  باعث  كه»را   ها و معجزات شانهن

جز پروردگار آسمانها و »برد   توان  راه  تعالي  حق  و وحدانیت  قدرت  آنها به  وسیله
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: در  ظن « پندارم مي  شده هالك»  فرعون  ای «تو را  من  گمان و بي  است  نفرستاده  مينز

و   . ثبور: هالکت شوی مي  تو هالك  که  دارم  : یقین ، یعني است  یقین  معني  به اینجا

 . است  خسران

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
  تصمیم  : فرعون یعني «بركند  سرزمين  را از آن  آنان  كه  گرفت  تصميم  فرعون  پس»

  پس»  از آن  ر برکند؛ با تبعیدشانمص  را از سرزمین  و موسي  اسرائیل بني  که  گرفت

 در تعقیب  را که  وی  و سپاه  : فرعون یعني «بودند  وي  همراه  را كه  او و كساني

(  )بحرقلزم  سرخ  دریای  بال، که  در دریای « ساختيم  يكجا غرق  همه»بودند   موسي 

 بود.

 

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   
را   احتمال هر دو  نص  ، چرا که از موسي  یا پس  از فرعون  : پس یعني «از او  پس و»

.  المقدس بیت  : در سرزمین یعني« شويد  ساكن  : در زمين گفتيم  اسرائيل بني  به»دارد 

  پراکنده  درسراسر زمین  مراد باشد، یعني  زمین  تمام  که  است  آن  مقتضي  هرچند سیاق

  همانا قیامت  که  آخرت  سرای  : وعده یعني «فرارسد  آخرت  وعده  چون  پس»شوید 

شما را »ـ فرارسد  1ذکر شد سوره  در اول  دیگر شما ـ که  فسادافگني  . یا نوبت است

در   با هم  از هر مكاني  که طوری به  از قبرهایتان « كنيم محشور مي  با هم  درآميخته

ـ   آیه  در تفسیر این  اول  ـ بنا بر وجه  است  آمیخته  کافر درهم با  : مؤمن اید، یعني آمیخته

: شما  است  این  باشد، معني مي  در سراسر زمین  آنان  مراد پراکندن  که  دوم  اما بنا بر وجه

بار   ـ تا برای  آوریم گرد مي  مقدس  سرزمین  سوی به  وپراکنده  مختلف  های را از سرزمین

در   که  اسرائیل بني  کنوني  بر وضعیت  کریمه  ، آیه وجه  وید ـ بنابراینش  عام قتل  دوم

                                                 
 . بعد از آن  ( و آیات1)  آیه  کنید به  نگاه 1
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را  زمینه   عزوجل  ا خدایکند و قطع پیدا مي  اند مصداق مقدس  در سرزمین  گردآمدن حال

 1خواهد کرد.  آماده  آنان  و کشتار دوم  شكست  برای

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
:  یعني « است  فرود آمده  حق  و به  فرو فرستاديم  حق  به»را   رآن: ق یعني «را  و آن»

  حق  سوی  به  حال  در همه  قرآن  پس  ایم فرود نیاورده  و راستي  حق  را جز به  قرآن

  ماند؛ پس مي  باقي  بر حق  و همیشه  است  حق  امور دربرگیرنده  خواند و در تمام فرامي

و تو را »شود  مي  وتحریف  و فزوني  کاستي  دستخوش  و نه  دهش  با غیر خود آمیخته  نه

  دوزخ  به « دهنده و بيم»اند  ورزیده  اطاعت  که کساني  برای  بهشت  به « دهنده  جز بشارت

 «. نفرستاديم» اند ورزیده  عصیان  که  کساني  برای

 

 ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
را   آن  که  است  عظیمي  قرآن  همان  : این یعني « فرستاديم  تفريق  را به  آن  كه  و قرآني»

را بر   تا آن» بار  تماما در یک  ، نه کردیم  برتو نازل  بخش  و بخش  تدریج ، به آرام آرام

و   آهسته  آهسته ، سال  وسه بیست  مدت  را در طول  : آن یعني « بخواني  درنگ  به  مردم

تر و از نظر  نزدیک  فهم  به  شیوه  زیرا این  بخواني  بر مردم  و تأني  درنگ  به  اندك اندك

و   اندك  را اندك  آن : یعني « كرديم  نازل  فروفرستادني  را به  و آن»  تر است حفظ آسان

ها  و مكلفیت  فرایض  تمام زیرا اگر  کردیم  و رخدادها نازل  مصالح  برحسب  دفعات  به

 آوردند. نمي  رمیدند و تاب آنها مي شد، یقینا مي  وضع  بر مكلفان  مانز  و یک  آن  در یک

 

 ڃڃ   ڃ      ڄ  ڃ ڄ ڄ ڦ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ
 «بگو» فرماید: مي  گاه شد آن  ثابت  قرآن  تدریجي  نزول  و حكمت  حقیقت  که بعد ازآن

  قرآن  برحقانیت  شما چیزی  ایمان  نه «نياوريد  بياوريد يا ايمان  ايمان  آن  به» پیامبر!  ای

                                                 
 . سوره  ( از همین1ـ  5)  آیات  کنید به  ، نگاه آیه  بیشتر معني  شدن  روشن  برای 1
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  پيش  كه كساني  گمان بي»کاهد  مي  آن  از حقانیت  شما چیزی  ایمان  عدم  افزاید و نه مي

را   پیشین  آسماني  کتابهای  که  ؛ علمایي نیست  : شكي یعني «اند يافته  دانش  از آن

  اند، همچون دریافته را  نبوت  های و نشانه  را شناخته  وحي  ، حقیقت خوانده

شود،   خوانده  برآنان»  قرآن « چون»  سالم بن هللو عبدا  نوفل بن ، ورقه نفیل عمروبن زیدبن

 ماند. نمي  پنهان  بر آنان  ؛ زیرا حق سبحان  خدای  برای «افتند درمي  روي به  كنان سجده

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
  است  پاك»  الهي  معارف  به  و آشنایان  کتاب  اهل  پوی قح  دانشمندان «گويند و مي»

ا قطع»  مؤمنان  پیروز ساختن  به «پروردگار ما  وعده  راستي  پروردگار ما، به

 . پیروز است  ، حق و سرانجام « است  شدني انجام

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
تكرار  را  بر رویشان  فتادنشانا  بیان  تعالي  حق «افتند مي  خويش  برروي  كنان و گريه»

با  « در آنان»  قرآن «افزايد و مي»دهد   را نشان  در دلهایشان  قرآن  های کرد تا تأثیر موعظه

 را.  چشم  رطوبت و  قلب  و لطافت  : نرمي یعني «را  خشوع»  آن  به  فرادادنشان  گوش

زیرا   نیست  نیاورید، پروایي  ایمان  قرآن  به  : اگر شما مشرکان است  این  معني  حاصل

  کتابهای هستند که  دانشمنداني  اند، ایشان آورده  ایمان  آن  از شما بهترند به  که  کساني

  وحي  حقیقت ، کرده  مطالعه  را در کتبشان صو پیامبر  قرآن  ، اوصاف را خوانده  پیشین

 اند. شده را دارا  و باطل  حق  تمییز میان  و قدرت  را شناخته  نبوت  و عالیم

 

ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
در  صخدا  رسول  روزی» گوید: مي  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  این  که مشرکان!».  یا رحمان !هللیا ا»خود گفتند:  در دعای  خواندند پس نماز مي  مكه
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  دو خدا نهي ما را از خواندن   بنگرید که  صائبي  این  سوی را شنیدند، گفتند: به  دعایشان

ژ  ژ   ڑ  ڑ    ﴿فرمود:  نازل  خداوند متعال  خواند! پس کند اما خود او دو خدا را مي مي

هر »ندارد   ایراد و اشكاليز هیچ «را  بخوانيد يا رحمان بگو: اهلل را». ﴾...ک  ک

بخوانید   را که  تعالي  حق  حسنای  از اسمای  : هر اسمي یعني «بخوانيد  را كه  كدام

 هللا  خواندن  دارید؛ از جمله قرار  و صواب  درست  بر راه  آن  و در خواندن  است  خوب

 « نيكوست  او نامهاي  براي زيرا»  هر دو جایز و نیكوست  خواندن  را؛ که  و رحمان

و   جالل  وصف  او به  نامهای از  هر یک  ، استقالل تعالي  حق  هاینام  بودن نیكو  معني

  در حدیث  که ـ چنان  تعالي  حق  حسنای  اسمای  که  شویم . یادآور مي است  بزرگي

با   نه»را   نمازت  : قرائت یعني «را و نمازت»  است  اسم  ـ نودونه  است  آمده  صحیح

  : راهي یعني « بجوي  راهي»  و آن « اين و ميان  آهسته  با صداي  و نه  بلند بخوان  صداي

  این  که  است  . گفتني بسیار آهسته  و نه  بخوان آواز بسیار بلند  به  نه  پس  بجوی  میانه

بامداد،   نمازهای  اول  باید در دو رکعت  اما امام  نمازگزار منفرد است  مربوط به  حكم

آواز بلند بخواند تا   را به  ، قرائت و عیدین  جمعه  و عشاء و نیز در دو رکعت  مغرب

 او را بشنوند.  صدای سر او هستند،  در پشت  که کساني

شد   نازل  هنگامي  حكم  گوید: این مي  از آیه  بخش  این  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

  مشرکان  قتو  در آن  بردند و چون سر مي اختفا به  حال  به  در مكه صخدا  رسول  که

  را نازل  آن  که  کسي  دادند، هم مي  را دشنام  قرآن  شنیدند، هم را مي  قرآن  قرائت  صدای

 : فرمود که  پروردگار نازل ؛ پس است  آورده  مردم  را برای  آن  که  کسي  و هم  کرده

  آن  همچنان» ،دهند  را دشنام  بشنوند وقرآن  مشرکان  که»  آواز بلند نخوان  را به  نمازت»

.  بجوی  میانه  ای ، شیوه و آن  این  در میان  بلكه را نشنوند  آن  یارانت  که»  نخوان  را آهسته

  نزول  اولیه  شرایط و ظروف  شد تا همیشه  ملزم  شیوه این  رعایت  نیز به  امت  بعد از آن

 باشد.  خاطر داشته را به  قرآن
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    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ 

 و نیز  یهود و نصاری  که چنان « گرفته  فرزندي  نه  كه  راست  خدايي  و بگو: ستايش»

در  و نه»پندارند  مي  خدایند، چنین  دختران  گویند: فرشتگان مي  که  از مشرکان  کساني

تعدد  به  که  هایي از فرقه  و مانندشان  رستانپ دوگانه  که چنان «دارد  شريكي  جهانداري

  : نه یعني « است  دوستي  او را هيچ  ناتواني  سبب  به  و نه»پندارند  قایلند، مي  خدایان

باشد   نیاز داشته  کسي  و دوستي  مواالت  به  که  و ناچار است  خوار و ناتوان  تعالي  حق

،  بنابراین  پس  و مبراست  پاك و ناتواني  از ناچاریپندارند زیرا او  مي»  صابئین»  که چنان

بايد و   كه  و او را چنان»  نیاز است بي اینها نیز کامال  و یاور و دستیار و امثال  از دوست

  بدار و او را به  بزرگ  و تمام  تام  تعظیمي را به  تعالي  : حق یعني «بشمار  شايد بزرگ

  که  و هر آنچه  ، ذلت ، ناتواني ، دوست شریک رزند،از ف  بودن  و منزه  بزرگي  وصف

  او به  که چرا  بگوی  ، او را ستایش و بنابراین  کن  ، توصیف نیست  وی  شأن  شایسته

 . هاست ستایش  ، سزاوار تمام خویش  و تفرد در اوصاف  ذات  کمال  سبب

  نازل  وصابئین  ، مشرکان صاریدر رد بر یهود، ن  آیه  : این است  آمده  نزول  سبب  در بیان

  که  است  آمده انس از معاذبن  احمد و طبراني  امام  روایت  به  شریف  شد. در حدیث

  . در حدیث﴾...ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ﴿:  است  آیه  عز این  آیه» فرمودند: صخدا  رسول

و کوهها   مانند زمین هخداوند ب را بخواند،  آیه  این  هر کس» : است  آمده  دیگری  شریف

  او فرزندی  پندارند برای مي  که کساني  در حق دهد زیرا خداوند مي  او پاداش  به

:  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅژگوید:  ، مي است

  شدت خورد و کوهها به  چاك  بشكافند، زمین  سخن  آسمانها از این  که  است  نزدیک)

  مردی صخدا  رسول» : است  آمده  شریف  در حدیث  نهمچنی». 92 مریم/» فرو ریزند(

... ( را  اهلل  ادع قل: ) آیه  کرد، دستور دادند که  شكوه  خود نزد ایشان  قرضداری از  را که

: بر  ال يموت  الذي  احلي  عىل  توكلتبار بگوید:  سه  بخواند، سپس  تاآخر سوره

 ».یردم هرگز نمي  که  کردم  توکل  ای پاینده زنده
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 ﴾کهف   سوره ﴿
 . است  ( آیه112)  و دارای  است  كيم

 

  کهف  اصحاب انگیز شگفت  داستان  بیان»  کهف»  به  آن  نامگذاری  سبب : تسميه  وجه

 . است  غار( در آن  )یاران

 : است  شریف  حدیث  این  جمله  ؛ از آن است  شده  روایت  احادیثي  سوره  این  در فضیلت

ـ هر   است  آمده  دیگری  را حفظ کند ـ در روایت  کهف  از سوره  اول  آیه  ده  هر کس»

  ده  ـ هر کس  است آمده  دیگری  را بخواند ـ در روایت  کهف  اخیر از سوره  آیه  ده  کس

  انسان  که  است  این  سنت ».ماند مي  ایمن  دجال  را بخواند، از فتنه  کهف  از سوره  آیه

  روایت  به  شریف  در حدیث کند زیرا  تالوت  جمعه  را در روز و شب»  کهف»  سوره

را در روز   کهف  سوره  هرکس» فرمودند:  که  است  آمده صخدا  از رسول  انس

در ». کند مي  از نور روشن او  را برای  هر دو جمعه  فاصله  سوره  بخواند، این  جمعه

او تا   بین  سوره  بخواند، این  جمعه  را در شب  کهف  هر کس» : است  دیگر آمده  روایتي

 ».کند مي  را از نور روشن  کعبه  خانه

  این  تمام» گوید: مي «الكهفةسورفيتأمالت» در کتابش :ندوی  استاد سیدابوالحسن

: )از  را بگذارم آن  عنوان  توانم مي  که  یافتم  موضوع  یک  را پیرو و پیرامون  کریمه  سوره

  کریم  از اعجاز قرآن  بعد دیگری  و با آن  بر خود بالیدم  فتح  از این  (، من تا مادیت  یمانا

  در قرن  که  ؛ کتابي دانستم نمي  وقت  شد زیرا تا آن  روشن  برایم صمحمد  و نبوت

  قرن  مادی  از مدنیت  و راستین  روشن  تواند تصویری ، مي است  شده  نازل  مسیحي  ششم

 ».کند  ر را ارائهحاض

  کند که مي  روایت ك عباس از ابن  کریمه  سوره  این  نزول  سبب  در بیان  اسحق محمدبن

  در مدینه یهود  معیط را نزد دانشمندان  ابي بن و عقبه  حارث نضربن  فرمود: قریش

  وی  خنانو س  و اوصاف  کرده  محمد سؤال  درباره  گفتند: از یهودیان  آنان  و به  فرستاده

  چنان ‡هستند و در باره انبیا  پیشین  کتاب  اهل  کنید زیرا آنان  نقل  را برایشان

  را با دانشمندان  آمدند وموضوع  مدینه  دو به  . آن ایم بهره بي  ما از آن  دارند که  ای آگاهي
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کنید   سؤال  ذیلچیز   سه  درباره گفتند: از محمد  آنان  به  گذاشتند، یهودیان  یهود در میان

و   مفتری  او مردی  و در غیر آن  است  اگر شما را از آنها خبر داد، او پیامبر مرسل  پس

 کنید: مي  با او چه  و خود دانید که  دروغگوست

بپرسید  اند، گذشته  اولیه  در عصرهای  کنید که  سؤال  جواناني  داستان  به  ـ از او راجع 1

 دارند.  شگفتي  ؟ زیرا آنها داستان است  ودهب  چگونه  داستانشان  که

  که را درنوردید بپرسید  زمین  ها و مغربهای مشرق  که  مرد گردشگری  به  ـ از او راجع 1

 ؟ است  بوده  چگونه  اخبار وی

خبر   موضوع  سه  شما از این  اگر به  ؟ پس چیست  روح  بپرسید که  روح  ـ از او درباره 1

 . است خدا  فرستاده  حق  داد، او به

  برایتان در حقیقت  ! قریش  گروه  گفتند: ای  قریش  برگشتند و به  مكه  به  نضر و عقبه

در   یهود را با آنان  سخنان  گاه . آن است  کن شما و محمد فیصله  میان  که  ایم آورده  چیزی

  ود، نزد رسولخ  فرستادگان  گزارش  بعد از شنیدن  قریش  گذاشتند. رؤسای  میان

را   سؤال  سه  ! وآن خبر ده  موضوع  سه  ما را از این محمد!  آمدند و گفتند: ای صخدا

  آنان  شاءاهلل بگویند(، به ان  استثنا کنند )یعني  که آن بي صخدا  کردند. رسول  مطرح

  سولبرگشتند اما ر  قریش».  دهم کردید، خبر مي  سؤال  فردا شما را از آنچه»فرمودند: 

  وحیي  باره در این  برایشان  ماندند وخداوند متعال  باقي  روز منتظر وحي  پانزده صخدا

: محمد  افتاد که  غلغله  در مكه  که نیامد تا آن  نیز نزدشان  جبرئیل  عالوه  نفرستاد، به

از   هم  ریخب  و هیچ  گذشته  اش وعده  روز از آن  پانزده داد و امروز  را وعده» فردا» ما  به

  شدند و سخنان  اندوهناك  سخت  وحي  از درنگ صخدا  لرسو ! نیست  وی  سوی

  سوره  عزوجل  خدای  از سوی  جبرئیل  دشوار آمد. سپس  برایشان  مكه  مشرکان

را   پیامبر خویش  پروردگار متعال  که این  ، ضمن در آن  فرود آورد که  را برایشان»  کهف»

 مرد  ، داستان کهف  جوانان  دارد، داستان بر کفر کفار برحذر مي  شدن اندوهگین از

کند و  مي  بیان  را نیز در آن علیهماالسالم  خضر و موسي  ( و داستان گردشگر )ذوالقرنین

 داد.  پاسخ» اسراء»  در سوره  که  هم  روح از
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 ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   
  که  هایي نعمت دهد تا او را در برابر مي  را تعلیم  بندگانش ند، خداو آیه  در نخستین

و   ، سپاس قرآن  آوردن فرود  بزرگ  بر نعمت  جمله  و از آن  است  داشته  ارزاني  برایشان

 گویند:  ستایش

 «خود فروفرستاد  بر بنده»را   : قرآن یعني «را  كتاب  كه  راست  ها خدايي ستايش  همه»

  ای شرعي  احكام و بر ‡نبیااو   فرشتگان  بر اسرار توحید، احوال  آن  وسیله  هتا او را ب

  گونه هيچ  و در آن» گرداند  ، آگاه است  و متعبد ساخته  را بدانها مكلف  او و امتش  که

وجود   لفظ یا معني در  و اختالفي  تناقض  گونه هیچ  ، در قرآن بنابراین «ننهاد  اي كجي

 . نیست  از حكمت  خالي  چیز در آن  ، هیچ حال  عینندارد و در 

 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 ېئ  ېئ  
و   انحراف و  کجي  هیچ  در آن  که  و درست  راست  است  کتابي  : قرآن یعني « قيم  كتابي»

  و اثبات  کجي  نفي  میان  کردن  جمع  فایده  . البته افراط و تفریط نیست  سوی به  میلي

  نیک  چون  هستند که  و مستقیمي  راست  بسیار چیزهای  زیرا چه  ، تأکید است استقامت

  وجود کمترین  تعبیر، بر نفي این  شود پس مي  در آنها مشاهده  ای کجي  شود، اندك  تأمل

؛  خود قیم  ا قبلم  آسماني  بر کتب  : قرآن قولي گذارد. به تأکید مي  کریم  در قرآن  ای کجي

 . است  ، شاهد و مصدق نگهبان  یعني

را   فرودآوردنش  کرد، حكمت  وصف  استقامت  خود را به  کتاب خداوند  که بعد از آن

از »  است  : عذاب بأس « سخت عذابي  به»را   کافران «دهد  تا بيم»کند:  مي  بیان  چنین

را   و تا مؤمناني»آید  فرود مي  تعالي  حق از نزد  سخت  عذاب  : این یعني «خود  جانب

  آن « نيكوست  پاداشي  آنان  براي  كه اين  دهد به  كنند مژده مي  شايسته  كارهاي  كه

 . نیكوست ، است  در آن  هر چه  که  است  بهشت  پاداش
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 ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  
  : به یعني « جاودانه» ونیك  پاداش  : در آن یعني « ماندگارند در آن»کار؛  شایسته  مؤمنان  آن

 . نیست  و پایاني  را گسست  هرگز آن  که  همیشگي  ماندني

 

 ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
  یهود ونصاری  آنان « است  گرفته  گفتند: خداوند فرزندي  را كه  دهد كساني  و تا بيم»

  که  یستن  خدایند. شكي  دختران  گفتند: فرشتگان  بودند که  از کفار قریش  و بعضي

 . کفر است  انواع  ترین ، از زشت سبحان  خدای  سوی فرزند به  دادن  نسبت

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ
  است  برگرفته  او فرزندی  که این  ، یا به سبحان  خدای  داشتن فرزند  : به یعني «امر  اين  به»

بر   روشني  دلیل  : خود و پیشینیانشان یعني « پدرانشان  نهدارند و   علمي  خودشان  نه»

پندار و   در این  پدرانشان  ندارند بلكه  است  گرفته  فرزندی  سبحان  خدای  امر که  این

و   تقلید کرده  نیز ازآنان  قرار داشتند و فرزندانشان  و گمراهي  ، بر جهل خویش  گمان

  جرأت  کدامین  به «آيد برمي  از دهانشان  كه  است  سخني  بزرگ»شدند   گمراه  همگي

  ای هذر  وجه  هیچ  به  که  دروغي «گويند نمي جز دروغ» آوردند!  را بر زبان  سخني  چنین

 . نیست  در آن  و راستي  از صدق

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
:  یعني « آنان در پي»  هستي  شخوی  کننده : هالك یعني « اي خود راكشنده  مگر تو جان»

نياورند، از   ايمان»  قرآن  : به یعني « سخن  اين  اگر به»کفار   و اعراض  روگرداني  در پي

:  . یعني هایشان  کفرورزی و بر سایر  افترایشان  بر این  یا اندوه  از خشم  اسفا: یعني « اندوه

  برانگیخته  آن  انجام  تو برای که   تيبگیر زیرا مأموری  کار را بر خود آسان محمد!  ای

  مكلف  این  و تو هرگز به  ایم تو نهاده  ما بر دوش  که  است  رسالتي  ، فقط ابالغ ای شده
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  بر کفرشان  خوردن را در حسرت و خود  وارد کرده  ر دلهایشانرا د  ایمان  که  نیستي

 . گرداني  تلف

 

 چ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ 
 : ما یعني « قرار داديم  آرايشي  آن  ، ما براي است  بر زمين  را كه  آنچه  در حقيقت»

و   جمادات و  ، نباتات را دارد؛ مانند حیوانات  زمین  برای  آراستگي  صالحیت  را که  آنچه

،  اتتأسیس ؛ مانند ایم کرده  را الهام  آن  و ساختن  ، اکتشاف بشر اختراع  به  که  آنچه

تا »  قرار دادیم  آرایشي  زمین  ...  را برای و غیره  مصنوعي  ، کاالهای ساختمانها، البسه

دارد   نیكوتری  عمل  یكي  آیا این «نيكوكارترند  از آنان  يك  كدام  كه  را بيازماييم  آنان

و دیگر   قدرت،  منصب ، در کاربرد مال  از آنان  یک  کدام  که  ؟ و تا بیازماییم یكي  یا آن

 : است  آمده  شریف  در حدیث . تر است تر و شایسته ، صالح شده  داده  وی  به  که  مواهبي

  شما در آن  کننده  جانشین  خداوند متعال و همانا  است  و خرم  دنیا شیرین  در حقیقت»

 ».کنید مي  عمل  چگونه  نگرد که مي  باشد پس مي

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
  پایان  به  در هنگام « و ما البته»فرماید:  مي  دنیا خبر داده  و فنای  از زوال  تعالي  قح  سپس

  ميداني»ها  آرایش  از آن  است  بر زمین  یعني « است  بر آن  را كه  آنچه»عمر دنیا   رسیدن

  نهو   است  زراعتي  نه  در آن  که « ساخت  خواهيم  گياه بي»و   صاف  و بیاباني «هموار

 باشد.  را خورده  آن  ملخ  که  ، همانند کشتزاری زینتي

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
در   حكمت  که  است  پردازد. گفتني مي»  کهف»  اصحاب  داستان  بیان  به  تعالي  حق  سپس

و   مرگ رستاخیز بعد از  وقوع  امكان  انسانها به  نمودن ، راه» کهف اصحاب» رخداد  وقوع

ـ دیگر   است  حق  ـ که  است  حق  اگر آخرت  که  است  آنان  استنباط به  این  دادن

 ندارد.  قدر و بهایي  دنیا در برابر آن  های آرایش
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 «بودند آور ما، شگفت  هاي نشانه  از جمله  و رقيم  كهف  اصحاب  كه  آيا پنداشتي»

  های از نشانه  که  و رقیم  کهف  اصحاب  انفقط داست  که  مگر پنداشتي محمد!  : ای یعني

  نشانه  این  ما بسان  های ونشانه  آیات  مپندار زیرا همه  ! چنین آور بود؟ نه  ، شگفت ماست

یا   یا قریه  دیوا  : نام . رقیم در کوه غاری   : یعني آورند. کهف ـ شگفت  بیشتر از آن  ـ بلكه

کثیر ترجیحا بر  بود. ابن  شده  حک  در آن  کهف  حاباص  نامهای  که  است  ای نوشته سنگ

 . ( است )لوح  نوشته سنگ  : همان رقیم  که  است  آن

دارند؛  نظر  ، اختالف شده  در کجا واقع  کهف  غار اصحاب  امر که  در این  مورخان

  ، بعضيدارد ـ قرار  فلسطین ـ جنوب  عقبه  نزدیک  ای غار در وادی  این  بر آنند که  بعضي

  اند، بعضي ، پنداشته است  واقع  عراق  در شمال  که  موصل  از سرزمین  را در نینوی  آن

  واقع  سابق  از بالد روم  طرسوس  نام  به  در محلي  ترکیه  غار در جنوب  گویند: این مي

خود  ند: خداو بگوییم  بهتر است  اند.پس نیازمند دلیل  اقوال  این  همه  . البته است  شده

ا بود، قطع  نهفته  دیني  مصلحتي  آن  مكان  تعیین و اگر در  غار داناتر است  آن  مكان  به

  آمده  شریف  در حدیث  که کردند چنان مي  راهنمایي آن   ما را به  و پیامبرش  تعالي  حق

گرداند  يدور م  کند و از دوزخ مي  نزدیک  بهشت  را به شما  که  آنچهچیز از   هیچ: » است

 ». کردم  آگاهتان  آن از  که مگر این   نگذاشتم  باقي

 

 ڱ  ں   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک
  که  زادگان و شاه  چند از اشراف  جواناني «گرفتند  غار آرام  سوي به  جوانان  كه  گاه آن»

  این  اجابتنهند، از   گردن  پرستي و بت  شرك  تا به  خواست  ستمگر از آنان  پادشاهي

  غاری  به کافر خود،  قوم  از سوی  خویش  ایمان  غارت  و از بیم  ناروا سر باز زده  خواسته

 بردند.  پناه

  خویش  خاطر حفظ دین ها، به فتنه  رویدادن  در هنگام  مردم  گریز از میان  که  باید دانست

  دوراني  است  زدیکن» : است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است  مشروع  امری

کوهها و   قله  آنها را به  چند باشد که  از شما، گوسفنداني  یكي  مال  بهترین  فرابرسد که

فقط   پس». گریزد مي ها از فتنه  خویش  ، با دین ترتیب  این  و به  برده  باران  ریزش  جاهای
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در غیر   باشد، نه مي  مشروع از مردم  گیری کناره  که  است  فتنه  حالت  ، یعني حالت  در این

شود. در  مي  فوت  ها از انسان وجماعت  ، جمعه از مردم  گیری زیرا با گوشه  از حاالت  آن

کند،  صبر مي  آمیزد و بر آزارشان درمي با مردم  که  مؤمني» : است  آمده  شریف  حدیث

 «گفتند  پس»». کند نمي صبر  آمیزد و بر آزارشان درنمي  با آنان  که  است  بهتر از مؤمني

ما   خود به  از جانب پروردگار ما!  اي»غار وارد شدند؛   به  که گاه آن  موصوف  جوانان

  های مخصوصا از گنجینه  که  ببخش  ما رحمتي  : از نزد خود به یعني « ببخش  رحمتي

در   و روزی  از دشمنان  ، ایمني در آخرت  از: آمرزش  عبارت و آن   توست  رحمت

 بر  اکنون ما هم  را که  : کاری یعني «ساز  را آماده  ما در كار ما راهيابي  و براي»  دنیاست

 . برسان  سامان  ـ به  از کفار است  و بریدن  از مقاطعه  عبارت  ـ که  هستیم  آن

  ر آند  که داشتند  ای سالیانه  اجتماع  از آن  شهر در خارج  آن  اند: مردم کرده  نقل  مفسران

  پادشاه  کردند و آن مي  آنها قرباني  را برای  و حیوانات  کرده  را پرستش  بتان  آمده  گردهم

  مراسم  آن  خود به  با قوم  جوانان  آن  چون  داد پس کار دستور مي  این  ستمگر آنها را به

  که  ذاتي  رایجز ب  پرستش  دانستند که و  نگریسته  بصیرت  چشم  کارها به  رفتند، در این

در   بریده  خویش  از قوم  یكي یكي  گاه آن  نیست  ، شایسته است  آسمانها و زمین  آفریننده

را   یگانه  فقط خدای  در آن  ساختند که  خود معبدی  شدند و برای  جمع  مكاني

کردند،   آگاه  را از ماجرایشان  و شاه  برده پي  راز کارشان  به  قومشان  پرستیدند. پس مي

را گفتند   محابا حقیقت بي  پرسید، ایشان  از آنان امر را  را احضار کرد و حقیقت  آنان  شاه

کرد و   نیاورد و تهدیدشان  ایمان  شاه  کردند. ولي  دعوت  عزوجل  خدای  سوی و او را به

  از لطف  تمهل  این  برگردند. البته  شرك  به  مهلت  تا در آن نمود  تعیین  مهلتي  برایشان

 کرد.  آماده  آنان  را برای  گریختن  فرصت  بود که خداوند

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
  آنان بر  که  سنگیني  : با خواب یعني « گذاشتيم  غار پرده  در آن  بر گوشهايشان  پس»

  شمرده  سالهايي»؛  صداها مسدود کردیم  را از شنیدن  ، گوشهایشان گردانیدیم  چیره
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سالها در   تعداد این  بیان  که  است  . گفتني معلوم  شماری بسیار به  : سالهایي یعني « شده

 آید. مي  داستان  پایان

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
  معلوم تا»  کردیم  بیدارشان  سنگین  خواب  : از آن یعني « را برانگيختيم  آنان  گاه آن»

غار با  در  درنگشان  در مدت  که  و کافراني  از مؤمنان « دو گروهاز   يك  كدام  كه  بداريم

  ماندنشان  باقي  : مدت یعني «ترند  را شمارنده  درنگشان  مدت»نظر داشتند   اختالف  هم

 آورند. مي  در غار، بهتر در ضبط و حساب  خواب  را در حال

  داستان  تفصیل  شد، اکنون  یانطور مختصر ب  به  کهف  اصحاب  ، داستان فوق  با چهار آیه

 آید: مي

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
  مشوش اخبار  همچون  نه « كنيم مي  حكايت  و درستي  راستي  را بر تو به  ما خبرشان»

  جواناني  آنان»  نیست  نشاني  و درستي  از راستي  در آن  که  کتاب  و غیرمضبوط اهل

 «آوردند  ايمان  پروردگار خويش  به  كه»بودند   و سال  سن  کم  واناني: ج یعني «بودند

  : بر یقین یعني « افزوديم  و ما بر هدايتشان»کردند   باور و اعتراف  وی  یگانگي  : به یعني

؛ با  کردند افزودیم مي  اختالف در آن  زمانشان  اهل  که  آنچه  درباره  از حق  و شناختشان

 . خویش  از جانب  ایشان  به  و توفیق  اریپاید  بخشیدن

  باطل  دین در  که  بزرگساالني  به  نسبت  : جوانان دارد که  اشاره  حقیقت  این  به  کریمه  آیه

  اساس  بر این تراند. گراینده  هدایت  تر و به آورنده روی  حق  سوی اند، به ور شده غوطه

  ـ جوانان  است  کثیر نیز گفته ابن  که ـ چنان صاخد  رسول  کنندگان بیشتر اجابت  بود که

خود   این  ماندند. البته  باقي  باطلشان  ـ بر دین  ـ جز اندکي  قریش  بودند اما سالمندان

 . است  دعوتگران  برای  بلیغ  درسي
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ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  

 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
بر   ساختنشان شكیبا را با  جوانان  آن  : دلهای یعني « گردانيديم را استوار  و دلهايشان»

و در  «برخاستند  كه  گاه آن»  گردانیدیم  و دار و دیار، نیرومند و قوی  خانواده  ترك

  پیمان هم  و دیار خویش از قوم  گیری و کناره  حق  کردند تا بر دین  از شهر اجتماع  خارج

  که چنان « است  پروردگار آسمانها و زمين  ر ما همانگفتند: پروردگا  پس»شوند 

  داشتند که»  دقیانوس» یا»  دقلدیانوس»  نام به  ستمگری  پادشاه  : آنان قولي  . بنا به گذشت

را   از جوانان  گروه  آن  عزوجل  خدای خواند پس فرامي  طواغیت  پرستش  سوی را به  مردم

قرارداد تا برخاستند و   خویش  عصمت  را در پناه  شاناستوار گردانید و ای  حق  بر راه

را   جز او هرگز معبودي»  است  آسمانها و زمین پروردگار  گفتند: پروردگار ما همان

در   كه»  طور مستقل  به  و نه  دیگر با وی  معبودی  آوردن  با شریک  نه «خواند  نخواهيم

  شطط: غلو و تجاوز از حد در راه « ايم گفته  دروغ  قطعا سخن  صورت  غير اين

 . است  ازحق  و ناروا و دوری  و در بهتان  ناصواب

باشد،   صادق  آغاز کار، در طلب  از همان  اگر انسان  که کنند بر این مي  داللت  فوق  دو آیه

  درسي  این  البته گرداند. را استوار مي  و قلبش  داشته  ارزاني  او هدایت  به خداوند

از   قبل  آموزد که مي آنها  درآیند و به  اسالم  خواهند به مي  که  کساني  برای  بلیغ  است

 باشند.  صادق  خویش  هرچیز باید با خدای

 

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  

 يئ  جب  حب  خب        مب   
 اند، چرا بر كردهاختيار   ما بجز خداوند معبوداني  قوم  اين»افزودند:   کهف  اصحاب

  که  روشن  آنها دلیلي  بودن : چرا بر خدا یعني «آورند؟ آشكار نمي  آنها برهاني  حقانيت

 بر خدا دروغ  كه  كس  ستمكارتر از آن  كيست  پس»آورند؟  باشد، نمي  تمسک  قابل
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 کسي  از چنین  کس  : هیچ دارد؟ یعني  شریكي  او در عبادت  و بپندارد که «بندد 

 . تمكارتر نیستس 

و   طاغوت به  ، باید با کفر وی انسان  اسالم  که  دعوتگران  برای  بلیغ  است  نیز درسي  این

 باشد.  همراه  طاغوتیان

 

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

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
  چون ! ياران  و اي»ند: گفت  قرار داده  دیگر را مخاطب  برخي  جوانان  از آن  برخي  گاه آن

  گرفتيد از آنچه و كناره»بریدید   بتان  از پرستشگران  : چون یعني «گرفتيد  از آنها كناره

  غار جاي  سوي به پس »گرفتید   نیز کناره  بتانشان  : از پرستش یعني «پرستند جز خدا مي

  به  گونه همین  پس رفتیدگ  کناره  اعتقادی  گیری کناره  به  از آنان  : چون یعني «گيريد

در   گزیدن  غار و مأوی سوی به  بردن  گیرید؛ با پناه  کناره  نیز از آنان  جسماني  کنارگرفتن

 . آن

از   بریدن  کفر نیز همچون  از اهل  و بدني  حسي  : بریدن که کند بر این مي  داللت  آیه  این

 دارد.  ، اهمیت و اندیشه  با روح  آنان

 رحمت  تعالي  : تا حق یعني «خود بر شما بگستراند  از رحمت  گارتانتا پرورد»

  بدارد، یا بر شما از رزق  پنهان  و شما را از دید قومتان  داده  را بر شما توسعه  خویش 

  : شما را درعزم یعني «سازد  فراهم  گشايشي  شما در كارتان  و براي»بگستراند   خویش

  هستید، پایدار گرداند وچنان  آن  در صدد سازماندهي  کهو کفر   شرك  علیه  مقاومت

 مند شوید. بهره  از آن  بخشد که  را رونق  کارتان

پروردگار   و رفتار، به  و مقال  در حال  کهف  اصحاب  که کند بر این مي  داللت  آیه  این

  به  خویش  ماز قو  دانستند؛ چون  بود که  معرفتشان  بودند و از کمال  شده  خود عارف

 خواهد بود.  حتمي  آن  در قبال  الهي  برند، عطا و بخشش  غار پناه
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  

 ژ  
 «كند مي  ميل  راست  سمت  به  رشانآيد، از غا برمي  چون  كه  بيني را مي  و آفتاب»

 جانب  به  كند از آنان  غروب  و چون»کند   شان تابد تا اذیت برنمي  بر ایشان  آن  وشعاع

در هر دو   آفتاب  تابد. یعني نمي  ا بر آنانمستقیم  و باز هم «كند تجاوز مي»غار  « چپ 

  شده  متمایل  و چپ  راست  و جانبد  ـ به  بعد از آن  و چه  از زوال  قبل  روز ـ چه  سوی

غار   در گشادگي  آنان  كه  در حالي»تابد  چیند و مستقیما بر غار نمي برمي  دامن

  آزار تابش از  اند که از غار قرار گرفته  و با گستره  فراخ  در جایي  : آنان یعني «قراردارند

در   داشتند لذاخورشید نه قرار  روز در سایه  مدت  مصونند و در تمام  آفتاب  مستقیم

  : در آن است  این  دیگرمعني  قولي تابید. به نمي  برآنان  غروب  در وقت  و نه  طلوع  هنگام

  راست  از دست  کرد، آفتاب مي  خورشید طلوع  چون  بود پس  گشاده  شمال  سوی غار به

آنها در   آنجا که از  غار پس  چپ  کرد، ازدست مي  غروب  تابید و چون مي  غار بر آن

غار در   که  حال  نتابید لذا در عی نمي  ا برآنانمستقیم  غار قرار داشتند، آفتاب  میانه

خورشید در   از گزند شعاع  ، ایشان داشت قرار  مناسب  نور خورشید و تهویه  معرض

  و جایگاهي  امن  را در محلي  ایشان  که«  خداست  هاي از نشانه  اين»بودند   امان

  غاری  را به  ایشان  حفظ کرد، از آنجا که  شدن از تلف را  قرارداد و بدنهایشان  راحتبخش

  تا بدنهایشان  داشت  نفوذ و جریان  هوا هر دو در آن خورشید و  کرد که  راهنمایي

  حق  کران بي  بر قدرت  خود دلیلي  . و این است  گفته کثیر ابن  که نبیند ـ چنان  آسیبي

  را گمراه  و هركه  است  يافته  همو راه  كند پس  هدايت را  خدا هر كه»  است  تعالي

کارساز و یار و   مرشد: یعني  ولي « يافت  نخواهي  مرشدي  او ولي  هرگز براي  كند پس

 . قرار دهي  مرشد خویش  ما را از اولیای  که  خواهیم از تو مي خدایا!  راهبر. پس
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گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  

 ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
  كه بيدارند، درحالي   ايشان  كه»  را ببیني  کهف  اگر اصحاب ! بیننده  ای « پنداري و مي»

دیگر   قولي  باز بود. به  بودند، چشمهایشان  خواب  ایشان  که : درحالي قولي  به «اند خفته

  که نانچ  پنداری بیدار مي  خاطر بسیار پهلو گردانیدنشان ا بهر  : ایشان است  این  معني

؛  خوابشان  در هنگام « گردانيم مي  چپ  و جانب  راست  جانب  را به  و آنان»فرماید:  مي

پهلو   این  حكمت  که  ذکر است  شایان نبرد.  تحلیل  را نفرساید و به  اجسادشان  تا زمین

اگر   که  یافته  دست  حقیقت  این  جدید به  زیرا علم  شده  هجدید شناخت  در طب  گردانیدن

  امالح  که میرد چرا بماند، مي  باقي  حال  یک بر  حرکت طور بي به  متوالي  های ماه  انسان

غار دو   بر آستانه  و سگشان»کند  پیدا مي  تراکم  است  زمین  رو به  که  در پهلویي  بدنش

گوید:  مي  جریج . ابن در است  غار یا آستانه  درگاه وصید: «بود  خود را گشاده  دست

او در   که این  کرد. دلیل مي  پاسباني  از آنان  بود، گویي  زده  در چمباتمه  در بیرون  سگشان

  سگ  که  ای خانه  به  فرشتگان  که  است  غار؛ این  در درون  بود نه  زده  در چمباتمه  خارج

 غار نیز باز بود.  به  ورود فرشتگان  ، راه شوند بنابراین ينم باشد وارد  در آن

در   آنان نیز شد و او نیز همانند  سگشان  شامل  کهف  اصحاب  برکت» گوید: کثیر مي ابن

  نیز دارای  سگ  آن  ، چرا که نیكان  محبت  فایده  است  . و این رفت  خواب  به  حالت  این

 ! آری».  گشت  جاودانه  در قرآن  آن  حكایت  که طوری شد، به  و مقامي  شأن

 شد  گم  نبوتش  خاندان  بنشست  با بدان  پسر نوح

 شد  ، مردم گرفت  نیكان  پي چند  روزی  کهف  اصحاب  سگ

و   من  که  در اثنایي» فرمود:  که  است  آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث

مرد   ، آن شدیم روبرو  در با مردی  ، در آستانه دیمش مي  از مسجد خارج صخدا  رسول

  آن  چیز برای  فرمودند: چهص خدا  ؟ رسول است  وقت  چه  قیامت !هللا پرسید: یا رسول

: یا  گفت  گاه کرد و آن  درنگي  مرد فروماند پس  گوید: گویي مي  ؟ انس ای کرده  آماده

  را ولي  سیاریب  صدقه  و نه  روزه  ، نه ام کرده آماده را   نماز بسیاری  نه  آن  اهلل! برای رسول
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  تو با همان  فرمودند: پس صخدا  . رسول دارم مي  را دوست  وی  خدا و رسول  من

 ». ای داشته  دوستشان  که  هستي  کساني

 آنها  و از مشاهده  تافتي از آنها برمي  روي  گريزان  ، البته نگريستي مي  اگر بر آنان»

 : سبب قولي کند. به را پر مي  سینه  که  و هراسي  ترس  چنان « شدي مي  از ترس  دهآكن

دیگر:   قولي بود. به  افگنده  بر آنان خداوند  بود که  ، هیبتي کهف  از اصحاب  هراس 

 بود.  شده بلند  هایشان موها و ناخن  بودند که  شده  هراسناك  جهت  بدان  کهف  اصحاب

 

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ہ  ہ    ہ  

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

 ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  
تا »  ساختیم  بیدارشان  طوالني  خواب  : بعد از آن یعني « را برانگيختيم  آنان  گونه و اين»

  به  در غار ودر نتیجه  شان گدرن  مدت  در باره «كنند  ديگر سؤال خود از يك  ميان

:  گفت  ازآنان  اي گوينده»بیفزاید   رخداد بر یقینشان  ببرند و این  ما پي  عظیم  قدرت

خطور   ذهنشان در  جهت  بدان  سؤال  ؟ این : در خواب یعني «ايد؟ كرده  چقدر درنگ

گفتند: »یاد داشتند  به  از خویشتن  از خواب  قبل  دیدند که  خود را در غیر حالتي  کرد که

غار   به  صبحگاه  آنان گویند: مي  مفسران « ايم كرده  از روز را درنگ  اي روز يا پاره  يك

  این  کرد پس  بیدارشان  در آخر روز از خواب  عزوجل  بودند و خدای  وارد شده

  درنگ  برد، مدت سر مي به  در خواب  که  بود زیرا کسي  گمان  غالب  برمبنای  سخنشان

  کار را نهایتا به  این  علم  آنان  روی تواند بسنجد، از این را نمي  خواب  در حال  خویش

داناتر   كردنتان  مقدار درنگ گفتند: پروردگار شما به»و   کرده  موکول  سبحان  خدای

  سبحان  را فقط خدای  آن دانید بلكه در غار را نمي  ماندنتان  : شما مدت یعني « است

یا غیر   مسكوك  : نقره ورق «خود  ورق  خود با اين  را از ميان  يكي  پس»  داند و بس مي

  بود که»  افسوس» شهر، شهر  ، آن» واحدی»  قول به «شهر بفرستيد  به»  است  مسكوك

  كند كه  بايد تأمل  پس»گویند  مي»  طرسوس»  آن  به بودند و امروزه  آن  قبال ساکن  ایشان
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  کدام  رود، باید بنگرد که شهر مي  به  ما که  رفیق  آن : یعني « تر است پاكيزه  يك  كدام

  : مراد این قولي تر دارد. به  حالل  پختي تر و دست پاکیزه  غذایي شهر،  از غذافروشان  یک

شهر در   آن  مردم  تر دارد زیرا غالب پاك  ذبحي  از آنان  یک  کدام باید بنگرد؛  که  است

کردند  مي  ذبح  قرباني  بتان  بودند، کافر بودند و برای  برده  غار پناه  به  ایشان  که  زماني

: باید در  یعني «كند  بياورد و بايد تلطف  خوراكي  برايتان»  پاك  غذای « آن ، از پس»

نشود. یا   دهد تا شناخته  خرج  به  و زیرکي  و احتیاط کرده  خود بسیار دقت وآمد رفت

 «نگرداند  شما آگاه  را از حال  كس و هيچ»نشود   داده  کند تا فریب  دقت  ملهمعا در

 شما را بداند.  اختفای  محل  احدی  نكند که  عمل  چنان : یعني

 

 ی  ی    ی ېئىئىئىئ ۈئېئېئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ
 شما را  شوند و جای  : اگر از شما آگاه یعني «يابند  بر شما قدرت  اگر آنان  چراكه»

  يا شما رابه»رسانند  مي  قتل و به «كنند شما را سنگسار مي»یابند   ما دستش بدانند و بر

قرار   ـ بر آن  تان از هدایت  ـ قبل   که  و آییني  کیش  همان «گردانند خود باز مي  كيش

 هرگز»  آنان  باطل  دین  به  بازگشت  : در صورت یعني « صورت  و در آن»داشتید 

 . در آخرت  ر دنیا و نهد  نه «رستگار نخواهيد شد

 

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

ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

 ڄ  ڄ  
را   آنان  که : چنان یعني « ساختيم  آگاه  بر حالشان»را   سرزمین  آن  مردم « گونه  و بدين»

تا »  ساختیم  آگاه  را نیز از حالشان  ، مردم تیمبرانگیخ  و از خواب  فروبرده  خواب  به

در   ایشان  زیراحال « است  راست»  بعد از مرگ  برانگیختن  به «خداوند  وعده  بدانند كه

میرد  مي  که  است  کسي  ، همانند حال بیدارساختنشان  و سپس  طوالني  بردن  خواب  به

  که  ذاتي  پس « نيست  اي شبهه  هيچ  در قيامت»  تا بدانند که «و»شود  مي  برانگیخته  گاه آن
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غذا و   بدون  حال  بر آن  گذاشتنشان وباقي  صدها سال  مدت  به  در خواب  بر فروبردنشان

  آن  : پادشاه قولي  . به نیز تواناست  مردگان  کردن ا بر زنده توانا باشد، قطع  ای خوراکي

  وی  را به  معجزه  این  عزوجل  خدای  دند پسمنكر رستاخیز بو  بود که  عصر از کساني

 نمایاند.

»  هاردین» درویداد در عه  این  که  است  ا بر آنترجیح :ندوی  استاد سیدابوالحسن

  در آن  نصرانیت  ، دین دوران  افتاد زیرا در این  ( اتفاق م115ـ  118)  امپراطور روماني

 بودند.  آورده  ایمان  دین  این  به  آن  بود و پادشاهان  یافته  رونق  منطقه

  که  ای نقره  با پول  رفیقشان  چون  بود که  این  از حالشان  مردم  آگاهي  : سبب که  است  نقل

  را به  سكه  و آن  بازار رفت  به  خوراك  تهیه  بود، جهت  دقلدیانوس  دوره  از ضرب

او از   که ودرحالي  است  یافته  گنجي  ردند کهک  متهم  این  داد، آنها او را به  نشان  بازاریان

بود،   شده  زده بهت  سخت دید، شهر مي  در وضع  که  و نیز از تغییراتي  طرز رفتارشان  این

با   ، پادشاه باز گفت  آنان  به را  بردند و او داستان  نزد پادشاه  گنج  یافتن اتهام  او را به

 رسیدند. غار  افتادند تا با او به  راه  غار به  سوی به  درباریانش

در  خود  ميان»  آنان « كه هنگامي»کند:  مي  حكایت  گونه  این  ماجرا را قرآن  دنباله

  حالشان از  و همراهانش  پادشاه  که زیرا هنگامي «كردند مي  ديگر نزاع با يك  كارشان

  را قبض  جوانان  آن  روح  عزوجل  دیدند خدای  ، زنده حال  را بر آن  شدند و ایشان  آگاه

آنها را از راز  خداوند  که  گروهي  میان  گاه خود فراخواند آن  سوی را به  کرد و ایشان

باور پیدا کنند، در   بعد از مرگ  بعث  عقیده  کرد تا به  آگاه  عظیم  نشانه  و این  کار جوانان

  از آنان  ای عده «گفتند  پس»یدا شد پ  بكنند، اختالف  چه  جوانان  با غار آن  امر که  این

 «بنا كنيد  آنها ساختماني  برروي»میراند  را  کهف  اصحاب  خداوند متعال  که بعد از آن

  خود واگذارید و بر در غار ساختماني  حال را به  را ببندید و ایشان  : در غارشان بعني

  قوم  یشنهاد را دادند، از کفار آنپ  این  که  گروهي بسازید. گویند:  شان یادمان  عنوان به

  در باره  که  گروهي  این  به  نسبت « داناتر است  آنان  حال  به  پروردگارشان»بودند 

  کردند. این  در غار درنگ  مدت  بودند و چه  چه بودند،  آنها که  کنند که مي  نزاع  ایشان

يافتند،   غلبه  بر كارشان  كه  كساني  سر انجام».  است آیه  در میان  ای معترضه  جمله
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مسلط   آنان  در باره  گیری بر تصمیم  و نفوذ که  قدرت  صاحبان  : سرانجام یعني «گفتند

  صاحب  گروه  این  که  است  نقل « كنيم بنا مي  مسجدي  آنان حتما بر غار»بودند، گفتند: 

  شد. بناکردن  غالب  شان رأی بود و  نیز از ایشان  پادشاه  بودند که  شان نفوذ، مسلمانان

 بودند.  مسلمان  آنان  اشعار دارد که  حقیقت مسجد نیز بر این

  نبي  سنت اند، در بر سر قبرها مسجد و معبد بنا کرده  که  از پیشینیان  : کساني باید دانست

  هدانست  چنین  باب  در این  وارده  از احادیث  اند پس قرار گرفته  مورد نكوهش ص اکرم

  ، در دین طوالني  زمان  بعد از گذشت  که  بوده  هایي کار از بدعت این  شود که مي

 ، نماز مسجد برسر مزارات  انور ما بناکردن  لذا در شرع  است  پدید آمده  نصرانیت

 . در آنها جایز نیست  سازی و ساختمان  در مزارات  خواندن

 

ڇ  ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃ

ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  

 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
 بودند و چهارمين  تن  سه  كهف  اصحاب»:  از مردم  جمعي « خواهند گفت  زودي  به»

بودند، از   تن  یا هفت  یا پنج  ، سه کهف  گفتند: اصحاب مي  که  گروهي «بود  آنها سگشان 

با   تعدادشان  درباره صخدا  رسول  در زمان  بودند که  و از مسلماناني  کتاب  اهل

  بودند و ششمين تن  پنج»دیگر   : بعضي یعني «گويند و مي»داشتند   دیگر اختالف یک

و   انداختن  تیر درتاریكي  : یعني بالغیب  رجم «كنند مي  غيب  به  بود، رجم  آنها سگشان

  جمعي «گويند ومي»  گفتن  سخن  و دانش  یقین  داشتن  یا بي  و گمان  حدس  از روی

  به  فرقه  این  سخن  گویي «بود  آنها سگشان  بودند و هشتمين  تن  آنها هفت»دیگر 

  غیب  به  راجمین  سلک آنها را در خداوند  که این  داللت  ، به نزدیكتر است  صواب

در   کننده  اختالف  گروههای ای « ر استآنها دانات  شماره  به  بگو: پروردگارم»نیاورد 

  است  بهتر این  و موقعیتي  مقام در چنین  امر که  بر این  است  ارشادی  جمله  امر. این  این

  نشود پس  گفته  سخن  آن  شود ودر باره  برگردانده  عزوجل  خدای  امور به  این  علم  که

:  یعني «را  داند آنان نمي»  کنیم  نگری فژر  کهف  ما در تعداد اصحاب  که  نیست  نیازی
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.  از مردم « جز اندكي»را   شمار آنان رسد به  را، چه  وجودشان  داند حقیقت نمي

  تن  ، آنها هفت دانم را مي  و شمار آنان  هستم  اندك  از همان  من» گوید: مي  عباس ابن

زیرا   و بگومگوست  جدال  معني  هب  مراء: در لغت « نكن مراء  آنان  درباره  پس»». بودند

:  یعني « سرسري  صورت  جز به»  نیست  مترتب  ای امر، فایده  در این  و مشاجره  بر جدال

  خداوند متعال  که  است  چیزی  کردن  فقط حكایت  و آن  تعمق  وبي  سطحي  جز جدالي

 « از آنان  كس  آنها از هيچ  و در باب»  و بس  است  کرده  وحي ص حضرت  آن  به

  باب  خود در این خداوند  که  زیرا آنچه « نكن  سؤال»  غیرشان یا  کتاب  : از اهل یعني

  درستي  آگاهي  داستان  از این  که  از کساني  کردن ، تو را از سؤال کرده  بر تو حكایت

 کند. نیاز مي بي ندارند،

 

ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 ذكر  به  مگر مقرون   دهم مي  را انجام  فردا آن  مگو كه  چيزي  و هرگز در مورد هيچ»

 «.خداوند  مشيت

مورد  در صخدا  یهود از رسول  که  : هنگامي است  آمده  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان

»  دهم مي  شماپاسخ  فردا به» آنها گفتند:  به ص حضرت  کردند، آن  سؤال  کهف  اصحاب

  تأخیر وحي  این  شد تا بدانجاکه  باز داشته  از ایشان  مدتي  وحي  نگفتند پس هللشاءا  و ان

  فرمود. در حدیث  نازل را  آیه  این  خداوند متعال  گاه دشوار آمد آن  سخت  بر ایشان

:  گفت علیهماالسالم داوود بن مانسلی» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف

  از آنها پسری  ا هر یکو بعد( کنم مي  مقاربت)  کنم مي  گردش  بر هفتاد زن  امشب

. اما هللشاءا : بگو ان گفت  وی  به  اثنا کسي  جنگد. در این مي خدا  در راه  زاید که مي

کرد، فقط  ( مقاربت)  گردش  زنانش بر  شب  آن  چون  . پس نگفت هللشاءا ان  سلیمان

فرمودند:  صخدا  رسول دنیا آورد.  را به ]نوزاد ناقص[  انساني  نصف  از آنان  یكي

  ، حانث گفت مي هللشاءا ان ، اگر سلیمان در ید اوست  جانم  که  ذاتي  سوگند به

 ». یافت مي  دست  نیاز خویش  ، به آن  گفتن  سبب  شد و به نمي
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:  یعني « كردي  فراموش  چون»  و تسبیح  با استغفار، تهلیل « كنو پروردگار خود را ياد»

  پس  ای نگفته هللشاءا ان  که  یادآوردی  به  ، سپس بگویي هللشاءا ان  که  کردی  فراموش  چون

 . بگویهلل شاءا ، ان یاد آوردی  به  که  دم  همان

از امور   در امری  دآورد کهیا  به  سال  بعد از یک  اگر کسي  حتي» گوید: مي  عباس ابن

  است  این  عباس ابن مراد». بگوید هللشاءا  ان  لحظه  ، باید همان است  نگفته هللشاءا ان

  همه  آن  بعد از گذشت هللشاءا ان  گفتن  که این  آورد نه  جای را به» استثنا»  : باید سنت که

  حنث  کننده یا برطرف  کفاره  هکنند ساقط و مثال  داشته  اثری  فقهي  ، در احكام مدت

  كه  است  بگو: توقع»  کردی  را فراموش  چیزی  هرگاه «و»( باشد.  )سوگندشكني

:  یعني «كند  ، هدايت است  از اين رشد نزديكتر  از حيث  كه  راهي  مرا به  پروردگارم

خیر یا   که  یگریچیز د  ، مرا به شده  چیز فراموش  این  جای به  پروردگارم  که  امیدوارم

از   پروردگارم  که  کند. یا امیدوارم  هدایت نزدیكتر باشد،  صواب  و به  بیشتر داشته  نفع

  به  هم  کهف  اصحاب  از داستان  عطا کند که  من به  مواهبي  چنان  نبوت  و دالالت  آیات

 اوندشد زیرا خد  هم  تر باشد. و چنان کننده تر وداللت نزدیک  رشد و هدایت

را از امور   کرد و ایشان  بیان ص حضرت  را بر آن  گذشته  از انبیای  زیادی  داستانهای

 گردانید.  خواهد داد، آگاه  روی  قیامت  تا قیام  که  زیادی  غیبي

 

 ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ڭ  ۇ  ۇ
  اصحاب : یعني «افزودند  نيز بر آن  سال  كردند و نه  درنگ  سيصد سال  و در غارشان»

 سر بردند. به  خواب  حال  در غار خود به  قمری  سال  سیصدونه  کهف

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ې  ىى   ائ    ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
  مدت مراد؛» گوید: مي  عطیه ابن « كردند، داناتر است  درنگ  كه  مدتي  بگو: خدا به»

  تا هنگام  بیدارشدنشان  ، یا زمانصمحمد  حضرت  تا زمان  احوالشانبر   بعد از آگاهي

 122  که  در غاراست  کردنشان درنگ  مراد؛ مدت» گوید: مي  اما زجاج».  است  مرگشان
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  قمری  سال  سیصدونه ، شمسي  بود زیرا هر سیصد سال  قمری  سال 129و   شمسي  سال

  و به  است  سال  ، سه شمسي  سال با صد  قمری  هر صد سال  میان  تفاوت  شود، چون مي

  بر آن  هم  سال  کردند و نه  درنگ  فرمود: سیصدسال  پروردگار عزوجل  هم  جهت  همین

  اموری  : علم یعني «دارد  اختصاص او  فقط به  آسمانها و زمين  غيب  علم»». افزودند

  تعالي  حق  به  ، فقط مخصوص است  مانده  و غایب  مخفي  آسمانها و زمین  از احوال  که

او   : علم یعني « بينا و شنواست  چه»  نیست  علمي امور  دیگر را بر این  کس  و هیچ  است

زیرا در   آور است شگفت  ها ـ بسي ها و دیدني ازشنیدني  ـ اعم  امور غیبي  بر همه

برابرند   همه  و بزرگ  و آشكار و کوچک  و حاضر، پنهان  غایب  تعالي  حق  علم  پیشگاه

  : برای هم» ضمیر « نيست  ياوري  جز او هيچ  آنان  براي»ندارند   هم با  تفاوتي  و هیچ

  خود شريك  را در حكم  كس  و هيچ»گردد  بر مي  آسمانها و زمین  اهالي  همه  به»  آنان

رساند و  ظهور مي  منصه  را به  و آن  کرده  کند، حكم  اراده  هر چه  به تعالي  حق «گيرد نمي

یا   مشورت  سازد تا از او در کار خویش نمي  امر با خود دخیل  این را در  کس  هیچ

، وزیر،  و او از شریک  است  تعالي  حق  از آن  و امر همه  زیرا آفرینش کند  طلب  فرمان

 . نیاز است بي یاور و مشاور

 

 ىب  يب    مب حبخب ىئيئجب جئحئ  مئ ی ی ی ی ىئ ىئ
 تالوت  به « كن  ، تالوت است  شده  تو وحي  به  پروردگارت  از كتاب  را كه  و آنچه»

  کرد که را امر ص حضرت  آن  سبحان  خدای  ترتیب  این  . به و تبلیغ  ، تدبر، عمل عبادت 

تغییر  او را هیچ  کلمات»کنند   مواظبت  قرآن  و مدبرانه  ، عابدانه عامالنه  بر تالوت

  کس  هیچ ، امر کرده  و بدان  خبر داده  از آن  تعالي  حق  که  : آنچه یعني»  نیست  ای دهنده

و جز او » را تغییر دهد  کلماتش  تواند حكم نمي  کس  و هیچ  نیست  آن  تبدیل  قادر به

  ، به رانخواني  : اگر قرآن . یعني است  ملتحد: پناهگاه « نيابي  و پناهي  پشت  هرگز هيچ

  که  یافت  نخواهي را  و مرجعي  ، هرگز مكان ننمایي  پیروی  و از آن  نكني  لعم  آن  احكام

 دارد.  نگه خداوند  تا تو را از عذاب  بری  پناه  بدان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
  با استمرار بر نیایش «كنند ياد مي  و شام  صبح  ود را بهپروردگار خ  كه و با كساني»

  به  سبحان  خدای « كن  پيشه  شكيبايي»روز   ، یا در دو طرف اوقات  ودعا در تمام

، پایدار ومقید  هماوا، همراه  مؤمنان  فقرای  خود را با گروه  دهد که دستور مي  حبیبش

 و  از عبادت  هستند که  گروهي  ایشان : یعني «خواهند او را مي  خشنودي»گرداند 

  از آنان  چشمانت  و بايد كه»هستند   تعالي  حق  خشنودی  فقط خواهان  دعایشان

و   شوکت  از صاحبان  غیرشان  برمگیر تا به  چشم  مؤمن  فقرای  : از آن یعني «درنگذرد

  كه» ا حقیر ننگرندر  ایشان  : چشمانت است  این  معني  قولي . به گردی  مشغول  زینت

را »دنیا   و تجمل  ، یا زینت و سرمایه  شرف  با اهل  : همنشیني یعني «دنيا  زندگي  آرايش

  برآن  با مهر کوبیدن « ايم ساخته  را از ياد خود غافل  دلش  كه  كس  و از آن  بخواهي

خواستند  صخدا  بودند و از رسول  دنیا مشغول  به  که  گروهي  همانند این «مبر  فرمان»

از »  هستند که  کساني  همان  اینان  که  بدان «و»دور گرداند   خویش  تا فقرا را از مجلس

را بر   ، شرك اند وبنابراین داده  ترجیح  را بر حق  و آن « كرده  خود پيروي  و هوس  هوي

،  تفرطا: از تفریط اس « است  بر از حد گذشتن  كارش  و اساس»اند  توحید برگزیده

 . جهالت  سبب  به  در امر وی  وکوتاهي خدا  حق  کردن  از: ضایع  است  تفریط عبارت

  حصن  بن ـ عیینه  القلوب مؤلفه گوید: مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  فارسي  سلمان

 !هللا و گفتند: یا رسول  آمده صخدا  ـ نزد رسول  و منسوبانشان  حابس  بن و اقرع

بد   و بوی  گروه  بنشینید و این  اگر شما در صدر مجلس  که  است  ینا  حقیقت

  مسعود و فقرای ، ابوذر، عبداهلل بن سلمان  را از ما دور سازید ـ منظورشان  هایشان جبه

  بر تنشان  دیگر لباسي  داشتند وجز این  بر تن  ای پشمینه  هایي جبه  بودند که   مسلمان

  بود که  ؛ همان گیریم مواعظ را مي و  و از شما احكام  نشینیم ا ميشم  نبود ـ ما در مجلس

  پیشگان اشراف  شد و این  نازل ﴾...ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ﴿تا  ﴾...ی ىئ ىئ﴿:  آیه

  آیه  این  بعد از نزول  درنگ بي صخدا  رسول  تهدید نمود. پس  دوزخ  را به  منش بزرگ
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را در آخر   پرداختند تا ایشان  مسلمان  فقرای از  گروه  این  وجوی جست  برخاستند و به

مرا نمیراند تا   که  بر خدایي  ستایش» فرمودند:  یافتند پس ذکرخدا  مسجد مشغول

و   زندگي ! مسلمان  فقرای  داد. ای  فرمان  از امتم  با مرداني  نفسم  کردن  حبس مرا به  که آن

 ». با شماست  من مرگ 

 

چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ  
  نه « است  رسيده  پروردگارتان  از سوي  حق»  استكبارپیشه  غافل  گروه  این  به «و بگو»

 را از  حق  دین  این  : من باشد. یعني  ممكن  و تغییری  تبدیل  تا در آن  غیر وی  از سوی

  هركه  پس»  ام آورده هللا  را فقط ازسوی  آن  بلكه  ام شما نیاورده  نزد خود برای

  و هركه» باشد امر مي  و مراد از آن  است  لفظ، لفظ مشیئت «آورد  بخواهد ايمان

  باشد. یعني مي  خبر دادن  و مراد از آن  است  لفظ، لفظ مشیئت «بخواهد كافر شود

  بر خود ستم شود، جز مي  کافر و گمراه  که کسي  پس  است  همین  حق  که  مادامي

  : برای یعني « ستمگران  ما براي  گمان بي»شود  نمي  خود گمراه  زیان  کند و جز به نمي

  بزرگ « آتشي»اند  کرده  انتخاب را  و انكار پیامبرانش  عزوجل  خدای  کفر به  که  کساني

  شده  ساخته  : خانه سرادق «گيرد را در برمي  آنان  هايش سراپرده  كه  ايم كرده  آماده»را 

  تشبیه  ای سراپرده  کند، به مي  احاطه  آنان  به  را که  آتشي  کریمه آیه  . پس است  از قماش

و اگر فرياد »گیرد  مي کند و او را دربر مي  احاطه ، است  آن  در درون  بر هرکه  که  کرده

مانند فلز   آبي  نوشانيدن  به»دهد   نجاتشان  آتش  تا ازگرمای جویند  و فریادرسي «كنند

شود از   گداخته  آتش  به  که  است  : هر چیزی مهل «شود  رسيده  داد آنان  به  گداخته

ها  چهره  كه»  است  روغن  ، رسوب : مهل قولي . به و سرب  مس ، ؛ مانند آهن زمین  معادن

  نوشابه  این « است  اي بد آشاميدني  چه ! وه»  خویش  يداغ  سبب به «كند مي  را بريان

را دربر   خود آن  راحتي  برای  آنان  که  دوزخي  این « است  بد آرامگاهي  و چه»  آنان
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و   تهكم  ، از باب دوزخ  برای»  آرامگاه»پردازند!! تعبیر  مي  استراحت  به و در آن  گرفته

 . آنهاست استهزای 

ها،  خوراکي ، مانند نفس  و هوی  ، مقامات مناصب  که  کساني  به  است  ر باشيبیدا  آیه  این

 دهند. مي  ترجیح  خداوند متعال  ها را بر طاعت از برخورداری  ها و غیر آن نوشابه

 

گ  گ  گ  ڳ   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

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
را   نیكبختان  روز را ذکر کرد، در اینجا حال سیه  بدبختان  حال  تعالي  حق  که بعد از آن

 «اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي»فرماید:  و مي  کرده  بیان

در  « كنيم نمي  ، ضايع است  كرده  نيكوكاري  را كه  كسي  يقينا ما پاداش»  بدانند که

  همیشگي  اقامت : عدن «دارد  اختصاص  ايشان  به  عدن  بهشتهاي  آنانند كه».  آخرت

: از  یعني « شان فرودست از»ها ماندگارند  بهشت  در آن  الدوام علي  : ایشان ، یعني است

، در آنجا با  است جويبارها جاري»بوستانها   آن  ها و از زیر درختان زیر غرفه

شود و  مي  نهاده بر بازو  که  است  سوار: زینتي «شوند مي  از طال آراسته  بندهايي دست

شوند. در  مي  آراسته  آن  نیز به  مردان  در بهشت  که  در دنیاست  و زنان  شاهان  زینت  این

یور ز» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث

سبز از   هاي و جامه»». رسد مي  آن وضو به  آب  رسد که مي  تا جایي  در بهشت  مؤمن

  آن  که  ستبر است  : ابریشم و استبرق  نازك  : ابریشم سندس «پوشند مي  و استبرق  سندس

و   سازگار است  با چشم  رنگ  زیرا این  ساخت سبز را مخصوص  نامند. رنگ را دیبا مي

انگیز   بسیار اعجاب  خصوصیات  ا بهجدید»  الوان»  علم  که . چنان رنگهاست  نیكوترین

ها و  بر آنها پرده  که  هایي تخت «زنند مي  درآنجا بر تختها تكيه»  است  برده  پي  رنگ  این

  و حجله  خانه  قراردارد که  و راحت  نرم  در آنجا سریرهایي ها قرار دارد، یا تشک
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  آنها داده  به خداوند  که  پاداشي  این«  است  پاداشي  نيك»آرایند  مي  آن  را به  عروس

 متكاها و سریرها.  این « است  گاهي ونيكو تكيه»  است

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
فخر   نآ  های دنیا و آرایش  به  که کساني  : برای یعني «دو مرد را  بزن  مثلي  آنان  و براي»

  که  بزن  دو مرد را مثل  نمایند، آن مي  حقارت  با فقرا احساس  کنند و از همنشیني مي

از   دوباغ»کافر بود   که «از آنها  يكي  به  كه»کافر بود؛   و دیگری  از آنها مؤمن  یكي

 اخرم  را با درختان  دو باغ  آن  و پيرامون  داديم»  و گوناگون  متنوع «انگور  درختان

و »  خرما را رویاندیم  درختان  جوانب  از تمام  دو باغ  : بر گرداگرد آن یعني « پوشانديم

  افزود. به مي  آن  و غنای  و بهجت  بر رونق  که « قرار داديم  كشتزاري»  باغ «دو  آن  ميان

  ر از مردمدو براد دیگر: آنها  قولي  بودند. به  اسرائیل دو مرد، دو برادر از بني  : آن قولي

  سلمه ابي  نام  به  کافر بود ودیگری  اسود که  نام  به  بودند؛ یكي  مخزوم  بني  و از قبیله  مكه

 بود.  مؤمن  که

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
 و ثمر وباروبر خود را  محصول  اکلها: یعني «خود را داد  اكل  دو باغ  از اين  هر يك»

شود  مي  عادتا در سایر باغها مشاهده  که  آنچه  برخالف «نكرد  كم  هيچ  و از محصول»

دو   آن و ميان»دهند  مي  کم  دیگر میوه  بسیار و سال  میوه  سال  زیرا باغها غالبا یک

 کند.  را آبیاری  دو باغ  آن  انقطاع  تا دائما و بي « بوديم  كرده  روان  جويباري

 

 مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب     ی  ی  ی  ی       جئ  حئ  
  دو باغ  آن  : صاحب یعني «بود  فراوان  ميوه»  دو باغ  آن  صاحب  : برای یعني «او  و براي»

ها  میوه  سایر انواع و  دیگر از زر و سیم  های بهره  انگور و خرما، صاحب  های بجز میوه

 « رفيقش  به  پس»  است  ز طال و نقرها  و ثروت  : مراد از ثمر در اینجا مال قولي نیز بود. به
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با   که  : در حالي یعني «كرد مي وگو با او گفت  كه درحالي  گفت»  برادر مؤمنش  : به یعني

اعتبار   و به  بيش  از تو در مال من»؛  فروخت و بر او فخر مي  داشت  لفظي  او جدال

  ترم نیرومندتر و موفق  هایم ستهخوا  تو در تحقق  به  نسبت  : من یعني « نيرومندترم  حشم

او   و ثروتش  مال  بود که  سان . بدین گیرم مي  خدمت  را به  بسیاری  و حشم  خدم  زیرا من

  که  است  بود. گفتني  کبر و غرور کشانیده  ـ به  دیگری دار مغرور را ـ همانند هر سرمایه

و   بر ثروت  با تكیه  بر دیگران  منشي دنیا و برتری  به  شدن غره ، سرمایه  به  فخر ورزیدن

  رحم  برآنان  عزوجل  خدای  که ؛ مگر کساني است  توانگران  دائمي و وضع  ، حال پول

 . حالي  از چنین بر خداوند  باشد ـ پناه  کرده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
  که  هدف  ور و متكبر با اینمغر  شخص  گویند: آن مي  مفسران «شد  باغش  و داخل»

  واو را به  را گرفت  وی  خود بكشد، دست  برادر مسلمان  رخ  خود را به  و مكنت  ثروت

  نشان  وی را به  آن  های و زیبایي  گردانید و عجایب مي  برد، او را در آن  خویش  باغ

  خویش  ریو خودنگ  با کفر و عجب «خود ستمكار بود  او به  كه درحالي»داد  مي

  كه  كنم نمي  گمان»  یقین  و ضعف  عقل  ، قلت أمل  ، طول کافر از فرط غفلت  آن « گفت»

 «.نابود شود»  باغ « هرگز اين

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
  ، او منكر رستاخیز گشته ترتیب  این  به «برپا شود  قيامت  كه  كنم نمي  و گمان»

  و اگر هم»خبر داد   قیامت  دنیا و برپایي  فنای  از کفر خود بهرا   وبرادرش

 « يافت  خواهم  را در بازگشت  ، قطعا بهتر از اين شوم  بازگردانده  پروردگارم سوي به

  سوی دارد ـ به  عقیده  رفیقش  که و تقدیر ـ چنان  فرض به  اگر هم  که او پنداشت

را خواهد   باغ  بهتر از این  او در آخرت  پروردگار بهشود،   باز گردانده  متعال پروردگار

  در دنیا غني  : چون ، یعني بر حاضر گفت  غایب  قیاس  را از روی  سخن  او این  البته داد.

 چنین نیز این  در آخرت  پس  هستم  و اعزاز خداوند متعال  وثروتمند و مورد اکرام



9712 

معیارها   ریختن  هم  نمایانگر به  و تحلیل  داشتبر  گونه این  که  نیست  بود. شكي  خواهم 

  ثروتمندی بر اثر  بود که  ای از فرط غرور و بدمستي  و نهاد او و ناشي  و ضوابط در ذهن

 بود.  سبحان  خدای  از جانب  برایش  بود و این خود استدراجي  شده  چیره  بر وی

 

 ڤ  ڤڤڦ   ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ ڃڃچ   چ  
  كه  كسي  آن  كرد: آيا به وگو مي با او گفت  كه  او در حالي»  مؤمن « او رفيق  به  گفت»

آفرید و او   را از خاك  آدم  پدرت  از آنجا که « آفريد، كافر شدي  تورا از خاك

تو   گاه آن»  مني  از آب  است  عبارت  که «آفريد  از نطفه  سپس»  و سرمنشأ توست  اصل

 را به  وجودت  و اعضای  گردانیده  نرینه  را انساني تو «در آورد؟  مردي  در هيأت را

  بزرگ  این  رسانید؟ آیا به  اکمال  پایه  را به  و وجودت  آراست  تمام  و برابری  اعتدال 

 ؟. کافر شدی  آفریدگار خویش

  ابتدایي  بر آفرینش  که  يدارد زیرا ذات  اشاره  بعد از مرگ  برانگیختن  ا بهتلویح  آیه  این

 . نیز تواناست  آفریده  مجدد آن  قادر باشد، یقینا بر احیای

 

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
 « پروردگار من خدا،  اوست»  که  اعتقاد دارم « من  ليكن»افزود:   وی  برادر مؤمن  سپس

و »  او معترفم  خدایي و به  شناسم مي  را خوب  خویش  نعمت  تو ولي  برخالف  : من یعني

 . گردانیدی  توشریک  که چنان « سازم نمي  را با پروردگار خود شريك  كس  هيچ

 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
  به  شدن وارد  م: چرا در هنگا یعني «هللماشاءا  ، چرا نگفتي شدي  وارد باغت  و چون»

  آن  را برای  سخن  . این« است  شدني  باشد، همان  خواسته هللا  آنچه» : نگفتي  باغت

،  است  در آن  و هر چه  باغ  آن  برانگیزد که  حقیقت  بر این  اعتراف  تا او را به  گفت
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رد و گذا مي  را باقي  اگر بخواهد آن  ؛ پس اوست  و در گرو مشیت خداوند  آفریده

  جز به  نیرویي  هیچ : یعني «هللاالبااةالقو»:  گرداند. و چرا نگفتي مي  اش اگر بخواهد فاني

 . خداوند نیست  مشیت

  وی  برانگیزد و به  اش عجز و ناتواني  به  تا او را بر اعتراف  گفت  آن  را برای  سخن  این

بر اثر   نه  است  بوده هللا  یاری  جه، فقط نتی باغ  آن  در آباداني  وی  توفیق  بفهماند که

قرار   ونعمت  از دارایي  وی  در دست  که  بر آنچه  کس  و هیچ  خود وی  و قدرت  قوت

 هللا  مشیت چیز جز به  شود و هیچ توانا و مسلط نمي خدا  یاری  دارد، جز به

  به صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  گیرد. در حدیث خود نمي  به  تحقق  صورت

  گنج  ؛ آن نكنم  راهنمایي بهشت  های از گنج  آیا تو را بر گنجي» فرمودند:  ابوموسي

 : است  آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین».  است  هللاالباةوالقوالحول

  دارد که نمي  نيیا فرزند ـ ارزا  مال یا  از خانواده  را ـ اعم  نعمتي  هیچ  ای خداوند بر بنده»

». ـ ببیند  ـ بجز مرگ  ، آفتي ( بگویدو در آنهللال باة إال قو هللماشاءا)  نعمت  او بر آن

باشد. از   رسیده فرا  موعود آن  اجل  که این دهد، جز نمي  روی  آفتي  هیچ  : در آن یعني

آمد،   خوشش  دانش، یا فرزن ، یا مال از حال  هرکس:»اند  گفته  از سلف  ، برخي جهت  این

 ».باهللالإةالقوهللماشاءاباید بگوید: 

 « بيني مي و فرزند كمتر از خود  مال  اگر مرا از حيث»افزود:   مؤمن  شخص  گاه  آن

  در آخرت در دنیا یا «بدهد  من  تو به  بهتر از باغ  بسا پروردگارم چه  پس»  نیست  باکي

.  است  نموده مقدر  باغ  را بر آن  آن  که «بفرستد  از آسمان  آفتي»  باغت « و بر آن»

 «گردد  تبديل  و لغزنده  گياه بي  زميني  تا به»  از صاعقه  است  : عبارت ؛ حسبان قولي به

از   گردد که  تبدیل  گیاه بي  زمیني  کافر به  توی  ، باغ صاعقه  یا آن  آفت  : بر اثر آن یعني

 بلغزد.  نپاها در آ  گیاهي و بي  خشكي

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
  دست را به  آن  تا هرگز نتواني»  زمین  در اعماق «شود  فرورفته»  باغت « آن  يا آب»

 . ای وسیله  و هیچ  نیرنگ  هیچ  به « آوري



9713 

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

 ې  ې  
زد   بر باغش  آسماني  ، آفت : سرانجام یعني «شد  كرده  او احاطه  هاي و بر ميوه»

  دست شد كه  چنان  پس»او برسد، رسید   باید به  را نابود کرد و آنچه  باغش  های ومیوه

زد  مي  را برهم  ، دستهایش و حسرت  و اندوه  : از افسوس یعني «ماليد مي  بر دست

  باغ  آن  دهي سامان و  در آباداني  که  بر اموالي:  یعني «بود  كرده  خرج  باغ  در آن  برآنچه»

:  یعني «بود  فروافتاده خود  بر داربستهاي  باغ  آن  كه درحالي»بود   کرده  و صرف  هزینه

بود یا دیوارها و سقفها و   افگنند، فروریخته مي  انگور را بر آن  تاکهای  که  ستونهایي

  : اي گفت مي»  و حسرت  اندوه با «و»بود   همدیگر فرو ریخته  برروی  آن  آبادیهای

  باغش  رفتن بر باد  چون  پس « گرفتم نمي  را شريك  كس  با پروردگار خود هيچ  كاش

از   آورد تا باغش نمي  شریک  سبحان  چیز را باخدای  هیچ  کاش  را دید، آرزو کرد که

 . گفت  از شرك  قصد توبه  را به  سخن ماند. یا این مي  سالمت  به  نابودی

 

 ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  
  کسان  : آن یعني «دهند  او را در برابر خداوند ياري  نبود كه  گروهي  او هيچ  و براي»

 داده  انجام  برایش  کاری  کرد، هیچ آنها افتخار مي  به  او در گذشته  که  خدمتكاراني و

: خود  یعني« نبود  گيرنده و خود انتقام»نكردند   حالش  به  سودی  و هیچ  نتوانسته 

 بگیرد.  انتقام  باغش  ساختن نابود  سبب  به هللاز ا  که  نداشت  و قدرتي  توان هم

 

 ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
  ، نصرت موقف  : در آن یعني «دارد  تعلق  خداوند حق  به  در آنجا فقط واليت»

بر   نیرویي  و هیچ  کس و جز او هیچ  است  سبحان  خدای  ط از آنفق  وکارسازی

فقط   و حاکمیت  ، سلطه : در روز قیامت است  این  . یا معني توانا نیست  کارسازی این

کند  نمي  کشمكش  در ملكش  وی روز با  در آن  کس  و هیچ  است  تعالي  حق  ازآن
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 « از نظر فرجام  و او بهتر است»  دوستانش  به  دادن « پاداش  از جهت  اوبهتر است»

 باشد. مي  دوستانش  به  فرجامي نیک  بخشنده  او بهترین : یعني

مغرور  : که این  ؛ از جمله هاست خرد عبرت  اهل  برای  داستان  در این  که  باید دانست

 انجامد. کفر مي  دنیا به  زندگي  آرایشهای  به  شدن

 

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    

 مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   
 و  در زیبایي  که  بزن  مثلي  آنان  : برای یعني « بزن  دنيا را مثل  زندگي  آنان  و براي»

دنیا   زندگاني « كه»دارد؛   دنیا شباهت  زندگاني  به  خویش  زود هنگام  و زوال  طراوت

  با هم  زمين  گياه  ؛ سپس فروفرستاديم  ا از آسمانر  آن  كه  است  مانند آبي»

  در آمیختند وبه  با هم  فرود آمد، گیاهان  زمین  بر گیاهان  آب  : چون یعني « درآميخت

آخر   پس»گردیدند   و رسیده  پخته  و بسیار شدند تا بدانجا که  رشد کرده  آب  سبب

وکنار   در گوشه «كردند  اش دها پراكندهبا  شد كه  شكسته  درهم  چنان»  گیاه  آن «كار

خود   اول  حال  همان  به  زمین  که طوری نماند، به  اثری  هیچ  گیاه  و دیگر از آن  زمین

  نیست  بقایي  هیچ  آن  برای  دنیا؛ که  زندگي  و وضع  حال  است  چنین : این . یعني برگشت

 « تواناست بر هر چيز  و خدا همواره»  است  و نابودی  زوال  به  منتهي  آن  و سرانجام

 . عاجز نیست  کاری  گرداند و از هیچ مي  کند، فاني ایجاد مي

 

 ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپ  پپپ  ڀڀڀڀٺ  ٺ  
گیرد  مي  و رونق  آنها رنگ  دنیا به  زندگاني  که «دنيايند  زيور زندگاني  و فرزندان  مال»

  نفعي  آخرت در  نیستند که  نشوند، چیزی  کار گرفته  به  الهي  در رضای  چنانچه  پس

  که  عباداتي و  ماندگار و طاعات  های : نیكي یعني « الصالحات  و باقيات»برسانند 

، اینها هستند  بدني  و چه  مالي  خیر؛ چه  اعمال  دهند و همه مي  در دنیا انجام  مسلمانان

محفوظ  نزد خدا اند که الحاتيالص  باقیات  همان  ، یعني ماندگار شایسته  اعمال  که
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  ها و برای آرایش  از آن «بهترند از نظر پاداش   نزد پروردگارت»اینها  ! مانند، آری مي

  : باقیات یعني «اميد نيز بهترند و از نظر»دربر دارند   بیشتری  خود منفعت  صاحبان

دوزند  مي  چشم  آن  به  و فرزندان  اموال  صاحبان  که  از چیزهایي  الصالحات

ماندگارند،   تعالي  حق راستین  وعده  بر اساس  الصالحات  ترند زیرا باقیات امیدبخش

 باشند. مي  پایه و بي  ا دروغیناکثر  مادی  امیدهای  که درحالي

 که  است  آمده  سعید خدری از ابي  حبان احمد و ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

  بسیاری  الصالحات  باقیات  آوردن  دست به  در پي» ند:فرمود  اصحاب  به صخدا  رسول 

فرمودند:  ؟هللا اند یا رسول  الصالحات  باقیات  چیزهایي  پرسیدند: چه  باشید. اصحاب

 ».هللاالبااةوالقوالحول، تحمید و  ، تسبیح تكبیر، تهلیل  گفتن

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 را به  قیامت  های از منظره  دهد تا منظری دستور مي  پیامبرش  به خداوند  سپس

 روان « كنيم  كوهها را روان  را كه  روزي»  یاد کن «و»نماید:   دنیا یادآوری  عاشقان 

در   حرکت  آنها و به  آنها از اماکن  و دورساختن  از برکندن  کوهها؛ عبارت  ساختن 

  است  قیامت در روز  واقعه  . این ابرهاست  وردندرآ  حرکت  آنها همانند به  آوردن

  بگو: پروردگارم پرسند، کوهها مي  : )و از تو درباره است  آمده  دیگری  در آیه  که چنان

  هموار خواهد کرد، نه و  آنها را پهن  سپس  ریزریز خواهد ساخت  آنها را در روز قیامت

  را بارز شده  و زمين» ».127ـ  125/  طه( » ای ناهمواری  و نه  بیني مي  ای در آنها کجي

را   آن  که  است چیزهایي  رفتن  و از بین  آن  گشتن ؛ آشكار بروز زمین « بيني مي

  : تمام یعني « آوريم مي را گرد  و آنان»و ساختمانها   پوشانند، مانند کوهها، درختان مي

  پس»  آوریم محشر گرد مي  موقف  سوی جا به  از همه  را بعد از برانگیختنشان  خالیق

 . آوریم آنجا گرد مي  سوی به او را  که مگر این « را فرو نگذاريم  از آنان  كس  هيچ
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 ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڦ  ڄ ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڦ  
 تعالي  نزد حق  صف  به  : همه یعني «شوند مي  عرضه  بر پروردگارت  صف  به  و آنان»

شما  بار  نخستين  كه  گونه همان  راستي  به»فرماید:  آنها مي  به  شوند پس مي  ر کردهحاض 

در   که چنان «آمديد ما  سوي  به»  و عریان  لخت  و بدن  برهنه  با پای « بوديم  را آفريده

  با پای  در روز قیامت  مردم» : است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روایت  به  شریف  حدیث

؛ یا  گوید: گفتم عنها مي هللا رضي عائشه». شوند حشر مي  ختنه  و بدون  عریان  ، بدن رهنهب

تر و  کار سخت»نگرند؟ فرمودند:  دیگر مي یک  سوی به  همه  و زنان  مردان !هللا رسول

  پنداشتيد كه مي  بلكه»». دیگر بنگرند  بعضي سوی  به  بعضي  که  است  تر از آن هولناك

  پندار بودید که  : در دنیا بر این یعني « كنيم نميمقرر   گاهي شما وعده  ايهرگز بر

شما را در برابر   آن در  که  داریم مقرر نمي  موعدی شما  شوید و برای نمي  برانگیخته

 . قرار دهیم  ومجازات  مورد بازپرسي  اعمالتان

 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ڎ ڌ ڍ  ڌ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ

 ڳ  ڱ  ڱ   گڳ  ڳ  ڳ گگ  گ کک   کک  ڑ ژڑ
هر   کارنامه : . یعني است  اعمال  های ، نامه مراد از کتاب «شود مي  نهاده  در ميان  و كتاب»

  شقاوت  وکارنامه  راستشان  در دست  نیكبختان  شود؛ کارنامه مي  نهاده  در دستش  کس

 « بيني مي  ترسان ، است  در آن  را از آنچه  مجرمان  گاه آن»  چپشان  در دست  پیشگان

  عظیم  جمع  درآن  نامه  آن  دادن  تحویل  در پي  که  را از افتضاحي  : مجرمان یعني

گويند:  و مي»  بیني مي  و بیمناك  ، هراسان دردناك  شود و نیز از عذاب مي  دامنگیرشان

، جز  نگذاشتهرا فرو  و بزرگي  كوچك  هيچ  كه  است  اي نامه  چه  بر ما، اين  واي  اي

را فرو   ای وکبیره  صغیره  گناه  هیچ  نامه  : این یعني«  است  آورده  حساب  را به  آن  كه اين

  در مورد گنهكاراني و این  آورده  و حساب  را در ضبط و ثبت  آن  که ، جز این نگذاشته

را نیز   صغیره  گناهان  اند واینان نكرده  و از آنها توبه  شده  کبیره  گناهان  مرتكب  که  است

  اند، متوجه پرهیز کرده  کبیره  از گناهان  که یابند. اما کساني مي  اعمالشان  های در نامه

 ( از سوره11)  آیه  که چنان  است محو شده  اعمالشان  از نامه  صغیره  گناهان  شوند که مي
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  در دنیا از معاصي «بودند  كرده  كه را  و آنچه»کند  مي  داللت  حقیقت  بر این» نساء» 

  كس  هيچ  و پروردگار تو به»یابند  مي  شده  و ثبت  شده  : نوشته یعني «يابند حاضر مي»

قرار   و مجازات  مورد مؤاخذه  گناه بي را  از بندگانش  : احدی یعني «كند نمي  ستم

 .کاهد نمي  است  آن  مستحق  طاعت  دهنده انجام  که  دهد و از پاداشي نمي

 

ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 جز  همه  كنيد پس  سجده  آدم  : براي گفتيم  فرشتگان  به  را كه  هنگامي  و ياد كن»

 «بود  او از جن»ابا کرد و استكبار ورزید   کردن  زیرا او از سجده «كردند  سجده  ابليس

از   پس» ». بشر است  اصل  آدم  که بود چنان  جن  اصل  ابلیس» گوید: مي  بصری  حسن

او و »  حال با این «آيا»سر پیچید   وی  : از طاعت یعني «پروردگار خود سرباز زد  فرمان

ده از سج ابلیس   که آیا بعد از آن ! مردم  : ای یعني «گيريد خود مي  را دوستان  نسلش

خود   دوستي  را به  او و نسلش  سرپیچید، باز هم  الهي  ابا ورزید و از فرمان  کردن 

کنید و  مي اطاعت   من  اطاعت  جای به  ، از او و نسلش در نتیجه «؟ من  جاي به»گیرید  مي

را   کسي  چگونه : یعني «شمايند؟  آنها دشمن  كه آن  و حال»طلبید؟  مي  من  آنها را بدل

مترصد   وقت  وهمه  شما نیز هست  دشمن  ندارید بلكه  منفعتي  فقط از او هیچ  نه  که

  هایي و نعمت  آفریده شما را  گیرید که مي  کسي  ، بدل شماست  به  زدن  و ضربه  زدن  زیان

  بد جانشيني  چه  شيطان» ؟ است  داشته  هستید، بر شما ارزاني  در آنها مستغرق  را که

  مواالت  جای  به  شیطان  و اطاعت  و دوستي  : مواالت یعني « است  ارانستمك  براي

 . است  بد عوضي  چه  ستمكاران  ، برای پروردگار سبحان

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  
حاضر   آسمانها و زمين  آفرينش  در هنگام»را   وی  و نسل  : ابلیس یعني «را  آنان  من»

  دلیل  اند، به نبوده  من  شرکای  کار عالم  دادن  : آنها در تدبیر و سامان یعني « بودم  نكرده
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  در هنگام  و نه»  بودم  نكرده حاضر  آسمانها و زمین  آفرینش  را در هنگام  آنان  من  که این

  آنان  بلكه  ام هنخواست  همكاری  آنان از  هم  خودشان  در آفرینش  حتي«  خودشان  آفرينش

اند.  شده  آفریده  من  الیزال  مطلقه  وقدرت  اراده  محض  ، به سایر مخلوقات  نیز همچون

  حقیقت  این  به  مشرکان  چراکه  است  درخشان مانند خورشید  و استدالل  حجت  این  البته

  كه  نيستم  آن  و من»بودند   ، مقر و معترف است اشیاء  همه  آفریننده خداوند  که

در امر   هرگاه  پس « مددكار خود بگيرم»را   یاکافران  : شیاطین یعني «را  گمراهان

 .گیرید؟! مي  من  شریک  را در پرستش  دیگر چرا آنان اند، نبوده  مددکار من  آفرینش

عصر ما،  در  عصرها و بویژه  در همه» گوید: مي»  االساس» در تفسیر : سعیدحوی  شیخ

  اسباب  مهمترین ، از انسان  و پیدایش  هستي  پیدایش  اصل  غلط پیرامون  های ظریهن  رواج

 ».اند شده  نقض  از نظر علمي  ها همه نظریه  اند و این بشر بوده  گمراهي

 

 ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئۇئۆئۆئۈئۈئ  ېئ   ىائ ائ
  من  شريكان  را كه  آنهايي» ! مشرکان  ای «گويد خدا مي  را كه  روزي»  یاد کن «و»

شما شفاعت   رسانند و برای مي  شما نفعي  به  پندار بودید که  و بر این« پنداشتيد مي

  پس»  است  در روز قیامت  خطاب  این «ندا دهيد»و غیر آنها را   از بتان  کنند ـ اعم مي 

:  موبق « ايم داده قرار  موبقي  ندهند و ما ميانشان  آنان  به  پاسخي  د وليآنها را بخوانن

  به  اندازد تا یكي مي  جدایي  میانشان  آن  وسیله به  خداوند متعال  که  است  عمیقي  وادی

 . است  و مهلكه  : ورطه مراد از موبق  نرسد پس  دیگری

 

 ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
  گمان «خواهند افتاد  درآن  كنند كه مي  بينند و گمان را مي  دوزخ  آتش  و مجرمان»

افتند  فرومي  دوزخ  به  دارند که  دانند و یقین : مي ، یعني است  و یقین  علم  معني  دراینجا به

بگریزند، یا   آن  به  نیابند که  گریزگاهي  : از دوزخ یعني «نيابند  بازگشتن  ، جاي و از آن»

 برند.  پناه  آن  به  نیابند که  پناهگاهي
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 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ 
  نعمت  عزوجل  ، خدای است  مشرکان  علیه  حجت  برپاداشتن  مقام  که  مقام  در این

 « كرديم  بيان  گوناگون  راستي  و به»آورد:  یاد مي  به  قرآن  را با نزول  بر خلقش  خویش

خاطر  : به یعني « ممرد  براي  قرآن  در اين»  کردیم  بیان  تكرار و گوناگون  به  صرفنا: یعني

  مانند مثلها و داستانهای « مثلي  از هرگونه»  آنان  و منفعت  مصلحت  رعایت  و برای  آنان

  پيشه  از هر چيز جدل  بيش  انسان و»دیگر را   های و سوره  سوره  در این  ذکر شده

  اشد، جدلب از او متصور مي  کردن  جدل  که  بیشتر از هر موجودی  : انسان یعني « است

  رسول  : شبي  است  آمده  طالب ابي بن علي  روایت  به  شریف  . در حدیث است  پیشه

نماز   آیا شما دو تن» کوبیدند و فرمودند:  و فاطمه  من  بر در اتاق صخدا

  هرگاه  پس  است  تعالي  در ید حق  جانهایمان  گمان بي !هللا : یا رسول گفتم» گزارید؟ نمي

از  صخدا  ، رسول را گفتم  سخن  این  انگیزد. چون برمي  د، ما را از خواببخواه  که

بر   که  رفتند شنیدم مي  که حالي  در همان  ندادند ولي  من  به  در بازگشتند وپاسخي  پشت

 .  ﴾ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴿ گویند: و مي زنند خود مي  ران

،  کمال  راه  در نپیمودن  قدر الهي  هب  آوردن  : حجت که کند بر این مي  داللت  فوق  حدیث

 . نیست  ادب  به  مقرون

 

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ  
و   کتاب ؛ مانند هدایت  : اسباب یعني « هدايت  وقتي  كه نشد از اين  مردم  مانع  و چيزي»

  آمرزش  طلب  ياورند و از پروردگارشانب  آمد، ايمان  شان سوي به»  پیامبر و وحي

  : یعني پشینیان  سنت «آيد  نيز پيش  آنان  براي  پيشينيان  سنت  كه انتظار آن  كنند  مگر به

  نطلبیدند تا سرانجام  نیاوردند و آمرزش  ایمان  که شد از این  گریبانگیر آنان  که  عادتي

  گوناگون  قبال: عذاب «بيايد  گوناگون  عذاب  آنان  به»  که این «يا»شدند   عذاب  مستحق

  روشن  و بیان  معجزات  مشاهده  رغم  به ! . آری است  مشاهده  رویارو و قابل  یا عذاب
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  تمردپیشه  ، مردمي کفر و انحراف  پدیداری  نخستین  عصرهای  ، کفار از همان وحي

را   شان آمد و ریشه مي  ذابشدند تا ع مي خواستار عذاب   الهي  بودند و از پیامبران

نیز   بر آنان  سنت  همان  در انتظار آنند که  پیشینیان  بسان  هم  کفار مكه  کند پس برمي

 تكرار شود.

 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  برای « دهنده بشارت جز» امتها را  سوی به  خویش  رسالت  : حامالن یعني «را  و پيامبران»

 ‡ ، پیامبران دلیل  همین : به یعني«  فرستيم نمي»  کافران  برای « دهنده و بيم»  مؤمنان
  از آن  امكان  این  دهند بلكه  سوق  هدایت  سوی را به  مردم  دلهای  را ندارند که  آن  امكان

كنند  مي  مجادله  باطل  د، بهان كافر شده كه  و كساني»  و در اختیار اوست  سبحان  خدای

  های و شبهه  را با جدال  خواهند تا حق مي : یعني «گردانند  را پايمال  حق  آن  وسيله تا به

شما جز   ـ که  پیامبران  به  سخنشان  با این را  و آن  نابود گردانیده  شان و بیهوده  باطل

  من  آيات»  کافران «و»کنند   ، ابطال ودهبیه  سخنان از  آن  مانند ما نیستید ـ و امثال  بشری

  داده  بيم  بدان  را كه  و آنچه»را   پیامبران  عادات  خوارق ها و ، حجت : قرآن یعني «را

 «.گرفتند»و ریشخند  «تمسخر  به»از هشدارها وتهدیدها  «اند شده

 

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ں  ں
  و از آن  شده  پند داده  پروردگارش  آيات  به  كه  ستمكارتر از كسي  و كيست»

نیاورد   ایمان  آن  تدبر و تفكر نكرد و به  باید در آن  که  و چنان «شد  روگردان

 لذا از آنها  اناز کفر و گناه « است  فرستاده  پيش  وي  را دستهاي  كرد آنچه  وفراموش»

خود  دستاورد و کاروکردار پیشین  که  کسي  ستمكارتر از چنین  : کسي نكرد؟ یعني  توبه

 «نفهمند را  تا قرآن  ايم كشيده  هايي پرده  همانا ما بر دلهايشان»  کند، نیست  را فراموش
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  آنها، حایل  به  تحقیق  و دریافت  فهم  رسیدن  و میان  دلهایشان  میان  که  هایي : پرده یعني

و   حق  استماع از  مانع  که«  ايم نهاده  اي سنگيني  و در گوشهايشان»شود  مي  و مانع

 «نيابند  ، بازهرگز راه فراخواني  هدايت  سوي را به  و اگر آنان»گردد  مي  قرآن  پذیرش

صرار و اثر ا بر و  مهر نهاده  ، بر دلهایشان کفر و گناهان  سبب  به زیرا خداوند

  کرده  سلب  آنان را از  و هدایت  ایمان  ، استعداد پذیرش بر کفر و عصیان  پافشاریشان

 . است

  چنین  عزوجل  خدای  ازلي  در علم  که  است  مكه  از مشرکان  ناظر بر گروهي  آیات  این

 آنها بر کفر خواهند مرد.  که  رفته

 

ۈ  ۈ  ٴۇ    ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ۆ

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 و بسیار  : او بسیار آمرزنده یعني « است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو آمرزنده»

  را به  آنان  که  روست باشد، از این مي  چیز گسترده  بر همه  و رحمتش  است  مهربان

 و  و مجادله کفر  ها؛ که از نافرماني «اند كرده  آنچه  جرم  اگر به»کند  نمي  عذاب  شتاب

 تعجيل  كرد، قطعا در عذابشان مي  را مؤاخذه  آنان»  آنهاست  از جمله  گرداني روی

  ميعادي آنها  براي  بلكه»کند  نمي  چنین  بودند ولي  تعجیل  سزاوار این  که چرا «نمود مي 

  آن هرگز از برابر  كه»  است  مقرر و معین  سررسیدی  عذابشان  : برای یعني « است

 بگریزند.  عذاب  و از آن  برده  پناه  آن  سوی به  که «يابند نمي  پناهگاهي

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ائ  
 «كردند  ستم  چون  كه»  آن  عاد و ثمود و امثال  : شهرهای یعني « است  شهرهايي  و اين»

 « كرديم  معين  ديموع  هالكتشان  و براي  كرديم  هالكشان»  آنها با کفر و معاصي  مردم

  سرنوشت باید از  و مكاني  در هر زمان  کافران  گردید. پس  واقع  وپیش پس  دونب  که

 در مورد خود برحذر باشند.  الهي  سنت  گیرند و از تكرار این  عبرت  آنان
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 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  
  فرعون  سوی  به  شده  پیامبر فرستاده  مرانفرزند ع « موسي  را كه  هنگامي  و ياد كن»

  موسي  و مصاحب  همراه  فرزند نون  ، یوشع نوجوان  آن « خود گفت  نوجوان  به»

  یوشع  به  موسي ! کرد. آری را مي  خدمتش و هم  آموخت مي  از او علم  هم  بود که

  از سیر و طلب  دست : نيیع « برسم  البحرين  مجمع  تا به  روم مي  راه  هميشه»:  گفت

، بحر  : مراد از بحرین قولي . به دو دریا برسم  و تالقي  شدن جمع  محل  تا به  دارم برنمي

دیگر:   قولي . به است  عقبه  با خلیج  سویس  خلیج  تالقي  محل  یعني  و بحر قلزم  اردن

  روبروی  الطارق جبل  گهدر تن  اطلس  و اقیانوس  روم  دریای  تالقي  ، محل البحرین مجمع

  پیمایي  دراز راه  تا روزگاراني  وپیوسته «دراز  هايي مدت  بروم  كه يا آن»  است  طنجه

 . کنم

 فرمودند:  که  است  آمده صخدا  از رسول  کعب بن ابي  روایت  به  شریف  در حدیث

  شد: داناترین  سؤال از او  بود که  ایراد سخنراني  مشغول  اسرائیل بني  در میان  موسي»

  کرد چرا که  بر او عتاب  عزوجل  خدای  بود که  این ! : من گفت  ؟ در پاسخ کیست  مردم

  ! من موسي  ای  فرستاد که او وحي  بود. لذا به  نكرده  ارجاع  وی  را به  موضوع  این  علم

  چگونه : پروردگارا! گفت  موسي ، از تو داناتر است  که  البحرین در مجمع  دارم  ای بنده

و پا   قرار ده  را در زنبیلي  را بگیر و آن  ای فرمود: ماهي  تعالي  ؟ حق او برسم  به  توانم مي

با   . لذا موسي در همانجاست  ام بنده  ، آن کردی  را گم  ماهي  هرجا که  بگذار پس  در راه

 ».افتاد...  راه  به  خدمتكارش

 ترین باید شایسته  معلمان  ، که و متعلمان  معلمان  برای  بزرگ  است  درسي  آیه  این

 معلم  و خدمت  باید از صحبت  خود برگزینند و متعلمان  صحبت  خود را به  شاگردان 

 سرنپیچند. 

 

 ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   
 وخضر  : موسي قولي . و به همراهش  و جوان  موسي «رسيدند  چون  پس»

 با  دیدار موسي  محل  که  جایي  : به یعني «دو دريا  شدن  جمع  محل  به» یهماالسالمعل
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  گویند: موسي مي  مفسران «كردند  را فراموش  خودشان  ماهي»بود  علیهماالسالم خضر

نهادند و ـ   را در زنبیلي  و آن  برگرفته  ای توشه  بریان  از ماهي علیهماالسالم  ویوشع

  و جوان  موسي  برای  ای را نشانه  آن  شدن  گم  عزوجل  ـ خدای  تگذش  که چنان

دو دریا رسیدند   تالقي  محل  به  چون  بود پس  قرارداده  مطلوبشان  دریافت بر  همراهش

 دریا پرید و صدای  به  از زنبیل  ماهي  آن  هنگام  پرداختند، در این  استراحت  به در آنجا

خود را در   در دريا راه  و ماهي»بیدار کرد   را از خواب  عدریا یوش  به  افتادنش 

ماهي   کرد و آن  را زنده  شده  بریان  ماهي  عزوجل  خدای ! آری « مانند نقبي  گرفت پيش

  کرد زیرا آن  تشبیه»  نقب»  را در دریا به  ماهي  دریا پرید. رفتن  و به  برجست  از زنبیل 

  فرمان  و به  باال آمده  مانند طاقي  از دوسویش  آب  که  تشكاف مي  را چنان  آب  ماهي

 پیمود. مي  زد و راه مي  نقب  او در آب  بود، گویي  جامد شده  خداوند متعال

وجود   بر محل  ای و نشانه  موسي  برای  ای ، معجزه شده  بریان  ماهي  شدن  زنده ! آری

 بود. خضر

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
  و خضر  موسي  مالقات  میعادگاه  که  البحریني از مجمع «گذشتند  چون  پس»

را   چاشتمان  خود: غذاي  جوان  به»  موسي « گفت»بود   شده  قرار دادهعلیهماالسالم 

از   ، موسي ترتیب  این  به « ايم ديده  بسياري  رنج  سفرمان  ما از اين  راستي به  بياور كه

  و گرسنه  خسته  کنند چراکه  را بیاورد تا تناول  شده بریان  ماهي  آن  که  خواست  یوشع

  خستگي  سفر احساس  ، در آن مقرر نگذشت  مكان  تا از آن  موسي  که اند. عجبا! شده

 نمود.  خستگي  احساس خداوند  فرمان  ، به از آنجا گذشت  که نكرد و همین

 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ 

 ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  
  آن  به  كه  وقتي»  کن  توجه  سخنم  : به یعني «؟ آيا ديدي»  موسي  به  یوشع « گفت»

  ازآن  یوشع « گرفتيم  آرام  كرده  تكيه»  داشت قرار  البحرین مجمع  در محل  که « صخره
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  ماهي»آنجا  در « من»بود   مكان  بیشتر آن  تعیین  متضمن  آن  برد زیرا یادآوری  نام  صخره

را ياد   آن  داستان  كه نبرد از آن  را از ياد من  آن  كسي  و جز شيطان  كردم  را فراموش

و   عجیب  داستان تو را از  برد که  از یاد من  خویش  با وسوسه  بود که  : شیطان یعني « كنم

خود   راه  طور عجيبي وبه»دریا پرید   شد و به  زنده  ونهچگ  که  کنم  آگاه  ماهي  آن  غریب

  بریان  مرده  ماهي  بودکه  شگفتي  موجب  سخت  راستي  به « گرفت  را در دريا پيش

  دریا برجهد و اثر روان  به  شده  بود، زنده  شده  خورده  هم  از آن  قسمتي  که  ای شده

عذر خود را در   ، یوشع ترتیب  این  بماند. به  يباق  کانالي  صورت  به  هم  در آب  شدنش

 کرد.  اعالم  موسي  امر، به  آن  از یادآوری  اش فراموشي

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
  ماهي  کردن  تو از گم  : آنچه یعني « جستيم ما مي  بود كه  همان  اين»  موسي « گفت»

  زیرا این  بودیم  آن  دنبال ما به  که  است  چیزی  ، دقیقا همان یکرد  یادآوری  مكان  در آن

مرد   که کند بر این مي  و داللت  ما قرار داده  برای  تعالي  حق  که  است  ای نشانه  خود همان

:  یعني «خود بازگشتند  بر ردپاي  جستجوكنان  پس»  ما در همانجاست  مورد جستجوی

  جویي خود را پي  ردپای  که بودند بازگشتند، درحالي  آمده  ناز آ  که  راهي  همان  به

 نكنند.  را گم  کردند تا راه مي

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  آن  دارند که  امر داللت  بر این  صحیح  احادیث «ما را يافتند  از بندگان  اي بنده  پس»

 « داديم خود  از جانب  او رحمتي  به  كه»ود ب خضر  به  ملقب  ملكان ، بلیابن بنده

  قولي به پیامبر بود. ، خضر قول  بنابراین  پس  است  نبوت  همان  : رحمت قولي به

بود و   کرده  ارزاني خضر  به  خداوند متعال  که  است  ، نعمتي دیگر: مراد از رحمت

و از نزد خود » پیامبر نبود خضر،  قول  بود. بنابراین  بخشیده  وی  به  که  است  والیتي

خود   مخصوص  را که  غیب  از علم  اموری  سبحان  خدای « بوديم  آموخته  بدو دانشي

 بود.  آموخته خضر  ، به اوست
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  پوشانده  ای جامه  خود را به  دید که  را درحالي علیهماالسالم خضر  موسي  که  است  نقل

از  نبود، خضر  رسم  کردن  سالم  سرزمین  در آن  کرد. و چون  سالم  بر وی  بود پس

  موسي  : من ؟ گفت ای از کجا آورده  را در سرزمینت  و سالم  پرسید: تو کیستي  وی

از   من  تا به  ام نزد تو آمده ! : آری ؟ گفت اسرائیل بني  پرسید: موسای . خضر هستم

 . اند بیاموزاني تو داده  به  که  دانشي

 ما  برای  بلیغ  است  ، درسي علم  طلب  به  در سیر و سفر موسي  که  باید دانست

از   مدارجي  ، هر چند در آن برداریم  دست  علم  از طلب  حال  هیچ  نباید به  ، که مسلمانان

  که  در برابر کسي باید  عالم  که  آموزیم مي  داستان  از این  . همچنین باشیم  را پیموده  کمال

 باشد.  ، متواضع اتر استاز او دان

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
  من  به  اي شده  آموخته  كه  از رشدي  كه شرط اين  : آيا از تو ـ به او گفت  به  موسي»

  تا از او پیروی  خواست  اجازه علیهماالسالم از خضر  موسي «؟ كنم  ـ پيروي  دهي ياد

نیز بیاموزاند. باید   وی  ، به است  او آموخته  به خدا  هاز آنچ  شرط که این  کند، به

  زیرا گاهي  نیست علیهماالسالم  برموسي  وی  افضلیت  خضر، دلیل  بودن  اعلم  که  دانست

  را به  مفضول خداوند  گیرد؛ چنانچه مي  علمي  بهره  مفضول  ازشخص  فاضل  شخص

  دانش  که  است  داند. گفتني را نمي  آن  دیگری  باشد که  گردانیده  مخصوص  علمي

ازامور   بعضي  به  ، علمخضر  دانش  که بود در حالي  شرعي  احكام  به  ، علم موسي

  یو  افضلیت  معني  از خضر علیهماالسالم به  موسي  آموختن ! بود. آری  غیبي

و اگر  بود  نبي علیهماالسالم  بود موسي  زیرا اگر خضر ولي  نیست  برموسي

  بخشیده  ، فضیلت رسالت  خلعت  را به  موسي  عزوجل  خدای بود،  نبي خضر

 بود.
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 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
:  یعني « صبر كني  من  همپاي  تواني تو هرگز نمي» علیهماالسالم موسي  خضر به « گفت»

  من  تو با علم  زیرا علم  کني  ، شكیبایي بیني مي  من  از علم  بر آنچه  که  آوری نمي  توتاب

  تو علم  ، علم باطن  علم  من  و علم  ظاهر است  تو علم  ندارد، علم  و سازگاری  سر وفاق

 . غیب  علم  من  و علم  است  شریعت

 

 ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ  
 : یعني «؟ نيصبر ك  نداري  احاطه  آن  شناخت  به  كه  بر چيزي  تواني مي  و چگونه»

  کارهایي ؟ زیرا من ، صبر کني نداری  احاطه  آن  حقیقت  به  که  بر علمي  تواني مي  چگونه

  تو که  رسد به  ، چه است  جزء منكرات  هم  فرد عادی  ظاهر از نظر یک  به  که  کنم مي

 . امور نظر داری  دقایق  و به  پیامبر هستي  یک

 

 ۓ  ۓ  ڭ    ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے
  در همراهي « يافت  شكيبا خواهي هللشاءا مرا ان» علیهماالسالم خضر  به  موسي « گفت»

 تو پایبند  و پیروی  طاعت  و به « كنم نمي  تو را خالف  فرماني  و در هيچ»  خویش

 هللا  مشیت  خود را به  شكیبایي  وعده  موسي  بود که  گونه  بود. بدین  خواهم

  این  البته . اعتماد نداشت  بود، بر خودش  گرفته  گردن  به  که  رد زیرا در آنچهک  موکول

  تكیه  خویش  نیز بر خویشتن  زدني  هم  به  چشم  اندازه  به  که  است ‡نبیاا  شیوه

 کنند. نمي

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
از   چيزي  در باره  پس  كني مي  يروياگر مرا پ» علیهماالسالم  موسي  خضر به « گفت»

با   تا خود از آن»  کني مشاهد مي  از من  که  با شریعت  مخالف  از افعال « نكن  سؤال  من

  و چرایي  خویش  افعال  تفسیر و تأویل  که  باشم  من  : باید این یعني « آغاز كنم تو سخن
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 . قرار دهي  تو مرا از آنها مورد سؤال  که این  ، نه کنم  تو بیان  آنها را برای  وچگونگي

 . را پذیرفت  شاگرد در برابر استاد، شرط وی  ادب  رعایت  از باب  موسي

 

 وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ەئ ەئ ائ ائ ېى  ى ې ې  ې ۅ  ۉ  ۉ
وگو  گفت  نشینان با کشتي  برخوردند پس  ای کشتي  به  و در راه «رهسپار شدند  پس»

را باخود برداشتند   پذیرفتند و ایشان  نشینان خود بردارند، کشتيرا نیز با   آنان  کردند که

  دیوار کشتي : خضر قولي  به «كرد  را سوراخ  شدند، آن  سوار كشتي  كه  تا وقتي»

  ، سوراخ است  نزدیک  آب  به  را که  قسمتي  گرداند ولي  را معیوب  کرد تا آن  را سوراخ

آيا » علیهماالسالم خضر به  موسي « گفت»نینجامد   ننشینا کشتي  شدن غرق  نكرد تا به

  خود را نگه  نتوانست  موسي « كني  را غرق  تا سرنشينانش  كردي  را سوراخ  كشتي

خضر را ناپسند  کار  نكند لذا این  داد، اعتراض  انجام  خضر با کشتي  که  دارد و بر آنچه

  انجامید. در بعضي مي  جانها و اموال  نابودی  ، به اول  در نگاه  کار وی  این  که شمرد چرا

با خود در   طور رایگان وبه  کرایه دو را بي  آن  کشتي  : صاحبان است  آمده  از روایات

  حرمت  او و همراهش  به  پس بودند  بودند زیرا آنها خضر را شناخته  سوار کرده  کشتي

آنها   که  است  : آیا درست د. یعنيبر خضر شدیدتربو  انكار موسي  جهت  نهادند، از این

  واقعا به»؟  کني  را معیوب  آنان  ، کشتي احسان  کنند و تو در برابر آن  و تو احسان  من  به

  را مرتكب  انگیز و ناروایي کار هول  عجب : یعني « ورزيدي  مبادرت  عظيم  كاري

 .! شدی

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 «؟ كني صبر  من  همپاي  تواني تو هرگز نمي  كه  بودم  گفتهآيا ن» خضر « گفت»

ڳ    ڱ  ڱ   ﴿بود:   گفته  کرد که  یادآوری  وی  خود را به  سابق  سخن  همان خضر

 ».65/  آیه»    ﴾ڱ  ڱ
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 ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
 بر  و در كارم  نكن  مؤاخذه  كردم  فراموش  آنچه  سبب  : مرا به گفت»خضر   به  موسي

  که  است  آمده  شریف  گیر. در حدیث سخت  ، نه گیر باش آسان  و با من «نگير  سخت  من

  به در برابر خضر،  موسي  از جانب  اول  العمل عكس  این» فرمودند: صخدا  رسول

، زد  دریا نوك  به  آمد و در کنار کشتي  اثنا گنجشكي  بود. در این  وی  فراموشي  سبب

مانند  ، جز خداوند متعال  و تو در برابر علم  من  علم  که  : بدان گفت  موسي  خضر به

 ». کرد، نیست  دریا کم  از این  گنجشک  این  که  آنچه

 

 حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

  راه  و به  شده  پیاده  از کشتي علیهماالسالم  : خضر و موسي یعني «باز رهسپار شدند»

  که  خضر همین « او را كشت»خضر  « برخوردند پس  نوجواني  تا به»دادند   ادامه خود

 برکند و او  را از بدنش  بود رسید، سرش  بازی  دیگر مشغول  با اطفال  که  پسربچه  آن به

 را به  كسي  كه ينا  را بدون  اي زكيه  آيا نفس»خضر:   به  موسي « گفت»رساند   قتل  را به

 باشد تا  رسانده  قتل  ناروا به  را به  کسي  که آن : بي یعني «؟ باشد كشتي  رسانده  قتل 

 واقعا كار»  گناه  و بي  پاك  شخص  : یعني زکیه  شود؟ نفس  تلقي  قصاص  آن  کشتن

 و ناپسند.  بسیار زشت  نكرا: یعني « شدي  را مرتكب  ناپسندي

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 «؟ كني صبر  من  همپاي  تواني هرگز نمي  كه  تو نگفتم  آيا به»:  موسي  خضر به « گفت»

  به  نسبت  موسي  و سرزنش  عتاب  را افزود زیرا سبب» تو  : به لک» در اینجا خضر لفظ

بار   یک  يموس  مخالفت  که تر بود چرا قوی  آن  در اینجا بیشتر و موجب  وی  اول  سؤال

 بود.  دیگر تكرار شده
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 ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
 « نكن  همراهي  ، ديگر با من پرسيدم  از تو چيزي  اگر بعد از اين»  موسي « گفت»

  من  جانب همانا از»  نظر کن  صرف  با من  و همراهي  ، از رفاقت صورت  : در آن یعني

  من  ، تو دیگر در قبال کار را کردم  : اگر دیگربار این یعني « رسيديحد عذر   به

بار   سومین  ، این بكنم  از تو سؤالي  هم زیرا اگر باز  کني  ترکم  تواني و مي  معذوری

  که  است  نادمي  شخص  ، سخن سخن  این  . البته ام کرده  با امر تو مخالفت  خواهد بود که

 . است  پشیمان  یشخو  از عملكرد گذشته

 

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   

 چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
آنجا  از مردم»بود »  ایله»  قریه  : آن قولي  به« رسيدند  اي قريه  اهل  رفتند تا به  پس»

  آن  : مردم یعني «دندكر  دو خودداري  آن  كردن  آنها از مهمان  خواستند ولي  خوراكي

ادا  بود،  شان بر ذمه  دو میهمان  آن  در قبال  را که  واجبي  حق  که ابا ورزیدند از این  قریه

 «فروريزد  خواست مي  را يافتند كه  ديواري»  قریه  : در آن یعني «در آنجا  پس»کنند 

:  یعني «كرد ا استوارر  آن  پس»بود   دیوار نمایان  آن سقوط بر  و حالت  : هیأت یعني

و استوار کرد.  برگردانید  اش اولي  حالت  را به  آن  پس  یافت  دیوار را کج  آن خضر

  درنگ دیوار بي  دیوار کشید پس  را بر آن  خضر دستش» : است  آمده  شریف  در حدیث

 : یعني « گرفتي مي  مزدي  اين  براي  خواستي اگر مي»  موسي « گفت»». شد  راست

 . بگیری  دیوار مزدی  و اصالح  ساختن  راست  در قبال  توانستي مي

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  گ  
  که  من بر  ایرادت  : این یعني «و تو  من  ميان  جدايي  است  اين»  موسي  خضر به « گفت»

و تو   من  جدایي  یگر هنگامو د  و توست  من  کننده ، جدا نگرفتم  مزدی  چرا از آنان

  اهلل  یرحم» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث است  فرارسیده
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ببخشاید،   موسي اخبارهما: خدا بر  علینا من  اهلل  یقص  صبر حتي  کان  انه  ، لوددت موسي

دو بر   از اخبار آن  هم باز  عزوجل  ورزید تا خدای مي  او شكیبایي  که  داشتم  دوست  من

 ».کرد مي  ما حكایت

  آگاه  صبر كني  بر آن  نتوانستي  كه  آنچه  تو را از تأويل  زودي  به»خضر افزود: 

 آن  سبب  به خضر  که  است  دالیلي  و بیان  : تفسیر، توجیه تأویل « ساخت  خواهم

 و شد.روبر  با انكار و استبعاد موسي  داد که  را انجام  کارهایي 

 : پرداخت  کارهایش  تفسیر و تأویل  به خضر  گاه آن

 

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

 ڻ  ۀ  
  که «بود چند  مساكيني  از آن»  کردم  را سوراخ  آن  من  که  ای : کشتي یعني « اما كشتي»

و جز  «كردند مي در دريا كار  كه»د نداشتن  از خود قدرت  ظلم  بودند و بر دفع  ضعیف

  پس»دادند  مي  اجاره  به  دریایي  مسافران  را به  نداشتند و آن  دیگری  مال  کشتي  آن

:  یعني « آنان  دروراي  كه چرا»  پاره  تخته  آن  با برکندن « كنم  را معيوب  آن  كه  خواستم

را   اي هر كشتي  كه»  کفرپیشه «بود  يپادشاه»  سر آنان  ، یا در پشت آنان  روی  در پیش

  های کشتي  ، نه گرفت مي زور  را به  عیبي و بي  سالم  : هر کشتي یعني « گرفت زور مي  به

کرکر، یا  بن  بدد، یا جلندی بن هدهد  پادشاه  آن  اسم  که  است  را. نقل  و ناقص  معیوب

 بود.  جلندی  بن منوار

 

 ھ  ھ  ے   ے  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
 «بودند  هردو مؤمن  پدر و مادر وي»  رساندم  قتل  او را به  من  که « نوجوان  و اما آن»

  غالب و كفر  در سركشي  برآنان  كه از آن  ترسيديم  پس»نبود   گونه این  خودش  ولي

در  ، آنان  ازسوی  شدن  و عاق  خویش  با پدر و مادر آزاری  که  : ترسیدیم یعني «آيد

  الهي  الهام  سبب  به : خضر قولي آید. به  بر آنها غالب  نعمت  و کفران  سرکشي
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  منجر به  کفرش  زودی و به  یافته  کفر گرایش  بدو امر به  از همان  نوجوان  آن  که  دانست

  به  او، سرانجام  به  آنان مفرط  عالقه  نیز خواهد شد چراکه  پدر و مادرش  کفر و گمراهي

 خواهد انجامید.  از او در کفر و طغیان  آنان  پیروی

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
  جای : به یعني «دهد  عوض  بهتر از وي  دو را به  آن  پروردگارشان  كه  خواستيم  پس»

 : فرزندی یعني « پاكيزگي  از روي»بدهد   آنان  بهتر از او را به  فرزند، فرزندی  آن

و  « شفقت  و نزديكتر از جهت»  از گناهان  و وارستگي  ، در صالح ر در دیننهادت پاك 

ال إقضاء   للمؤمن  اهلل  ال يقيض» : است  آمده  شریف  . در حدیث پدر و مادرش  به  مهرباني

  قضا به  آن  که کند مگر این را نافذ نمي  قضایي  مؤمني  هیچ  : خداوند در حق له خريا    كان

 ». تاس  خیر وی

 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی   ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ

 ی  ی  جئ  
 «بود در شهر  يتيم  دو نوجوان  از آن»؛  را استوار کردم  آن  من  که «ديوار  و اما آن»

»  مدینه»  نام وبه  قبل  در آیات»  قریه»  نام  به  د. ذکر آنقبال ذکر ش  که  ای قریه  : در آن یعني

  و در زير آن» شود مي  بر شهر نیز اطالق  قریه  اسم  که  است  بر آن  ، دلیل آیه  در این

  یتیم  دو نوجوان از آن  بزرگ  دیوار، مالي  : در زیر آن یعني «دو بود  آن  به  متعلق  گنجي

پدر   لذا صالح «بود نيكوكار  و پدرشان»  است  مدفون  د. کنز: مالبو  شده  ساخته  پنهان

  پس»حفظ گردد   نابودی از  بشود و مالشان  فرزندانش  حال  رعایت  بود که  آن  مقتضي

و   بلوغ  کمال  : به یعني «برسند حد رشد  به  دو نوجوان  آن  كه  پروردگار تو خواست

اگر دیوار   پس  گاه مخفي  از آن «آورند  خود را بيرون  و گنجينه»رشد خود برسند   تمام

کار و   این « كه»شد.  مي  بسا تلف  آمد و چه مي  بیرون  از زیر آن  هم  ، گنج ریخت فرو مي
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  صالح  سبب  ، به یتیم  دو جوان  بر آن «بود  پروردگارت از جانب  رحمتي»تدبیر   این

  این  بلكه « نكردم»خود   : از اجتهاد و رأی یعني «ودامر خ را از  آن  و من»  پدرشان  بودن

  شكيبايي  بر آن  نتوانستي  كه  آنچه  بود تأويل  اين»بود  دستورخداوند  به  کارها همه

آمد و بر  سر  صبر تو از آنها به  که  است  کارهایي  ، تفسیر آن گفتم  : آنچه یعني « ورزي

 . نیاوردی  سكوت  آنها تاب

شر   انتخاب  برد، از باب  در آنها دست خضر  که  رویدادی  هر سه  شد که  نلذا روش

بود. در »  الشرین  اهون یختار»  قاعده  رعایت  تر، یعني سنگین  تر در برابر شر و زیان آسان

خضر را » فرمودند:  شریف  حدیث در صخدا  رسول  که  است  آمده  بخاری  صحیح

از زیر   خشک  بوته  آن  ، بناگاه نشست  خشكي  علف  بوته  یخضر نامیدند زیرا او بر رو

 ».درآمد  جنبش  به  سبز و خرم  پایش

  رسول  شریف  حدیث  این  دلیل ، به است  درگذشته خضر  جمهور علما بر آنند که

خاطر  به  را خوب  شب  این» فرمودند:  خویش  از درگذشت  قبل  اندکي  که صخدا

  اکنون هم  که  از کساني  یک  ، هیچ تاریخ  بعد از این  صد سال  رأسبسپارید زیرا در 

  است  زنده خضر  بر آنند که  اما گروهي». مانند نمي  باقي  اند، زنده زنده  زمین  برروی

 . است  نوشیده  حیات  زیرا از چشمه

 

 حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
یهود   اشاره  به  بودند که  ، کفار مكه کنندگان سؤال «ندپرس مي  ذوالقرنين  و از تو در باره»

  خبري  وي  بر شما از حال  زودي  بگو: به»پرسیدند   باره  در این صخدا  از رسول

 شود. مي  نازل  بر من  که  وحیي  از طریق «داد  خواهم

شهر   باني ( . م ق 112)  یوناني  اسكندر فرزند فیلیبوس  همان  قولي بنا به  ذوالقرنین

  این  که  است  در این  قول  این  کرد. اما اشكال  دنیا را تصرف  تمام  که  است  اسكندریه

او نیز   که  است  حمیری  ابوکرب  : ذوالقرنین قولي اسكندر، کافر و شاگرد ارسطو بود. به

 گر: اودی  قولي .به است  از فرشتگان  ای فرشته  : ذوالقرنین قولي جهانگشا بود. و به

  درآورد. ولي  خویش  فرمان زیر  را به دنیا  و غرب  شرق  که  است»  . م ق 799ـ   سایرس»
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هر   . به از میالد( است  قبل  ششم  )قرن کبیر  آزاد، او کورش  موالنا ابوالكالم  بنابر تحقیق

گوید زیرا  نمي  چیزی  وی  و مكان  و زمان  ذوالقرنین  شخصیت  در باره  قرآني  ، نص حال

شود،  مي  مقدار برآورده  ، با همین هدف  و این  اوست  از داستان  گرفتن  ، عبرت هدف

  در این باره  اقوال  را از همه  موالنا ابوالكالم  تحقیق»  االساس» تفسیر  صاحب  هرچند که

  در ایران  : از کورش که  است  این  موالنا ابوالكالم  دالیل  . از جمله است  تر دانسته قوی

  او نشان  تحقیق  باشد. همچنین مي  و دو بال  دو شاخ  دارای  که  آمده  دست به  تمثالي

 را در نوردید و در تنگه  عالم  و جنوب  و شمال  و غرب  ، شرق کورش  که دهد مي

  به او  و از جانبي  قفقاز موجود است  های در کوه  اکنون هم  نیز بنا کرد که  سدی » داریال» 

 بود.  مؤمن  و روز آخرت  یگانه  خدای  به  یعني  زردشت  حقیقي دین

 : که  است  این  القرنین ذی  او به  تسمیه  وجه

 را درنوردید.  زمین  و غرب  ـ او شرق 1

  مغرب  در بحر از جهت  آن  و غروبگاه  مشرق  خورشید از جهت  تابش  آغازگاه  ـ به 1

 در آورد.  تسخیر خویش  را به  عالم  رسید و همه

 . داشت  یا دو برجستگي  دو شاخک  ـ یا سرش 1

 بود.  دو شاخک  دارای  ـ یا تاجش 1

او   که  است  آن  نظر دارند اما صحیح اتفاق  و صالحش  در ایمان  مفسران  که و با آن

 . پیامبر نیست

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  
و   قدرت  زمین  در روی  ذوالقرنین  : ما به یعني « داديم  او تمكين  به  زمين  ما در روي»

او در   که  گونه ، آن ساختیم  فراهم  برایش  که  و تمهیداتي  ؛ با اسباب دادیم  نفوذ و برتری

  که  بخواهد برود وهرگونه  تا هرکجا که  داشت  تمام  و دسترس  امكان  زمین  روی

  به  که  آنچه : از یعني « بخشيديم  اي بدو وسيله  از هر چيزيو »کند   بخواهد عمل

  که  بخشیدیم  ای و وسیله  و سررشته  ، بدو راه گرفت مي  تعلق  وی  و خواسته  مطلوب

  دنیا را به  همه  : چهار پادشاه که  است  یابد. نقل  دست  خویش  مطلوب  به  آن  سبب به
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  تن کافر بودند، دو  و دو تن  مؤمن  از آنان  دو تن  ند کهدر آورد  تسخیر خویش  به  تمامي

بودند از: نمرود و   عبارت کافر  و دو تن  و ذوالقرنین  بودند از: سلیمان  عبارت  مؤمن

 النصر. بخت

 

 ڀ  ڀ   ٺ  
  محل  او را به  افتاد که  ای و وسیله  راه  در پي  : ذوالقرنین یعني «افتاد  سببي  در پي  پس»

  ذوالقرنین  کارهای  دارد که  اشاره  حقیقت  این  تعبیر به  خورشید برساند. این  روبگاهغ

 . عادت  خرق  از باب  بود، نه  در بند اسباب  همه

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  
  مغرب  از جانب  زمین  پایان  به  : ذوالقرنین یعني «درسي  آفتاب  غروبگاه  به  كه  گاه تا آن»

 در  كه  يافت  را چنين  و آن»  نیست  چیز دیگری  جز اقیانوس  بعد از آن  رسید که

  ساحل به  ذوالقرنین  : چون قولي  . به آلود سیاه : گل حمئه «رود فرو مي  واليي گل  چشمه

کند.  مي  غروب  آلود و سیاه گل  خورشید در آبي  آمد که  چنین  نظرش  رسید، به  اقیانوس

خورشید حقیقتا در   که این  ، نه است  چشم  دید ظاهری  فقط حكایت  این  که  است  گفتني

نظر   به  در غروبگاه ! .آری بزرگتر است  خورشید از زمین  که کند چرا مي  غروب  آب

خورشید در دریا فرو   آید که مي  نباشد چنین  دیدش  شط دریا در معرض  سافر دریا کهم

خورشید   فرورفتن  محل  نزدیک : در یعني « آن  و نزديك»شود  رود و ناپدید مي مي

  اي»  او که  به  کردیم  : الهام یعني « گفتيم» از کفار بودند  قوم  آن  که « را يافت  قومي»

آغاز   در همان  آنان  کشتنبا  « كني مي  را عذاب  ، يا آنان اختيار با توست ! ذوالقرنين

  شرایع  و تعلیم  شان داشت با گرامي « گيري مي نيكو در پيش   روشي  يا در ميانشان»کار 

 . آنان  به  الهي
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 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 «زدور  ستم  اما هركه»  کنم مي  را انتخاب  حق  سوی  به  دعوتشان  : راه ذوالقرنین « گفت»

با  « كنيم  عذابش  زودا كه  پس»  دعوتم  و نپذیرفتن  بر شرك  فشردن  بر خود؛ با پای

او   گاه آن»  درآخرت «شود مي  بازگردانيده  پروردگارش  سوي به  سپس»در دنیا   کشتنش

 و دشوار.  سخت : بسیار نكرا: یعني « سخت  عذابي»  در آن «كند مي  را عذاب

 

 ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
  عمل به «كند  و عمل»کند   را تصدیق  و دعوتم خدا  به «آورد  ايمان  و اما هركه»

نيكوتر خواهد   هر چه  او پاداشي  پس»  است  ایمان  مقتضای  که  آنچه  مطابق « شايسته»

از   وی  دادن  پاداش : مراد از آن  که  است  محتمل  . همچنین است  همانا بهشت  که « داشت

روا   و کرم  احسان او  و به  دهم نیكو مي  او پاداشي  : به باشد، یعني  ذوالقرنین  سوی

و   سخت  بر وی  که « داشت  واخواهيم  آسان  كاري  خود او را به  فرمان  و به»  دارم مي

 دشوار نباشد.

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
  سان بدین افتاد،  اول  غیر از راه  راهي  در پي  قرنین: باز ذوال یعني «افتاد  سببي  باز در پي»

 . گرفت  را در پیش  مشرق  جهت  که

 

 ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
  رسید که  از زمین  ای منطقه  اولین  : به یعني «رسيد  الشمس  مطلع  به  كه  گاه تا آن»

 كند كه مي  طلوع  بر قومي  كه  يافت  رشيد را چنينخو»  آید پس برمي  خورشید از آن

 آنان  بلكه  از لباس  و نه  از خانه  نه«  ايم قرار نداده  پوششي  آن  در برابر تابش  آنان  براي 

  این قرار ندارند.  ای و آبادی  ساختمان  در پناه  هستند که  و عریان  و لخت  پابرهنه  قومي 

  شكل ، به و لباس  گاه پناه  داشتن  بي  که  است  بدوی  گروهي  يزندگ  تاریخ  معرف  آیه
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  آن  : میان است  این  آیه  اند. یا معني نموده مي  تغذیه  و از صید ماهي  کرده مي  زندگي  اولیه

  بسا او به  اند: چه گفته نبود. بعضي  حایل  خورشید، جز دریا چیز دیگری  و میان  قوم

  شود و نه مي  غایب  ماند، نه مي  باقي  دهها روز تابان  خورشید در آن  رسید که  سرزمیني

 . است  زمین  کره  منطقه  ترین  شمالي در  پدیده  گیرد و این قرار مي  و حجابي  در زیر پرده

 

 ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
او بود   پيش  كه  خبري  ا بهو قطع»  ذوالقرنین  و قدرت  شكوه  داستان «بود  چنين»

  ت، صالحی بخشیدیم  و جهانگشایي  پادشاهي  وی  به  که  گاه : آن یعني « داشتيم  احاطه

و لشكر   وآالت  از اسباب  نزد ذوالقرنین  که  . یا ما بر آنچه دانستیم امر مي  را در این  وی

او   و سپاه و لشكر  ابزار و آالت  : کثرت که  است  . مراد این داشتیم  بود، آگاهي  و غیره

  احاطه  آن  دیگر به  کس  هیچ  ، علم آگاه  سنج دقیق  خدای  جز علم  بود که  رسیده  جایي به

 . نداشت

 

 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
  مغرب و  مشرق  در عرض  را که  سومي  راه  : باز ذوالقرنین یعني «افتاد  سببي  باز در پي»

 کرد.  ، دنبال است  شمال  سوی به  از جنوب

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڭ  
و   ارمنستان  در ناحیه  دو سد، دو کوه  : این قولي به «دو سد رسيد  ميان  به  كه  تا وقتي»

را   سخني  نبود هيچ  نزديك  كه  را يافت  دو سد قومي  آن  در وراي»  است  آذربایجان

 فهمیدند. را نمي  دیگران  : سخن یعني «بفهمند

  سدی در  سیاه  بحیره  در شرق  اند که از صقالبه  قوم  این» گوید: مي» المنیر»  احبص

  نام  به  کوهي در»  دربت» یا»  االبواب باب» شهر  نزدیک  دو کوه  میان  استوار و منیع

 اند. کرده  را کشف  حاضر آن  قرن  کنند و جهانگردان مي  زندگي»  قوقاف»

 



9778 

 ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ
را فهمید و   شان سخنان  ذوالقرنین  که  است  تعبیر مفید آن  این «! ذوالقرنين  گفتند: اي»

از   ذوالقرنین از سوی   سخنشان  : فهمیدن قولي فهماند. به  آنان  را نیز به  خویش  سخن

  را به  خنس  دیگر: آنها این  قولي بود. به  و دادها  به  خداوند متعال  بود که  اسبابي  جمله

  در زمين  سخت  ومأجوج  همانا يأجوج»بگوید:   ذوالقرنین  گفتند تا او به  ترجمانشان

  به  مقرر كنيم تو  براي»را   از اموالمان  : مالیاتي یعني « آيا خراجي  كنند پس فساد مي

  جلو هجوم که « بسازي»استوار و نفوذناپذیر  « سدي  ما و آنان  در ميان  شرط كه  اين

 ما را بگیرد.  سوی به  آنان

  در زمین  شان اند. فساد افگني اتراك  از طایفه  قولي از بشر و به  دو قبیله  و مأجوج  یأجوج

  های و روش  راه سایر  کردن  ، کشتار و دنبال ، جفاجویي بود از ظلم  : عبارت روایتي  بنا به

گذاشتند  را نمي  ای سبزه  آمدند و هیچ مي  در بهار بیرون  آنان  که  است  . نقلفسادآلود

را بر   آن  که مگر این یافتند را نمي  چیز خشكي  خوردند و هیچ را مي  آن  مگر که

 بردند. داشتند و مي مي

از   یلهدو قب  و مأجوج  یأجوج» گوید: مي»  مراغي» از تفسیر  نقل  به» المنیر» تفسیر  صاحب

از   و اصلشان  است  مغول  از قوم  تاتار و مأجوج  از قوم  اند، یأجوج  نوح بن اوالد یافث

  در بخش  دو قبیله  : این برآنند که  شد. بعضي مي  نامیده»  ترك»  که  است  پدر واحدی

داد امت  منجمد شمالي  تا اقیانوس  و چین  از تبت  بودند و قلمروشان  آسیا ساکن  شمالي

  به  منسوب  چنگیزخان شود و مي  منتهي  ترکستان  سرزمین  به  غربي  و از ناحیه  داشته

ستمگر   قومي  و مأجوج  یأجوح  که  است  تر این صحیح  افزاید: ولي مي  . سپس است  آنان

  در هنگام  عزوجل  گذرند و خدای مي  طبریه  از بحیره  پیشینیانشان  هستند که  و خشن

  نووی  و شرح  مسلم  در صحیح  که چنان انگیزد را بر مي  آنان  ،از آسمان  عیسي  نزول

 ». است  ، آمده بر آن
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 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  
  تعالي  حق  : آنچه یعني « است  داده  دسترس  من  به  پروردگارم  آنچه»  ذوالقرنین « گفت»

شما و   خراج از « بهتر است»  است  بخشیده  و تمكن  ستراندهگ  و ملک  از قدرت  برایم

  اي مرا با قوه» : و گفت  خواست  یاری  از آنان  . سپس نیست  شما نیازی  خراج  مرا به

و   با دست  خود که از  مرداني  مرا به  بلكه  شما ندارم  خراج  به  : نیازی یعني «مدد كنيد

  و آالت  سامان  تهیه کنید، یا مرا در  کنند، یاری  ریهمكا  با من  خویش  زور بازوی

 «. بسازم»نفوذناپذیر  و « محكم  سدي  شما و آنان  تا ميان»کنید   یاری  ساختماني

 

جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   

 حخ  
  به  حجیم و  بزرگ  اختمانهایدر س  که  بزرگي  های : آهن یعني « آهن  قطعات  من  براي»

دو  : صدفین «را  دو كوه  آن  ميان  برابر ساخت  كه  گاه بياوريد. تا آن»رود  کار مي

زیر بنا و  او  که از آن  را آوردند و پس  آهن  قطعات  : آنها برایش . یعني است  کوه  جانب

را از   دو کوه  کرد و میان  دو کوه  ها در میان آهن  چیدن  به  ، شروع سد را ریخت  شالوده

  بر این «بدميد»:  وکارگران  عمله  به « گفت»  گاه آن  ساخت  را همسطح  تا آن  انباشت  آهن

  به «گردانيد  را آتش  قطعات  آن  كه  تا وقتي»  آهنگری  های و دمه  با آتش  آهن  قطعات

بر آنها   گاه داد آن  فرمان  هم  روی بر  و سنگ  آهن  از قطعات  دسته  یک  نهادن  : او به قولي

  که ها بدمند تا آن و با دمه  افروخته  آتش بر آنها  و دستور داد که  ریخت  و زغال  هیزم

افروزند،   آتش  بر آهن  ـ و چون   ساخت  داغ  ها را تا سرحد ذوب ، آهن حاصله  حرارت

را   آن  آوردند و ذوالقرنین را  مذاب  مس  گردد ـ سپس مي  و مذاب  سرخ  همانند آتش

قرار   آن  روی دیگر را بر  های طور الیه و همین  ریخت  و سنگ  از آهن  الیه  این  بر روی

و   آهن  های الیه  نتیجه در « بريزم  آن  بياوريد تا روي  برايم  گداخته  : مس گفت»داد 

ها  آهن  میان  های گاه خورد و چسبید و خالي  جوش  هم  به  خوب  گداخته  با مس  سنگ

  آهنین  کوهي  به  گداخته  و مس  و سنگ  از آهن  پیكره  این  مسدود شد و سرانجام کامال

 . است  گداخته  شد. قطر: مس  و نفوذناپذیر تبدیل  مستحكم  وسدی
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  برای با آهن   مس  آمیختن  ا روشجدید» گوید: مي»  القرآن  ظالل في» تفسیر  صاحب

،  آهن  به  از مس  نسبتي  و از افزودن  شده  کار گرفته  به  بیشتر آهن  ختننیرومند سا

  خدای  که بود  روشي  ؛ این است  . گفتني است  شده  دوچندان  آهن  و صالبت  مقاومت

  در کتاب جدید بشر  از علم  را قرنها قبل  نمود و آن  راه  آن  را به  ذوالقرنین  عزوجل

 ».کرد  ثبت  خویش  جاودان

 

 مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   
و   آن  ارتفاع  : یكي دو دلیل  به «باال روند  نتوانستند از آن  و مأجوج  يأجوج  نتيجه در»

بزنند،   نقب  و از زیر آن «كنند  را سوراخ  و نتوانستند آن»  آن  و لغزندگي  صافي  دیگری

 . آن  و ضخامت  و صالبت  محكمي  سبب  به

  مورخان از  را بنا کرد و بعضي  آن  ذوالقرنین  که  سدی» گوید: در تفسیر خود مي  مراغي

)آمودریا( در   جیحون  کردند، در ورای  را مشاهده  آن  میالدی  پانزدهم  قرن  در اوایل

  که  ( است آهن  )دروازه یا» الحدید باب»  آن  قرار دارد و نام» ترمذ»  نزدیک»  بلخ»  منطقه

» کالفیگو»  اسپانیایي  مورخ  که چنان گذر کرد  بر آن  و شاهرخ  گذشت  از آن  لنگتیمور 

  ، به در اندلس»  قشتاله»  سفیر شاه  عنوان به  که  منطقه  به  خویش»  .م1121»  در سفر سال

گوید: سد  مي  آن  کرد، همو در توصیف  مشاهده را  ، آن رفت مي  دربار تیمور لنگ

 . اعلم هللوا». سمرقند و هند قرار دارد  میان  سر راهالحدید بر  باب

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
  جانب از  رحمتي»سد   این  ساختن  به  من  و دسترسي  تمكن « اين»  ذوالقرنین « گفت»

  بر مردم ، یا مقو  بر این  من  پروردگار بزرگ  : از آثار رحمت یعني « است  پروردگار من

شود  مي  حایل  در زمین  و فسادافروزیشان  و مأجوج  یأجوج  سد میان  زیرا این  است

  قیامت روز  در آستانه  مأجوج و  یأجوج  خروج  به « پروردگار من  وعده  چون  ولي»

 و»سازد  مي  سطح هموار، هم  سد را با زمین  : این یعني «كوبد  را در هم  رسد، آن فرا»
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از روز   قبل  ومأجوج یأجوج  سد و خروج  این  ساختن  بر خراب « پروردگارم  وعده

 . است  ذوالقرنین  سخن  آخرین  ناپذیر. این و برگشت  و ثابت « است  حق»؛  قیامت

  تحقق  متعال پروردگار  وعده  این  که  دانیم مي  اکنون» گوید: مي» المنیر» تفسیر  صاحب

  و غرب  از شرق  ـ اعم   کردند و در زمین  او خروج  و سالله  چنگیزخانزیرا   است  یافته

  و خالفت  ویران را  اسالمي  ها و مظاهر تمدن پراکندند و نشانه  عظیم  ـ فسادی  آن

  بنت  زینب  روایت  به  شریف  در حدیث». ( ساقط کردند ق ـه 676)  را در سال  عباسي

بیدار شدند و   خواب از صخدا  فرمود: رسول  که  است  اهلل عنها آمده رضي  جحش

  ، فتح شر قد اقترب  من  للعرب ویل» بود، فرمودند:  شده  سرخ  ایشان  چهره  که درحالي

تحقیقا   که  از شری  بر عرب  وای  ...:  ای هذا و حلق  مثل  و مأجوج  یأجوج  ردم  من  الیوم

  شد ـ و دست  گشوده  اندازه  این  به  أجوجوم ، امروز از سد یأجوج است  شده  نزدیک

ما هستند،   در میان  نیكان  که ا درحاليآی !هللا : یا رسول کردند ـ گفتم  را حلقه  خویش

  که  حلقه  ! آن بلي». بسیار شود  فساد و پلیدی  که  گاه آن ! ؟ فرمودند: آری شویم مي  هالك

  هفتم  قرن  اول  در نیمه  که و بزرگتر شد تا آن  کردند، بزرگ  اشاره  بدان ص پیامبر اکرم

 . اعلم هللد. واانجامی تاتار و مغول   خروج  به  هجری

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  
  خروج : در روز یعني «روز  در آن»را   از مردم  : بعضي یعني «را  از آنان  و بعضي»

در   مردم : یعني «ديگر درآميزند  آسا در بعضي  موج تا  كنيم رها مي»  ومأجوج یأجوج

کشتزارها نابود   و کشتار بسیار گشته  آمیزند و قتل مي  درهم  ومأجوج یأجوج  روز خروج

صور در   نفخ از  و قبل  قیامت  از برپایي  اینها قبل  شود. و همه مي  ها تلف و سرمایه

آسا  موج  قیامت در روز  : مردم است  این  معني . یا نیست  ما معلوم  برای  که  است  زماني

و در »  است  قیامت  نزدیكي  های از نشانه  ومأجوج یأجوج  آمیزند زیرا خروج مي  درهم

  دلیل  ، به است  دوم  نفخه  : این قولي  . به است  اسرافیل  و دمنده «شود  صور دميده

و   شدن از متالشي  پس : یعني « ردآوردنيرا، گ  آنان  گرد آوريم  پس»:  وی  فرموده  این
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محشر   سوی را به  همه  سپس  گردانیم مي  را زنده  ، آنان خاك  به  اجسادشان  شدن تبدیل

 . آوریم گرد مي

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   
  گردشان  که  : در روزی یعني « روبرو آوريم  كافران  را آشكارا پيش  روز دوزخ  و آن»

  تا مشاهده کنند  را مشاهده  آن  که  سان ، بدان نمایانیم مي  را برایشان  خ، دوز آوریم مي

 پدید آورد.  در آنان  عجیب  و رعبي  بلیغ  زجری  دوزخ

 

 ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  
  نهما  را به  : دوزخ یعني «بود  اي در پرده  از ياد من  چشمانشان  كه  كساني  همان  به»

  من  های نشانه و  آیات  از مشاهده  و بصیرتشان  احساس  چشمان  که  نمایانیم مي  کساني

آنها   باشد، از مشاهده  گرفتن  تفكر و عبرت  اهل  هر کس  که  هایي بود، نشانه  ای در پرده

  رابه  دوزخ« و»کند  مي یاد  را با توحید و تمجید وی  عزوجل  و خدای  نمانده  غافل

  اعراضشان  سبب  به «نداشتند را»  حق « شنيدن  توانايي»  که  نمایانیم نیز مي  کساني  انهم

 . سماعي  از ادله

 

 ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک       گ  
 و  و مسیح  از فرشتگان  عبارت  که« مرا  بندگان  بجز من  اند كه پنداشته  آيا كافران»

 و  ناصواب  اندیشه  گیرند؟ آیا این  : معبود خویش یعني «اولياء بگيرند»اند  طینشیا

:  ، آنها باید بدانند که است  عذاب  ا موجب؟ قطع نیست  عذاب  موجب  شان ناممكن

 را  : جهنم یعني «باشد  كافران  پذيرايي  تا جايگاه  ايم كرده  را آماده  همانا ما جهنم»

قرار   ها مورد پذیرایي عذاب  ، با انواع آن  با ورود به  که  ایم ساخته  افرانک  پذیرایي  آماده

  متكا وجایگاه  میهمان  برای  که شوند چنان خود رهسپار مي  جایگاههای  گیرند و به مي

 . آنهاست  و استهزای  تهكم  تعبیر از باب  شود. این مي  ساخته  آماده
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 ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 
 « گردانم  مردمند، آگاه  كارترين زيان  عمل  از روي  كه بگو: آيا شما را از كساني»

ترین  ، از بدبخت اعمال  و خسران  زیان  از روی  که  آیا شما را از کساني ! مردم  ای : یعني

در   آنان كوشش   اند كه كساني» : ؛ آنان گردانم مي  ! آگاهتان ؟ آری گردانم  اند، آگاه مردم 

  است  آن رفتن هدر و به  و نابودی  ، بطالن کوشش  شدن گم « است  شده  دنيا گم  زندگي

  باطل  روش و  راه  و دلباخته  : خود مفتون یعني« كردارند نيكو  پندارند كه و خود مي»

و   داده  انجام  خوبي ، کار و روش  راه  این  گرفتن  پیش با در  پندارند که اند و مي خویش

 مردمند.  کارترین زیان  اینان  برند. پس مي  نفع  آن  از آثار و نتایج

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ       ۀ  ہ  ہ
  وی  توحید و یگانگي  دالیل  : به یعني « پروردگار خويش  آيات  به  اند كه كساني  آنان»

  بعث  : به یعني «او  مالقات  به»کافر شدند  «كافر شدند و»  يو تنزیل  تكویني  از آیات

  اعمالي : یعني «گرديد  تباه  اعمالشان  نتيجه در»  از امور آخرت  و مابعد آن  بعد از مرگ

  است  کفرشان ، آن  شدن  تباه  شد و دلیل  پنداشتند، تباه مي  را نیک  دادند و آن  انجام  که

نزد   آنان  روز برای  : در آن یعني «نهاد  نخواهيم  وزني  هيچ  آنان  يبرا  روز قيامت  پس»

  شریف  داد. در حدیث  نخواهیم  آنان  به  بهایي  نخواهد بود و هیچ  قدر و قیمتي  ما هیچ

  دلیل  به]  که آید، درحالي مي  در روز قیامت  تنومند و چاق  همانا شخص» : است  آمده

و   ، وزن هم  ای پشه  بال  اندازه  به عزوجل  نزد خدای [خویش  بناصوا  و عمل  اندیشه

  ! حدیث آری».  ﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ﴿را بخوانید:   آیه  ندارد اگر خواستید این  قیمت

 باشند. مي  آیه  این  ، از مصادیق خویش  وعمل  در اندیشه  که  است  ناظر بر کساني  شریف

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ     
و  كافر شدند  كه اين  سبب  ، به است  آنان  جزاي  جهنم»:  هشدار را بگیرند که « اين»

 این  در تعیین  مفسران «تمسخر گرفتند  را به  و پيامبرانم  من  آيات
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: آنها  قولي  اند، به  یهود و نصاری  : آنان قولي نظر دارند؛ به  اختالف «انسانها زيانكارترين» 

 که  است  شده  روایت  ها اند. همچنین صومعه  متولي  : آنها راهبان قولي و به  مكه کفار

 . است  دانسته  آنان  را نیز از مصادیق»  حروریه»  خوارج  علي 

 

 ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  
  ایشان  وضع و  حال «اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي»

 جايگاه  فردوس  باغهاي»زیرا   رفت  قبال ذکرشان  که  است  کساني  و وضع  برضد حال

.  است  شده  آماده  بیشترشان  هر چه  و تجلیل  گرامیداشت  برای  که « است  آنان  پذيرايي 

آنها   اغلب  شود که مي  گفته  ای پیوسته  هم و به  انبوه  درختان  : به عرب  در کالم  فردوس

 . است  باغ  معنای  ، به رومي  در زبان  انگور باشد و فردوس  درخت

 

 ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  
  باغهای زیرا «كنند نمي»دیگر   جایي  به«  انتقال  در آنند و از آنجا درخواست  جاودانه»

شوند.   از آن غیردیگر   خواستار جایي  آنان  که  است  تر از آن تر و گرامي فرخنده  فردوس

  رسول  که  است  آمده  صامت بن از عباده  احمد و ترمذی  روایت  به  شریف  در حدیث

  با درجه  از آن  درجه هر  فاصله  که  است  صد درجه  همانا در بهشت» فرمودند: صخدا

  که  است  ، فردوس آن  درجه  و بلندترین  است  و زمین  آسمان  میان  دیگر، مانند فاصله

  شود پس مي  جاری  از آن  بهشت  چهارگانه  های قرار دارد و رودخانه  آن  در باالی  عرش

 ».را بخواهید  فردوس خواستید، از او مي از خدا  هرگاه

 

 مئ  ىئ   جئ  حئ ی  ی ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی ۈئ  ېئ ۈئ ۇئ  ۆئ        ۆئ
  كلمات  كه از آن  باشد، پيش  ركبم  پروردگارم  كلمات  نوشتن  بگو: اگر دريا براي»

  دريا را به  چند مانند آن رسد، هر مي  پايان  پذيرد قطعا دريا به  پايان  پروردگارم

  شوند و آب  نوشته  وی  و حكمت خدا  علم  : اگر کلمات یعني « بياوريم مدد  طريق

 پایان  به  تعالي  حق  ماتکل  که از آن  بنویسد، یقینا قبل  هم  باشد و قلم  قلم  مرکب دریا
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  شود ومرکب  آورده  مدد آن  دریا باز به  رسد و اگر مانند آن مي  اتمام  دریا به  رسد، آب 

  پایان  دیگر... نیز به  طور دریاهای دیگر و همین  دریای  آن  آب  گردد، باز هم  قلم  آن

  . پس است  نامتناهي  الهي  تآخر برسد زیرا کلما  پروردگار به  کلمات  که آن رسد، بي مي

  دین  و به  او نكرده  سوی به  دل  روی  انسان  ، دیگر چگونه است  چنین  الهي  علم  هرگاه

 آید؟! در نمي  وی

کتابها  قلمها و  که  نحوی  آید، به بر مي  پروردگار متعال  کلمات  ، کثرت کریمه  از آیه

ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ:  آیه  است  . نظیر آنتوانند آنها را در ضبط و شمار آورند نمي

:   ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب

  یاری  دیگر به  دریای  باشد و دریا را هفت  قلم  ، همه است  در زمین  که  و اگر درختاني)

 ».15 لقمان/( » است  ناپذیرحكیم  ا خدا شكستنپذیرد، قطع  خدا پایان  آید، کلمات

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ...﴿  آیه  گوید: چون مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

شد، یهود گفتند:   اید( نازل  نشده  داده  جز اندکي  و شما از علم :[87اإلسراء: ] ﴾ی  

 وی  به  و هر کس  شده  داده  ما تورات  زیرا به  است  شده  داده  بسیاری  ما علم  به  بلكه

ۇئ  ۆئ         ﴿ : آیه  بود که  . همان است  شده  داده  او خیر بسیاری  به  گمان شد، بي  داده  تورات 

 شد.  نازل ﴾...ۈئ ۆئ

 

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  

    جخ  حخ    مخ  جس  حس

 محدود و  من  : حال یعني « هستم  شما بشري  مثل  هم  من  كه  نيست  بگو: جز اين»

 گذرد در نمي  یا الوهیت  بودن  فرشته  به  و از بشریت  است  بشریت  حال  مقصور به

 کرد، نمي  مرا آگاه  الغیب عالم  و اگر خدای  دانم را نمي  غیب  علم  ، من بنابراین

 وحي  من  به»  خبر دهم  ذوالقرنین و  کهف  اصحاب  شما از داستان  به  توانستم نمي

 و سایر انواع  من  و تمایز میان  ایجاد فرق  ، برای و ویژگي  صفت  همین  پس «شود مي 

  يگانه  شما خدايي  خداي  كه»:  است  این  بر من  وحي  و محور این  است  بشر کافي 
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 و چنین «دارد پروردگار خود اميد  لقاي  به  هر كس  پس»ندارد   و شریكي « است

کار  «بپردازد  كار شايسته  بايد به»پروراند  مي  در دل  است  مؤمنان  از شأن  را که  توقعي 

و   تأکید کرده و  راهنمایي  آن  بودن بر خیر  شریف  شرع  که  است  : هر کاری شایسته

  در عبادت»  از خلق «را  كس و هيچ»  است  معرفي کرده  را سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام

  حیوان  بدکردار، چه  چه نیكوکار باشد،  کس  آن  چه «نسازد  شريك  پروردگار خويش

 شود. مي  نهي  این  ، شامل است  خفي  شرك  ریا نیز که  جماد. البته  باشد، چه

  انصاری  فضاله  ابي بن سعید سعد از ابي  احمد و ابن  روایت  به  شریف  در حدیث

  ولنياأل  اهلل ذا مجع إ» فرمودند:  که  شنیدم صخدا  فرمود: از رسول  که  است  آمده

  ثوابه ، فليطلب حدا  أ  هلل  عمله  عمل  يف  رشكأ  كان  مناد: من  ىناد  فيه  ال ريب  ليوم  خرينواآل

و   پیشینیان  لعزوج  خدای  : چون الرشك الرشكاء عن   أغنى  اهلل  نفإ؛  اهلل عند غري  من

ندا در   منادیي گرد آورد،  نیست  در آن  ای و شبهه  شک  هیچ  که  روزی  را برای  یانپسین

  آورده  شریک را  ، کسي داده  او انجام  برای  که  با خدا در عملي  : هر کس دهد که مي

  شرکا از شرك  نیازترین بي کند زیرا خدا  طلب هللرا از غیر ا  خویش  ، باید ثواب است

  هایي در نامه  آدم بني  اعمال  روزقیامت» : است  آمده  شریف  در حدیث  مچنینه».  است

  فرماید: این مي  عزوجل  خدای  شود پس مي  عرضه  عزوجل  خدای  پیشگاه  مهر به  سر به

تو   ذات  هب گویند: پروردگارا! مي  آورید. فرشتگان را پیش  یكي  را دور افگنید و آن  یكي

غیر   برای  وی  عمل  ولي ! فرماید: آری ؛ مي ایم ندیده  چیزی جز خیر  از ویما   سوگند که

  من  خالصا رضای  از آن  هدف  که  پذیرم را مي  عملي  امروز فقط آن بود و من   من  رضای

 ». است  بوده
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 ﴾مریم   سوره ﴿
 . است  ( آیه98)  و دارای  است  كيم

 

  مریم سیدتنا  بارداری  بر داستان  مشتمل  که این  ببس  را به  سوره  این : تسميه  وجه

  داستان  بیان در مسعود  نامیدند. ابن»  مریم» ، است   عیسي  و والدت  علیهاالسالم

  پادشاه  نجاشي را بر  سوره  صدر این  طالب ابي  جعفر بن» گوید: مي  حبشه  هجرت

 ».کرد  قرائت  و اصحابش  حبشه

و  خداوند وجود  بر اثبات  ، مشتمل مكي  های همانند سایر سوره  هسور  این  موضوع

 . است ‡نبیاا از  گروهي  داستانهای  بیان  و جزا از خالل  بعث  و اثبات  وی  وحدانیت

 

 ٱ  ٻ  
  حرکت  شش مقدار  به» صاد»و»  کاف» در «، صاد ، ها، يا، عين كاف»شود:  مي  خوانده

  یا یک  حرکت  یک مقدار  مد به» یا»و» ها» شود، در مي  یدهکش  ، مد طویل الف  یا سه

  به  با دو حرکت  قصر آن  و هم  جایز است  مد طویل  ، هم» عین» و در  است  متعین  الف

  ، در ابتدای باره  در این  سخن و  است  مقطعه  از حروف  حروف  . این مقدار دو الف

 . گذشت»  بقره»  سوره

 

 پ      ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
 از رحمت  یادی  آیات  : این یعني «زكريا  اش پروردگار تو بر بنده  رحمت  بيان»

 نجاری  شغل  بود که  اسرائیل بني  . او از انبیای است زکریا  اش پروردگار تو بر بنده 

 . است  عیسي  خاله  و همسرش  داشت 

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
  جهت  بدان : زکریا قولي  به «ندا كرد  آهسته  ندايي  پروردگار خود را به  كه  گاه آن»

  ندای دیگر:  قولي . به ، از ریا دورتر است شیوه  این  ندا داد که  را آهسته  پروردگار خویش
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  کردن ندا  بود وتوانایي  شده  و ضعیف  او سالخورده  بود که  روی  زکریا از آن  خاموشانه

 . بلند را نداشت

 

 ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ    

 « گرديده سست   استخوانم  من پروردگارا!»خود:   آهسته  ندای  زکریا در آن « گفت»

 « ور شده شعله از پيري   و سرم»  شده  و ناتوان  ضعیف  استخوانهایش  بود که  این  مرادش

از   کنایه  شود و این مي ور شعله  در هیزم  آتش  که چنان  منتشر شده  بر سرم  : سپیدی یعني

: هر  یعني « ام نبوده  بهره تو بي  هرگز در دعاي  من ! پروردگارم  و اي»  است  وی  پیری

را   و دعایمو ت  ام و ناامید برنگشته  خالي  ، دست ام تو دعا کرده  بارگاه  به  من  که  زماني

 . ا دارمامید ر  نیز از تو همین  ؛ اکنون ای کرده  اجابت

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 و اقوام  در اینجا: اقارب  مراد از موالي « بيمناكم  از خود از مواليم  پس  و همانا من»

امر  زکریا به   و پسر عموهای  اقارب ! پسرعموها و مانندشانند. آری  ( چون )پشتي  عصبه 

  کف را از  شایستگي  و این  ورزیده  سستي  بار رسالت  و از برداشتن  بوده  توجه بي  دین

کار   داشتن برپا آنها را از  دنیوی  های بودند و مشغولیت  بودند، یا گرفتار دنیا گشته  داده

با   شد که  بیمناك  زکریا از آن  بود پس  ساخته  خود سرگرم  به  اسرائیل بني  برای  دین

را   و سرپرستي  تا ولي  خواست  عزوجل  ، از خدای ابراینبرود بن  از بین  حق  دین  مرگش

  به  بخشیدن  و بر رونق  ورزیده  قیام  امر دین  به  بعد از مرگش  فرماید که  عنایت  وی  به

 کبر  سبب  به  که  است  زني عاقر: « عاقر است  و زنم»باشد   و مشتاق  ، حریص کار آن

و   : وارث یعني « خود وليي  از جانب  من  به  عطا كن  سپ»  است  بازمانده  از زایایي  سن

در   او و زنش  که  دانست فرزند نكرد زیرا مي  ا طلبتصریح  جهت  . او بدان جانشیني

باشد.   ممكن  از ایشان  عادت  حسب  فرزند به  پیدایش  قرار ندارند که  و حالتي  سن

 ، فرزند بود. و از وليدیگر: مراد ا  قولي به
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 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 : راجح  در اینجا بنابر قول  وراثت « يعقوب  آل  وارث  باشد و هم  من  وارث  تا هم»

 :صخدا  رسول  شریف  حدیث  این  دلیل  ، به مال  وراثت  نه  است  و نبوت  علم  وراثت
  سخن  معني  پس».  مگذاری نمي  انبیا میراث  ما جماعت : نبياء ال نورثمعارش األ  نحن»

،  هست  و اوالد یعقوب  نزد وی  را که  ، علمي جانشین  : آن که  است  این زکریا

ـ   من پروردگار  و او را ـ اي»ورزد   قیام  شان امور دیني  سرپرستي  ببرد و به  میراث

  و هم  يباش و خشنود  تو از او راضي  هم  ، که وی  و افعال  در اخالق « گردان  پسنديده

و   دین  علم  برداشت  ، او شایسته وسیله  بدارند تا بدین  او را بپسندند و دوست  بندگانت

 دارد. برپا  را برایشان  باشد و بتواند شعایر دینشان  آن  و تبلیغ  تعلیم

 

 ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  
 وی  سوی  به  فرشتگان  وسیله  را به ندا  کرد و این  را اجابت  وی  دعای خداوند

  پيش  ، كه دهيم مي  مژده  است  يحيي  نامش  كه  پسري  ما تو را به زكريا!  اي»فرستاد:  

  يیحی  نام  را به  کس از او هیچ   : قبل یعني « ايم او قرار نداده  براي  همنامي  هيچ  از اين

 قرار  و نظیری  شبیه  او هیچ  قبال برای» گوید: مي  آن  معني  . مجاهد در بیان ایم ننهاده  نام

  جریر معني ابن  آید. ولي ا ميبعد  یحیي  خصوصیات  بیان  که  است  گفتني».  ایم نداده

 . است  داده  را ترجیح  اول

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  
  و خودم  نازاست  زنم  كه آن  بود و حال هدخوا  مرا پسري  چگونه : پروردگارا! گفت»

  آخر رسیده  به  و سالم  : سن یعني « ام رسيده  ضعف  نهايت  به  سالخوردگي  سبب  به نيز

  سن  سال  نودوهشت  و زنش  سال  : او صدوبیست قولي  . به ام شده  و فرتوت  فرسوده و

  بدیع  و صنع  عزوجل  خدای  قدرتاو از   آید که برمي  چنین  وی  سخن  داشتند. از این

 شد.  زده  آورد، شگفت پدید مي  نازا فرزندی  و زني  سالخورده  از پیری  که  وی
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 ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
از   که  است  چنین  : فرمان یعني « است  همچنين»  فرشته  از طریق  خداوند متعال « گفت»

كار بر   اين  كه  پروردگار تو گفته»پدید آید   فرزندی  و سال  سن  در همین  و تنشما د

و   سهل  من از نظر تو اما بر  و دشواری  دوری  کار در عین  : این یعني«  است  آسان  من

ـ   نبودي  چيزي  كه ـ درحالي  از اين  را پيش  خودت  و هرآينه»  است  و آسان  ساده

  فرزند برایت  پدید آوردن  پس  وجود آوردم  ساحت  به  محض  نیز از عدم تو را « آفريدم

 . است  و آسان  سهل  بسي  ، بر من توالد و تناسل  از طریق

 

 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
مرا بر تحقق   که  ای : نشانه یعني « قرار ده  اي نشانه  من  براي : پروردگارا! گفت»

  دلم و  کند تا روان  ، راهنمایي یحیي  فرزندش  به  زنم  بر باردار شدن  و بشارتت  ام استهخو 

  وی  ماهانه  عادت  که  ا از زني، مخصوص مرحله  در آغازین  گیرد زیرا بارداری  آرام  بدان

  تو اين  نشانه فرمود:»  آسا است و شگفت  ، بسیار عجیب شده  قطع  سن کبر  سبب به

  در عین : یعني « گويي نمي  سخن  ، با مردم سالمي  كه روز با اين  شبانه  سه  كه  است

دارد   بازت  گفتن  از سخن  که  در تو نیست  ای بیماری  و چنان  و سالمي  صحیح  که حالي

 . نیستي  گفتن  سخن  قادر به  مدت  در آن  ولي

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   
در   خويش  بر قوم»( خود  )مصالی  نمازخواندن  : جای یعني « از محراب»کریا ز « پس»

و   صبح  كرد كه  اشاره  آنان  به  پس»کشیدند  نماز انتظار او را مي  برای  و مردم «آمد

را   آن  نتوانست فهماند و  آنان  به  اشاره  را از طریق  مطلب  : این یعني «گوييد  تسبيح  شام

  را به  ایشان  در آن و  نوشت  خطي دست  : برایشان قولي دهد. به  انتقال  آنان  به  با زبان

،  نعمت  این  شكرانه  تا به دیگر: دستور داد  قولي و عصر دستور داد. به  صبح  نمازخواندن

 بگویند.» هللا سبحان»  و شام  صبح
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   
  ـ متولد شد و به  عیسي  ـ پسرخاله  یحیي  : القصه يیعن «را بگير  كتاب ! يحيي  اي»

!  یحیي : ای  او گفتیم  به  قرار گیرد پس  مورد خطاب  توانست مي  در آن  رسید که  سني

و   و عزم  : با جد و جهد واستواری یعني « قوت  به»ـ را بگیر   تورات  خدا ـ یعني  کتاب

  معنای  در اینجا به : حكم « داديم  او حكم  به  دكيو در كو»ما   تأییدات  به  گرمي با پشت

: مراد  قولي . به را دادیم  کتاب  و بینش  و دانش  او فهم  به  از کودکي  ، یعني است  حكمت

در   : یحیي که  است  نقل شد.  او داده  به  کودکي  در دوران  که  است  نبوت  از حكم

 د.ش  برگزیده  پیامبری  به  سالگي  هفت

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
از   مخصوص  رحمتي  را به  : یحیي یعني « آورديم  بر او رحمت  خويش  و از سوي»

  این  معني  قولي . به است  و محبت  ، عاطفه : رحمت . حنان مفتخر ساختیم  نزد خویش

ـ   بر مردم  نآ پابرجا بود و با  وی  در قلب  که  دادیم  رحمتي  او از نزد خویش  : به است

را از کفر و   ورزید ومردم مي  و عطوفت  ـ شفقت  بر پدر و مادر و نزدیكانش  از جمله

و   نفس  اینجا: طهارت در  مراد از زکات « داديم  او زكات  و به»داد  مي  نجات  معاصي

  سوی به  که  گردانیدیم  مبارك  مردم  او را برای  ، یعني است  برکت  و داشتن  از گناه  پاکي

پرهیزگار  خدا  از معاصي  یحیي : یعني «بود  و تقوا پيشه»کرد  مي  خیر هدایتشان

 بود.  وی  و مطیع

 

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 «نبود  نافرمان  و زورگويي»  و مهربان  دل  و نرم «رفتار بود و با پدر و مادر خود نيك»

 نبود.  ، متكبر و عاصي ارشیا در برابر پروردگ  : در برابر والدین یعني
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
؛  است  این  معني  قولي باد. به  بر یحیي خدا  از جانب  : اماني یعني «بر او  و سالم»

از   تولدش : او در روز یعني« متولد شد  كه  روزي»در:   گفت  بر او سالم  عزوجل  خدای

  و روزي»بود   وسالمتي  کند، در امان  و او را لمس  رسانده  گزندی  وی  به  شیطان  که این

  برانگيخته  زنده  كه  وروزي»  است  در امان  برزخ  قبر و وحشت  از فتنه «ميرد مي  كه

  ترین : وحشتناك قولي  به . است  محشر در امان  عرصات  و هراس  نیز از هول «شود مي

 : است  حالت  سه  یرد، همینگ قرار مي  در آن  انسان  که  حاالتي

  داشته  قرار و آرام  در آن  که  روز از جایگاهي  شود؛ زیرا در آن متولد مي  که  ـ روزی 1

 آید. مي  ، بیرون است

  شناخته نمي را  قبال آنان  بیند که را مي  روز کساني  میرد؛ زیرا او در آن مي  که  ـ روزی 1

 . است  نداشته  تر با آنها آشنایي پیش  شود که روبرو مي  و قضایایي  و با احكام

  پس شود. روبرو مي  روز قیامت  و هراس  شود؛ زیرا با هول مي  برانگیخته  که  ـ روزی 1

  عذاب ، از در روز والدت  شیطان  : از آسیب است  در امان  حالت  سه  در این  یحیي

 . تدر روز قیام  و عذاب  و از هول  مردن  قبر در وقت

 از گناهان  توبه  را به  نیز بود، مردم  کامل  عالمي  موسوی  در شریعت  یحیي

  به  نصاری  داد، که مي  غسل  از گناهان  توبه  برای  اردن  را در رودخانه  خواند و آنان فرامي 

 نامند. مي»  معمدان  یوحنای» اقتدا کردند و او را  وی  روش  این

  نام به بسیار زیبا  دختر برادری»  هیرودس»  نام  به  فلسطین  حكاماز   یكي  که  است  نقل

  یحیي  عقد خود درآورد ولي  را به  تا دختر برادرش  خواست  پس  داشت» هیرودیا»

  که  دختر از بس  عموی»  هیرودس» نكرد،  موافقت  با آن  ازدواج  این  بودن  حرام  دلیل به

گذارد تا   در میان  دارد با وی  که  تا هر آرزویي  و خواستاو بود از ا  و شیفته  مفتون

  را از وی  سر یحیي  مادرش  و تحریک  دختر با توطئه  کند، آن  را برآورده  آرزویش

  به  وی  شهادت خبر  رساند. و چون  شهادت  را به  یحیي  و او هم  خواست

  آنان  هشداردهي و  تبلیغ  کرد و به  نمایان  مردم  را در میان  رسید، او دعوتش  عیسي

 کرد.  قیام
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 ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  
  كه  گاه را آن  مريم»  ، داستان سوره  : در این یعني « در كتاب» !صمحمد  ای « و ياد كن»

المقدس  بیت  شرق  در جهت  مكاني  : به یعني « گرفت  كناره  شرقي  در مكاني

  قبله را  مشرق  جهت  نصاری  سبب  همین  گوید: به مي  عباس . ابنشد  گزین خلوت 

  مریم : قولي  متولد شد. به  المقدس از بیت  جهت  در این  گرفتند زیرا عیسي  خویش

  فراغت و  را در خلوت  سبحان  تا خدای  گرفت  کناره  خاطر از مردم  این  به  علیهاالسالم

 کند.  عبادت

 

 ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
  حال باشد و او را در  پنهان  مردم  تا از چشم « برخود گرفت  حجابي  در برابر آنان  پس»

  که « فرستاديم خود را  او روح  سوي به  پس»  است  و مانع  : پرده نبینند. حجاب  عبادت

  آن  او حامل  که  وحیي  وسیله  به  نامید زیرا دین  او را روح  تعالي  . حق است  جبرئیل

:  یعني «شد  نمايان بر او  اندام  درست  بشري  صورت به  پس»شود  مي  زنده  است

  که  طوری شد به  نمایان  علیهاالسالم  مریم  عیار در دیده  تمام  انساني  شكل  به  جبرئیل

قصد   وی  به  او نسبت  هک  پنداشت  مریم  پس  نداشت  کم  چیزی  هیچ  آدم بني  از اوصاف

 : جهت  همین  دارد به  بدی

 

 ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  
 : اگر از یعني « ، اگر پرهيزگار باشي برم مي  پناه  رحمان  خداي  از تو به  : من گفت»

  گاه ردهپ لذا از  برم مي  پناه خدا  از تو به  و پرهیزگارند، من  خداترس  که  باشي  کساني

  مریم  که  است  . نقل نكن  ستم  من  ، به گویند: اگر مؤمني  که شو. چنان  بیرون  من

  و چون آمد مي  اش خاله  خانه  به  گاهش شد، از پرده مي  حیض  که  هنگامي  علیهاالسالم

 . گشت بازمي  خویش  گاه پرده  شد به مي  پاك
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 گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
  نیست  : چنان یعني « پرودگار توام  فرستاده  من  كه  نيست  جز اين»  جبرئیل « تگف»

  به  پروردگاری  همان  از جانب  من  بلكه  باشم  داشته  تو قصد بدی  به  نسبت  من  که

  آنان از  انتظار بدی  که  نیستم  و از کساني  بردی  او پناه  به  که  ام شده  فرستاده  سویت

  که  گناهان از  : پاکیزه زکي « ببخشم  پاكيزه  تو پسري  به  كه اين  براي»:  ام ود و آمدهر مي

 کند. رشد مي  و پاکدامني  بر پاکي

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  
 من  به  بشري  هيچ  كه باشد، با آن  پسري  برايم  چگونه»  علیهاالسالم  مریم « گفت»

 هرگز  و من»  است  نكرده  نزدیكي  من  به  شوهری  : هیچ یعني « است  هنرسانيد  دست 

  زناکاری  : زن آید. بغي دنیا مي  به  شیوه دو  از این  ا با یكيو فرزند عادت « ام زناكار نبوده

 خواند. از خود فرامي  خواهي کام  به  را در برابر پول  مردان  که  است

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ 
کند   تو عنایت  به  پدر، پسری بي  که « است  چنين  حق  فرمان»  جبرئیل « گفت»

را  و تا او»ندارد   دشواریي  و هیچ « است  آسان  بر من  اين  كه  پروردگار تو فرموده»

و   پدر، آیه  را بدون  وی  شرا، یا آفرین  طفل  : تا آن یعني « قرار دهيم  اي نشانه  مردم  براي

  جانب از  رحمتي و»برند   ما پي  قدرت  کمال  به  با آن  که  قرار دهیم  مردم  برای  ای نشانه

رسد  مي  مردم  به او  از جانب  که  و خیر بسیاری  هدایت  سبب  ، به قرار دهیم«  خويش

  خدای  که « است مقدر شده  كاري  و اين»  است  رحمتي  امتش  برای  زیرا هر پیامبری

  پس  شده  ثبت  وی  قدیم  ازلي  و در علم  را نوشته  آن  ، قلم را مقدر کرده  آن  عزوجل

  این  به  که  ناگزیری ! مریم  : تو ای عنيندارد. ی  برگشتي  و هیچ  است  یافتني  ا انجامقطع

و آزار   مفتریان  ز افترایا  آن  دنبال به  که  و بر آنچه  خویش  برای  الهي  انتخاب

 . خواهد آمد، صبر کني  پیش  آزاردهندگان
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 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
دمید   علیهاالسالم  مریم  پیراهن  در چاك  : جبرئیل یعني «او باردار شد  به  مريم  پس»

  هو ب»باردار شد   عیسي  او به  گاه رسید آن  علیهاالسالم  مریم  شكم  به  و اثر دمیدنش

در   مریم» گوید: مي  عباس ابن « گرفت  كناره  دور از مردم  جايي به  حمل  آن  سبب

 ». گرفت  ، کناره است  فاصله  راه  چهار مایل و ایلیا  آن  میان  که  لحم بیت  وادی  انتهای

 

 ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

  مریم  : درد زایمان یعني «كشانيد  خرمايي  درخت  نهت  سوي او را به  درد زايمان  پس»

  در طلب او  گردانید، گویي  خشكي  خرمای  درخت  تنه  به  بردن  را ناچار و ناگزیر از پناه

درد   شدت  هنگام باردار در  زن  که درآویزد چنان  آن  و به  داده  تكیه  بود تا بر آن  چیزی

  و حالت  درد زایمان : زند. مخاض مي  آویزد و چنگ يدرم  هر چیز ممكني  به  زایمان

  مریم « بودم  مرده  از اين  پيش  كاش  اي»  علیهاالسالم  مریم « گفت»  است  والدت

  آیه  شوند. این  بدگمان  و دینش  در عفت  وی  به  ترسید که  کرد زیرا از آن  مرگ  آرزوی

نوزاد،   با این  که  دانست  مریم زیرا  است  فتنه  در هنگام  مرگ  آرزوی  بر جایز بودن  دلیل

: چیز  نسي « بودم  شده  فراموش  باره يك»  کاش  ای «و»شود  مبتال مي  مردم  فتنه  به

  تألمي  هیچ  آن  شود زیرا از فقدان  تا فراموش  است  این  آن  از شأن  که  است  ارزشي بي

  ا بهعادت  مردم  که  آن  و امثال  کهنه  کفش ، یسمان، ر میخ  کردن  دهد، مانند گم نمي  دست

 دهند. نمي  ارزشي  آنها هیچ

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
  علیهاالسالم  مریم  سخن  این  جبرئیل  : چون یعني «او ندا داد  او را از زيرپاي  پس»

  در زیر آن یا  تل  ر آندر زی  ندا داد زیرا جبرئیل  وی  را شنید، او را از فرودست

  كه»ندا داد؛   را چنین  بود و مادرش  خود عیسي  : منادی قولي خرما بود. به  درخت

:  سری « است  پديد آورده  آبي  تو جوي  از زيرپاي  پروردگارت  گمان مخور، بي  اندوه

تا از  کرد  جاری  برایش  مریم  از فرودست  عزوجل  خدای  که  است  کوچكي  آب  جوی
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و   بزرگ  مردان  زیرا به  است  در اینجا عیسي  : مراد از سری قولي بیاشامد. به  آن

 گویند. مي  ، سری باعظمت

 

 ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
را   خرما را بگیر وآن  درخت  : تنه یعني « بجنبان  خويش  سوي خرما را به  درخت  و تنه»

  خرمای : جني  رطب «ريزاند مي  از درخت  اي تازه  يبر تو خرما»  خود بتكان  سوی به

  ریزاند. عمروبن مي  پاکیزه  تازه  : بر تو رطب باشد. یعني  چیدن  آماده  که  است  ای تازه

در ».  نیست  بهتر از رطب  ( چیزی )زایمان  نفاس  در حال  زنان  برای» گوید: مي  میمون

  عمه» فرمودند:  که  است  آمده صخدا  لاز رسو  علي  روایت  به  شریف  حدیث

  شد که  آفریده  گلي  همان خرما از  بدارید زیرا درخت  خرما را گرامي  خود درخت

 ».شد...  آفریده  از آن  آدم

  تعالي  حق  و کار از سوی  کسب  بي  عیسي  از والدت  )علیهاالسالم( قبل  مریم ! آری

 بود اما  برایش  مخصوص  و تجلیلي  گرامیداشت  و این 1شد مي  داده  بهشتي  پاك روزی 

  این  خرما شد. علما در توجیه  درخت  تكاندن  دنیا آورد، مأمور به را به  عیسي  چون

از  بود اما بعد  حق  عبادت  تماما مشغول  عیسي  از والدت  قبل  اند: مریم امر گفته

  وتالش  کسب  به  جهت  شد، از این  نیز مشغول  عیسي  دوستي  به  وی  ، دل والدت

 . مأمور گشت  روزی  آوردن  دست به  در جهت

  ولي  است  حتمي  رزق  آمدن  : هرچند فراهم که اند بر این کرده  استدالل  آیه  علما با این

و کار،   کسب زیرا  است  ساخته  وابسته  خود انسان  و تالش  سعي  را به  آن خداوند

  تضاد و تعارض در  با توکل  سنت  باشد و این مي  در بندگانش  متعالخداوند   سنت

 . است  اسباب  به  بعد از توسل  زیرا توکل  نیست

 

 

                                                 
 ».15 عمران/ آل»  ید بهکن  نگاه 1
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ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 ٿ  ٿ   
:  نيیع «دار آسوده  و ديده  بخور و بياشام»گوارا   آب  و از این  رطب  از این « پس»

  از آدميان  كسي اگر  پس»  را از خود بران  و اندوه  بدار و غم  و مطمئن  را آرام  روانت

در   روزه مراد از « ام نذر كرده  روزه  رحمان  خداي  براي  من  ، بگو: هرآينه را ديدي

  مرادش « گفت  نخواهم  سخن  انساني  و امروز هرگز با هيچ»  است  سكوت  اینجا؛ روزه

  . به نخواهد گفت  از آنها سخن  یک  آنها، با هیچ  خبر به  این  بعد از دادن  بود که  نای

  فهم  مفید و قابل  اشاره با  نداد بلكه  آنان  به  خبر را نیز با تلفظ کلمات  او این  : حتي قولي

  پیشین  های در دیانت  سكوت  روزه  که  شویم فهماند. یادآور مي  آنان  امر را به  این

  از زشتگویي  کردن  ، سكوت اسالم  ندارد و سنت  مشروعیت  در اسالم  بود ولي  مشروع

 . است

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
  ای دورافتاده  جای  از آن «خود آورد  قوم  پيش»را   : عیسي یعني «او را  مريم  پس»

  چون  پس «بود  گرفته  او را در آغوش  هك درحالي»بود   کنار کشیده  خود را در آن  که

  اشمئزاز از مشاهده انكار و ابراز  در حال «گفتند»دیدند ؛   وی  را در آغوش  آنها طفلي

فریا: « را  زشت  چيزي» شدی   : مرتكب یعني « آوردي  راستي  به ! مريم  اي»:  حالت  این

 . ای دنیا آورده پدر به  را بي  را زیرا فرزندی  و نادری  و ناپسند و عجیب  کار زشت

 

 چ  چ  چ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
 زیرا در  نیست علیماالسالم  برادر موسي  ، هارون هارون  مراد از این « خواهر هارون  اي»

  زمان  در آن  بود که  مرد نیكوکاری  هارون  این  بود بلكه  فاصله  دو هزار سال  آن  میان

  و عبادت  ما او را در صالح  که  کسي  : ای است  این  دیگر؛ معني  قولي رد. بهک مي  زندگي

  چنین  مرتكب  ، آخر چگونه پنداشتیم مي علیماالسالم   برادر موسي  و زهد مانند هارون
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برادر   هارون  به  و عبادت  را در صالح  علیهاالسالم  مریم  : آنان ؟ یعني گردیدی  عملي

 کردند.  تشبیه سالمعلیماال  موسي

مرا  صخدا  رسول» : گفت  که  است  آمده  شعبه بن مغیره  روایت  به  شریف  در حدیث

  گفتند: بنگر که  من  به [بودند نصاری  که]  نجران  فرستادند، مردم  نجران  مردم  سوی به

ز ا  قبل  سال  سالیان  موسي  که درحالي ﴾ڦ  ڄ﴿خوانید:  خود مي  شما در قرآن

را با   سخنشان  ، این بازگشتم  چون  گوید: پس مي راوی  کرد؟! مي  زندگي  عیسي

  زمان  در آن  مردم  که  نگفتي  آنان  فرمودند: آیا به ، گذاشتم  در میان صاخد  رسول

و   شیوه  کردند، یعني مي  نامگذاری  پیشین  وصالحان  پیامبران  نام  خود را به  فرزندان

نبود و   مرد بدي  پدرت»!  خواهر هارون  گفتند: ای ! آری». بود؟...  ینچن  عادتشان

و   صالح  به  که  هستي  و پرهیزگاری  پاك  بیت  از اهل : تو یعني «ز زناكار نبودني  مادرت

 ؟. گردیدی  کار بدی  چنین  مرتكب  چگونه  معروفند پس  عبادت

 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک       ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڍ  ڍ  ڌ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ 

 ک  ک  
 اکتفا کرد و  اشاره  او فقط به «كرد  اشاره»  عیسي «خود  طفل  سوي به  مريم»

 نذر  سكوت  روزه  عزوجل  خدای  دستور نداد زیرا برای  گفتن  سخن  را به  عیسي

 سخن  است  كودكي  و در حال  در گهواره  كه  با كسي  گفتند: چگونه»بود   کرده

 : ظهور پیوست  به  بزرگي  معجزه  در اینجا بود که «؟ ييمبگو 

  نطق  آن  به  عیسي  که  سخني  اولین  پس « خداوندم  بنده  من»  عیسي « گفت»

  که  در آنچه  آنان  کند که  اعالم  نصاری  بود تا به  خداوند بزرگ  عبودیت  به  کرد، اعتراف

:  یعني « داده  كتاب  من  به»د داد، گمراهند خواهن  نسبت  وی  به  ا از ربوبیتبعد

  است  انجیل  . وکتابش باشم  کتاب  دارای  پیامبری  که  مقدر کرده  برایم  در ازل خداوند

.  است  کرده  حكم  برایم  کتاب  دادن  و به  نبوتم  : به یعني « است  و مرا پيامبر ساخته»

  نازل  کتاب  بر وی  و نه پیامبر بود  نه  دکيکو  حال  در این  عیسي  که  است  گفتني

 بود.  حتمي  آینده در  وقوعش  داد که خبر مي  ای او از امر یقیني  بود بلكه  شده
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 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  برای  رسان ، بسیار نفع : بابرکت مبارك « است  ساخته  مرا مبارك  باشم  و هر جا كه»

  دوام  مدت : در یعني « باشم  زنده  كه  و مادام»  است  وزگار خیر و فضیلتو آم  بندگان

مراد  « و زكات نماز  به»  است  : مرا امر کرده یعني « است  كرده  مرا سفارش»؛  زندگانیم

 . است  نفس  ، یا پاکسازی مال  : زکات از زکات

 

 ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
 الیزال  قدرت  به  عیسي  گونه بدین « اختهنيكوكار س  مادرم  و مرا در حق»

  نگردانيده  و مرا جبار شقي»  است  نداشته  پدری  که  دانست  کودکي  در حال خداوند 

. یا  است در برابر پروردگار  نافرمان  : بدبخت زورگو و شقي  جبار: گردنكش « است

 . مادر است  شده  و نفرین  نا امید، یا عاق  معني  : به شقي

،  گردنكش  که یابید  مگر این پدر و مادر نمي  را عاق  کسي  اند: هیچ گفته  از سلف  برخي

 باشد. مي  و بدبخت  تعالي  حق  نافرمان

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
  زنده  كه  و روزي  ميرم مي  كه  و روزي  شدم  زاده  كه  ، روزي بر من  و سالم»

بود زیرا   مقدر شده  سالمتي  متولد شدم  که  در روزی  : بر من یعني « شوم مي  برانگيخته

  نیز سالمتي  مرگم  در هنگام  نرسانید و بر من  آسیبي  هیچ  من  به  وقت  در آن  شیطان

 ناطق  و صدق  حق  سازد و مرا به نمي  مرا گمراه  هنگام  در آن  تعالي  زیرا حق  مقدراست

 روز از  زیرا در آن  است  نیز سالمتي  مجددم  برانگیختن  هنگام در  گرداند و بر من مي 

 . هستم  محشر در امان  و هراس  هول

کرد.   اعالم  مادرش  را در آغوش  آن  عیسي  بود که  موضوع  مجموعا نه  این  پس

قدر   عقیده  به  بر معتقدان  آیات  این  است  قدر سخت چه» گوید: مي  انس بن مالک

  شده  حكم  و آینده  در گذشته  وی  در باره  که  اموری  از همه  ( زیرا عیسي یه)قدر

 ».! است  خویش  افعال  خالق  گویند: بنده مي  قدریه  که خبر داد، درحالي  است
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ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  

  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ 
آخر؛   به تا ... خدایم  بنده  : من شد و گفت  توصیف  یادشده  اوصاف  به  که  کسي « اين»

پندارند ـ  مي  نصاری  که  خدا، یا فرزند خدا چنان  نه « است  پسر مريم  عيسي»همانا 

  : این یعني «كنند مي  اختالف  در آن  آنان  كه  و درستي  راست  سخن  همان» هللالعیاذ با

  علیهماالسالم  پسرمریم  عیسي  حقیقت  درباره  و درست  راست  سخن  ، همان نسخ

  عیسي  به  که این  گویند؛ ازجمله مي  باره  در این  و مغضوبان  گمراهان  که  آنچه  ، نه است

  فرزندي  را نسزد كه خدا»:  که حالي دهند، در را مي  سبحان  خدای  فرزندی  نسبت

  است  منزه»فرزند باشد   صاحب  تعالي  حق  که  و سزاوار نیست  رست: د یعني «برگيرد

كند،   را اراده  كاري  چون»  نادرست  نسبت  و از این  سخن  از این  است  و مقدس «او

 «شود موجود مي  درنگ بي  گويد: موجود شو پس مي  آن  به  كه  نيست  جز اين

  موجود شد. پس  درنگ بي  و او هم»  ش: موجود با کن» : گفت  عیسي  به  که چنان

  دارای  رود که مي  وی  درباره  توهم  این  ، چگونه است  شأني  چنین این  دارای  که  کسي

از   تعالي  حق  که  است  نیازمندی و  نقص  های فرزند از نشانه  باشد؟ زیرا داشتن  فرزندی

 . مبراست  آن

 

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
 و پروردگار شماست  پروردگار من  كه  خداست  در حقيقت»  : عیسي گفت «و»

او   که  حقیقت  این  شما درباره  به  : آنچه یعني « راست  راه  است  او را بپرستيد، اين  پس 

  کجي  هیچ  که  است  راستي  همانا راه  ، گفتم و پروردگار شماست  پروردگار من

 شود. نمي  ، هرگز گمراه راه  این  وندهو ر  نیست  در آن  وانحرافي
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 جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ      ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی
  کتاب  اهل  یا مجموعه  نصاری  های : فرقه یعني «كردند  اختالف  از ميانشان  اما احزاب»

  همچنین  گفتند: او ساحر است  پرداختند لذا یهودیان  اختالف  به  در امر عیسي

  مریم  نزدیكان از  نجار مرد عابد و زاهدی  . یوسف نجار است  او پسر یوسفگفتند: 

نیز   . نصاری داشت  اشتغال  المقدس بیت  خدمت  به  با وی  همراه  بود که  علیهاالسالم

گفتند: او پسر   نسطوریه  شدند؛ فرقه  تقسیم  مختلفي  های فرقه  به  عیسي  درباره

  پس» هللـ العیاذ با  خداست  سه  گفتند: او سومین  ملكانیه  و فرقهـ  هللـ العیاذبا  خداست

  به  و عقاب  از حساب  در آن  که  و آنچه « بزرگ  از حضور در روزي  بر كافران  واي

 . است  روز، روز قیامت  این  که افتد! مي  جریان

از   یكي را در  نصاری  های فرقه  قسطنطین» گوید: مي  تاریخ  از علمای  نقل  کثیر به ابن

  به  عظیم  اجتماع  در آن  هایشان گرد آورد و شمار اسقف  مشهورشان  گانه سه  مجامع

کرد، آنها   نظرخواهي  عیسي  درباره  از آنان  رسید، سپس  دوهزاروصدوهفتاد تن

  تيبسیار متفاو  های و آرا و اندیشه  آورده  در میان  و فاحش  جدی  او اختالفي  درباره

  بودند پس  متفق  قول  بر یک  همه  که  از آنان  تن  ابراز کردند مگر سیصد و هشت

  گرایش  تن  سیصد وهشت  آن  نیز بود به  ، فیلسوف پادشاهي  عالوه  خود به  که  قسطنطین

  آنها برایش  سپس را طرد کرد.  برگزید و دیگران  نصاری  پیشوایي  را به  و آنان  یافت

را بنا   بسیاری  های ساختند و پرداختند وبدعت  هایي و برنامه  قوانین  کرده  وضعکتابها 

و   شام  سرزمین  شامل  که  خویش  کردند و او در مملكت  را تحریف  مسیح  دین  نهاده

  کلیساها به  بنا کرد وگویند: تعداد این  بزرگي  کلیساهای  بود، برایشان  و روم  جزیره

 ».شد مي  الغهزار ب  دوازده

 

 جب  حب   خب      مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث   
  كه  روزي»  است  قوی  شان و بینایي  : چقدر شنوایي یعني «چقدر شنوا و بينا باشند»

را نافذ   شان روز بینایي  در آن  متعال  و جزا زیرا خدای  حساب  برای «آيند ما مي  سوي به

قرار   آن  جایگاه و  را در غیر محل  و پرستش  نیایش  که « ستمگران  اين  ولي»گرداند  مي



9782 

، کر  حق  یافتن و از «دارند آشكار قرار  در گمراهي»: در دنیا  یعني «امروز»اند  داده

 ! قرار دارند اما هیهات  درستي  و رسم  پندارند بر راه مي  که باشند درحالي و کور مي  والل

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ 
 و  افسوس  در آن  همگان  که  : از روزی یعني « ده  بيم  را از روز حسرت  و آنان»

  ندادن  انجام بر  و نیكوکاران  خویش  و گناهان  بر بدکاری  خورند؛ بدکاران مي  حسرت

از  وندخدا که  گاه  : آن یعني «شود  رسانيده  انجام  كار به  كه  گاه آن»خیر بیشتر   اعمال

  به  بهشت  اهل شود و  پیچیده  درهم  اعمال  های کارنامه  گشته  فارغ  و داوری  حساب

: آنها  یعني «غفلتند آنها در  كه آن  و حال»درآیند   دوزخ  به  دوزخ  و اهل  بهشت

  در آخرت  که  عذابي و از  بوده  فریفته  دنیوی  و اسباب  عالیق  در دنیا به  اکنون هم

کردند،  مي  و اندیشه دانستند اگر مي  که ، غافلند در حالي شده  ساخته  آماده  یشانبرا

  دیگر و در راستای  ای گونه به  شان و تالش  و کوشش  و وضع  در دنیا حال  گمان بي

  و هیچ  است  رفته خداوند  ازلي  در علم  و این «آورند نمي  ايمان  و آنان»بود   دیگری

  آمده ص اکرم از رسول   سعیدخدری ابي  روایت  به  د. در حدیث شریفندار  برگشتي

ـ   درآیند، مرگ  دوزخ  به  دوزخ  و اهل  بهشت  به  بهشت  اهل  چون» فرمودند:  که  است

  ساخته  متوقف  و دوزخ  بهشت  شود و در میان مي  ـ آورده  است  ابلق  قوچي  گویي  که

  شناسید؟ ایشان را مي  آیا این ! بهشت  اهل  شود: ای مي  ندا درداده  گاه شود آن مي

  ندا درداده  . سپس است  مرگ  ! این گویند: آری نگرند و مي مي را بلند کرده   گردنهایشان

نگرند  مي  را بلند کرده  گردنهایشان  شناسید؟ آنان را مي  ! آیا این دوزخ اهل   شود: ای مي

کنند و بعد   را ذبح  آن  شود که مي  دستور داده  گاه . آن است  مرگ  ! این گویند: آری و مي

در کار   و مرگي  است  جاوادنگي ! بهشت  اهل  شود: ای مي  ندا در داده  چنین  آن  ذبح از

 صخدا  رسول . سپس در کار نیست  و مرگي  است  ! جاوادنگي دوزخ  اهل  . و ای نیست
  دنیا در غفلت  اما اهل فرمودند:  کرده  اشاره  خویش  تا دسرا خواندند و بعدا ب  آیه  این

  چنان  بهشت  اهل  پس» : است شده  اضافه مسعود از ابن  در روایتي». برند سر مي دنیا به

  دوزخ  باشد، آنها باید بمیرند و اهل  مردني  از فرط شادی  اگر کسي  شوند که شاد مي
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  بمیرد، باید همانان  و نوحه  از گریه  اگر کسي  کهآیند  در مي  و ولوله  گریه  به  چنان

 ».باشند

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 زمین  لذا از اهل « بريم مي  ميراث  به  است  آن  بر روي  را با هر كه  زمين  كه  ماييم»

  سایلو و  و کاالها و اسباب  از منازل  مردگان  را که  ماند تا آنچه نمي  باقي  در آن  کسي 

در روز  : یعني «شوند مي  ما بازگردانيده  سوي و به»ببرد   میراث  اند، به جا گذاشته به

 . دهیم مي  سزا یا پاداش  را در برابر عملش  هر یک  پس  قیامت

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  
  در این  مردم  ایبر  : از اخبارش یعني «را  ، ابراهيم در كتاب» !صمحمد  ای « و ياد كن»

او   و جایگاه  شأن  برتری  به  همگي  و اعراب  است  ر اعرابزیرا او پد  بخوان  سوره

 کنند که  امر تأمل  آیند و در این  هوش به  یادآوری  این  معترفند تا آنها در نتیجه

 «بود و پيامبر  او صديق  گمان بي»  شرك  از اهل  توحید بود نه  پیرو آیین  ابراهیم 

کند:  مي  نقل  بود. سیوطي هللا  آیات  به  قوی  تصدیقي  : بسیار راستگو، یا اهل صدیق

او و   میان و  دو هزار سال  او و آدم  کرد، میان  زندگي  ( سال157)  ابراهیم

 . گرفت بر و و بار  برگ و  از او شاخ ‡نبیاا  بود و درخت  فاصله  هزار سال  نوح

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
»  انعام»  در سوره  که آزر بود چنان  پدر ابراهیم « گفت  پدرش  به»  ابراهیم « چون»

و »تو را   دعا و استغاثه «شنود نمي  را كه  چرا چيزي ! پدرجان»  ( گذشت51)  آیه

را  و از تو چيزي »  دهي مي  نجاما  برایش  و نیایش  تو از عبادت  را که  آنچه «بيند نمي

کند  مي  را از تو دفع  زیاني  د و نهکن مي  تو جلب  را برای  منفعتي  نه  پس «كند نمي  دفع

 پرستید. مي آزر آنها را  بودند که  کور و کر، بتاني  ارزش چیز بي  این «؟ كني مي  عبادت»
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 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
  به»با امید وآرزو   آمیز، آمیخته  مهرانگیز و لطف  با لحني  است  تعبیری  این «! جانپدر»

  به  ابراهیم « است  تو را نيامده  كه  آمده  دست به  چيزي  از علم  من  به  كه  راستي

  او رسیده  به  از علم  ای بهره  وحي  وسیله  به  سبحان  خدای  از جانب  فهماند که  پدرش

و از   پیدا کرده  دسترسي  حقایق  به  الهي  فیض  ، او در اثر این بنابراین  نرسیده  وی  به  که

  گردد. هم  راهنمون  حقیقت  راه  را به  گمراهان  که  برخوردار است  و توانایي  موهبت  این

  اننده، رس و درست « راست  راهي  را به تا تو  كن  پيروي  از من  پس»:  گفت  روی از این

 «. نمايم  هدايت»  ای وناخوشي  آفت  از هرگونه  دهنده و نجات  مطلوب  به

 

 ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  
  اطاعت اثر  بتان  زیرا عبادت  نكن  : از او اطاعت یعني » نكن  را عبادت  شيطان ! پدرجان»

در   الهي  او فرمان  که چرا « است  رحمان  عصيانگر خداي  شيطان  هرآينه»  است  شیطان

  ها از وی نعمت  که  است  سزاوار آن  و عاصي  را فرو گذاشت  آدم  برای  کردن  سجده

و   سراسر خسران  وادی در این  ! پدرجان  آورند پس  روی  ها بر وی و نقمت  شده  سلب

 فرو نرو.  زیان

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
تو برسد و تو   به  عذابي  رحمان  خداي  از جانب  كه  ترسم مي  از آن  من ! پدرجان»

در افتي   در عذاب  ، با وی وی  و یاری  و دوستي  مواالت  سبب  و به « باشي  شيطان ولي 

 . گردی  وی  و همدم  قرین  و در دوزخ 

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
:  یعني « روگرداني من   آيا تو از خدايان ! ابراهيم  اي»بار   سرزنش  آزر با لحني « گفت»

تو را   البته  اگر بازنايستي»؟  گرداني مي  غیر آنها روی  سوی به  بتان  این  آیا از پرستش
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  است  این»  رجم» : معنای  قولي کرد. به  : تو را سنگسار خواهم یعني «كرد  خواهم  رجم

دراز   : مدتي یعني «شو دور  دراز از من  وزگاريو برو ر»داد   خواهم  تو را دشنام  که

 . خشمگینم بر تو  جدا شو زیرا من  و از من  کن  من  صحبت  ترك

 

 ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   
  که  بدان تو باد و  تقدیم  ام و متارکه  : درود تودیع یعني «بر تو  سالم»  ابراهیم « گفت»

  نه  است  تودیع  ، سالم سالم  این  رسد. پس نمي  تو آزاری  به  از من  پدری  حرمت  پاس  به

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ :  است  آیه  این  و از مصادیق  داشت و گرامي  تحیت  سالم

». 61 فرقان/( »! سالم گویند: سازند مي  را مخاطب  ، آنان جاهالن  و چون): ژٴۇ  

پر مهر   من بر  را او هموارهزي  خواهم مي  تو آمرزش  براي  از پروردگارم  زودي به»

  رسان و پرمهر ونیكي  بسیار پرلطف  بر من  همواره  حفیا: پروردگار متعال « است  بوده

  بود که  گونه  بدین . است  کرده  را اجابت  ، دعایم ام او را خوانده  که  و هرگاه  است  بوده

کند تا  مي  مغفرت  طلب  سبحان  از خدای  برایش  اد کهد  وعده  پدرش  به  ابراهیم

  را به  و مالیمت  نرمخویي بتواند  امید که  نماید و بدین  را جلب  وی  الفت  وسیله بدین

  وعده  این  بزداید. البته  وی  را از جان  و سنگدلي  و سختي  برگردانده  وی  طبع

 میرد. کفر مي او بر  امر بود که  این  به  وی  از علم  قبل  پدرش  به  ابراهیم

 

 ۇئ  ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ې  ى ې ې  ې ۉ
مرا   نصیحت  : هرگاه یعني « گيرم مي  خوانيد، كناره غير از خدا مي  و از شما و از آنچه»

 شما  خود از میان  با دین  اینک  نكرد پس  تأثیری  در شما هیچ  نپذیرفتید و دعوتم

 « خوانم را مي  و پروردگارم»  گزینم مي  شما دوری  باطل  عبودانو از م  کرده  هجرت

: نا امید  یعني « نباشم  شقي  پروردگارم  در خواندن  كه  است  اميد آن»  یگانگي به

 از  : مراد ابراهیم قولي  . به و نا امید نباشم  و بدبخت  . یا عاصي نباشم  خالي ودست

  دوران ببخشد تا در  ای فرزند و خانواده  وی  به  عزوجل  خدای  بود که  این  دعایش  این
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خود   تنهایي  بگیرد و در وحشت  انس  خود با آنان  و غربت  گیری و گوشه  عزلت

 یابد.  آرامش  آنان  وسیله به

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  جئ  حئ   
 : چون یعني « گرفت  تيدند، كنارهپرس بجز خدا مي  از آنها و از آنچه  چون  پس»

 سرزمین  سوی به خدا  کرد و در راه  را ترك  و وطنش  سرزمین  ابراهیم 

او   به»کرد   قادر بود ـ هجرت  دینش  بر آشكار ساختن  که  جایي  ـ یعني  المقدس بیت 

  که  نيونزدیكا  کسان  عوض  به « را عطا كرديم»  اش نوه»  و يعقوب»  فرزندش « اسحاق

آنها را پیامبر  از  : هر یک یعني « را پيامبر گردانيديم  و همه»بود   کرده  او ترکشان

  فرزند وی کرد که   ازدواج  با ساره  بعد از هجرت  ابراهیم ! . آری گردانیدیم

از   اسماعیل فرزندش   ، نخستین از تولد اسحاق  دنیا آمد و قبل از او به  اسحاق

شهر   که»  حبرون»عمر کرد و در   ( سال182)  بود، اسحاق  متولد شده هاجر  کنیزش

  نامش  که  فرزند اسحاق  شد و یعقوب  دفن»  مكفیله» در غار ، امروز است»  الخلیل»

»  آرام  فدان» در»  راحیل و  لیئه»  نامهای  به»  البان»  اش بود با دو دختر دایي  اسرائیل

  وی  کرد و فرزندان  ازدواج» بلها زلفا و» : با دو کنیزشان  ز آنانبعد ا  کرد، سپس  ازدواج

  وی  زنان  دنیا آمدند، از همین  به»  آرام»و در  المولد بوده فلسطیني»  بنیامین» جز  همه  که

 هستند.

 

 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
  فرزندان ، ، ثروت ، کتاب : نبوت مراد از آن  که « بخشيديم  آنان  به  خويش  و از رحمت»

 « داديم قرار  برايشان  بزرگ  نهايت  صدقي  و لسان»  است  از مظاهر رحمت  و غیر این

و   نام  که طوری به ، است  بندگان  نیكو بر زبان  و ثنای  : ذکر خیر و ستایش صدق  لسان

: ما  که این  جمله  از آن ؛باشد فراگیر و منتشر مي  ادیان  اهل  تمام  آنها در میان  نیک  آوازه

 . فرستیم درود مي در نماز دعا و  وی  و آل  ابراهیم  برای صمحمد  امت
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 ىث  يث  حج  مج  جح     حت      خت  مت  ىتيت  جث  مث
زیرا فقط تو  «را  موسي»  قرآن  : در این یعني « در كتاب» !صمحمد  ای « و ياد كن»

  الهي  سنت  در راستای  رسالت  به  فرستادنت  لكهب  ای شده  برانگیخته  رسالت  به  که  ينیست

  سوره  در این  داستان  چهارمین  باشد. این مي  بندگانش  سوی  به ‡پیامبران  در فرستادن

و او را از ریا   رابرگزیده  : ما موسي یعني« بود  شده  كرده  او خالص  هرآينه».  است

  موسي «بود  نبي  رسولي و»  ساختیم  و خالص  دیگر پاك  پلیدیهای  و همه  و شرك

  بود زیرا شریعت  بود و نبي  فرستاده  بندگانش  سوی او را به بود زیرا خداوند  رسول

  همراه  به  الهي  با خود کتابي  که  است  کسي  . رسول آموخت مي  آنان  را به  عزوجل  خدای

  مستقلي  او کتاب  رساند، هر چند به مي  دممر  را به  الهي  پیام  که  است  کسي  دارد اما نبي

 باشد.  نشده  داده

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  
طور   کوه  راست  از جانب  : با موسي یعني « او را ندا داديم  طور ايمن  و از جانب»

  مصر و مدین  در میان  است  . طور کوهي گفتیم  سخن  وی  راست  و از جانب

در   درختي  را از میان  الهي  آمد، کالم مصر مي  سوی  به  از مدین  موسي  که يوهنگام

؛ با  ساختیم  خود نزدیک  : او را به یعني«  او را رازگويان  ساختيم  و نزديك»طور شنید 

ما را   رازگویي و او  راز گفتیم  وی با  که در حالي  وی  و جایگاه  منزلت  ساختن  نزدیک

 شنید.

 

 ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  
 او  به  را پيامبر ساخته  هارون  برادرش»خود   : از نعمت یعني «خود  و از رحمت»

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  ژ کرد:   درخواست  از ما چنین  موسي  که  گاه آن«  بخشيديم

او   را به  شتمرا، پ  برادرم  ؛ هارون قرار ده  از کسانم  دستیاری  من  : )و برای  ژ ...وئ   ۇئ
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از   سال چهار  هارون». 11ـ  19/   طه( » گردان  کارم  و او را شریک  استوار کن

 بزرگتر بود.  موسي

 

 ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
وي   را، هرآينه  اسماعيل»  : در قرآن یعني « در كتاب» !صمحمد  ای « و ياد كن»

 توصیف  بودن  وعده  راست  را به  فقط اسماعیل  سبحان  خدای «بود  وعده راست 

 در وعده  صداقت  به  بودند زیرا اسماعیل  چنین ‡نبیاا  تمام  که کرد، درحالي 

 پدرش  او به  که  بس  همین  وعد وی  کوشا بود. در صدق  امر سخت  مشهور و در این 

  که وفا کرد چنان  هم  وعده  این  ر کند و بهصب  خویش  و سر بریدن  داد تا بر ذبح  وعده 

 آید. مي»121 صافات/»  در سوره

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
  در اینجا: امتش  مراد از اهل  قولي به «كرد امر مي  نماز و زكات  خود را به  و اهل»

  زکات . مراد از نماز و تر است قوی  دوم  باشد و قول مي  اش و قبیله  دیگر: قوم  قولي وبه

 نزد  و همواره».  است  معروف  شرعي  دو عبادت  از همان  در اینجا، عبارت

،  پاك  نزد پروردگارش  همواره  اسماعیل  مرضیا: یعني «بود  پسنديده  پروردگارش

 بود.  و شایسته  پسندیده

 

 ڃ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  
جد   ادریس « از ادريس»  : در قرآن یعني « در كتاب» !صمحمد  ای « و ياد كن»

  دادند که  لقب  ادریس  جهت  ود، او را بدانب»  اخنوخ» وی   اسم  که  است  پدر نوح

کرد و   نازل  صحیفه سي  بر وی  تعالي  حق  که  است  شده  داد زیرا روایت مي  بسیار درس

را برید و   جامه  که  است  کسي  و اولین  نوشت خط  با قلم  که  است  کسي  او اولین

پوشید  را مي  حیوانات  بشر پوست  از وی  کرد و قبل  تن  به  شده  دوخته  و جامه  دوخت

  مقاتله  و با قابلیان  گرفت کار  را به  و ترازو و اسلحه  پیمانه  که  است  کسي  و او اولین



9787 

كردار  او راست  گمان بي»  است ‡ و نوح  دمبعد از آ  پیامبر مرسل  کرد و او اولین

  ارائه  بسیاری  تعریفات » مخلص» و»  مخلص» ،» صدیق»  علما برای «بود  پيامبري

 : جمله  اند، از آن کرده

 در احوال  که  است  کسي  و صدیق  کردار است راست  که  است  کسي  ـ صادق 1

 . است  فزونخود ا  و استقامت  و درستي  ، در راستي مختلف 

 او را  مردم  ندارد که  کند و دوست کار مي خدا  برای  که  است  کسي  ـ مخلص 1

 کنند.  ستایش

  هیچ لذا در او  ساخته  خود خالص  او را برای خداوند  که  است  کسي  ـ مخلص 1

 . است  نمانده  باقي غیر خداوند  سوی به  گرایشي

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
  چهارم  آسمان  او را به  : خداوند متعال قولي  به « بلند ارتقا داديم  قاميم  و ما او را به»

  کرده  روایت  مالک  بن  انس  شریف  از حدیث  در صحیحش  مسلم  که باال برد چنان

کردند.  گذر  چهارم  در آسمان  بر ادریس  معراج  در شب صپیامبر خدا  که  است

  شده  او داده  به  نبوت  از شرف  که  است  ای معنوی  و، ارتقایا  بردن : مراد از بلند قولي به

 بود.

 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  
و   است ‡نبیاا  اینجا. یا مراد جنس  تا به  سوره  از اول  ذکر شده  : پیامبران یعني « آنان»

كرد از   انعام  خداوند بر ايشان  بودند كه  از پيامبران  كساني»شود  مي  آنان  همه  شامل

  آدم عهد  به  که  است  در اینجا؛ ادریس  آدم  مراد از فرزندان « آدم  فرزندان

  آناز  : برخي یعني « سوار كرديم  كشتي بر  نوح  همراه  كه  و از كساني»بود   نزدیک

  ایشان و  کردیم  سوارشان  کشتي  به  با نوح  بودند که  کساني  از نسل ‡پیامبران

  پیامبران  که « ابراهيم  و از فرزندان»اند  ‡تا عهد ابراهیم  دیگر بعد از ادریس  پیامبران



9771 

و   ، زکریا، یحیي ، هارون موسي ؛ که : یعقوب یعني « اسرائيل  و از فرزندان»اند  مانده باقي

؛  اسالم  سوی به « نموديم  هدايت را  ايشان  كه و از كساني»اند  جمله  از آن ‡عیسي

  خلعت  را به  ایشان  تا بدانجا که « برگزيديم و»  تاریخ  در طول  واحد الهي  دین  این

  به  و گريان  كنان شد، سجده مي  خوانده  رحمان  آيات  برآنان  چون»؛  آراستیم  پیامبری

شنیدند،  را مي  عزوجل  خدای  آیات  چون ‡پیامبران گروه  : این یعني «افتادند مي  خاك

  کرده  ارزاني  آنان بر  که  بزرگي  های نعمت  پروردگار خود در قبال  گریستند و برای مي

،  عظام  انبیای  علما با اقتدا به  که  افتادند. باید دانست حمد و شكر فرومي سجده  بود، به

 دارند.  در اینجا اجماع  تالوت  سجده  وعیتبرمشر

بخوانید و  را  : قرآنتبکوا فتباكوا  مل  نفإوابکوا،   اتلوالقرآن» : است  آمده  شریف  در حدیث

 ».زور بگریانید  ، خود را به نگریست شما نمي  اگر چشم  بگریید پس

 

 ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
شعار  به  ، که هایشان از امت  بد و ناخلف «ماندند  جاي به  جانشيناني  ز آنانا  پس  گاه آن»

مقصر و   و اعمالشان  در افعال  بودند ولي  آراسته ‡نبیاااز   و پیروی  ایمان  و نشان

 «ساختند  نماز را تباه  كه»بود؛   جهت  همین  کردند به مي  عمل ‡نبیاا  شیوه  برخالف

  است  روشن  البته جا نیاوردند. به  مشروع  آنها نماز را بر وجه  که  است  ین: مراد ا قولي  به

از   ، یا شرطي ازفرایض  تأخیر اندازد، یا فرضي  به  آن  نماز را از وقت  هر کس  که

و   است  گردانیده  و تباه  ضایع را  آن  گمان کند، بي  را ترك  آن  از ارکان  شروط، یا رکني

کند، یا منكر   ترك  کلي  را به آن  که  است  نماز کسي  کردن در تباه  تر از وی سخت

در روز   بنده  که  یزیچ  ا اولینقطع» : است  آمده  شریف  گردد. در حدیث  آن  فرضیت

و   درست  اگر نماز وی  پس  است  وی گیرد، نماز قرار مي  مورد محاسبه  آن  درباره  قیامت

و   ناکام  بود، حقا که  فاسد و تباه  نماز وی و اگر  است  ار شدهرستگ  برابر بود، حقا که

 ...». است  زیانمند گشته

  نفسهایشان  را که  : محرماتي یعني «كردند  پيروي  از شهوات»  ناخلف  جانشینان  آن «و»

  آن  در معني  بصری و زنا را. حسن  شدند؛ مانند شرابخواری  مرتكب  داشت  تمایل  بدان
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  دکان  به  شدند؛ مانند چسبیدن سراها پایبند منفعت  کرده  آنها مساجد را تعطیل» گوید: مي

و   : شر است غي «در رو شوند رو  با غي  زودي  به  پس»»  و کشتزار و غیره  و بازرگاني

در ».  است  در جهنم  ، وادیي غي» گوید: مي  عباس . ابن است  و ناکامي  : زیان قولي به

خواهند   ، جانشیناني من  درگذشت از  سال  از شصت  پس» : است  آمده  ریفش  حدیث

  با شر و زیان  زودی  به  اینان  کنند پس مي  پیروی  و از شهوات  ساخته  نماز را تباه  آمد که

خوانند اما  را مي  قرآن  خواهند آمد که  جانشیناني  بعد از آنان  روبرو خواهند شد، سپس

و   ، منافقي خواند: مؤمني را مي  قرآن  کس  کند.و سه تجاوز نمي  شانهای از حنجره

و   کافر است  قرآن  به  دارد، منافق  ایمان  قرآن  به  مؤمن» گوید: از علما مي  یكي».  فاجری

  عبدالرحمن از ابي  است  شده  روایت  چنین». خورد مي  نان  قرآن  وسیله  فاجر به

 .:مقری

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
 و عمل  آورده  و ايمان  كرده  توبه  كه  آنان»شوند  روبرو نمي  شر و زیان  به «مگر»

  پیروی نمازها و  ساختن براثر تباه  که  کردند از تقصیراتي  : توبه یعني «دادند  انجام  صالح 

  ، به بازگشته  وی  و طاعت  عزوجل  خدای  سوی ، به و بنابراین  سر زده  از آنان  از شهوات

آيند  در مي  بهشت به  گروه  آن  پس»دادند   انجام  و صالح  شایسته  و عمل  آورده  او ایمان

شود،  نمي  کاسته  هیچ  : از پاداشهایشان یعني « نخواهد رفت  بر ايشان  ستمي  و هيچ

ال   كمن  الذنب من   التائب» : است  آمده  شریف  باشد. در حدیث  اندك  که  هرچند هم

 ».ندارد  گناهي  هیچ  که  است  کسي  همچون  کار از گناه : توبه له  ذنب

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ائ       ائ         ەئ    ەئ  وئ  
 : به یعني « است  داده  وعده  بندگانش  به  خداوند رحمان  كه  جاويداني  باغهاي  همان»

  ایمان  آنها درحالي  به  که  : بندگاني یعني « غيب  به»  کردارش  شایستهکار  توبه  بندگان 

؛ از  يشدن  وانجام « است  ا آمدنياو قطع  وعده  در حقيقت»اند  آنها را ندیده  آوردند که

 شوند. وارد مي  بدان  اهلش  که  جاوداني  بهشت  جمله  آن
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 وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  
سود   هیچ  که  است  ای و یاوه  بیهوده  لغو: سخن «شنوند نمي  لغوي  سخن  در آنجا هيچ»

نباشد   عزوجل  خدای ذکر  در آن  که  است  : لغو، هر سخني قولي دربر ندارد. به  و منفعتي

  گفتن  شنوند، یا سالم را مي دیگر بر خود یک  سالم  بهشتیان  آن  : لیكن یعني « جز سالم»

و هر  « در آنجا برقرار است  و شام  صبح  شان و روزي»شنوند  را بر خود مي  شتگانفر

و غیر   و شام  دارند ـ در صبح  عادت  بدان  که  هر وقتي  بخواهند، به  را که  ای غذا و میوه

 . است  آماده  و اندوه  رنج و بي  مهیاست  ـ نزد آنان  آن

  روشن و  طور ابد نوراني  آنجا به  بلكه  نیست  یو روز  شب  در بهشت» گویند: علما مي

  و شام  صبح  اندازه  به  از وقت  : مقداری آیه  در این  و شام  مراد از صبح  پس».  است

 . است

 

 ی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  جب  
 ميراث  بهپرهيزگار باشند،   خود كه  از بندگان  هريك  به  كه  است  بهشتي  همان  اين»

  که آن ؛ بعد از است  تقوی  اهل  شایسته  اعمال  ، میراث برین  بهشت  : این یعني « دهيم مي 

 . ایم گردانیده  حرام  را بر غیرشان  آن

 

 حب  خبمبىبيبجت  حتختمتىتيتجثمثىث  يثحج  مج  جحمح  جخ  حخ   
  به ! جبرئیل  : ای یعني « آييم فرود نمي  پروردگارت  فرمان  جز به»  فرشتگان «و ما»

این   آیه  نزول  . سبب آییم فرود نمي  تعالي  حق  و فرمان  حكم  ما بگو؛ ما جز به  رسول

شدند  مي  نگران  سخت  جبرئیل  از دیرکرد نزول صخدا  رسول  بود که 

امر   جز به  فرشتگان  خبر دهد که  ایشان  را مأمور کرد تا به  جبرئیل خداوند پس

چیز تو راباز   چه» گفتند:  جبرئیل  به صخدا  رسول  که  است  تآیند. روای فرود نمي  وی

  نازل  کریمه  آیه  این  بود که  همان» ؟ دیدار ما بیایي  به  بیشتر از اکنون  که دارد از این مي

و   جهات از « دو است  اين  ميان  سر ما و آنچه  پشت  ما و آنچه  روي  پيش  آنچه»شد. 

خود   فرشتگان ما  پس «دارد  او اختصاص  به  همه»  و آینده  گذشته  ی، یا از زمانها اماکن
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هرگز   پروردگارت و»  اندازیم ـ جلو نمي  تعالي  حق  فرمان  ـ جز به  کاری  را در هیچ

ـ   است  نكرده  تو را فراموش  تعالي  حق !صمحمد  : ای یعني « كار نيست  فراموش

و   کند زیرا غفلت نمي  را فراموش  چیزی  هرگز هیچ تأخیر افتد ـ و او  به  يهرچند وح

 . بر او جایز نیست  فراموشي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  
 و  آفریننده  تعالي  : حق یعني « دوست  آن  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين»

در  و  او را بپرست  پس»  نهاستآ  در میان  که  است  و چیزهایي  آسمانها و زمین  مالک

  پایداری  پرستش  این  و دشواریهای  تكالیف  : بر تحمل یعني « او شكيبا باش  پرستش

تا در امر   نیست  او همتا و نظیری  : برای یعني «؟ شناسي مي  او همنامي  آيا براي»  کن

» هللا»  که  او را درنامش:  است  این  معني  قولي ورزد. به  با او مشارکت  و عبادت  نیایش

  نام  آنها ـ هرگز به یا غیر  از بتان  چیز ـ اعم  هیچ  که  معني  این  ، به نیست  شریكي  است

 اند. نشده  نامگذاری» هللا»

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
  تيراس ، بميرم  آيا وقتي»  کافر است  در اینجا: انسان  مراد از انسان «گويد مي  و انسان»

استبعاد  در اینجا مفید انكار و  استفهام «؟ شده  زنده»از قبر  «شد  خواهم  آورده  بيرون

 . است

و   مغیره  بن ولید  درباره  آیه  گوید: این مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس  ابن

 شد.  نازل  یارانش

 : است  کافر منكر معاد این  انسان  آن  پاسخ

 

 ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ      
 نبوده  چيزي  كه آن  و حال  ايم ما قبال او را آفريده  آورد كه ياد نمي  به  آيا انسان»

  در این اندیشد و خود نمي  منكر رستاخیز، در آغاز آفرینش  انسان  : آیا این یعني «؟ است 
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ایجاد  و ما او را  است  بوده  وممعد  کلي  به  از آفرینش  قبل  کند که نمي  تأمل  حقیقت

  و خیلي  یافته راه  آفرینش  اعاده  امكان  به  کند، از آن  تأمل  حقایق  ؟ اگر او در این ایم کرده

و   موجود از بازآفریني  یک  آفرینش  رسد زیرا مسلما ابتدای مي  حقیقت  این  به  ساده

 . انگیزتر است  دشوارتر و شگفت  آن  اعاده

 

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

 ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  
 : یعني « سازيم محشور مي  را با شياطين  آنان  البته  سوگند كه  پروردگارت  به  پس»

اند،  ساخته  گمراهشان  که  با شیاطینشان  همراه  از قبرهایشان  آوردن  را بعد از بیرون  آنان

  ازفرط آنچه «اند  زانو در افتاده  به  كه  در حالي  سپس»  آوریم د ميمحشر گر  سوی به

را  آنها  همه»دهد؛  مي  دست  از حساب  و ترس  قیامت  موقف  از هول  آنان  به  که

بر   را كه  از آنان  كساني  اي از هر شيعه  گاه . آن گردانيم حاضر مي  جهنم  پيرامون

از   ای و طایفه  : از هر دسته یعني « كشيم مي  د، بيرونان تر بوده سركش  رحمان  خداي

و   از رهبران  عبارت  آنها را که  ترین و نافرمان  ترین و فساد، سرکش  گمراهي  طوایف

  که  است  یا گروهي  : فرقه . شیعه کشیم مي  و بیرون  کنیم شر و فسادند، جدا مي  رؤسای

 باشد.  متفق  رأی  بر یک  ، یا در اندیشه ، یا در مذهب عقیده در

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
 : یعني « سزاوارترند، داناتريم  در دوزخ  درآمدن  به  كه  كساني  ، خود به از آن  پس»

  در آتش  سوختن  به  ترند، همانان سرکش  رحمان  در برابر خدای  که  گروهي  ا همانقطع

 سزاوارترند.  هم

 

 ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ     ک  ک  گ   گگ  گ
 ! آدم  فرزندان  : ای یعني « است  آن  شونده وارد  كه مگر اين  نيست  كس  و از شما هيچ»

مرور و  معني   وارد خواهد شد. ورود: به  دوزخ  به  که مگر این  از شما نیست  یک  هیچ
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:  یعني » است حتمي   حكمي  امر بر پروردگارت  اين»  است» صراط» از پل   گذشتن

و   کرده  فیصله را  آن  سبحان  خدای  که  است  و قطعي  محتوم  ، امری عبور از دوزخ

 دهد. مي  روی  ناخواه خواه

 روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  جمله  ؛ از آن است  آمده  هم  احادیثي  باره در این

 اط واردصر  به  همگي  مردم» فرمودند:  که  است صخدا  از رسول مسعود ابن 

صراط  از  خویش  با اعمال  پس  است  دوزخ  پیرامون  ایستادنشان  شوند و ورود آنان مي

  هستند که  کساني  گذرند و از آنان مي  مانند برق  هستند که  کساني  گذرند؛ از آنان مي

د مانن  هستند که  کساني  ـ و از آنان  نیكو و تیزتک  اسبان  گذرند ـ همچون مانند باد مي

مرد   یک  دویدن مانند  هستند که  کساني  گذرند و از آنان مي  نیكو و اصیل  شتران

در   نور وی  که  است  از صراط، مردی  در گذشتن  آنان  آخرین  گذرند تا بدانجا که مي

صراط او را   گذرد که مي  از آن  باشد و درحالي مي  پاهایش  ابهام  دو انگشت  موضع

  گیرد، بر آن قرار نمي  پاها در آن که  است  لغزنده  زیر اندازد. صراط پلي  هگرداند تا ب برمي

  همراه  هستند که  صراط فرشتگاني  وجود دارد، بر دوکناره 1 مانند خار حسک  خاری

 ».درافگنند  دوزخ  ربایند تا به مي  آن  وسیله به را  و مردم  است  از آتش  قالبهایي  آنان

 

 ڻ     ڻ   ڻ  ڻ      ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں
دنیا  در  را که  : کساني یعني « دهيم مي  اند، نجات بوده  پيشه  تقوي  را كه  كساني  گاه آن»

  دوزخ  آتش  . موجبات دهیم  مي  اند نجات پرهیز و پروا کرده  دوزخ  آتش  از موجبات

بر   همگي  دممر  چون  . پس وی  و نافرماني  عزوجل  خدای  از: کفر به  است  عبارت

  وسیله اند، به کرده پروا  اند و از وی پیشه  تقوی  را که  کساني  تعالي  صراط درآیند، حق

و »دهد  مي  نجاتشان  درآتش  گذراند و از افتادن از صراط مي  صالحشان  و اعمال  ایمان

در   قوط کردهس  دوزخ  صراط به از  که « گذاريم فرو مي  زانو درافتاده  را آنجا به  ظالمان

را   از آن  شدن  بیرون  اند و توانایي افتاده  بر زانوهایشان  که مانند، درحالي مي  باقي  آن

 ندارند.

                                                 
 نامند. نیز مي»  سعدان» را  آن  که  خار در نجد است  نوعي 1
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قدر  به  است  ممكن  کبیره  گناهان  مرتكب  که  است  این  و جماعت  سنت  اهل  عقیده

 یابد. مي  نجات  از آن  طور قطع  به  شود، سپس  عذاب  در دوزخ  خویش  گناهان

 

 ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 «اند ورزيده كفر  كه  شود، كساني  خوانده  ما بر آنان  و روشن  واضح  آيات  و چون»

  به  کنند، نه مي  معارضه  گریزند و با آن ما مي  آورند، از آیات  ایمان  آن  به  که این  جای به

گويند:  اند، مي آورده  ايمان  كه  آنان  به»؛  کافران  فاسد زیرا این  با استدالل  بلكه  حجت

و کافرانند.   : مؤمنان گروه مراد از دو « بهتر است  جايگاهش  از ما دو گروه  يك  كدام

؛  و مرتبه  جاه  بهتر، از روی ؛ و مسكن  ما از نظر منزل  اند: آیا گروه گفته  آنان  گویي

  یک  کدام «و»شما   یا گروه  ؛ بیشتراست و حشم  و خدم  و یاران  از نظر پیروان بزرگتر و

  گروه  یک  و محفل  : مجتمع و نادی  ندی « مجلس  از روي  نيكوتر است»  از ما دو گروه

  استدالل  این . مراد آنها از تر است  ازشما آراسته ما  و محفل  : مجلس . یعني است

و   ، بر باطل و قدرت  و کوکبه  ناز و نعمت  همه  با این  : ما چگونه که  است  این  فاسدشان

 ؟. و حقیقت  چیزها، بر حق  همه ها و بي اندکترین و شما  داریم ناروا قرار

از   وی  و امثال  حارث نضربن  سخن  این  : گوینده است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

  ژنده  لباسهای و فقر با  را در تنگدستي صخدا  سولر  اصحاب  وقتي  بودند که  قریش

  های و با جامه  رفاه و  و آرایش  دیدند و خود را در خرمي مي  تكیده  درهم  های و خانه

 !! است  همین  و باطل  معیار حق  گفتند؛ گویي مي  آنان  را به  سخن  فاخر، این

 فرماید: مي  آنان  در پاسخ  پروردگار متعال

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ   
  اثاثي  كه»  است  و گروه  : امت قرن « كرديم  هالك  از آنان  بسيار قرنها را پيش  و چه»

؛ از شتر و گاو وگوسفند  طور مطلق  به  است  : مال اثاث «فريباتر داشتند  بهتر و ظاهري

،  ، پرده لباس ، ؛ مانند فرش ستا  خانه  ، فقط متاع : اثاث قولي  . به و غیره  تا کاال و پول

  از روی  مردم  و منظرتر بودند در پیشنیك  ا: یعني. رئی آن  و امثال  گاه ، تكیه تخت
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از ناز و   برخورداری و زیبا و  ظاهر فریب  و اندامهای  قد و قواره  ، یاداشتن پوشي خوش

 . نعمت

را نابود   در ناز و نعمت  فرورفته و  متمدن  های بسیار امت  چه  بروید و بنگرید که ! بلي

 آیید. نمي  حساب  به  نظر چیزی  آنها از اینبا   در مقایسه  قریش  شما قبیله  که  کردیم

 

ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  
 او  به  رحمان  ، خداي است  در گمراهي  هركه»  مشرکان  این  به صمحمد  ای «بگو»

رهرو  و  برداشته  نفس  هوای  در دنیا سر به  : هر کس یعني « دادني  دهد، افزون مي  افزون

  که  گردانیده او  امر را جزای  این  خداوند متعال  گمان ، بي است  گردیده  ضاللت  بیراهه

  تا با بار گناه بیفزاید  اش ر گمراهيو ب  فرو گذاردش  و تاری  تیره  سخت  در گمراهي

  که «شود مي  داده  وعده  آنان  به  ببينند آنچه  تا وقتي»برود   عقبي  سرای  به  تری سنگین

  برآنان  که  و آنچه «را  يا ببينند قيامت»  و اسارت  شدن  در دنیا با کشته  است « يا عذاب»

  چه  جايگاه  كه  خواهند دانست»  هنگام  در این « پس»آید؛  فرود مي  اخروی  از عذاب

فخر   بر مؤمنان  که  گروهي  : این یعني « تر است اعتبار لشكر ناتوان  بدتر و به  كسي

  های و ناز و نعمت  مادی  های ها و زینت ، آرایش و مجلس  در مقام  فروختند که مي

  و منزلگاه  خود در جایگاه  که  خواهند دانست  بهترند، در روز قیامت  از آنان  دنیوی

تر از   تر و ناتوان ضعیف  خویش  و نیرو و توان  و در سپاه  نیكوتری  قرار دارند نه  بدتری

 . تر و نیكوتر از ایشان قوی  مؤمنانند، نه  گروه

  است  مردم بیشتر  منطق  کند، امروزه و نقد مي  از کفار نقل  آیه  این  که  : منطقي باید گفت

  کننده خیره  های پیشرفت  به  یا ناآگاه  در عصر حاضر نیز، آگاه  از مردم  سیاریزیرا ب

آنها   بودن  برحق  ها را نشانه پیشرفت  و این  کرده  استدالل  در غرب  متمدن  های ملت

 . است  مشابه  زمانها و مكانها باهم  کفار در همه  منطق  پندارند پس مي
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 يئ  جب  حب  خب    مب  ىب    ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  ىئ  ی  ی
 پایدارتر  را بر هدایت  : ایشان یعني «افزايد مي  رهيافتگان  و خداوند بر هدايت»

خیر   کننده خیر جلب  که  است  جهت بدان  افزاید، این مي  و بصیرتشان  و بر یقین  گردانیده

  ویقینشان  یتبر هدا  دهد که قرار مي  گونه را بدین  متقیان  پاداش خداوند  پس  است

 و باقيات»افزود   شان بر گمراهي  قرار داد که  ای گونه را به  کافران  جزای  که بیفزاید چنان

و   طاعات : مسلما یعني « بهتر است  پاداش  از حيث  نزد پروردگارت  الصالحات 

العليهللاالباةوالقوحولاكبروالهللواهللوالحمدهللا)سبحاننماز و ذکر:   همچون  عباداتي

  تر و ثمری نافع  ای انجامد، بازدهي مي  ابدی  سعادت  به  که  و دیگر طاعاتي (العظيم

  باقیات  این «و»مندند  بهره  کفار از آن  که  ای دنیوی  های نعمت  به  ماندگارتر دارد، نسبت

  . پس است  تو بازگش  عاقبت ، مرد: فرجام « نيكوتر است  فرجام  از جهت»  الصالحات

ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ﴿گفتند:   مؤمنان  به  پندار کفار که  بر آن  است  آیه ردی  این

 ».51 آیه/» ﴾ڭ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
  آن  : آیا تو را از داستان یعني« ما كفر ورزيد  آيات  به  را كه  كسي  آن  آيا ديدي»

و فرزند بسيار   مال  من  ا به: قطع و گفت»؟  کنیم  هما کفر ورزید آگا  آیات  به  که  کافری

 در کار باشد.  ؛ اگر آخرتي در آخرت «خواهد شد  داده

 از ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ﴿:  آیه  نزول  سبب  در بیان  و غیر آنان  و مسلم  بخاری

  و به  حداد )آهنگر( بودم  مردی  فرمود: من  اند که کرده  روایت  ارت بن خباب

اما اودر رد   خود را کردم  وام  تقاضای  و از وی  آمدم  . پس بودم  داده  وامي  ائلو بن عاص

 ! پردازم نمي را  ، وامت محمد کافر نشوی  تا به  خدا سوگند که  به ! : نه گفت  تقاضایم

  و باز برانگیخته  تا تو بمیری  شوم کافر نمي صمحمد  به  خدا سوگند که  : به گفتم

و مرا در آنجا   آی ، نزد من  شدم  و باز برانگیخته  مردم  ! چون بسیار خوب:  . گفت شوی
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  خدای  بود که  همان ! پردازم را مي  تو در آنجا وام  است  بسیاری  و فرزندان  مال

 رد کرد:  را چنین  تمسخرآمیز وی  سخن  آن  فرمود و سپس  را نازل  آیه  این  عزوجل

 

 ٺ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ 
  فرزندان و  و در آنجا مال  است  در بهشت  تا بداند که « است  شده  آگاه  آيا بر غيب»

  گفته هللاالا : یا مگر الاله یعني «؟ است  گرفته  عهدي  رحمان  يا از خداي»دارد   بسیاری

  به  که  فرستاده پیش  ای شایسته  ؟ یا عمل قرار دهیم  مورد مرحمت  تا او را با آن  است

:  که  است  این  است  عزوجل  نزد خدای  که  امیدوار باشد؟ زیرا عهدی  آن  پاداش  دریافت

 باشد.  داده  انجام  ای شایسته  اعمال  وارد کند که  بهشت  به  گاه را فقط آن  مؤمن

 

 ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 « نوشت  گويد، خواهيم را مي  آنچه  زودي  به»  بلكه  او تصور کرده  که « است  چنين  نه»

  در آخرت او را  کرد و در برابر آن  خواهیم  ضبط و ثبت  حسابش  را به  اش گفته  و این

  جای : به یعني « افزودني افزود،  او خواهيم  را براي  و عذاب»نمود   خواهیم  مجازات

 . افزاییم مي  عذابش  بر باالی  کند، عذابي ادعا مي  آنچه

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڤ
را   فرزندی و  و مال  میرانیم : او را مي یعني « بريم مي  ارث  گويد، از او به را مي  و آنچه»

  است  دست  تهي  او بسي  و در آخرت  بریم مي  ارث  شود، ما به مي  او داده  گوید به مي  که

  فرزندی  و نه  است  مالي  شبرای  نه  که ، درحالي در روز قیامت «آيد ما تنها مي  و پيش»

 . ایم را از او گرفته  همه  بلكه
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  
  تا آن  یعني «باشند  عزت  سبب  اختيار كردند تا برايشان  خدا معبوداني  جاي و به»

 و افتخار باشند، یا در آخرت  عزت  یار و مددکار و مایه  در دنیا برایشان  خدایان

 شفاعتگر باشند.  یشانبرا 

 فرماید: مي  را رد نموده  اساسشان پندار بي  این اما خداوند

 

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 که  نیست  چنان  : قضیه یعني «كنند را انكار مي  عبادتشان  زودي  ، به است  چنين  نه»

و   کرده  خود محكوم  کفار را برای  ، پرستش معبودان  آن  زودی  به  اند بلكه پنداشته  آنان 

  ناطق آنها را گویا و  سبحان  خدای  روز که  کنند؛ آن مي  را از خود نفي  صفت  این

  مایه  گمراه  پرستشگران  این  از سوی  که  خدایاني  یعني «گردند مي  و ضد آنان»گرداند 

اند،  آنها کرده ارنث  که  و ایماني  و عالقه  دوستي  همه  از آن  شدند پس مي  پنداشته  عزت

 شوند. مي  و مخالفشان  دشمن

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  
  آنان بر را  : شیاطین یعني « فرستاديم  كافران  سراغ را به  ما شياطين  كه  اي آيا ندانسته»

  انجام را بر  کافران  : شیاطین یعني « جنبانند، جنبانيدني را مي  آنان  كه»  مسلط ساختیم

  منحرفشان  انگیزند و از راه برمي  معاصي  ارتكاب  و آنها را به  نموده  تحریک  معاصي

 کنند. مي

 

 ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
بر   بودنشان  مصمم  سبب  تا به  از ما بخواهي  که این  به « نكن  شتاب  برضد آنان  پس»

  آنها مدت  ما براي  كه  نيست  جز اين»؛  کنیم  تعجیل  کفر و عناد، بر نابودکردنشان

  پایان را تا به  عمرشان  : ما روزها، شبها، ماهها و سالهای یعني « ، شماركردني شماريم مي
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و   شماریم مي فنا  را برای  هایشان جزا و نفس  را برای  و اعمالشان  هایشان اجل  رسیدن

 . گیریم سر آمد، آنها را فرومي به  میعادشان  چون

 

 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  
؛  کرامتش  و سرای  وی  بهشت  سوی به  یعني « رحمان  سوي را به  پرهيزگاران  كه  روزي»

  روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان « كنيم محشور مي  گرامي  ميهمانان  چون  سواره»

اذا   نالمتقی  ان  بیده  نفسي  و الذی» فرمودند:  که  است  آمده صخدا  از رسول  علي

  ذاتي  سوگند به : الذهب  علیها رحال  لها اجنحه  بیض  استقبلوا بنوق  قبورهم  خرجوا من

آیند، با   بیرون  قبرهایشان از  روز قیامت  چون  متقیان  گمان ، بي اوست  در قبضه  جانم  که

  استقبال وردطال قرار دارد، م  جهازهای دارند و بر آنها  بال  که  ای شده سفید رام  شترهای

 ».گیرند قرار مي

 

 ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  
  آنان وردا: « رانيم مي  دوزخ  سوي به  تشنگي  در حال»  و خشم  با تندی «را  و مجرمان»

 شود. وارد مي  آب  به  که  ، مانند شتری کنیم وارد مي  دوزخ  به  و تشنه  را پیاده

 

 ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ
خود نیز  کند و  شفاعت  برایشان  یابند که را نمي  کسي  یعني «را ندارند  اختيار شفاعت»

  عهدي رحمان  خداي  از جانب  كه  كس  جز آن»کنند   شفاعت  دیگران  توانند برای نمي

  ، عدم عزوجل  خدای  یگانگي  به  دادن گواهي  معنای  به  الهي  عهد و پیمان « است گرفته

نیز   متقیان  ، حتي کس لذا هیچ  است  گواهي  این  حق  به  او و پرداختن  به  آوردن ركش

  که  است  در مورد کسي فقط  کردن  کفار را ندارند زیرا شفاعت  برای  اختیار شفاعت

.  است  نیاورده  شریک  سبحان  خدای  را به  و چیزی  گفته» هللاال ا  ال اله» ، با ایمان  همراه

  که  شنیدم صخدا  از رسول : است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  حدیث در

و   هر صبح  که از این  است  ناتوان از شما  آیا یكي» فرمودند: مي  اصحابشان  به  خطاب
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عهد   این !اهلل شد: یا رسول  گفته بگیرد؟  خود عهدی  برای  عزوجل  از خدای  شام

»بگوید:   و شام  ؟ فرمودند؛ هر صبح چیست السمواتاللهم عالمواألرضفاطر الغيب،

إني إليكوالشهادة، بأنيهذهفيأعهد الدنيا أنالحياة الوحدكإالأنتالإلهأشهد

نفسيإلىتكلنيأن،فإنكنفسيإلى،فالتكلنيورسولكاعبدكمحمدوأنلكشريك

ومنتباعدني وإنيمنتقربنيالخير، فاجعلإالبرحمتكالأثقالشر، عهداعندكلي،

  دانای  ای ! نآسمانها و زمی  آفریننده بارخدایا! ای الميعاد:التخلفإنكالقيامةيومتوفينيه

 : که این  به  دهم مي  گواهي  که  سپارم دنیا عهد مي  زندگي  تو در این  به  و آشكار! من  پنهان

محمد   که  دهم مي  باشد و گواهي نمي  شریكي و برایت   نیست  یگانه  جز توی  خدایي

، مرا  وا گذاری  دمخو  وا مگذار زیرا اگر مرا به  خودم مرا به   پس  توست  و فرستاده  بنده

  من  برای  پس  ندارم  تو تكیه  رحمت  جز به  و من  ای کرده شر نزدیک  از خیر دور و به

را   تو وعده  شک ، بي وفا کني  را برایم  آن  در روز قیامت که  قرار ده  خود عهدینزد 

  سپس  نهاده  مهری  بر آن  عزوجل  دعا را بخواند، خدای  این  چون . پس کني نمي  خالف

 کند: ندا مي  ای فرارسد، ندا دهنده  روز قیامت  گذارد و چون خود مي  عرش را در زیر  آن

دعا را   این  که  مؤمن  بنده  آن  گاه دارند؟ آن  عهد و پیماني نزد خدا  که  يکجایند کسان

 ».شود مي  خیزد و وارد بهشت ، برمي است  خوانده

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
 یهود و نصارا و کساني  سخن  این « است فرزند اختيار كرده  رحمان  و گفتند: خداي»

  دلیل بدون   است  سخني  این  البته خدایند!  دختران  داشتند؛ فرشتگانپن  که  است  از اعراب 

و   اد: کار بسیارسنگین «را آور ديد  واقعا چيز زشتي»:  و وقاحت  زشتي  و در نهایت

و بسیار   ، بسیارعجیب بزرگ  بس  سخني  . یعني است  و ناباب  و امر بسیار زشت  بزرگ

 اید. ناپسند گفته
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 ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  
و »  است  شدن  تفطر: شكافته «بشكافند  سخن  آسمانها از اين  كه  است  نمانده  چيزي»

بخورد   شود و چاك  پاره  سخن  نیز از این  زمین  که  است  : نزدیک یعني «بشكافد  زمين

 « شده  پاره  رهپا»  ذوالجالل  خدای  بزرگداشت  شوند برای  و منهدم «ها بيفتند و كوه»

  ها همه پدیده  این زیرا  شده  پارچه  و پارچه  تكیده  ، درهم فرو ریخته  شدت به  یعني

 فرمود:  جهت  او استوارند، از این  یگانگي  و بر مبنای  تعالي  حق  آفریده

 

 ۉ  ې  ې    ې   ې  
 بر هللا  گرفتن  خشم  سبب : به یعني «شدند  قايل  فرزندي  رحمان  براي  كه از اين»

 بشكافند و  آسمانها و زمین  است  گفتند، نزدیک  که  زشتي  بس  سخن  علت  کفار به

 شوند.  تكه  ها تكه کوه

 

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
  گرفتن او فرزند  : برای یعني «اختيار كند  فرزندي  را نسزد كه  رحمان  و خداي»

 و  منزه  از آن  رحمان  خدای  که  است  نیازی و  نقص  زیرا این  نیست  و زیبنده  درست

 . برتر است

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  
  یعني «آيد نمي  رحمان  خداي  وار پيش جز بنده  است  در آسمانها و زمين  هر كه»

 نزد  در حالي  روز قیامت  ـ ناگزیرند که  و جن  ، انس از فرشتگان  ـ اعم   مخلوقات  تمام

  فروتن و در برابر او فرمانبردار،  او مقر و معترف  برای  عبودیت  به  بیایند که خداوند

تكرار و » گوید: مي او فرزند خواهد بود؟ نسفي  برای  از آنان  یكي  چگونه  و ذلیلند پس

  سرچشمه  که  است  حقیقت ، بیانگر این آیات  در این  یادآوری  به  رحمان  اسم  اختصاص

را   باید چشمت ! مشرك  انسان  ای  پس  است  رحمان  ها خدای نعمت  همه  و فروع  اصول

».  اوست  از عطای  نزد توست  که  تو و هر چه  که  و بداني  باز کني  حقیقت  سوی  به
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ز ا  او را جزئي  دهد، در حقیقت  نسبت فرزندی   سبحان  خدای  به  که  ، کسي بنابراین

 . است  انكار کرده  را برایش  رحمان  اسم  و سزاوار بودن  دهقرار دا  خلقش

 

 ىئ  ىئ   ی  ی  ی  
  زمین در آسمانها و  را که  کساني  همه  تعالي  : حق یعني « احصا آورده  و يقينا آنها را به»

:  یعني « شماركردني را،  آنان  است  و شمار كرده»  آورده  حصر و حساب  اند، تحت

  را نیز شمار کرده  اشخاصشان ، افراد و است  آورده  شمارش  آنها را تحت  که بعد از آن

  شدن تواند از حاضر نمي  و کسي  نیست  بر او مخفي  از آنان  احدی  ، حال بنابراین  است

 کند.  تخلف  وی  در پیشگاه

 

 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   
 در روز  از آنان  : هریک عنيی «او خواهند آمد  سوي  آنها تنها به  همه  و روز قيامت»

و   نیست  با آنان  یار و یاوری  هیچ  آیند که مي نزد خداوند  درحالي  تنهایي  به  قیامت

  به  باشد، دیگر چگونه  این  خلق  همگي  حال  هرگاه  ندارند پس  ای و دارایي  مال  هیچ

 دهند؟! فرزند را مي  نسبت  خداوند متعال

 

 پ   پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
  كارهاي و  آورده  ايمان  كه  همانا كساني»رسد:  مي  عظیم  بشارت  این  مؤمنان  به  سپس

قرار   محبتي»  بندگان  های در دل «آنها  براي  رحمان  خداي  زودي اند، به كرده  شايسته

  رحمان  خدای برقرار کنند و نیز خود  دوستي  رابطه  با کسي  ایشان  که آن بي «دهد مي

:جبريلاًناديعبداهللحبأذاإ» : است  آمده  شریف  دارد. در حدیث مي  را دوست  ایشان

فأحببهقدأحببتإني فيناديفالناً ثمفي، ينزلالسماء وإذااألرضأهلفيالمحبةله ،

نادياهللأبغض إنيجبريلعبداً أبغضت: فيناديقد ثمأهلفيفالناً، لهينزلالسماء،

کند  را ندا مي  جبرئیل بدارد،  را دوست  ای بنده  عزوجل  خدای  : چونرضألاالبغضاءفي
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  گاه بدار. آن  تو نیز او را دوست  پس  گرفتم  را دوست  کس  فالن  من ! جبرئیل  ای  که

  فرود آورده  محبت  برایشنیز   زمین  اهل  در میان  کند، سپس ندا مي  در آسمان  جبرئیل

  : من کند که را ندا مي  بدارد، جبرئیل  را دشمن  ای بنده  عزوجل  خدای  ونشود. و چ مي

ندا   آسمان  در اهل  جبرئیل  گاه بدار. آن  او را دشمن  پس  گرفتم  خشم  کس  بر فالن

 ».شود مي  فرود آورده  دشمني  نیز برایش  در زمین  کند، سپس مي

 

 ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  
با فرود  !صپیامبر  ای « ساختيم  تو آسان  را بر زبان  ما قرآن  كه  نيست  جز اين»

  ایم کرده  نیز بیان  و وضوح  تفصیل  را به  قرآن  که چنان  ات و لهجه  گویش  به  آن  آوردن

در بر   تقوا وعفت  لباس  را که  ني: کسا یعني «را  تا متقيان»باشد   و روان  بر تو سهل  که

  آن  به»دشمنند  و  ستیزنده  با حق  که «جو را ستيزه  مردمو   دهي  مژده  آن  به»اند  کرده

 «. دهي  بيم

 

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

را   گذشته  سلهای: از امتها و ن یعني « از قرني  از آنان  پيش  كرديم  بسيار هالك  و چه»

را  از آنان  آيا كسي»کردند  مي  را تكذیب  و پیامبرانش  کفر ورزیده  الهي  آیات  به  که

 «؟ شنوي مي از آنان  پنهاني  يا صدايي»؟  بیني را مي  از آنان  : آیا یكي یعني « يابي مي

  د و از چنانآین  هوش نیز باید به  گروه  این  آنها نابود شدند پس  زیرا تمام هرگز!

  : رکز صدا یا حرکتي قولي . به است  و پنهاني  آهسته  پروا کنند. رکز: صدای  سرنوشتي

 نباشد.  فهم  ، قابل بودن  آهسته  سبب  به  که  است
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 ﴾طه   سوره ﴿
 . است  ( آیه117)  و دارای  است  كيم

 

توحید   اثبات ، مكي  های سایر سوره  موضوعات  همچون  سوره  این  موضوع : آن  موضوع

. در  است شده  پرداخته  آن  به  و دو داستان  مقدمه  یک  در خالل  که  است  و عقاید حق

  مرحله  در سه  موسي  داستان  شود، سپس مي  بیان  قرآن  نزول  حكمت  آن  مقدمه

  آدم  آید، بعدا داستان مي در میان   قرآن  ا ذکر اوصافمجدد  گاه گردد آن مي  مطرح

 شود. مي  پرداخته  معاندان علیه   حجت  اقامه  به  هم  شود و در پایان مي  بیان

  سوره  این  که  است  این  سوره  در این علیهماالسالم  و آدم  موسي  داستان  از طرح  حكمت

از   برخي  داستانهای  خداوند متعال  و از آنجا که  است  شده  نازل»  مریم»  بعد از سوره

  جمله ذکر کرد ـ از آن  اجمال  را به  و از برخي  تفصیل  به»  مریم»  را در سوره ‡نبیاا

واز   ذکر شده  اجمال  به  در آن  اولي  سرگذشت  را؛ که علیهماالسالم  و آدم  موسي  داستان

  سسپ پردازد. آنها مي  تفصیل  به  سوره  بیشتر ـ لذا در این  نه  شده  برده  فقط نام  دومي

» انبیاء»  ، درسوره است  از آنها یاد نشده»  مریم»  در سوره  را که  پیامبراني  بقیه  داستانهای

و   الكفل ، ذی الیسع ، ، ایوب ، لوط، داوود، سلیمان نوح  کند؛ مانند داستانهای مي  بیان

 .‡النون ذی

 صخدا  سولر که  است  آمده  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث : آن  فضيلت
،  آسمانها و زمین از آفرینش  قبل  دوهزارسال  و تعالي  خداوند تبارك» فرمودند:

  شنیدند، گفتند: خوشا به آنها را  فرشتگان  چون  ( را خواند پس ( و )یس )طه  های سوره

را   قرآن  این  که  هایي سینه  حال  به شود، خوشا مي  نازل  بر وی  قرآن  این  که  أمتي  حال

 ».کنند مي  تكلم  قرآن  با این  که  زبانهایي  حال  دارند و خوشا به برمي

 

 ڄ  ڃ  
»  بقره»  سوره ها، در آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن «طا ها»شود:  مي  خوانده

  نیست  مقطعه  ازحروف»  طه» دیگر:  قولي  . به است  حروف  این  از جمله»  طه» و  گذشت
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  را راحت  و آن  کن  فرش  خود را بر زمین  پای !صمحمد  : ای است  این  آن  یمعنا  بلكه

  رسول  صادر شد که  جهت  دستور بدان  این: » است گفته   انباری بگذار. ابن  بر زمین

  بود پاهایشان  نزدیک  آوردند که مي بر خود فشار  اننماز چن  به  در ایستادن صخدا

  ، ایشانص حضرت  بر آن  وحي  درآغاز کار نزول» گوید: مي  عباس ابن». گردد  متورم

،  پا ایستادن به  گونه  این  که)ایستادند  خود مي  پاهای  نماز بر سینه  ادای  در هنگام

 ».کرد  را نازل  آیه  این خداوند  پس (فشارآور بود

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
  نازل  را بر پیامبرش  قرآن  عزوجل  خدای  گوید: چون مي  نزول  سبب  در بیان  ضحاك

  قرآن  این گفتند:  قریش  مشرکان  کردند پس مي  قیام  در نماز بدان  و یارانشان  کرد، ایشان

  خداوند متعال بیفتد. پس  و سختي  او در رنج  که آن  مگر برای  است  نشده  بر محمد نازل

  که  کردیم  نازل  آن برای  بلكه « افتي  در رنجتا   نكرديم  را بر تو نازل  قرآن»فرمود:   نازل

اند  پنداشته  پرستان باطل  که  نیست  چنان  موضوع  پس  گیری قرار  و راحت  در سعادت

  و راحت  او خیر و خوبي  ، یقینا برای ایم داده  قرآني  و حكمت  علم  هر کس  زیرا ما به

  ا یفقههخیر  به  اهلل یرد  من:» است  آمده  شریف  در حدیث  که . چنان ایم را خواسته  جاوداني

». گرداند دانشمند مي  او باشد، او را در دین  خداوند خیرخواه  که  : هر کس الدین في

و   حكم  برای  در روز قیامت خداوند  چون: » است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  علم  گوید: من علما مي  به  خطاب بنشیند،  خویش  کرسي بر  بندگانش  میان  نهایي  داوری

  بر شما بیامرزم  خواهم مي  که  جهت  مگر بدان  شما قرار ندادم را در  خویش  و حكمت

ڃ  ﴿در تفسیر:   همچنین».  ندارم  هم  باکي  و هیچ  است  شما سرزده از  که  با وجود آنچه

تا با   ایم نكرده  نازل بر تو  آن  را برای  : ما قرآن است  شده  نقل  ﴾ڃ  ڃ  چ  چ

  و تعب  ، خود را در رنج آنان  ایمان  و عدم  بر کفر کافران  خوردن  تأسف افراط در

 و در اختیار تو هم  تو مربوط نیست  به  که  است  آنها امری  آوردن  زیرا ایمان ؛ افگني

 باشد. نمي 
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 چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  
  ایم کرده  نازل  آن  را برای  : ما قرآن یعني «ترسد يم  باشد كه  پندآموز كسي  كه جز اين»

  تو نیست  لذا برعهده  دهیم تقوا مي  توفیق  ایشان  به  باشد که  تا یادآور و پندآموز کساني

 . مجبور کني  آوردن  ایمان  را به  آنان  که

  به  یبندیپا ، در گرو دوجهاني  و سعادت  : خوشبختي که  است  بیانگر آن  دو آیه  این

 . میسر نیست  سعادتي  آن  و بدون  است خدا  کتاب

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   
 « است  آفريده بلند را  و آسمانهاي  زمين  كه  كسي  از جانب  شده نازل  است  كتابي»

و   جالل  و بزرگي  قرآن  کننده نازل  عظمت  از کمال  بندگان  به  خبردادن  کریمه  مراد آیه

را   و آن  گذاشته  ارج ـ  است  آن  به  نهادن  ارج  حق  که ـ چنان  قرآن  تا به  است  وی  اممق

در   هدف  با همین  تعالي  حق  که بشناسند چنان  خویش  جاوداني  سعادت  فاضله  مدینه

 فرماید: مي  ادامه

 

 ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 ، علو و یافت  علو و ارتفاع  ش: بر عر یعني « استوا يافت  بر عرش  رحمان  خداي»

بر  تعالي  حق  استوای  ما به  که  است  . گفتني نیست  و مانندی  مثل  آن  برای  که  ارتفاعي

ـ  اند جمله  نیز از آن  سنت  اهل  چهارگانه  ائمه  که  صالح  سلف  ـ بنا بر عقیده  عرش

  هیچ  بي ـ  است  آمده  در قرآن  که ـ چنان  تعالي  حق  صفات  به  صالح  . سلف داریم  ایمان

و   ، تشبیه تأویل ، داشتند و در برابر آنها با توجیه  ایمان  یا تمثیلي  ، تشبیه ، تأویل تحریف

استوا   بر عرش  چگونه خدا  پرسیدند که :مالک  کردند. از امام نمي  درنگ  تكییف

  آن  به  و ایمان  نیست  عقل  حیطه رد  آن  کیفیت  و درك  است  استوا معلوم» : ؟ گفت یافت

  عرش  در باره  صحیح  قول  که  شویم یادآورمي».  است  بدعت  از آن  کردن  و سؤال  واجب

 . است»  کرسي» غیر از»  عرش»  که  است  این  و کرسي
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 ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 و  مالک  تعالي  : حق یعني « اوست  آن ، از است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه»

  و آنچه»  از موجودات « آنهاست  در ميان  آنچه»  اوست  نیز از آن «و»  آنهاست  مدبر همه

 از اشیاء. « است  زير خاك

  کریمه  از آیه  مقطع  این  از عظمت  جدید، بخشي  در پرتو علوم  امروزه  که  است  گفتني

 . است  گردیده  متجلي(  زیرخاك  دنیای  )یعني

 

 ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  
و   نهان  او سخن  پس»  بلند کني  را بدان  صدایت  یعني « را آشكارا گويي  و اگر سخن»

راز در   گونه به و  آهستگي  به  با دیگری  انسان  که  است  سر: سخني «داند تر را مي نهان

  گوید ـ یعني مي  با خودش  انسان  که  است  سخنيتر از سر:  گذارد و نهان مي  میان

  کند و یا در نهاد وی مي خطور  خاطرش  به  که  است  کند ـ یا سخني مي  نفس  حدیث

  آن  امروزه  روانشناسي  علمای  که  است  مرور نكرده  هم  را با خودش  هنوز آن  ولي  است

او   که  ، بدان بلند بخواني  صدای  را به  انسبح  : اگر تو خدای نامند. یعني مي» الشعور» را

تر  نهان  هم  نهان و از سر  را که  و آنچه  نهان و سر  زیرا او سخن  نیاز است امر بي  از این

  و نباید مناجات  نیست  صدا در ذکر و دعا نیازی  بلند کردن  ا بهاساس  داند پس ، مي است

بشنواند اما جاری   پروردگار متعال  را به آن  که باشد  هدف  این  با پروردگار به  انسان

  کسب  و ضمیر، برای  در ذهن  آن  با تصور معنای  همراه  ذکر و دعا بر زبان  نمودن 

،  الهي  رضا و قرب  مانند کسب  دیگری  اهداف  و برآوردن  یمعظ  و فیوضات  برکات

برتر و   مقصودی  به  سحوا  ساختن  مشغول ذکر،  وسیله به  قلب  رساندن  یاری

 . است  اعمال  و از افضل  و مطلوب  مشروع ؛ از تفكر در امور دني  آن  برگردانیدن

 

 ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
  ا بهنامها مطلق  نیكوترین  یعني «نيكو  نامهاي  اوست  ، براي نيست  ، جز او معبوديهللا»

  حضرت  و جالل  بر کمال  حسني  اسمای  این  هک این  سبب  دارد، به  اختصاص اهلل
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  در حدیث  که چنان ـ  الهي  حسنای  اسمای  که  شویم کنند. یادآور مي مي  داللت  حق

 . گذشت» 182 اعراف/»  در سوره  آن  و بیان  است  اسم  ـ نودونه  وارد شده  صحیح

از نزد   قرآن ادعا کند  که  هست  ، دیگر کسي اسما و صفات  همه این  آیا بعد از جلوه  پس

  خدای  شریک  عنوان به  و غیره  و چوب  از سنگ  بتاني  ؟ آیا گرفتن است هللغیر ا

  باشد، کتاب  موصوف  نیكو و عظیم  صفات  این  به  که  ؟ و آیا کسي است  درست  سبحان

 ؟ نیست  جهاني دو  سعادت  او، متضمن  کرده  نازل

  شدن  مسلمان به  بود که  آیات  این  و عظمت  است»  طه»  مبارکه  سوره  مقدمه  آیات  این

 . است  معروف عمر  اسالم  داستان  انجامید ـ که  خطاب عمربن

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
و   با فرعون  موسي  داستان !صپیامبر  : ای یعني « است  تو رسيده  به  و آيا خبر موسي»

بر   وحي فرود آوردن   که  داني مي  و تو نیک  است  دهتو رسی  قطعا به  قومش  اشراف

  و عزت  سعادت علیای   مدارج  به  موهبت  او از این  نبود بلكه  وی  بدبختي  ، سبب موسي

 باشد. نمي  ات بدبختي  بر تو نیز سبب  وحي  آوردن فرود  که  بدان  رسید پس

  به  و تسلیت  دلجویي  متضمن  وسيم  داستان  سیاق  آید که برمي  چنین  آیه  از این

 دیدند. مي  نبوت  از تكالیف  که  است  هایي در برابر دشواری ص اسالم  پیامبر گرامي

 

 ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
 ینسرزم  ، از مدین و باراني  تاریک  در شبي  موسي «ديد  آتشي  كه  هنگامي»

؛  نامالیم بود و هوا  زمستان  سفر بود، فصل  مصر در حال  سوی به  شعیب  پدرزنش 

 «كنيد  درنگ : گفت  اش خانواده  به»را دید   آتش  چون « پس»را دید   آتشي  بناگاه  که

انگیز را  انس  آتشي : از دور یعني « ديدم  آتشي  زيرا من»خود بایستید   : در جای یعني

  از آتش  و اخگری  : شعله قبس « شما بياورم  براي  از آن  اي شعله  كه  يدوارمام»  دیدم

  آتش  يا بر آن»برافروزد  دیگر را  آتشي  آن  وسیله گیرد تا به را مي  آن  شخص  که  است
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  بازشناساند. گفتني  من  به را  و راه  کرده  راهنمایي  راه  سوی مرا به  که « بيابم  راهنمايي

 بود.  کرده را نیز گم  ، راه تاریک  شب  در آن  موسي  که  است

 

 ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
  سفیدی  رسید، آتش  آتش  آن  نزدیک  به  موسي  چون  یعني «رسيد  بدان  چون  پس»

خداوند   یعني «شد  ندا داده»  پس  است  برافروخته  سبزی  درخت  در میان  را دید که

  باتو سخن  اینک هم  که « پروردگار توام  همانا من ! موسي  اي»:  او را ندا داد که  متعال

 . گویم مي

، بایدخود را با  کنیم  مكلف  کاری  را به  کسي  خواهیم مي  چون  آموزد که ما مي  به  آیه  این

 . او بشناسانیم  به  خویش  اوصاف

ها  کفش  آوردن بیرون  را به  موسي خداوند «پا درآورخود را از   نعلين  پس»

و  گویاتر  تواضع  دادن  پا، در نشان  کردن  دستور داد زیرا برهنه  پاهایش  ساختن  وبرهنه

  طوي  مقدس  تو در وادي  هرآينه»  نزدیكتر است  ادب  و رعایت  و تكریم  تشریف  به

 . سیناست  در سرزمین  وادیي  : نام . طوی یا مبارك  پاك  : یعني مقدس « هستي

  دلیل و  ، باید علت دهیم دستور مي  کاری  را به  کسي  چون  آموزد که ما مي  به  جمله  این

 . کنیم  بیان  را نیز برایش  آن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
و ت  سوی به  اکنون هم «شود مي  وحي  بدانچه  پس»  رسالت  به « ام تو را برگزيده  و من»

 . و هشیاری  و با آمادگي  و پذیرش  هوش  گوش  به « فراده  گوش»

  است  آن بر  دلیل  و این  را آموخت  و ادب  تواضع  موسي  به  عزوجل  در اینجا خدای

 . است  ادب  ، همانا آموختن در امر تربیت  آغازین  نقطه  که
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 پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
تو   که کسي ! موسي  : ای یعني « نيست  خدايي  جز من  كه  ، خدايي هستم هللا  منهمانا »

  زیرا مختص « كن مرا پرستش   پس»  است  الشریک  کند، همانا خداوند یگانه را ندا مي

و »  نیز هست  وپرستش  عبادت  به  ساختنم  مخصوص  ، موجب من  برای  الوهیت  بودن

  این  . یا معني یاد کني : نماز را برپا دار تا مرا یعني « من  يادكردن  ر براينماز را برپا دا

در   که نماز را برپا دار. چنان  ، آن هست  ات بر ذمه  نمازی  که  یاد آوردی به  : هرگاه است

از   هر کس» فرمودند:  که  است آمده صخدا  از رسول  انس  روایت  به  شریف  حدیث

را   آن  وقتي  که  است  این  آن  کفاره کرد پس  را فراموش  ، یا آنماند  در خواب  نمازی

  تعالي  حق».  بر او نیست  دیگری  کفاره  هیچ  آورد و جز این  جای را به  خاطر آورد، آن به

 . است  عبادات  و بهترین  طاعات  ا نماز را ذکر کرد زیرا نماز برترینمخصوص

و   است  حق  راه  در پیمودن  اول  گام خداوند  معرفت  هک کند براین مي  داللت  آیه  این

باید   پس  بزرگتر از نماز نیست  ای بعد از توحید، فریضه  که کند براین مي  نیز داللت

 باشند.  داشته  توجه  حقایق  این  به  اسالمي  جامعه  مربیان

 

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
  قبیل ، از ده  خیر انجام  عمل  آن  برای  پس » است  آمدني  قيامت  هرآينه» ! موسي  ای

  خبر آمدن  است  : نزدیک یعني « بدارم  پنهانش  است  نزديك»نماز   و ادای هللا  عبادت

  وقت  ساختن  با پنهان  خبر همراه  این  در دادن  ؛ اگر که بدارم  پنهان  را از بندگانم  قیامت

  پنهان  هم  از خودم را  آن  حتي  خواهم : مي است  این  ار نبود. یا معنيدر ک  ، حكمتي آن

مصر   سخت  قیامت  وقت داشتن  بر پنهان  خداوند متعال  که  است  معني  بدان  . این بدارم

کار  امر به  یک  سازی پنهان در  اعراب  که  عبارتي  ترین با بلیغ  از آن  جهت  ، بدین است

  را آشكار و محقق  قیامت  خواهم : مي است  این  . یا معني است  ر کردهبرند، تعبی مي

را بر پا   : قیامت یعني «شود  كند، خبر داده مي  آنچه  موجب  به  تا هر كسي»  گردانم

 . ازخیر یا شر ـ جزا دهم  ـ اعم  و تالشش  برابر سعي را در  تا هر کسي  دارم مي

 



9991 

 ڃ  ڃ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
  برای و عمل   نباید تو را از ایمان ! موسي  : ای یعني «باز دارد  تو را از آن  نبايد كه  پس»

خود را   نفس  و خواهش»از کفار  «ندارد  ايمان  آن  به  كه  كسي»باز دارد   قیامت

 » شوي هالك   گاه آن  كه»  حرام  فاني  حسي  در لذتهای  با فروروی « است كرده  پيروي

دستور،   این  مخاطب» گوید: کثیر مي ابن . بازماني  قیامت  برای  و عمل  از ایمان  اگر که

 ».آحاد مكلفانند  همه

 

 ڃ  چ   چ  چ  چ  
سؤال  «؟ تو چيست  راست  در دست ! موسي  اي»پرسید:   از موسي خداوند «و»

تا   عصاست  موضوع به  او  دادن  و توجه  بیدار ساختن  برای  موسي  از عصای  کردن 

  که  اوست  حقیقي  عصای  همان  این  امر که  مؤکد این  و تشخیص  در آن  وی  بعد از تأمل

  در دست  که  دانست مي  عزوجل  خدای  آن دهد، در غیر  روی  در آن  شناسد، معجزه مي

گویند:  يم  از مفسران  . بعضي نداشت  موردی  از آن  کردن  لذا سؤال  چیست  موسي

  سؤال  آورد، این  و الفت  خود بر سر انس  را با کالم  موسي  که این  برای خداوند

 کرد.  را از وی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  راه در  که  هنگامي « دهم مي  تكيه  ، بر آن است  من  عصاي  اين»  موسي « گفت»

را   درختان  های شاخه  یعني « تكانم مي  برگ  گوسفندانم  رايب  و با آن»  شوم  خسته  رفتن

  : با آن است  این  معني  قولي بخورند. به  آنها فروریزد و گوسفندانم  تا برگ  تكانم مي  با آن

  از آن  من  نيز براي  ديگري  و كارهاي»  کنم مي  و اداره  رانم جلو مي  را به  گوسفندانم

  را نیز بدان  دیگری  نیازهای و  عصا دارم  نیز در این  دیگری  افعمن  یعني «آيد برمي

  در دست» گوید: مي ك عباس ابن . است  شده  عصا بسیار و شناخته  منافع  . البته آورم برمي

در » گوید: مي  بصری  حسن».  است  مؤمن  برای  ای و نشانه ‡نبیاا  عصا، سنت  گرفتن

 : است  خاصیت  عصا شش



9993 

 . است ‡نبیاا  نتـ س 1

 . است  صالحان  ـ زینت 1

 . است  دشمنان  علیه  ـ سالحي 1

 . است  ضعیفان  برای  ـ کمكي 1

 . است  منافقان  برای  ـ غمي 7

 ». است  مؤمنان  در طاعات  ای ـ افزوني 6

بر  ، خطبه  خواندن  باید در هنگام  خطیب  که  است  علما بر آن  ؛ اجماع است  گفتني

 دهد.  تكیه  ر یا عصایيشمشی

 

 ڑ  ڑ   ک  ک  
 خود ؛  از دست « را بيفگن  آن ! موسي  اي»:  خداوند متعال «فرمود»

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  
  که آن  سبب  به « شد دوان  ماري  و ناگاه  انداخت»  بر زمین «را  آن»  موسي « پس»

 مار  به  تبدیل  که  انس  عصا را برگردانید بدان  و اعراض  اوصاف  سبحان  خدای

در  : او است  شده  نقل  که طوری دوید به مي  و چابكي  سرعت به  شد که  وجوشي پرجنب

  ای صخره را خورد و به  رسید و آن  درختي  خود به  سریع  و خیزش  وجوش مسیر جنب

پا   زده وحشت را دید، ترسید و  صحنه  این  موسي  چون  را فروبلعید پس  رسید و آن

 : شهید سید قطب کرد. نمي  سر خود را نگاه  اصال پشت  که حالي در  فرار گذاشت  به
  اتفاق  ای معجزه  و همان شد  اژدها تبدیل  به  موسي  عصای» گوید: در تفسیر خود مي

؛  شویم نمي  آن  ما متوجه  ولي افتد مي  ما نیز اتفاق  های از لحظه  ای در هر لحظه  افتاد که

  مرده  بسیارند میلیونها ذره  داد و چه  روی حیات   معجزه  بود که  ای ، لحظه لحظه  آن ! آری

  این  شوند ولي مي  تبدیل  ای زنده  سلول  به عصا در هر لحظه  مانند آن  که  و جامدی

  روی  کند از آن نمي  زده  اژدها، شگفت  عصا به  شدن  تبدیل  را مانند عملیه  فرایند، انسان

 »....! است  خویش  تجارب و اسیر  اسیر حواس  انسان  که
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 ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 حال  را به  آن  زودي  ، به را بگير و نترس  آن»:  موسي  به  سبحان  خدای «فرمود»

 . را بگیری  تو آن  که بعد از آن «گردانيد  بازخواهيم  آن  نخستين 

 

 ہ  ہ  ھ   ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ 
و  تا سپيد»  اوست  : پهلو و زیر بازوی انسان  جناح «ببر  جناحت  خود را به  و دست»

 « عيبي  هيچ  بدون»بود   گندمگون  موسي  بدن  پوست  که با آن «آيد  بيرون  درخشان

از   ناشي تو  دست  سپیدی  باشد. یعني مي  برص  از بیماری  و کنایه  است  سوء: عیب

 . است  دیگری بجز عصا معجزه  : این یعني « است  ديگري  آيت  اين»  نیست  آفتي گزند و

 

 ھ   ھ  ھ  ے   ے  
 خود  بزرگ  از آيات  بعضي»  بزرگ  دو معجزه  با این « تو بنمايانيم  به  كه  خواهيم مي»

 را.  هر کاری  خود بر انجام  قدرت  و دالیل  بزرگ  از معجزات  بعضي  یعني «را

 

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
  طغيان  او سر به  كه»ما   از جانب  ای فرستاده  عنوان به «برو  فرعون  سوي به»!  موسي  ای

 . است و از حد در گذشته  کافر شده  یعني « است  برداشته

او   ، به فرعون  سوی  به  موسي  از فرستادن  قبل  عزوجل  خدای  که  کنیم مي  مالحظه

و   دیگر را در دید اوکوچک  های و قدرت  آسان  را بر وی  مأموریت  اد تا ایند  معجزاتي

  تكلیف  را به کسي  خواهیم مي  چون  ما که  برای  است  آموزشي  این  حقیر گرداند. البته

  این  که  کنیم مجهز  وسایلي  از هر چیز او را به  ، باید قبل گردانیم  مكلف  دشواری

 گرداند.  آسان  یرا بر و  مأموریت
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 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
و   مردم  تا بتواند آزارهای « گردان  را گشاده  ام سينه پروردگارا!»  موسي « گفت»

 کند.  را بردارد و تحمل  رسالت  تكالیف

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
 «.ساز  آسان  برايم»  آن  واجبات  و انجام  رسالت  در تبلیغ «را  و كارم»

 

 ې  ې  ې  ى     ۅ  ۉ  ۉ   ې  
،  کن باز  است  من  در زبان  را که  هایي از گره  ای : گره یعني « بگشاي  اي گره  و از زبانم»

، از  ولكنت  گره  این  که  است  . نقل کنم  تفهیم  مردم  تو را به  های پیام  بتوانم  که  ای اندازه به

  را از بدن  مویي  او در کودکيموجود بود زیرا   وی  در زبان  موسي  کودکي  دوران

  اثنا زنش  در این . گشت  بیمناك  شد و از شر وی  خشمگین  فرعون  برکند پس  فرعون

از   ای امر، جرقه  این  اثبات  برای  گاه کند؛ آن مي  چه  داند که و نمي  است  : او کودك گفت

  را در دهان  آتش  جرقه  آن خرما  جای به  نهاد و موسي  را نزد وی  و خرمایي  آتش

  امام  در زبان  که  است  شده  بود. روایت  از اثر آن  وی  زبان  لكنت  پس  خود گذاشت

  موسي  را از عمویش این» فرمودند: صخدا  بود و رسول  نیز لكنتي  حسین

کرد   طلب  خود را در حدی  از زبان  گره  گشودن  موسي ! آری».  است  برده  ارث به

  آن  و بعد از رفع  نرفت  ناز بی وی   زبان  گرفتگي  کند لذا همه  و تفهیم  بتواند افهام  که

  از سخن  دیگری  در جای خداوند  که بود چنان  لكنتي  وی  در زبان  ، باز هم گره

از   آیا من):   ژڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کککژکند:  مي  حكایت  چنین  فرعون

/   زخرف»؟(  کند، بهتر نیستم  بیان  تواند درست ونمي  مقدار است بي خود  که  کس  این

  : از زبانم یعني «را بفهمند  تا سخنم»:  خود گفت  موسي  که این  دلیل  و نیز به» 71

  سخنم  که  ای گونه  گویا شود به  رسالت  تبلیغ  در هنگام  زبانم  که  را باز کن  گره  قدری به

 را بفهمند.
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 ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ى  
  کمک  من  به  که  ، یاور و پناهگاهي پشتیبان  یعني « قرارده  وزيري  ام از خانواده  و برايم»

  برادرم»:  یاد کرد وگفت  از او با تعیین  باشد. سپس  از امور دستیار من  ای کند و در پاره

 «.را  هارون

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
  مستحكم  هارون  سبب  مرا به  ایيتوان : پروردگارا! یعني « ار كناو استو  را به  پشتم»

 . گردان

 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
  هارون  برای  موسي  بود که  گونه . بدین در امر رسالت « گردان  كارم  و او را شريك»

  کمک  رسالت در امر  وی  باشد و به  الهي  پیامبری  کرد تا همانند وی  شفاعت  برادرش

  عمره  ادای  برای  مكه  به  که  اهلل عنها در سفری رضي  عائشه  که  است شده  ایتکند. رو

برادر   ترین دنیا نافع در  موسي  : حقا که گفت مي  شنید که  از اعراب  ، از یكي داشت

زیرا   گفت  راست  اعرابي این  خدا که  به» اهلل عنها فرمود: رضي  بود. عائشه  برادرش  برای

 ».کرد  درخواست  نبوت  پایه  را به  فضیلتي  برادرش  برای  موسي

 

 ىئ    ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  
نماز و  در « كنيم  و بسيار يادت  گوييم  تسبيح  تو را فراوان»  هارون  و برادرم  من «تا»

 . از آن  در خارج

 

 حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  
خود،   رسالت  به  یافتن  در توفیق  من  که  داني و مي « ما بينايي  زيرا تو خود بر احوال»

  دعوت تواند نمي  ، انسان»صدر  شرح»  زیرا بدون  موهبتها هستم  این  ناگزیر از داشتن
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  شكند، بدون مي دعوتگر  کار؛ قلب  ساختن  آسان  دهد، بدون  انجام  درستي  را به هللا الي

  داشتن  آید و بدون نمي  دست  شود و مقصود به نمي  اقامه  ؛ حجت زبان  بودن  گشاده

و دردها و رازها با او در  شود  خواسته  از او مشورت  و غمخوار که  پشت هم  برادری

در   جهت  کند. بدین مي  احساس  هولناك  و غربتي  شود، دعوتگر تنهایي  گذاشته  میان

مما   أسألك  اين  اللهم» :دعا کردند  چنین صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

کرد،   درخواست  موسي  برادرم را که   از تو آنچه  من ...: خدایا! سىمو  خيأ  سألك

،  است  آمده  آیات  در این  را که  موسي  های خواسته  همه  گاه آن».  کنم مي  درخواست

  ؛ که»را  برادرم  : علي خيأعلیا » ( فرمودند: هارون جای )برادرم  کردند و به  درخواست

  و ارشاد حمل  در دعوت  مشارکتش  ، به با ایشان  علي  مشارکت  درخواست  این

  آن  چون  که  است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث زیرا  در نبوت  شود، نه مي

 او فرمودند:  کردند، به  خویش  جانشین  را در مدینه  علي  تبوك  در غزوه ص حضرت

؛  باشي  موسي  به  نسبت  هارون  منزله  به  من  به  نسبت  که  نیستي  راضي امر  آیا بدین»

 ». نیست  پیامبری  من بعد از  که مگر این

 

 حب  خب   مب  ىب  يب  جت  
  به  ات خواسته ! موسي  اي»  موسي  درخواستهای  به  در پاسخ  منان  خدای «فرمود»

  نمودن  ، آسان ات سینه ساختن   ؛ از گشاده یکرد  درخواست  که  : آنچه یعني «شد  تو داده

. و  تو دادم  را به  ، همه نبوت در  هارون  کتو مشار  از زبانت  گره  ، گشودن کار رسالتت

 بود.  خواسته  هشت  ها در مجموع این

 

 حت  خت  مت  ىت  يت  جث   
  است  کالميمجدد و   است  سخني  این « نهاديم  بر تو منت  بار ديگر هم  راستي  و به»

  ایام در  ؛ یعني اش در گذشته  بر موسي  منان  خدای  های یادآور نعمت  که  مستقل

  و دادن  : احسان باشد. من مي  فرعون  دست به  شدن  از کشته  و نجاتش  و کودکي  والدت

 . است  نعمت
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 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  
 بايد وحي  را كه  آنچه  مادرت  به  هك  هنگامي»فرماید:  مي  نعمت  در تفسیر آن  سپس

  وی به  کردن  ، یا مجرد الهام مادر موسي  به  کردن  مراد از وحي « كرديم  شد، وحي مي 

  نبوت  وحي  این  که  زنبور عسل  و به  حواریون  ، به مریم  به  کردن  الهام  از نوع  است

  بعدا بیان  را که  آنچه  تعالي  حق  . یعني است  در خواب  وی  به  کردن  . یا وحي نیست

  به  که  وحیي و  نبوت  از طریق  داد، نه  نشان  در خواب  مادر موسي  شود، به مي

 شود. مي  فرستاده ‡نبیاا

 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

 ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
کند:  مي  حكایت  چنین  مادر موسي  خود به  نمودن  الهام  از مضمون  تعالي  حق  سپس

  از چوب  ای صندوقچه : تابوت «بگذار  در تابوتي»را   کوچک  موسای  یعني «او را  كه»

را   صندوق  پس»رود  فرونمي  قرار گیرد، در آن  آب  بر روی  چون  که  است  یا از غیر آن

  نیل  در اینجا رودخانه  ومراد از آن  است  بزرگ  : دریا یا رودخانه یم « در دريا بيفگن

  داد تا موسي  فرمان  نیل  به  خداوند متعال «افگند  ساحل  تا دريا او را به»باشد  مي

  یعني « وي  و دشمن  من  و دشمن»افگند   ساحل به  فرعون  منزل  روبروی  را در کرانه

:  است  آمده  . در روایات ا برگرفتاو ر  شد و فرعون  چنین  که «او را برگيرد»  فرعون

  دستور داد که  را دید پس  صندوق  آن  بود که  نشسته  ای برسر برکه  نیل  در کرانه  فرعون

و   وی  شدیدا محبت  را دید که  زیبا و شاداب  ای پسربچه  در آن  بناگاه را باز کنند،  آن

بر   خودم  از جانب  و محبتي»د: فرمای مي  تعالي  حق  که شد چنان  جلب او  همسرش به

 افگند  بندگانش  های خود در دل  از جانب  محبتي  بر موسي خداوند « توافگندم

:  است  این  معني  قولي . به داشت مي  دوستش  که دید؛ مگر این او را نمي  کس  هیچ  که

و تا زير » نداو مهر ورزید  نیز به  مردم  ورزید پس  محبت  موسي  به  خداوند متعال
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  به  مخصوص  که  من  از جانب  و رعایتي  : تا با عنایت یعني « يابي  پرورش  نظر من

 . یابي  ، پرورش توست

 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

 گ   
فرماید:  مي  ، چنین بر موسي  خویش  نعمت  از بیان  در فراز دیگری  تعالي  حق  سپس

را با   صندوقچه تا مسیر « رفت مي»  نیل  رودخانه  بر کرانه  مریم «خواهر تو  كه  گاه آن»

  چه  دست  کجا و به  به شود، مي  چه  صندوقچه  آن  سرانجام  کند و ببیند که  دنبال  نگاهش

  شیردهي  زن  وجوی جست در  که  را یافت  و زنش  اثنا فرعون  ینرسد؟ در ا مي  کسي

شما   را به  آيا كسي»:  گفت  آنان  به  خواهرش  را شیر دهد پس  موسي  هستند که

  است  دهد؟ نقل  پرورش : او را یعني «دار شود؟ او را عهده  سرپرستي  كه  دهم  نشان

آوردند،   را که  اما مادرش  نگرفت او را  ستانپ  را آوردند، موسي  شیردهي  هر زن  که

  روشن  اش تا ديده  بازگردانيديم  مادرت  سوي تو را به  پس»  را گرفت  وی  پستان

  که شود، بعد از آن  خود شادمان  آغوش  به  فرزندش  بازگشت  به  : تا مادرت یعني «شود

 «نخورد  و غم»  وار گشتو دش  بسیارسخت  وی بر  او را در دریا افگند و فراقش

 بیاید.  پیش  دریا برایت  به  کردنت رها بود بعد از  ممكن  که  ناگواری  حادثه  سبب به

 را  و شخصي»فرماید:  ، مي بر موسي  خویش  نعمت  از بیان  و در فراز دیگری

و  بود  درآویخته  ای با فرد اسرائیلي  که  ای فرد قبطي  به  در نوجواني  موسي«  كشتي

  به  او نه  و کشتن  زد و او را کشت  بود، مشتي  خواسته  کمک  وی  از او علیه  اسرائیلي

بیشتر   سال  دوازده  وقت  در آن  دیگر موسي  خطا بود، از سوی  از روی  عمد بلكه

تو   او به  کشتن  مجازات  از بیم  که  غمي  همان « داديم  نجات  تو را از غم  پس»  نداشت

از بار   پس  : تو را باری یعني « بايدوشايد تو را آزموديم  كه و چنان»بود   داده  ستد

  رهایي ـ  از آنها گذشت  ـ و ذکر برخي  افتادی مي  در آن  که  هایي دیگر، از محنت
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تو را باربار با  : است  این  معني  قولي . به برگزینیم  رسالت  تو را به  که از آن  ، قبل بخشیدیم

و   سخت  رخدادهای  به  است  اجمالي  ای اشاره  عبارت  . این ابتال آزمودیم  انواع

و   یاران  ، ترك وطن از  با آنها روبرو شد؛ مانند هجرت  موسي  که  باری محنت

خود و   نفس  دادن  اجاره  به ، راه  ، نبود توشه پیاده  با پای  با وحشت  و فرار توأم  عزیزان

  پس»با آنها روبرو شد   مدین  سوی از مصر به  شدن رهسپار  در اثنای  که  يحوادث  غیره

  از مصر، به  فرار خویش  راه : در یعني « كردي  درنگ  مدين  اهل  در ميان  چند سالي

  مصر در سرزمین  منزلي  در هشت  . مدین کردی  درنگ  و در آنجا چند سال  آمدی  مدین

پیامبر،   نزد شعیب  سال  در آنجا ده و  آنجا گریخت  به  يموس  که  است  واقع  عرب

بود   دختر شعیب» صفورا» ، مهر وی  خدمت  سال  ده  کرد و این  و اقامت  خدمت

  قضا و قدر سابق  که  آمدی  : در وقتي یعني « مقدر آمدي  در زمان ! موسي  اي  سپس»

 . برگزینم  خویش  رسالت  و تو را به  تهگف  با تو سخن  در آن  بود که  رفته  بر آن  من

 

 ڳ  ڳ    ڳ  
  حجتم  و برپاداشت  و رسالت  وحي  : تو را برای یعني « ساختم  خودم  و تو را براي»

 . برگزیدم  سفارت  به  خویش  خود و خلق  و در میان  ساخته  آماده

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  
 بروید و  مردم  میان  به  هارون  : تو و برادرت یعني « من  با آيات  برو تو و برادرت»

  مردم به  ایم داده قرار  رسالتت  بر صحت  ای آنها را نشانه  که  ها، برهانها و معجزاتي حجت

عصا، ید بیضا،   گانه نه  بود از معجزات  ، عبارت معجزات  آن  که  شویم برسانید. یادآور مي

،  ، قورباغه ، شپش ملخ  بالیای  ، فرود آوردن گانه دوازده  یها چشمه  دریا، سنگ  شكافتن

  و تبلیغ  : در ذکر و یاد من یعني «نكنيد  سستي  من  كردن و در ياد»  کوه  و برکندن  خون

 ندهید.  نشان  و ضعف  ، از خود کوتاهي رسالتم
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 ہ     ہ   ڻ  ڻ     ۀ   ۀ 
 در کفر و ادعای « است  برداشته  طغيان  او سر به  برويد، هرآينه  فرعون  سوي به»

 . است  برخاسته  سرکشي  و به  ربوبیت 

 

 ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  
  . مراد: ترك است  برکنار از خشونت  : سخن لین  قول «بگوييد  نرم  و با او سخني»

 و گفتن  با فرعون  در مواجهه علیهماالسالم و هارون  موسي  از سوی  و درشتي  خشونت

  آیا سرآن):   ژٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ژ :  سخن  این  ، همچون اوست  به  و مالیم  نرم  سخناني 

:  یعني «بترسد پند پذيرد يا  شايد كه»». 18 نازعات/»؟(  گرایي  پاکیزگي  به  که  داری

  آن  سزاوارتر به  وهشی  قرار دهید زیرا این  خطاب مورد  و مالیم  نرم  را با سخني  فرعون

نظر وادارد و در   و امعان  تأمل  کنید به مي  از ذکر و فكر تبلیغ  که  او را در آنچه  که  است

 کند، بترسد. پیدا مي  آگاهي  آن  شما به  از زبان  که  موعود من  از عذاب  نتیجه

  کسي از  را پندگرفتنزی  ساخت  مقدم  را بر ترسیدن  پذیرفتن پند  تعالي  حق  که این  دلیل

  از کسي  ترسیدن  که کند در حالي  و تحقیق  تأمل  موضوع  یک  درباره  که  متصور است

  راستگویي  به ، تأمل  وسیله  اگر او به  بیفتد. یعني  واهمه  امر به  از یک  باشد که متصور مي

افتد و   واهمه در  که  متصور است  قدر از وی این  نبرد و پند نپذیرد، الاقل  شما پي

 بترسد.

 .1است هللا  راه  دعوتگران  برای  و اندرز بزرگي  ، درس آیه  این

 

 ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  

                                                 
  دوست  هرکه  اند پس کرده  نقل  عباس را از ابن  ای طوالني  ، روایت کریمه  جریر در تفسیر آیه و ابن  نسائي 1

 نماید.  مراجعه» کثیر سیر ابنتف»  یا به»  نسائي  سنن»از» تفسیر  کتاب» یابد، به  آگاهي  دارد از آن
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  كه  ترسيم مي  ما از آن گفتند: پروردگارا!» علیهماالسالم  و هارون  موسي  یعني «دو  آن»

  علیه« كند  طغيان  كه يا آن»کند   ما شتاب  شكنجه : در آزار و یعني «كند  او بر ما تعدي

 ما.  به  و در آزار رساندن  حق

  تعالي  حق  به  که  و قربي  معرفت  ـ در عین ‡انبیا و اولیاء  در حق  از دشمنان  ترس

  بندگانش در خداوند  سنت  این  بودن  و نمایانگر عام  است  طبعي  دارند ـ ترسي

 باشد. مي

 

 ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ٴۇ  ۋ  
با  « شما هستم  همراه  ا منقطع»زیرا   از فرعون «نترسيد»  خداوند متعال «فرمود»

شما و   میان  راکه  آنچه « بينم و مي  شنوم مي»  وی  علیه  کردنتان و تأیید و یاری   داری نگه

 نباشید.  ا نگرانلذ  نیستم  شما غافل  از حال  من  ا بدانید کهقطع  دهد پس مي  روی او

 

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  

 ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  
  سویت به « هستيم پروردگار تو  فرستادگان  او برويد و بگوييد: ما دوتن  سوي به  پس»

آزاد   رترا از اسا  آنان برخیز،  از سر راهشان  یعني « را با ما بفرست  اسرائيل بني  پس»

  زیرا فرعون « نكن  عذاب را  و آنان»بروند   شام  سرزمین  تا با ما به  بده  و اجازه  کن

  نگه  را زنده  برید و دخترانشان مي را سر  کرد؛ پسرانشان مي  عذاب  را سخت  اسرائیل بني

 از  همه  کرد که مي  تحمیل  فرسایي طاقت و  سخت  کارهای  چنان  و برآنان  داشت مي

،  سنگین  بارهای  ، انتقال دشوار ساختماني  کارهای بودند؛ مانند  آمده  جان به  وی  دست

 « ايم آورده  اي نشانه  پروردگارت  تو از جانب  ما براي  راستي  به»  و غیره  زمین  حفاری

از   كه  بر كسي  و سالم»عصا و ید بیضا   از: دو معجزه  است  عبارت  نشانه  این  که

و از   عزوجل  خدای  کند، از خشم  پیروی  از هدایت  هرکه : یعني «كند  پيروي  هدايت

 . و درود نیست  و شادباش  تحیت  ، سالم سالم  این  ماند. پس مي  سالمت به  وی  عذاب
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 ص اکرم  رسول  در مكاتبات ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ     یژ :  جمله  که  ذکر است  شایان
بود،   اسالم  سوی به  از آنان ص حضرت  آن  دعوت  حاوی  که  و امیران  شاهان  برای

 شد. مي  نوشته

 

 ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب            خب   مب  
دنیا  « عذاب  كه»  سبحان  خدای  از سوی « است شده  فرستاده  ما وحي  سوي به  هرآينه»

و »را   پیامبرانش  سالتو ر خداوند  آیات «كند  تكذيب  كه  است  بر كسي»  و آخرت

 . حق  آنها و از اطاعت  به  و ایمان  آیات  این  از پذیرش «بگرداند  روي

 

 ىب  يب  جت  حت     خت  
 رساندند، او:  فرعون  را به  الهي  پیام  این علیهماالسالم و موسي  هارون  که بعد از آن

دو منتسب   آن  بهپروردگار را   فرعون «؟ پروردگار شما كيست ! موسي  : اي گفت»

بود و   تعالي  حق  و پروردگاری  او منكر ربوبیت  که این  سبب  خود، به  به  نه  ساخت 

نكرد.   ، تصدیق پروردگار او نیز هست  عزوجل  خدای  مورد که  آنها را در این  سخن

  بود که  را، این  برادرش  نه  ساخت  را مخاطب  او فقط موسي  که این  علت

 . تبع  بود و هارون  اصل  موسي

 

 مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  
  را كه  آفرينشي  چيزي هر  براي  كه  است  پروردگار ما كسي»  موسي « گفت»

منوط   با منافع  که  بخشیده  و شكلي  هرچیز صورت  به  یعني « ، بخشيده اوست درخور

  راه  ، پا را برای گرفتن  را برای  مثال دست؛  سازگار است  آن  و با وضعیت  منطبق  آن  به

  خلق  شنیدن  را برای  و گوش  نگریستن  را برای  ، چشم و بیان  نطق  را برای  ، زبان رفتن

  ممیزات و  با خواص  که  بخشیده  و هیأتي  ، شكل مخلوقات  از انواع  هر نوعي  و به  کرده

نیازمند آنند و   را که  خود هرچیزی  خلق  : او به ستا  این  معني  قولي  دارد. به  تناسب  آن
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  هر مخلوقي  یعني « است  نموده  را هدايت  آن  سپس»  است  برند، بخشیده مي  بهره  از آن

،  بنابراین  است  نموده  هدایت ، بخشیده  وی  به  که  از آنچه  گیری بهره  راههای  سوی را به

 مورد  که  چیزی ، از هر شده  آفریده  آن  برای  که  دفيه  به  در مسیر وصول  هر مخلوقي

 گیرد. مي  ، بهره است  نیاز آن

، در  وانساني  تجربي  علوم  همه  که  است  کریم  قرآن  علمي  معجزات  از بزرگترین  آیه  این

 کنند. سیر مي  آن  کرانه بي  های افق

 

 مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   
  پيشين  هاي نسل  حال  پس»  موسي  حجت  گریز از الزامقصد   به  فرعون « گفت»

، اقرار و  کني مي  او دعوت  سوی تو به  که  پروردگاری  نیز به  زیرا آنان «؟ است  چگونه

 پرستیدند؟. را مي  و مانند آنها از مخلوقات  بتان  باور نداشتند بلكه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
 « است  نزد پروردگار من  ، در كتابي آن  علم»  فرعون  در پاسخ  موسي « گفت»

البد   پس  است  شده  محفوظ ثبت  در لوح نزد خداوند  اعمالشان  تمام  گمان : بي یعني

  پروردگارم»دهد  مي قرار  و مجازات  مورد بازپرسي  اعمال  از آن  را در روز قیامت  همه

در   را که  آنچه «نمايد مي  فراموش  و نه»از چیزها   یچیز  در علم «كند خطا مي  نه

 . اوست  علم  چیز در حیطه  همه  اشیا ـ پس  از این  است  وی  علم  حیطه

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

 ڦ  ڦ  
  آساني  با کمال  که  هموار و آماده « ساخت  اي گهواره  را برايتان  زمين  كه  كسي  همان»

و »  است  شده  تأمین  منافعي  شما هرگونه  برای  کنید و در آن مي  زندگي  آن بر  و سهولت

روید و از  مي بر آنها  که  و هموار و مهیا ساخت «كرد  ، راهها ترسيم شما در آن  براي
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  آسمان و از» شوید رهسپار مي  مقاصد خویش  سوی ها و دریاها به دشتها و دره  میان

را،   نباتات از  مختلف  انواع  آن  وسيله به  پس»  است  باران  آب  که «فرود آورد  آبي

،  جفت جفت ها، و رستني  گیاهان  گوناگون  : از انواع یعني « آورديم  بيرون  جفت  جفت

  ادهاستف  برای  برخي ، و شیرین  و تلخ  ، ترش مختلف  های و مزه  رنگها، بویها، اشكال  به

  جهت  . از این آوردیم  ، بیرون طبیعت  و تغذیه  حیوان  استفاده  برای  و برخي  انسان

 فرمود:

 

 ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
  خدای  که  است  گونه در آنها. بدین «را بچرانيد  و چهارپايانتان»از آنها  «بخوريد»

  و انواع  اصناف ها با و رستني  گیاهان  این  آفرینش  گذارد که مي  منت  بر انسان  عزوجل

  برای  هم و  است  و مناسب  آماده  خودش  برای  خود، هم  و گوناگون  مختلف

:  النهي  اولي « خردمندان ا در اينها براي قطع»اویند   کرده  مسخر و رام  که  چهارپایاني

  است  ها و برهانهایي تحج ها، داللت  یعني « است  هايي نشانه»برتر   خردهای  انصاحب

  کرده  رام  انسان  خدمت  برای را  زمین  چیز در این  همه  که  ای کبریایي  بر وجود ذات

 . است

 

 چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
  خاك ، شما را از آدم  آفرینش  در ضمن  یعني « ايم شما را آفريده  زمين  از اين»

  زمین  از همین  با تغذیه  همه  و استخوانتان  و خون  و گوشت  ایم آفریده  زمین  همین

  در آن  پس  بعد از مرگتان « گردانيم شما را بازمي»  زمین « و در اين»  است  شده  پرورده

از   شود تا بدانجا که مي  پاشیده  و از هم  پراکنده  در آن  وجودتان  شوید و اجزای مي  دفن

 « آوريم مي  بارديگر شما را بيرون»  از زمین  یعني « آنو از »گردد  مي  خود زمین  جنس

 و حشرونشر.  با برانگیختن
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 ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  
 ها و معجزات : نشانه مراد از آن « نمايانديم  فرعون  خود را به  آيات  همه  و هرآينه»

  خدای  ، حجتهای از آیاتدیگر: مراد   قولي . به است» سراءا»  در سوره  شده ذکر  گانه نه 

  و رسالت ما  آیات «كرد  او تكذيب  ولي»کنند  مي  داللت  بر توحید وی  که  است  سبحان

 . ایمان  سوی را به  وی  دعوت « و نپذيرفت»را   موسي

 

 ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  
 نبيرو  ينمانتا با سحر خود ما را از سرزم  اي آيا آمده ! موسي  اي»  فرعون « گفت»

  از سحراست  خود نوعي  این  ـ که  ای اژدها برگردانده  و عصا را به  ای : آمده یعني «؟ كني 

  واجب بر آنها  و پیرویت  هستي  پیامبر برحقي  که  را القا کني  توهم  این  ـ تا در مردم

و ما   گشته ما مسلط  بر سرزمین  که  یابي  دست  هدف  این  به  نیرنگ  با این  گاه آن  است

کرد،   را عنوان  از سرزمین  کردن  بیرون  ملعون  فرعون  که این  ؟ علت کني  بیرون  را از آن

  بدبین  وی  نیات  به  را نسبت  برماند و آنان  را از موسي  خویش  بود تا قوم  این

 کند.  گردان روی  وی  به  گفتن  از اجابت  ساخته

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڳ  ڳ         ڳ    ڳ
ميان  تو به   را براي  همانند آن  ا سحريما نيز قطع  كه  بدان  پس»افزود:   فرعون  سپس

  ، با تو معارضه ای تو با خود آورده  که  همانند سحری  آوردن  ما به  یعني «آورد  خواهيم 

  بیرون آن   دیني  را از جنبه  مسئلهکوشید تا   فرعون  بود که  گونه کرد. بدین  خواهیم

  با اهل  ستمگران  همیشگي  شیوه  این  بدهد. البته  و وطني  اسيسی  جنبه  آن  و به  ساخته

سازند.  مي  متهم  دست از این  اساسي بي  اتهامات  به  را در اهدافشان  آنان  که  است  حق

را   معیني  و مكان  روز معلوم  یعني «بگذار  موعدي  ما و خودت  ميان  پس»افزود:   سپس

  موعد را به  تعیین  فرعون «تو  و نه  كنيم  خالف»را   وعده  آن  یعني «را  ما آن  نه  كه»

در   هم  آن»باشد   گذاشته  نمایش را به  اش اقتدار خیالي  کرد تا کمال  تفویض  موسي
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بر   در آن  و آشكار باشد تا حق رهموا  ما باید مكاني  : میعادگاه یعني «هموار  مكاني

  در میان  باشد میانه  باید مكاني  میعادگاه : است  این  معني  قولي شود. به  نمایان  همگان

  در میانه  باشد. یا: باید مكاني  سو یكسان دو هر ، از آن  سوی به  رونده  مسافت  که  فریقین

 باشند.  اشتهد  آمادگي  آن حضور در  برای  همه  شهر باشد که

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ  
  که بود  ، روز جشني روز زینت «باشد  شما روز زينت  گاه وعده»  موسي « گفت»

  موسي که  این  شستند. دلیل مي  دست  آراستند و از کارهایشان مي  خود را در آن  مردم

  شرکت  اجتماع  دارند در آن  که  ا فراغتيب  همه  بود تا مردم  کرد، این  روز را معین  آن

  كه و اين»افزود:   موسي  شود. سپس  نمایان  بر همه  حق  دعوت  کنند و درنتیجه

باشد و بعد   پرتوافگن جا  بر همه  تا روشني «شوند  گرد آورده  چاشت  در وقت  مردم

  مانده  باقي  مردم  وتبصره  تحلیل  برای  کافي  ، وقت دیگران  و باطل  من  حجت  از ارائه

 نكنند.  شكي  هیچ  من  ، آنها در معجزه باشد و بنابراین

  ارائه  را برای  وقت  ترین باید مناسب  که  دعوتگران  برای  بلیغ  است  درسي  آیه  این

 کنند.  ، انتخاب مردم  به  خویش  دعوت

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 روی  و از موسي  و رفت  برخاست  مجلس  آناز   یعني « برگشت  فرعون  پس»

 : یعني «خود را گرد آورد  نيرنگ  و همه»بپردازد   ساحران  کار گردآوری  برگرداند تا به 

 . گاه وعده بر سر «آمد باز  سپس»بود گرد آورد   بسته  دل  بدان  که  را و نیرنگي  ساحران

 

 ې  ې    ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې
  به بر شما،  : واي گفت»  و ساحران  قومش  و سران  فرعون  به  یعني « آنان  به  موسي»

  خدای و افترا به  بهتان  نكنید و به  پروردگاری  ادعای  دروغ : به یعني «نبنديد  خدا دروغ

 و «كند مي  هالك»  سخت « عذابي  شما را به  گاه آن  كه»نورزید   شرك  عزوجل
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 برخدا  : هر کس یعني «نرسيد  مطلب  افترا كرد به  ا هركهو قطع»گرداند  مي  کن هریش

 . گشت  ، زیانكار شد و هالك بست  افترا کرد و دروغ

  غفلت  نباید از موعظه  حال  هیچ  به  که  دعوتگران  برای  بلیغ  است  نیز درسي  آیه  این

 کنند.

 

 ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  
  سخن  چون  : ساحران یعني «وگو كردند گفت  كارشان  خود درباره  ميان  ساحران  پس»

خود   سوی را به  سخن  از آنان  یک و هر  کرده  مشورت  هم را شنیدند، با  موسي

بعد   ساحران قرار دادند. یا  بررسي خود مورد  نظر در میان  را از همه  کشیدند و موضوع

  ا مضمونما دقیق کردند و  و کشمكش  دیگر نزاع ا یک، ب موسي  موعظه  این  از شنیدن

  این  که  است بر آن   از مفسران  برخي  زني  گمانه  . ولي دانیم را نمي  کشمكش  این

و راز »یا خیر؟  مانند آنهاست   ساحری  آیا او هم  بود که  موسي  درباره  اختالفشان

 پرداختند. جوان  به  از موسي  هانخود پن  : آنها در میان یعني «گفتند  را پنهان

 

 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  
  خواهند كه مي» است   این  ا موضوعو قطع« ساحرند  دو تن  اين  البته»  ساحران «گفتند»

را آشكار   آن  که سحری  همان «كنند  با سحر خود بيرون»مصر  « شما را از سرزمينتان

بود، گفتند   کرده  جتروی  فرعون  که  از آنچه  را با تأثیرپذیری  سخن  این  رانساختند. ساح

 «ببرند  شما را ازبين  پسنديده  آيين  خواهند كه و مي»او را تكرار کردند   سخن  و همان

  یافته  گرایش  سویشان به  قوم  واشراف  شدند، سران  دو اگر در سحر خود غالب : آن یعني

و   و رسم  آیین  که  است  کار آن  این  انجام و  کنند و مال مي  پیروی  شان در آیین  و از آنان

افتد.  ، بر مي تر است سایر امتها برتر و پیشرفته از زندگي  که  ای در بسیط زندگي  راهتان

  باشد زیرا ساحران  سحرشان  همان « مثلي  طريقه» از  مرادشان  دارد که  احتمال  همچنین

  برایشان  بابت  بودند و از این  روزگار معزز و مورد احترام  ، در آن سحر خویش  بسب به
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  و موسي  هارون  اگر مغلوب  ترسیدند که  بود پس  فراهم  درآمدها و هدایایي

 شود.  قطع  درآمد از آنان  همه گردند، این علیهماالسالم

 

 ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
  گروهي  شما عزمي  همه  ـ عزم  نیرنگ  باید ـ در این «ود را گرد آوريدخ  نيرنگ  پس»

طور   به «آييد  پيش  صف  باز به»ظهور آید   منصه  به  کامل  و همفكری  و با اتفاق  بوده

  در بیرابر موسي  و شكوهتان  تر و هیبت آراسته  امورتان  تا نظم  فشرده  هم  و به  هماهنگ

یا   سخنان  این «شود مي آمد، رستگار  غالب  امروز هركه  حقيقت در»گرتر باشد  جلوه

 بود.  برایشان  فرعون  با همدیگر و یا از سخنان  ساحران  از کالم

 

 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
و »از ما   خود را قبل  اوال عصای « افگني يا تو مي ! موسي  اي»  ساحران «گفتند»  سپس

 را باید از سحر بیفگنند.  آنچه «افگنند مي  كه  باشيم  كساني  خستينيا ما ن

 

 ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
از   قبل  که  خواست  ، از آنان گونه بدین «شما بيفگنيد  بلكه»  آنان  به  موسي « گفت»

 : دلیل  سه  افگنند؛ به  میدان  را به  سحرشان  وی

 کند.  ها، آشكارتر تجلي نیرنگ  آن  بعد از افگندن  وی  ـ تا معجزه1

را   هایشان برساخته  همه  عصایش  گاه افگنند آن  میدان  خود را به  های برساخته  ـ تا آنان1

 ببلعد.

 دهد. نمي  اهمیتي  هیچ  سحرشان  به  بدهد که  ـ تا نشان1

و   موسي  و گمان  خیال  به  یعني «آمد  نظرش به  چنين  اثر سحرشان بر  ناگهان  پس»

و  ريسمانها  كه»آمد   چنین  دیگری  هر بیننده  و واهمه  خیال  طور به همین

 کنند. مي  حرکت  سرعت ها به مارها و افعي  و همچون «دوند مي  هايشان چوبدستي
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 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
  طبیعت و  سرشت  حكم  به  : موسي یعني « را يافت  در ضمير خود ترسي  موسي  پس»

  ترس  احساس  جادوگران  افگن آور و واهمه هیجان  کارهای  مشاهده  ، در هنگام بشری

 شود.  مبادا مغلوب  کرد که

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  
 . بر آنان  و پیروزی  با غلبه « تو خود برتري  كه  : نترس گفتيم»

 

 ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ          
از  «اند برساخته را  بينداز تا هر چه»: عصا را  یعني«  داري  راست  در دست  و آنچه»

  اند، نيرنگ برساخته  ، آنچه فرو برد، درحقيقت»  و قالبي  جادویي  عصاها و ریسمانهای

جا برود  هر وجادوگر»  نیست  چیز دیگری  و افسون  و جز خیال « جادوگر است

و   سحر حقیقت  ندارد زیرا برای  جادوگر رستگاری  جنس  یعني «شود رستگار نمي

 شود. نمي  برآورده  با سحرش  ساحر هم  و هدف  نیست  بقایي

 

 ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  
او،   را افگند و عصای  عصایش  : موسي یعني «درافتادند  سجده  به  ساحران  پس»

  هنگام نماند، در این  از آنها در میان  را فروبلعید و چیزی  ها و ریسمانهایشانعصا

  کار او ازجانب  بلكه  سحر و جادو نیست  از باب  کار موسي  دانستند که  ساحران

  سجده  به  عزوجل  در برابر خدای  درنگ بي  گاه آن  چیز تواناست  بر همه  که  است  خدایي

  و موسي  پروردگارهارون  گفتند: به»آوردند و   ایمان  موسي  الترس  و به  افتاده

را ببینند، در   وحجتي  نشانه  چون  که  منصفان  حال  است  چنین و این « آورديم  ايمان

 آورند. فرود مي  سر تسلیم  برابر آن
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،  جدهس  بودند و در حال  هفتاد تن  ساحران» : گفت  که  است شده  روایت  عیاض از ابن

  چنین» شدند  :  افگنده القي»  از مفهوم». را دیدند  خود در آن  های و جایگاه  بهشت

  سجده  ا بهوسریع  گرفته قرار  انوار حقیقت  تأثیر تابش  تحت  چنان  ساحران  آید که برمي

 اند. شده  مجبور ساخته  در سجده  افتادن  به  گویي  در افتادند که

آسا بود؛ آنها  قدر شگفت چه  کار ساحران !هللا سبحان»گوید: مي » کشاف» تفسیر  صاحب

  کفر و جحود و دومین  خود را از روی  بار ریسمانها و عصاهای  دوبار افگندند: نخستین

!». ! است  بزرگي  فرق  چه  افگندن دو  این  شكر و سجود؛ و میان  ایخود را بر  بار سرهای

  پي  حقیقت  به  و نشانه  دلیل  پنج  از مشاهده  ساحران»ید: گو در تفسیر خود مي  رازی  امام

 بردند:

 ممكن  و نیرنگ  با حیله  حرکتي  چنان  که  ای گونه عصا، به  حرکت  بودن ـ آشكار 1

 . نیست 

و   حیله نیز با  چیزی  چنین  ؛ که افعي  به  آن  شدن تبدیل  عصا در هنگام  حجم  ـ افزایش 1

 . ستنی  ممكن  نیرنگ

  امر نیز باحیله  این  ـ که  و غیره  و دهان  ـ از چشم  وجود افعي  اعضای  بودن  ـ نمایان 1

 . نیست  ممكن  و نیرنگ

 نیز با  این  آنها ـ که  کثرت  بودند ـ با همه  برساخته  را که  هرآنچه  افعي  ـ فروبردن 1

 . نیست  ممكن  و نیرنگ  حیله

  هم  این  . که اولیه  عصای  هیأت  همان  به  کوچكي  چوبدستي  شكل عصا به  ـ بازگشت 7

 ». نیست  ممكن  و نیرنگ  با حیله

 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  
  به  خطاب را دید،  در برابر آن  ساحران  و خضوع  کننده خیره  معجزه  این  چون « فرعون»

: آیا  یعني «آورديد؟  او ايمان  به  دهم  شما اجازه  به  كه از آن  : آيا پيش گفت»  ایشان

  و او را در دینش  کرده  را تصدیق  موسي  ، سخن من  از سوی  و دستوری  اذن  بدون
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ا : قطع یعني « است  شما سحر آموخته  به  كه  شماست  قطعا او بزرگ»نمودید   پیروی

و استاد   . یا او معلم سحر است  شما در فن  ترین و بلندپایه  ساحرترین  سيمو

  مردم  تا در اذهان  خواست  سخن  با این  . فرعون است  شما سحر آموخته  به  که  شماست

از   ساحران  نه  که  نستدا مي  او خوب  نیاورند، در غیر آن  ایمان  پدید آورد که  ای شبهه

  و ساحران  موسي  میان  و نه  است  بوده  آنان  او رئیس  اند، نه وختهسحر آم  موسي

  ها و پاهاي دست  شك بي  پس»افزود:   سپس . است  وجود داشته  و پیوندی  رابطه  هیچ

:  خالف  من « كنم مي  قطع  چپ  ازجانب  و ديگري  راست  از جانب  شما را يكي

  هاي و شما را بر تنه»  آن  یا عكس ، چپ  ایو پ  راست  دست  از قطع  است  عبارت

  خرما را انتخاب  درخت  های تنه  فرعون  که این  علت « آويزم خرما بر دار مي  درخت

تشهیر و   کار سبب  و نیز این  است  دهنده وآزار  خرما خشن  درخت  تنه  بود که  کرد، این

تر  از ما سخت  يك  كدام  عذاب  هك  دانست خواهيد  و البته»شود  آنها مي  آزار روحي

  دنباله  آیات  ؟ و هرچند این پروردگار موسي یا عذاب  من  عذاب « تر است و پاينده

را در   تهدیدش  فرعون  اند که گفته  کنند اما مفسران نمي را ذکر  فرعون  تعذیب  ماجرای

  عباس ند. ابنمرد  ایمان او، بر  در زیر شكنجه  کرد وآنان  عملي  مورد ساحران

و نیكوکردار   پاك  روز شهیداني مكار و در آخر  روزساحراني  در اول  آنان» گوید: مي

 ».بودند

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      

 ې  
  آمده  نزد ما از بينات  كه  ما هرگز تو را بر آنچه»  فرعون  در پاسخ  ساحران «گفتند»

ها  از حجت  موسي  که  ا تو را بر آنچه: قطع یعني « دهيم نمي  ، ترجيح است

هرگز تو « و»  گزینیم ، بر نمي است ما آورده   برای  سبحان  از نزد خدای  روشن  ومعجزات

.  است  ، قسم جمله : این  قولي به « است ما را آفريده   كه  بر كسي»  دهیم نمي  را ترجیح

  وی  و معجزات  بینات ، هرگز تو را بر است  ما را آفریده  هک  ذاتي  ه: سوگند ب یعني

جز »  دار آویختن  به و  از کشتن « بكن  خواهي مي  هر حكمي  پس»  دهیم نمي  ترجیح
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تو   و نفوذ سلطه « راني مي  حكم  كه  دنياست  زندگاني  تو فقط در اين  كه  نيست  اين

  و قتل  آزار و شكنجه  از انواع  که  ؛ با آنچه دنیاست  ندگيز  همین  بر ما، فقط محدود به

و   پاینده  و ما سرای  نیست  ای سلطه  ، تو را بر ما هیچ اما بعد از آن  داری بر ما روا مي

 . ایم کرده  پایدار را انتخاب

 

 ى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  
:  یعني «ما را بيامرزد  تا بر ما گناهان  آورديم  ايمان  رمانپروردگا  همانا ما به»

از سحر   آنچه»تا بیامرزد بر ما  «و»  آن از کفر و غیر  ـ اعم  است  از ما گذشته  که گناهاني

و خدا بهتر و »  با موسي  در ستیز و معارضه « مجبور كردي  ما را بر آن  راكه

از   تر است و پاینده  مطیعانش  به  دادن  از تو در پاداش  : بهتر است یعني « است تر پاينده

:  گفت  که  فرعون  جسارت  به  است  پاسخي  این  . البته عاصیانش  نمودن  عذاب تو در

 ».51 آیه/» ﴾ھ   ھ   ھ  ے  ے﴿

 

 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  
  براي  جهنم»کفر برود   حال  به  یعني «دبرو  مجرم  نزد پروردگارش  هركه  در حقيقت»

و   راحت  مرگي  میرد به مي  در جهنم  نه «يابد مي  زندگي  ميرد و نه مي  نه  ، در آن اوست

و زجر  درد  جهنمي  شخص  پس  بخش گوارا و لذت  ای زندگي  ماند به مي  زنده  نه

زیر فشار  در  که با وجود آن  کنند ولي مي  درد و زجر را لمس  زندگان  که کشد چنان مي

کند  مي  مزه مزه را  مرگ  جرعه  که میرد و با آن  دارد، نمي قرار  کندن جان  در حال  عذاب

 رود. نمي  در او از بین  درد و ألم  اما احساس

  رسول  که  است  آمده سعید از ابي  احمد و مسلم  روایت  به  شریف  در حدیث

ماأ» فرمودند:  رسیدند پس  آیه  این  به  خطبه  ند و در اثنایایراد کرد  ای خطبه صخدا

الذينأ وفيهاواليحيوناليموتوننهمفإهلهاأهمهلها الذينأ، النارنفإبأهلهاليسواما

ثمةماتإتميتهم فيشفعونيقوم، فيؤتيالشفعاء أوةنهرالحيالهنهريقالضبائرعليبهم،



9917 

  اهل  راستي  به  آنان  که  دوزخ  : اما اهلالسيلحميلالغثاءفيكماينبت،فينبتونالحيوان

نیستند،   دوزخ  اهل  که  کساني  مانند. ولي مي  زنده  میرند و نه مي  در آن  نه  هستند پس  آن

  آنان  گاه کنند آن مي  خیزند وشفاعت برمي  شفیعان  ، سپس میراند میراندني را مي  آنان  آتش

  در آن  شود پس مي  گفته  حیوان یا  نهر حیات  آن  به  آورند که مي  بر نهری  گروه را گروه

». روید مي  سیل  آب  ها در کف وسبزه  خاشاك  که رویند چنان شوند و مي نهر سبز مي

منةذرمثقالقلبهفيكانالنارمنمنيخرج» : است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  بیرون  ، از آتش است  بوده  از ایمان  ای ذره  سنگ هم  اندازه به  در قلبشان  که  : کساني يمانإ

 ».شوند مي  آورده

 

 حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       يت  
 شايسته  اعمال»  و تأیید ایمان  پشتوانه  به « كه بيايد درحالي  نزد او مؤمن  و هر كس»

  اين  پس»باشد؛   فرستاده  را پیش  نیک  و اعمال  و عبادات  و طاعات «باشد  ادهد  انجام 

  حق  . سپس و واالست  رفیع  منازلي  : برایشان یعني « بلند است  درجات  برايشان  گروه

 فرماید: و مي  بلند را تفسیر نموده  درجات  خود این  تعالي

 

 مخ  جس  حس  خس   جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح  محجخ  حخ  
 ، است  جويبارها روان  از زير آن  كه»ماندگار  همیشه  بهشتهای  یعني « عدن  جنات»

و از  « است  گراييده  پاكي  به  كه  كسي  پاداش  است  مانند و اين مي  در آن  جاودانه

  که  است  ا بر آنکثیر ترجیح . ابن است  پرهیز کرده  دوزخ  آورنده  موجب  گناهان کفر و

 . است  فرعون  در پاسخ  ساحران  خنانس  ، حكایت آیات  این
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ٿ  
  همه  بعد از مشاهده  فرعون  که  هنگامي « فرستاديم  وحي  موسي  سوي به  و هرآينه»

با   اسرائیل بني  نداد که  اجازه  مخود، باز ه  بر قوم  شده  نازل  های و مجازات  معجزات

  که آن ازمصر، بي «ببر  را شبانه  بندگانم  كه»گردند؛   شام  رهسپار سرزمین  موسي

  با عصایت  یعني « كن باز  در دريا برايشان  خشك  و راهي»یابد   آگاهي  از حالتان  کسي

  شویم شود. یادآور مي مي  شگافته  در وسط دریا برایشان  خشک  راهي  پس  بر دریا بزن

:  یعني « بترسي  دشمن  فرارسيدن از  نه  كه»)بحر احمر( بود   قلزم  دریا، دریای  آن  که

  از فرعون « باشي  بيمناك  و نه»دریابد  تو برسد و تو را  به  دشمن  که از این  هستي  ایمن

 در دریا.  شدن  یا از غرق

  آبي  آن در  نه  گردانید که  خشک  چنان  ا را برایشانبستر دری  عزوجل  خدای  امر که  این

 بود.  موسي  برای  بزرگ  بس  ای معجزه  شک ، بي گلي  بود و نه

 

 ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
آنها را » آمد و  بیرون  وقومش  موسي  تعقیب  از مصر به « با لشكريانش  فرعون  پس»

  بزرگ  تكرار برای «فروپوشانيد  را از دريا آنچه  فروپوشانيد آنان  كرد پس  دنبال

،  وسهمگین  بزرگ  امواجي  . یعني است  واقعه  این  بودن  و تصویر هولناك  نمایاندن

  آنان  چیزی  همان : است  این  معني  قولي  را در خود فروپوشانید. به  و فرعونیان  فرعون

 . ای را شنیده  آن  تو داستان  را فروپوشانید که

 

 ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
 را  آنان «ننمود  و هدايت»  رشد و هدایت  از راه «كرد  خود را گمراه  قوم  و فرعون»

  میان از  اسرائیل بني  کشانید که  راهي  را با خود به آنها  که  ، هنگامي نجات  راه  سوی به

 بودند.  را پیموده  دریا آن
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 چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   
 ! اسرائيل بني  اي»:  فرعون  از دست  دادنشان بعد از نجات  اسرائیل بني  به  و گفتیم

طور با   راست  و در جانب  داديم  نجات»  فرعون « ما شما را از دشمنتان  درحقيقت

ر بیاورد تا طو  شما را با خود به  که  دادیم  فرمان  موسي  به  یعني « نهاديم  شما وعده

  موسي  به  را خطابما   ، شما کالم و در نتیجه  بگوییم  درحضور شما با او سخن

از   عبارت  که  اسرائیل از بني  شده و انتخاب  برگزیده  : گروهي که  است  بشنوید. مراد این

  کوهي  راست  در جانب  آیند که  گاهي وعده  به  بودند، با موسي  نقبایشان  هفتاد تن

،  تیه  در دشت « فروفرستاديم  و سلوي  و بر شما من»  قرارداشت «طور»  نام در سینا به

  ( در سوره و بلدرچین  )ترنجبین  وسلوی  بودید. تفسیر من  نیازمند آن  سخت  که  جایي

 . ( گذشت75 )آیه/  بقره

 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 گ  
 : لذایذ و مراد از طیبات «، بخوريد داديم  شما را روزي  كه  آنچه  تاز طيبا»

از   یعني «از حد تجاوز نكنيد»  من  در روزی  یعني « و در آن»  است  حالل  های خوراکي

:  است  این  معني  قولي ، تجاوز نكنید. به جایز نیست  که  آنچه  سوی به  جایز است  که  آنچه

  گاه آن»خواهید بود  طغیانگر و تجاوزکار  صورت  در آن  ر نكنید کهرا انكا هللا  نعمت

بر او فرود آيد، »  من  عذاب  یعني « من  خشم  آيد و هر كس بر شما فرود مي  من  خشم

  که  است  شده  قطعا رهسپار هاویه  : یعني فقد هوی « است  افتاده  قطعا در هالكت

 . است  از قعر دوزخ  عبارت

 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     گ  ڳ  ڳ
  بياورد و كار شايسته  كند و ايمان  توبه  كه  هستم  كسي  آمرزنده  من  يقين  و به»

و  خدا کند و به  توبه  و گناهان  از کفر و شرك  که  کسي  برای  آمرزگارم  یعني «نمايد
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  شرع  را که  ای یستهشا  آورد و اعمال  ایمان  و روز آخرت  و کتابها و پیامبران  فرشتگان

  راست  راه  باز به»دهد و   ، انجام آنها را خواسته  و اجرای  انور آنها را نیكو شناخته

:  که  است  ، مراد این قولي به ورزد.  استقامت  شیوه  میرد بر این تا مي  یعني «رهسپار شود

 شود.  راهیاب  حقیقت  سوی به  آن  وسیله بیاموزد تا به  علم

 . است  توبه و  صالح  ، عمل از ایمان  ، اثری کامل  هدایت  که کند بر این مي  داللت  آیه  این

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
مقرر   وعده «آورد  شتاب  خود ـ تو را به  از قوم  مانده  چيز ـ غافل  چه ! موسي  و اي»

طورآیند،   به  هم با  همه  قومش  نقبا و نخبگان  و هفتاد تن  موسي  بود که  چنان

  میانشان از  پروردگارش  گاه وعده  شوق به  افتاد اما سپس  راه  به  با آنان  موسي

در   عزوجل  خدای  رسانید پس  میعادگاه  به  از همه  و خود را قبل  گرفت  پیشي  شتاب به

  کرده  را ترك  قومت که   داشت  چیز تو را بر آن  چه ! موسي  فرمود: ای  وی  انكار به  مقام

  سوی  رهبر به  جستن  سبقت که   است  برآن  دلیل  ؟ و این آیي  بیرون  شتابان  و از میانشان

  سلیم  وضع  باشد ـ انتخاب  هم  درستي  نیت  ـ هر چند به  امت  امر خیر و تنها گذاشتن

 باشد. نمي  صالح  به  و مقرون  نیست

 

 ے    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ         ھ  ے
  اینک  هم هستند،  من  : در نزدیكي یعني «منند  در پي  ، اينان من  قوم»  موسي « گفت»

  و موجب  دلیل  . سپس نیست  بیش  اندك  مسافتي  و آنان  من  رسند و میان مي  بعد از من

  به « تو شتافتم  سوي ـ به  پروردگارم  ـ اي  و من»فرمود:   نموده  خود را بیان  عجله

 . بیفزایي  از من  : تا بر خشنودیت یعني « تا خشنود شوي»  گاه وعده

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
  یعني « افگنديم  تو در فتنه  از عزيمت  را پس  اما ما قومت»  سبحان  خدای «فرمود» 

آنها را   و سامري»  افگندیم  و در بال و محنت  و ابتال قراردادیم  را مورد آزمایش  آنان
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  فروافگند، با فراخواندنشان  حق از  و گمراهي  : آنها را در سردرگمي یعني «كرد  گمراه

  ای از قبیله  . سامری وی  خواسته  از این  گفتنشان  و اجابت  طالیي  گوساله  پرستش  به

  که  میعادیاز   سبب  بدان  : موسي گفت  اسرائیل از بني  همراهانش  بود؛ او به  سامره  نام به

  در میان  حرام  زیورات  این  که  گرفت  پیشي کرد و از شما  شما و او بود، تخلف  میان

  از آن  افگنند، سپس  را در آتش  زیورات  آنها را امر کرد که  پس ! شما وجود داشت

 شد.  و شد آنچه  ساخت  ای گوساله  زیورات

را   زیوراتي از مصر را داشتند،  قصد خروج  هک  هنگامي  اسرائیل بني  که  شویم یادآور مي

 بودند.  گرفته  عاریت  به  از قبطیان

 

ائ    ې  ې  ې  ې  ىى  ائ ۋ  ۅۅ  ۉ    ۉ ۈ  ٴۇ  ۋ ۈ

 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
  گرفتن در طور و  مناجات  شب  میعاد چهل  رساندن  پایان  بعد از به « موسي  پس»

و   سخت  أسفا: تأسف « خود برگشت  قوم  سوي به  و اندوهناك  خشمگين»  تورات

  وعده»  من  بر زبان «شما  ، آيا پروردگار شما به من  قوم  : اي گفت»  است  خشم  شدت

را   بهشت شما به  ؟ از جمله در دنیا و در آخرت  هر خیری  دریافت  وعده «نداد  نيك

خود در   کالم  داد که  شما وعده  ورزید و به  یپایدار  وی  بر طاعت  داد؛ چنانچه  وعده

  نتیجه کنید و در  عمل  است  در آن  که  آنچه  شما بشنواند تا به  به  من  را بر زبان  تورات

و   : آیا زمان یعني «شد بر شما دراز  آيا مدت»گردید   خویش  عمل  پاداش  مستحق

کردید،   را فراموش  الهي  های وعده ، آن  سبب  به  شد که  از شما طوالني  ام جدایي  مدت

يا خواستيد »؟  است  وچند روز نگذشته  ماه  از یک  بیش  مدت  هنوز از آن  که درحالي

  کنید که  خود خواستید کاری  عمل  این یا با «بر شما فرود آيد  از پروردگارتان  خشمي

  من  با وعده  كه»ر شما فرود آید شود و ب  گریبانگیرتان  الهي  و عذاب  خشم  آن  سبب  به

تا او از طور   بودند که  داده  وعده  وی  به  موسي  زیرا قوم «كرديد  مخالفت

  داده  او وعده  به  : آنان قولي کنند. به  قیام  عزوجل  خدای  طاعت گردد، به باز مي  سویشان به
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  کرده  ، توقف گرفت  پیشي  او از آنان  که همین  بیایند ولي  میعادگاه  به او  در پي  بودند که

 ورزیدند.  شدند و تخلف  او منصرف  به  و از پیوستن

 

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

 خب   
 وعده  کردن  بر خالف  بلكه « نكرديم  وعده  اختيار خود باتو خالف  گفتند: ما به»

 این  بیان  به  در کارکرد. سپس  پلیدی  نیرنگ  بود که  سامری  زیرا این  مجبور بودیم 

 « داشتيم  بر دوش  سنگين  بارهايي  از زر و زيور قوم  ولي»گفتند:   پرداخته  وی  نیرنگ 

  روند، از مردم  از مصر بیرون  خواستند با موسي مي  چون  اسرائیل بني  که  است  نقل

خواهند در  مي  که وانمود کردند  چنین  انآن  و به  گرفته  عاریت  را به  آنجا زیورآالتي

  ا احتیاجموقت  زیورات  این  کنند لذا به  دارند از آنها استفاده  که  ای یا عروسي  جشن

  حالل  برایشان  زیورات  این  نامیدند زیرا تصاحب « اوزار: گناهان»را   دارند. زیورات

  را در آتش  زیورات  ، آن ازگناه  یيمنظور رها  : به یعني « آنها را افگنديم  پس»نبود 

:  کار برد و گفت را به  در آتش  زیورات  انداختن  نیرنگ  بود که  سامری  و این  افگندیم

  گونه  همين  و سامري»اندازید   در آتش و آنها را  نیست  بر شما حالل  زیورات  این

با خود   که  از زیورات  ز آنچهنی  سامری ، ما انداختیم  که  گونه : همین یعني « بينداخت

 . از طال ساخت  ای ما گوساله  برای  زیورات  آن  از مجموعه  گاه افگند آن  در آتش  داشت

  زمین  به  که  و صورتي  شكل  را در همان  جبرئیل  سامری  که  است  آمده  در روایات

  برگرفته  مشتي  وی  اسب  زیر سم  ، یا خاك وی  قدمگاه  از خاك  آید دید، سپس فرود مي

 . داشت برمي  بانگ  ، گوساله افگند و بر اثر آن  طالیي  را بر گوساله  آن

  و آن  کرده قبط پرهیز  قوم  قصد زهد و تقوا از زیورات  به  اسرائیل بني» گوید: کثیر مي ابن

بود   سان ینآوردند، بد  روی  پرستي گوساله  دیگر به  را از خود دور افگندند اما از سوی

نهادند   گردن  بزرگ  جنایت  در برابر یک  ولي  کرده  زهد پیشه  اهمیت  چیز کم  از یک  که

  خون  عنهما درباره هللا عمر رضي بن هللاز عبدا  عراق  از اهالي  : مردی است  نقل  که چنان

  جایز است  لباس  در آن  خواندن نماز آیا  شود پرسید که مي  آلوده  بدان  لباس  که  ای پشه
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ـ  صخدا  بنگرید؛ فرزند رسول  عراق مردم   به فرمود: شگفتا! هللیا خیر؟ عبدا

را   ای پشه  خون  آیند و از ما حكم برنیاوردند( حاال مي  ـ را کشتند )و دم  حسین

 ».پرسند؟! مي

سوء   مردم  ، زهد و پرهیزگاری ورع  از روحیه  سامری  که  است  تأمل  قابل  نكته  این

  وآگاهي  از علم  اگر مردم  که  یابیم مي  دست  نتیجه  این  امر به  از این  کرد پس  استفاده

بشود   هایي سوء استفاده  چنین  از آنان  همیشه  است  باشند، ممكن  بهره  بي  درست

وبكر و اب  خالفت  موجود در زمان  و پرهیزگاری  ورع  سبا از روحیه  بن هللعبدا  که چنان

،  پرهیزگاری  از فرهنگ  دفاع  کرد و در زیر نقاب  عنهما سوءاستفادههلل ا عمر رضي

از آثار   اسالمي  هنوز امت  کور را که  فتنه  برد و آن  زیر سؤال  را به  عملكرد عثمان

ند وجود دار  لوح ساده  مسلماناني  در هر زمان  . البته برد، برانگیخت مي  رنج  بار آن تفرقه

  و گرفتار دام  مبین  ضالل  ، رهسپار وادی زهد بارد و جاهالنه  ریسمان  به  با آویختن  که

 شوند. مي  لعین  شیطان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 «آورد  بيرون  داشت  صدايي  كه  اي پيكر گوساله  برايشان»طالها   از این  سامری « پس»

دارد.  برمي  بانگ  زنده  گوساله  که چنان  داشت و آواز برمي  بانگ  سامری  : گوساله یعني

لذا در   داشت  بسیاری  مهارت  پیكرتراشي  در فن  : سامری قولي . به گاو است  خوار: بانگ

شد،  مي  داخل  آن  در شكم باد  چون  بود که  قرار داده  هایي شگاف  چنان  گوساله  پیكر آن

  سامری « پس»  وجود نداشت  حیاتي  گوساله  ، در آن بنابراین  خاست بر مي  از آن  آوازی

:  اسرائیل  بني  به  بودند، خطاب  کرده  همراهي و  کار موافقت  با او در این  که  و کساني

  كرده  فراموش  پس»لذا او را بپرستید  « است موسي  شما و خداي  خداي  گفتند: اين»

  زیرا از آن  را پیدا نكرده  خدایش  این  و جای  کرده  را گم  راه  : موسي یعني « است

  معني  قولي وجو کند و بیابد. به را در طور جست  آن تا  است  رفته  پس  نداشته  آگاهي

  او و خدای  خدای  گوساله  این  شما بگوید که  کرد تا به  فراموش  : موسي است  این

  پروردگار حقیقي  : سامری گردد. یعني بر مي  سامری  ه( ب )نسي . یا ضمیر در شماست
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  دلیل  تواند خدا باشد، به نمي  گوساله  کرد که  امر را فراموش  یا این خود را از یاد برد،

 : ذیل  آیه

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
کورمغز   گمراهان  آیا آن:  یعني «گرداند را بازنمي  سخني  سويشان به  بينند كه مگر نمي»

  و مالك»دهد  نمي را  سخنشان  پاسخ  گوساله  آن  اند که و تفكر نكرده  امر اندیشه  در این

 ؟. خداست او  پندارند که مي  چگونه  پس « نيست  برايشان  سود و زياني  هيچ

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
  پیش : یعني « از اين  پيش»  گوساله  پرستشگران  به  یعني « آنان  به  ونهار  و در حقيقت»

  جز اين ! من  قوم  اي  بود كه  گفته»بازگردد؛   سویشان از طور به  موسي  که از آن

  سبب  : شما به یعني «ايد قرار گرفته  مورد فتنه  گوساله  اين  شما به  كه  نيست

 گمراه  حق  از راه  خاطر آن  اید و به قرارگرفته  آزمایش و مورد  هافتاد  در فتنه  سالهگو این

 « است  رحمان  پروردگار شما خداي  گمان و بي»نكنید   را پرستش  آن  اید پس شده 

  در عبادت «مرا پذيرا باشيد  كنيد و فرمان  مرا پيروي  پس»  جان بي  گوساله نه

 نكنید.  ، پیروی گوساله  پرستش  به  در دستور وی  لذا از سامری خداوند

 زیرا او: بود  نموده  را موعظه  آنان  وجه  نیكوترین  به  هارون  شود که مي  مالحظه  پس

در   فتنه  به  گوساله  این  سبب  : همانا شما به به  نما فتنتمإ: ) سخنش  را با این  اوال: آنان

 کرد.  آگاه  کارشان  اید(؛ از بطالن افتاده

  رحمان  : و همانا پروردگار شما خدای الرحمن  ربكم  نإ: )و  سخنش  را با این  ا: آنانثانی

 نمود.  دعوت هللا  معرفت  سوی (؛ به است

 فراخواند.  نبوت  معرفت  کنید(؛ به  پیروی  : از من فاتبعوني: ) سخنش  را با این  ثالثا: آنان

و   پیروی  کنید(؛ به  اطاعت  من  : و از فرمان ريمأطيعوا أ)و:  سخنش  را با این  رابعا: آنان

 دستور داد.  الهي  و قوانین  انقیاد در برابر احكام
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 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  
 «بر بود  مجاور خواهيم  هميشه»  هارون  در پاسخ  اسرائیل  بني  منحرفان «گفتند»

آیا او مارا در   که  نگریم مي  گاه آن «ددما بازگر  سوي به  تا موسي  گوساله  اين»  پرستش

 . گرفت  کناره  از آنان  هارون  بود که  هنگام  کند یا خیر؟ در این تأیید مي  آن  پرستش

 

 ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  
بر   هارون  برادرش  تا با سرزنش  و خواست  از طور بازگشت  موسي  سرانجام

  وقتي ! هارون  اي»  موسي « گفت»را برچیند:   انحراف  شود و بساط آن  هچیر  اوضاع

  پيروي  ازمن  كه  چيز تو را بازداشت  چه»  گوساله  با پرستش «شدند  آنها گمراه  ديدي

  این  ؟ یا معني گرداني  آگاه  عملكردشان  و مرا از این  پیوندی  به  من  : به یعني «؟ كني

  گمراهان  این و با  نكردی  پیروی  از من هللخاطر ا  به  شدن  مگین: چرا در خش است

را در   دستورم  : چگونه یعني «؟ كردي  سرپيچي  آيا از فرمانم»؟  بر نخاستي  مبارزه  به

اند،  برخاسته  مخالفت به  وی  با دین  که  کساني  به  کردن  و پشت خدا  برای  ایستادگي

اند؟  گرفته  خدایي  به را  گوساله  که  گزیدی  اقامت  گروهي  و در میان  کردی  خالف

:  بود که  داده  فرمان  برادرش  طور، به  کوه  به  از رفتن  قبل  موسي  که  شویم یادآور مي

  پیروی  فسادگران  و از راه  کن  را اصالح  و کار آنان  باش  من  قومم جانشین  )در میان

 ».111/   اعراف( » نكن

منكر   باید از اهل  از منكر که و نهي  معروف در امربه  است  اصل  این» گوید: مي  قرطبي

  آنان  عمل  اگر به  گزیند، بویژه مي  منكر اقامت  اهل  در میان  که  لذا کسي  گرفت  کناره

 ». است  آنان  حكم  او همچون  باشد، حكم  راضي
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ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ڱ 

 ہ  
  دل  مادر را ذکر کردکه  سبب  ا بدیناو مخصوص « پسر مادرم  اي»  هارون « گفت»

از   گونه این  با من  یعني «را  سرم  مرا بگير و نه  ريش  نه»را بر سر مهر آورد   موسي

خود   چپ دست  با  موسي  که  است  . نقل برخورد نكن  گری و پرخاش  سر خشم

و   خشم  انگیزه  بود و به  را گرفته  سر وی  موی  راستش  با دسترا و   هارون  ریش

  بیان  به  هارون  کشید. سپس خود مي  سوی به  او را همچنان خدا  در راه  غیرت

  ترسيدم  از آن  من» : و گفت  پرداخت  پرستان با گوساله  جنگیدن  در عدم  عذر خویش

  بیرون  اگر از میانشان  که  : ترسیدم یعني « اي انداخته  تفرقه  اسرائيل بني  : ميان گوييب  كه

  بیرون  اگر از میانشان شوند زیرا  ، متفرق بجنگم  ، یا اگر با آنان کنم  و ترکشان  روم

  رانکردند و دیگ مي  پیروی  از من  ، قطعا گروهي کردم مي  مبارزه  آنان  ، یا علیه رفتم مي

  صورت  در آن  که  داشتم  بیم  ماندند لذا ازآن مي  باقي  گوساله  بر پرستش  سامری  همراه

 . ای ساخته  پراکنده را  جمعشان  که  تو بودی  : این بگویي  من  به

  ، بقیه تن هزار  جز دوازده  بود که  ششصدهزار تن  زمان  در آن  آنان  شمار همه  گویند که

  را نگاه  سخنم»  بگویي  که  نیز ترسیدم «و»آوردند   روی  گوساله  تشپرس  به  همه

  . و آن نداشتي  را پاس  و نصیحتم  نكردی  آنها عمل  درباره  سفارشم  : به یعني « نداشتي

  در میان) :  ژہ  ہ  ہ  ہ  ژ بود:  علیهماالسالم  هارون  به  موسي  سفارش  این

  هارون  همچنان». 111/   اعراف( » کن  را اصالح  ر آنانو کا  باش  جانشینم  من  قوم

 مرا  قوم  : )این سخنش  افگند، با این  پیش  عذر دیگری علیهماالسالم  موسي  سوی به

 ».172  اعراف/»مرا بكشند(   بود که  نمانده  یافتند و چیزی  ناتوان

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 ؟. کار واداشت  این  چیز تو را به  و چه «د؟بو  منظور تو چه ! سامري  : اي گفت  موسي»
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ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
مراد او  : قولي  به «بينا نشدند  آن  به  ديگران  كه  بينا شدم  چيزي  به  من»  سامری « گفت»

  افگنده  چنین  در ضمیرش  دید پس  او را سوار بر اسبي  بود که  جبرئیل  رؤیت  همان

  زیرپای  ؛ خاك است  برگیرد. گفتني  خاکي  مشت  وی  اسب  از رد پای  شد که

شود  مي  جماد زنده  آن  که افتد مگر این نمي  جمادی  بر هیچ  و اسبش  جبرئیل

  جبرئیل  یعني «خدا  فرستاده  از رد پاي  خاك  مشتي  پس»:  گفت  سامری  که چنان

  قالب  به  گداخته از زر  که  پیكری  در همان  یعني « ا در پيكر افگندمر  و آن  برداشتم»

و مرا  « بياراست  من  را پيش  وصف  همين  من  و نفس»  بودم  و پیراسته  ریخته  گوساله

  یا عقلي  نقلي  برهاني ، نه داشتم  الهي  الهامي  امر نه  در این  پس  انداخت  فریب  دام  این  به

  از سوی  اعترافي  سامری  سخن  . این بود و بس  نفسم  های دهي  فقط از آرایش  نای  بلكه

 . و ندامت  توبه  ، نه است  اشتباه  به  وی

  درباره ما  گوید سید فقیه مي  پرسیدند: چه : ابوبكر طرطرشي  از امام»گوید: مي  قرطبي

  ایستند و به مي  از آنان  برخي  کنند و سپس مي  ذکر اجتماع  برای  که  از صوفیه  گروهي

و   کرده  آماده  چیزی  گاه افتند آن مي  بر زمین  هوش بي  که پردازند تا آن و وجد مي  رقص

  : خدای گفت  پاسخ در  ؟ امام جایز است  و حضور با آنان  خورند، آیا همراهي مي

و   است  و ضاللت  وجهالت  ، بطالت صوفیه  گروه  این  کند؛ مذهب  بر تو رحم  عزوجل

و وجد   . اما از رقص نیست ص وی  رسول  و سنت خدا  جز کتاب  چیزی  اسالم

  برایشان  چون  بودند که  سامری  یاران را پدید آوردند،  آن  که  کساني  بشنو: اولین

  این  پرداختند پس  رقص  به  گرداگرد وی ، ایستادند و برآور ساخت  بانگ  ای گوساله

  چون  که  ای ...  مگر نخوانده است  گوساله  کفار و پرستشگران  و آیین  دین از  رقص

بود، از   ساخته  آشیان  بر سرهایشان  پرنده  گویي ، نشست مي  با اصحابش صخدا  رسول

تا   است  الزم  و نایبانش  داشتند؟ لذا بر سلطان  ادب و  و وقار و سنگیني  سكوت  بس

و روز  خدا  به  که  کسي  بازدارند و برای  غیرآن مساجد ورا از حضور در   اینان

را بر   حضور یابد و آنان  در مجالسشان  با آنان  که  دارد، روا نیست  ایمان  آخرت
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و غیر   حنبل  و احمدبن  و شافعي  و ابوحنیفه  مالک  مذهب  است  مدد کند، این  باطلشان

  .1» مسلمین  از ائمه  ایشان

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۅ   ۅ  ۉ 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
  بهره  هرآينه» رو از نزد ما  ما و بیرون  از میان «برو  پس»  سامری  به  موسي « گفت»

  تو به  که گونه  : همان یعني «نزنيد  دست  من  : به بگويي  باشد كه  اين  تو از زندگي

  موکب  پي بر خاك  جایز نبود ـ یعني  برایت  آن  به  زدن دست  که  زدی  دست  یچیز

شود و   نزدیک زند و  تو دست  به  کسي  نه  که  است  تو این  سزای  اکنون  ـ پس  جبرئیل

  که  هر کس  به  سامری  . گویند که شوی مي  و نزدیک  زني مي  دست  کسي  به  تو هم  نه

از   سامری  امر کرد که  موسي ! . آری گرفت ( مي )سهم  دو را تب هر شد، مي  نزدیک

  وی  به  درآمیزند، نه  با وی  نه  دستور داد که  اسرائیل بني  تبعید شود و به  قومش  میان

  گمان و بي»دنیا   در این  وی  برای  جزایي  مثابه گویند؛ به  سخن  با وی  شوند و نه  نزدیک

  آن : هرگز خداوند یعني «نشود  با تو خالف  در آن  كه  ديگر است  تو را موعدي

معبود   سوي به  و اينك»  است  قیامت روز  کند و آن نمي  تو خالف  را در حق  وعده

بنگر، »پایبند و پایدار   آن  پرستش و بر « بودي  معتكف  در خدمتش  پيوسته  خود كه

  وسیله  و به  کوبیم : او را مي است  این  معني  قولي ه. ب آتش  به « سوزانيمش مي  البته  كه

  یعني « ، پراكندني كنيم مي  دريا پراكنده را در  آن  سپس»  کنیم مي  اش ذره ذره  سوهان

 ببرد و نابود سازد.  بین از  را پاك تا باد آن  افشانیم را در دریا مي  خاکستر گوساله

 

 ىب  يب   جت  حت  خت    جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب 
  این  نه « جز او نيست  معبود برحقي  هيچ  كه  است  خدايي  معبود شما تنها آن»

 دانش  هرچيز از روي  به»افگند   در فتنه  آن  وسیله  شما را به  سامری  که  ای گوساله

                                                 
 .118ـ115/11:  قرطبي 1
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 کسهر   . پس است  بر گرفته چیز را در همه  تعالي  حق  علم  یعني « است كرده  احاطه 

 . ای است  پرستش  تنها او شایسته  شک باشد، بي  داشته  و جایگاهي  شأن  چنین 

 بود؟!  کجا رفته  هایتان گرفتید، عقل  پرستش  را به  گوساله  وقتي ! خردان بي 

 توحید  سوی  را به  داد و قومش  پایان  سامری  فتنه  به  موسي  بود که  سان بدین

 برگرداند.

 

 ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٱ        ٻ  
را   موسي داستان   که چنان !صمحمد  : ای یعني « كنيم مي  بر تو حكايت  گونه اين»

 « است  گذشته  از اخبار آنچه»:  کنیم مي  بر تو حكایت  گونه  ، همین کردیم  بر تو حكایت

  دهنده  و تسلي  جان  بخش ، آراماخبار  تا این  پیشین  های و رخدادها در امت  از حوادث

  خود ذكري  تو از جانب  ا بهو مسلم»باشد   ات و راستگویي  صدق  اطر و دلیلخ

از   یک هیچ  به  همانند آن کتابي   که  است  کریم  مراد از ذکر در اینجا: قرآن«  ايم داده

 . است  نشده  داده ‡نبیاا

 

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
  در آن  آنچه  و به  نیاورده  ایمان  آن  لذا به «برتابد  روي»  از قرآن  یعني « از آن  هر كس»

روز  او در آن  یعني «دارد را بر مي  باري  او در روز قيامت  پس»نكند   عمل  است

 کشد. مي  را بر دوش  سنگین  و مجازاتي  بزرگ  خود، گناهي  روگرداني  این  سبب به

 

 ڦ       ڦ  ڦ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
بار   آن « است بدباري  هستند و چه  جاودانه»  است  دوزخ  آتش  که  مجازات « در آن»

در روز   بزرگشان  گناه  : این یعني « خواهند داشت  روز قيامت  كه  برايشان»  سنگین

 . است  برایشان  سربار بدی  چه  قیامت
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 ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  
 که  رستاخیز است  نفخه  ، یعني دوم  مراد نفخه «شود مي  در صور دميده  هك  روزي»

  را كبودچشم  روز مجرمان  و در آن»شوند  حشر مي  محاسبه  برای  بعد از آن  مردم 

  برآنان خداوند  که  گناهاني  سبب  به  اند که کاراني و گنه  مراد: مشرکان « انگيزيم برمي

  سیاهي زیرا  انگیزیم برمي  را تشنه  : آنان شوند. یعني مي  خذه، مؤا است  نیامرزیده

  مراد کبودی  دارد که  احتمال  گراید. همچنان مي  کبودی  به  براثر تشنگي  هایشان چشم

  و گرانباریشان  حسرت ، ، پشیماني خشم  در اثر شدت  چشمانشان  و از جمله  بدنهایشان

 باشد.

 

   چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ
 دیگر یک  به  و آرامي  آهستگي  به  یعني «گويند خود مي  در ميان  طور پنهاني  به»

فشار   بر اثر شدت  یعني«  شب  جز ده»در دنیا  «ايد نكرده  شما درنگ»گویند:  مي

  کوتاه بسیار  را در دنیا یا در قبرهایشان  اقامتشان  قرار دارند، مدت  در آن  که  ای وسختي

 د.پندارن مي

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  
  كه  گاه آن  داناتريم»  رازگویي  درحال  خویش  در میان «گويند مي  آنچه  ما به»

 آنها  ، کاملترین گفتن  آنها در سخن  ترین عادل  : یعني طریقه  امثلهم « آنان  ترين روش نيك

  گويد: درنگ مي»  آنها در نزدشان  رینت آیین  و نیک  و خرد و داناترین  در رأی

  ترینشان رهیافته و  ترین آگاه  به  سخن  این  دادن نسبت «روز  جز يك»در دنیا  «ايد نكرده

  که این  ، نه است تر کننده داللت  و هراسشان  هول  او بر شدت  سخن  که  است  آن  برای

 نزدیكتر باشد.  و راستي  صدق  به  سخن  این
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 گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ک  ک
پرسند  مي  آنها در روز قیامت  و وضع  : از حال یعني «پرسند كوهها مي  و از تو درباره»

 «آنها را  پروردگارم بگو:»روند؟  مي  مانند، یا از بین مي  روز کوهها باقي  : آیا در آن که

آنها،   یا منفجرساختن ، هآنها از ریش  با برکندن « پراكندني  كند به ريز ريز مي»  در قیامت

 گردد.  و پریشان  آنها در هوا پخش  ریزریز ذرات  که  ای گونه  به

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
کند.  مي  هموار تبدیل  میداني  کوهها را به  یعني «گذارد هموار مي  آنها را ميداني  پس»

، رها  داشته ها قراربر آن  که  کوههایي  بردن میان و از  آنها را بعد از پراکندن  یا مواضع

 بنا. وبي  گیاه ، بي هموار، صاف  است  : زمیني گذارد. قاع کند و فرومي مي

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  فرودآمدگي و  نشیب  معني : به عوج « بلنديي  هيچ  و نه  بيني مي  فرودي  هيچ  در آن  نه»

؛ مانند  است  بلندی  از و مكان: هر فر ها و مانند آنها. امت وادی  ؛ چون است  زمین  روی

 . کوچک  های ها و پشته تل

 

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  
 سوی به خدا  از منادی  مردم  یعني «كنند مي  پيروي  از داعي  روز، همه  در آن»

 سوی دهد: به ندا در مي  کنند و او چنین مي  پیروی  است  اسرافیل  محشر که 

  منادی اگر آنها به  بشتابید. البته  رحمان  خدای  در پیشگاه  قرارگرفتن  گسترده  دشت پهن 

  بود و در آن  بخش نجات  برایشان  گفتند، این مي  اجابت  در دنیا نیز لبیک  عزوجل  خدای

دربر   برایشان  سودی  هیچ  کردند که نمي  پیروی  در محشر درحالي  از منادی  صورت

  گریز از پیروی  برای  راهي  : هیچ یعني « نيست  پيروي  از آن  اي كجي  هيچ»  شتدا نمي

 و راهي  شده  منحرف او  از پیروی  را ندارد که  توانایي  این  کس  و هیچ  نیست  منادی  آن
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  براي  و صداها همه»کنند  مي  او حرکت  سوی به  شتابان  همه  گیرد بلكه  دیگر در پیش 

و   رحمان  خدای  و خوف  خشیت صداها از  همه  یعني «گردد مي  خاشع  مانرح  خداي

  آهسته  و جز صدايي»گردد  مي  او، خاموش  سخن  به  سپردن  منظور گوش  به

 . است  کنندگان حرکت  پای  ، یا صدای و نرم  آهسته  : صدای همس « شنوي نمي

 

 ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  
باشد   که  ، هر کس شفاعتگری  از هیچ  کسي  برای «سود نبخشد  روز شفاعت  در آن»

  که  کسي  : مگر شفاعت یعني « است  داده  او را اذن  رحمان  خداي  كه  كسي  مگر براي»

 « است گفتار پسند كرده  و او را از روي»  است  داده  شفاعت  او اذن  به  رحمان  خدای

  به  شریف  حدیث . در است  داده ، شفاعتگر را مورد پسند قرار سخن  اطر آنخ : به یعني

در زیر   روز قیامت» فرمودند: صخدا  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت

محامد و   چنان  بر من و  افتم در مي  سجده  او به  و برای  آیم مي  رحمان  خدای  عرش

  مرا به خداوند  پس  برشمارم آنها را  توانم نمي  اکنون  کهشود  مي  داده  شگرفي  اوصاف

  فرماید: ای مي  گذارد، سپس مي  باقي  سجده  بخواهد در حال  که  هر مقدار از زمان

  ؛ که کن  شود و شفاعت مي  شنیده سخنت   بگو؛ که  را بردار و سخن  سرت محمد!

  کساني  گاه شود آن مقرر مي  در شفاعت  حدی معین  برایم  شود. پس مي  پذیرفته  شفاعتت

  راوی».  دمگر مجددا بازمي  ، سپس کنم مي  قرار دارند، وارد بهشت  محدوده  در این  را که

  منظور کسب  به  مجدد خود از بهشت  چهاربار بازگشتن از ص حضرت  گوید: آن مي

 گفتند.  ، سخن بیشتری  های جماعت  برای  شفاعت  اجازه

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ائ   ۅ  ۅ 
امر  از « است  از آنان  را پس  و آنچه»  از امر قیامت « است  آدميان  روي  را پيش  آنچه»

  به  نه  آنان  دانشهای  یعني «ندارند  عملي  او احاطه  به  آنان  كه آن  داند، حال مي»دنیا 

 . وی  معلومات  به  نه و  صفات  به  دارد، نه  احاطه  تعالي  حق  ذات
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 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
  چه هر  و فروتني  ذلت  ها به : چهره یعني «كنند مي  خضوع  قيوم  حي  ها براي و چهره»

  مطلب به  گمان و بي»کنند  مي  و فروتني  خضوع  و پاینده  زنده  خدای  آن  ، برای تمام

از   چیزی  که  : زیانكار شد هر کس یعني « داشت  دوشرا بر   بار ظلمي  نرسيد هر كس

زیانكار شد هر  : . یعني است  ، شرك : مراد از ظلم قولي  . به داشت  را بر دوش  بار ستم

والظلمياكمإ» : است  آمده  شریف  . در حدیث گرفت  را بر دوش  بار شرکي  کس نفإ،

:يقولتعالياهللنفإ،مشركوهوبهاهلللقيمنةالخيبكلة،والخيبةالقياميومظلماتالظلم

  روز قیامت  های تاریكي بپرهیزید زیرا ظلم   از ظلم ! : هان ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ژ

  مالقات  خدا را درحالي که   است  کسي  آن  ـ برای  نامرادی  ـ همه  و نامرادی  است

  بس  ظلمي  شرك  گمان فرماید: بي مي خداوند متعال زیرا  است  مشرك  وی  به  کند که مي

 ».11/11  لقمان» » است  بزرگ

 

 ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ  
خیر   و کارهای  و طاعات  عبادات  دادن  انجام  چون «كند  شايسته  كارهاي  و هر كس»

  که این از  یعني «ترسد مي  از ستمي  نه  پس» خداوند  به «باشد  مؤمن  كه  درحالي»

و   از حق  : کاستن هضم « از هضمي  و نه»ترسد  گیرد، نمي قرار  مورد مجازات  گناه بي

 . است  حسنات  پاداش

 ندارد.  قدر و ارزشي  ، هیچ ایمان  بدون  شایسته  عمل  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این

 

 جث    ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت 
  را به : آن یعني « كرديم  نازل  عربي  قرآني  صورت  به»را   قرآن  یعني «را  آن  گونه  و اين»

  به  زباني را بفهمند زیرا  آن  تا همه  کردیم  ، نازل زبانهاست  ترین فصیح  که  عربي  زبان

  یعني « يمآورد وعيد  گونه گونه  و در آن»وجود ندارد   عربي  زبان  و روشني  فصاحت

تهدید آنها  و  ترساندن  ها را برای دهي از هشدارها و بیم  گوني گونه  انواع  در قرآن
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  تا باشد كه»  تكرارکردیم  مختلف  روشهای  وعید را به  از انواع  بعضي  . یا در آن آوردیم

  خدای از  بندگان  که  است  آن  برای  قرآن  تكرار هشدارهای  یعني «گيرند  تقوا درپيش

  آنان  يا براي»حذر کنند   وی  بپرهیزند و از مجازات  وی  از معاصي  پروا کرده  عزوجل

پدید   پند و عبرتي  هایشان دردل  قرآن  ها و هشدارهای : یا موعظه یعني «بياورد  پندي

 ایجاد کند.  زهد و ورعي  در دلهایشان  : یا قرآن است  این  معني  قولي آورد. به

 

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  

 ٿ  
و   ملحدان از الحاد  سبحان  خدای  یعني « است  بلند مرتبه  برحق  خدا، فرمانرواي  پس»

  است  بر حقي  زیرا او فرمانروای  گویند، برتر است مي  وی  در وصف  مشرکان  از آنچه

  دست به  همه  وعقاب  ؛ ثواب و از جمله  استآنه  در میان  و آنچه  آسمانها و زمین  که

شود،   رسانده  انجام  بر تو به  آن  وحي  كه از آن  پيش  قرآن  و در خواندن»  اوست

 «. نكن  شتاب

  نازل  وحي  به  که  فراواني  از اشتیاق ص اکرم  : رسول است  آمده  نزول  سبب  در بیان

او   که از آن و پیش  کرده  آورد، شتاب مي  وحي  لجبرئی  که  داشتند، هنگامي  الهي  شده

بود،   نزول  درحال  بر ایشان  لحظه  در آن  که  آیاتي  خواندن  شود، به  فارغ  از وحي

  است  آیه  این کرد. نظیر  کار نهي  را از این  ایشان  متعال  خدای  کردند پس مي  مبادرت

  زبان  قرآن  خواندن به): ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی یژ :  قیامت  در سوره  تعالي  حق  فرموده

  : وحي است  این  معني  قولي به». 16 قیامت/( » ورزی  شتاب  آن  تا به  نده  خود را حرکت

و بگو: »  نكن  آید، اعالم بر تو فرود  آن  و توجیه  تأویل  بیان  که از آن  قبل  مردم  را به

  بر دانشت  که  کن  درخواست از پروردگارت :  یعني « بيفزاي  بر دانشم پروردگارا!

اللهم»کردند:  دعا مي  چنین صخدا  رسول  که  است  آمده  شریف  بیفزاید. در حدیث

منوأعوذبااهللحالكلعلياوالحمدهللعلم،وزدنيماينفعنيوعلمنيبماعلمتنينيأنفع

  را مایه  ، آنچه مند گردان ، بهره ای آموخته  من  هب  : بار خدایا! مرا ازآنچهالنارأهلحال



9971 

  از آن  در هر حال  و ستایش  بیفزای  و بر دانشم  بیاموزان من   به  است  من  مندی بهره

 ». دوزخ  اهل  از حال  برم مي  پناه  عزوجل خداوند  و به  خداوند است

بخواهد  خدا  که  ای ـ تا هر پایه  نآ  عالیه  مدارج  و پیمودن  علم  تحصیل  به  کریمه  آیه

  پرگستره  چنان  علم  و دریای  هاست مرتبه  ، بلندترین علم  کند زیرا مرتبه مي  ـ ترغیب

  خدای» گوید: مي از علما  نقل  به  تواند درنوردد. نسفي را نمي  آن  انساني  هیچ  که  است

 ». علم  جز در طلب نداد،  فرمان  طلبي  افزون  به  چیزی  را در هیچ  پیامبرش  عزوجل

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
  بخشیدن از  پیش  آدم  به  یعني « فرستاديم  حكم  آدم  سوي به  از اين  پيش  يقين و به»

  فراموش  ولي»نخورد   معین  درخت  از آن  که  کردیم  امر و سفارش  وی  به  فرزندان

از او   را که  وآنچه  بودیم  صادر کرده  حكم  وی  به  آن  در باره  را که  عهدی  به  عمل «كرد

  او عزمي  و براي» خورد  معین  درخت  بود لذا از آن  شده  گرفته  پیمان  در مورد آن

 اجرا و به  کاری  انجام بر  شدن  ، مصمم نفس  ساختن : متعهد در لغت  عزم«  استوار نيافتيم

  درخت  از آن  امر که این  خود را به  آدم  . البته است  در هر امریباورها   گذاشتن

  وی  شیطان  بود اما چون  تعهد سپرده  بود و بدان  گردانیده  و مصمم  نخورد، ملزم  معین

  بشری  شد و ضعف  وشكننده  سست  و عزمش  و منفعل  نرم  کرد، طبیعتش  را وسوسه

  این  کند. یا معني  شكیبایي  درخت  آن  میوه  از نخوردن  لذا نتوانست  گشت  دامنگیر وی

  این  بلكه  نیافتیم  استواری  عزم  و دارای  ، مصمم با امر خویش  را در مخالفت  : آدم است

 بود.  و نسیان  فراموشي  از روی  کار وی

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  
  بجز ابليس  كنيد پس  سجده  آدم  : براي گفتيم  فرشتگان  به  را كه  هنگامي  و ياد كن»

 »11/  بقره»  در سوره  کریمه  آیه  تفسیر نظیر این «كردند  سجده  سر باز زد، همه  كه

 . گذشت
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 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 « است دشمني   تو و همسرت  براي  ابليس  ، اين درحقيقت ! آدم  : اي گفتيم  پس»

زنهار تا شما را   پس»شد   معترف  فضلتان  به  کرد و نه  سجده  برایت  زیرا نه  ناكخطر

چیز   همه  در زمین  چرا که  در زمین « افتي  در رنج  گاه آن  نكند كه  بيرون  از بهشت

  آوردن  دست به در کار  که  نداری  از آن  گزیری  و تو در زمین  نیست  آماده  بهشت  بسان

  جان  را به  رنجي  هرگونه ، و غیره  ، بنایي ، دامداری ؛ مانند کشاورزی زندگاني  اسباب

  و زحمت  رنج چیز بي  همه و آنجا  خبرها نیست  از این  در بهشت  که در حالي  بخری

  سخن  و مشقت  در رنج  آدم  فقط از افتادن  تعالي  حق  که این  . دلیل است  فراهم

  بر زنش  و انفاق  زندگي  هزینه  تأمین  مرد مسئول  که  است  ؛ این از همسرش  ، نه گفت

 بیشتر بنماید.  باید تالش  که  باشد و اوست مي

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
  نه و  شوي مي  گرسنه  در آن  نه  كه  هست»امتیاز  « اين  تو در بهشت  براي  در حقيقت»

و از  ها مستفید مندی برخورداریها و بهره  از انواع  : تو در بهشت یعني « ماني مي  برهنه

آرا ـ  و تن فاخر  های و گوارا و پوشیدني  بخش  لذت  های خوردني  ها ـ چون نعمت  انواع

 . گردی مي  متنعم

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 و  تشنگي  که چنان « آفتاب  گرمازده  و نه  گردي مي  تشنه  در آنجا نه  كه اين  و هم»

  اثری  ها هیچ بختي تیره  از این  دهد لذا در بهشت را آزار مي  زمین  ، ساکنان گرمازدگي

،  شكم  کردن  سیراب : سیر و به  دنیا منوط است  های بختي رنجها و نگون  . و اساس نیست

 . مسكن  و مسأله  تن  پوشاندن
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 ڱ  ڱ  ڱڱںںڻڻڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ      ڳ
  پنهاني  گونه و حوا به  با آدم  : شیطان یعني « انداخت  وسوسه  وي  سوي به  شيطان  پس»

  : درختي یعني«  جاودانگي  درخت  آيا تو را به ! آدم  : اي گفت»وگو شد و  وارد گفت

  پایان و به «شود نمي  زايل  كه  بر ملكي»میرد و  بخورد، اصال نمي  از آن  هر کس  که

  بیش  دروغي ـ  اللعنه  ـ علیه  ابلیس  از سوی  سخن  این  هالبت« ؟ كنم  راهنمايي»رسد؛  نمي

 بكشاند.  سبحان  خدای  معصیت  سوی ، به نرم و نرم  اندك دو را اندك نبود تا آن

،  فرمانروایي به  و گرایش  جاودانگي  به  گرایش  ؛ یعني دو گرایش  این  که  ذکر است  شایان

و   آدم  وسوسه از آنها در  شیطان  که  بشر است  عتدار در طبی  و ریشه  عمیق  دو گرایش

را   برد تا انسان مي  بهره  دو گرایش  از همین  کرد و او همیشه  برداری بهره  حوا در بهشت

 دور گرداند.  وی  و کتاب  الهي  از پیام

 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ڭ   
 «شد  نمايان  شرمگاههايشان  بر آنان  خوردند پس  درخت  از آن»و حوا   آدم « گاه آن»

كردند   و شروع»  گذشت»  اعراف»  در سوره  و مابعد آن  آیه  تفسیر نظیر این

  وصله  هم  را به  بهشت  درختان  : برگهای یعني «بر خود  بهشت  برگهاي  چسبانيدن به

 های برگ  چسبانیدن  به  و شروعد  : آن قولي  خود را بپوشانند. به  زدند تا عورت مي

  ورزيد و راه  پروردگار خود عصيان  به  آدم  گونه  و اين»انجیر بر خود کردند   درخت 

  بیراهه به  کرده  را نافرماني  ، خداوند متعال درخت  از آن  با خوردن  : آدم یعني «كرد  را گم

  دنیا زندگي به  شدن  : با فرودآورده تاس  این  معني  قولي کرد. به  را گم  صواب  و راه  رفت

 وتار شد.  تیره  بر وی  آدم  گوارای
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 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
  آن  ارتكاب خاطر  به  کرد و از پروردگارش  توبه  معصیت  از آن  آدم  که بعد از آن « سپس»

  است  کرده  ستم  خویش  بر خویشتن  معصیت  با این  کرد که  طلبید و اعالم  آمرزش

بر   بازگشت  رحمت  به  پس»  ساخت  خود نزدیک  و به «او را برگزيد  پروردگارش»

 «كرد  هدايتش و»و بر او بخشود   پذیرفت  او را از معصیتش  توبه  تعالي  : حق یعني « وي

 . و مغفرت  توبه  سوی به

 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
  زمین  سوی به «فرود آييد  شما هردو، از بهشت»و حوا   آدم  به  تعالي  حق «رمودف»

در امر  بشر در دنیا  از شما گروه  برخي  که  : در حالي یعني «ديگر  برخي  دشمن  برخي»

  در میان ، دشمني  این  سبب دیگر هستید و به  برخي  از امور، دشمن  و مانند آن  معاش

  من  جانب شما از  اگر براي  پس»آید  پدید مي  و کشمكش  ریزیو خون  شما جنگ

  هر كس»  صورت  کتابها؛ در آن  و فروفرستادن ‡پیامبران  با ارسال «رسد  رهنمودي

  بخت با تیره «كشد مي  رنج  و نه»در دنیا  «شود مي  گمراه  كند، نه  پيروي  از هدايتم

 . در آخرت  شدن

 

 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   
  وعمل  من  کتاب  ، تالوت من  از دین  : هر کس یعني «روبگرداند  از ذكر من  و هر كس»

 خواهد  و سختي  تنگ  ، زندگي درحقيقت»بگرداند   ، دل است  در آن  که  آنچه  به

از  را اوزی  خواهد داشت  و دشواری  تنگ  دنیا زندگي  در این  گمان : بي یعني « داشت

باشد اما   و در رفاه  ماند و هرچند ظاهرا متنعم مي  بهره صدر بي  و انشراح  روان  آرامش

  که  است  آمده  برد. در روایتي سر مي به  و حیرت  و اضطراب  امر، در نگراني  در حقیقت

و ا  و روز قيامت»باشد  مي کافر در قبرش  کردن  ، عذاب» و سخت  تنگ  زندگي» مراد از
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  از وی  چشمانش  بینایي  که  کنیم حشر مي  : او را درحالي یعني « كنيم را نابينا محشور مي

 . است  قلب  نابینایي  ، یعني حجت  از دیدن  وی  : مراد نابینایي قولي . به است  شده  سلب

 

 جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   
 در دنیا؟. « بينا بودم  كه با آن  ابينا محشور كرديچرا مرا ن گويد: پروردگارا! مي»

 

 ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  
  در دنیا آیات  که  گاه : آن یعني «ما بر تو آمد  آيات  طور كه  فرمايد: همان مي»

  نابینا شدی  حق  و از دیدن  کردی  طور عمل ما برتو آمد، تو خود همین  های ونشانه

  کردی  و آنها را ترك  برگردانده  : از آنها روی یعني « كردي  تو آنها را فراموش»  چراکه

  فراموش امروز  گونه همان»  نمودی  و از آنها تغافل  خرد ننگریسته  دیده  و در آنها به

 . است  عمل  زیرا جزا از جنس  گردی رها مي  دوزخ  و عذاب  در نابینایي  یعني « شوي مي

  ، در این آن مقتضای  به  و قیام  معني  فهم  همراه به  لفظ قرآن  کردن فراموش  که  ستباید دان

  حدیث  این که  است  داخل  چند در وعید دیگری ، هر نیست  وعید و هشدار داخل

اهلللقيالإفنسيهالقرآنقرأرجلمامن» باشد: مي  آن  ناظر به صخدا  رسول  شریف

و باز (  راحفظ کرده  آن  یعني)  را خوانده  قرآن  که  نیست  کسي  : هیچجزمأهوويلقاهيوم

کند،  مي  مالقات  وی با  که  را در روزی  عزوجل  خدای  که مگر این  نموده  را فراموش  آن

  حدیث  این  که». بگوید  تواند سخن و نمي  است  زبان بي  کند که مي  مالقات  درحالي

 . دهنده و تكان  سخت  است  ، وعیدی کسان  ونهگ  این  برای

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ  
 پروردگار خود ايمان  آيات  و به  كرده  را اسراف  هركه  دهيم سزا مي  و همچنين»

و   شهوات در  و فرورفتن  : افراط گرایي . اسراف است  کرده  آنها را تكذیب  بلكه « نياورده 

  و هرآينه»  است  الهي  آیات  در اینجا تكذیب  مراد از آن  که  است  حرام  های خواهش
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تر  و پاينده»  دنیاست  تر از عذاب : بزرگتر و وحشتناك یعني «تر سخت  آخرت  عذاب

  در حدیث  روی  ندارد. از این انقطاعي  زیرا هیچ  دارتر و پایدارتر است : دوام یعني « است

را داشتند،   کردن  قصد لعان  که  مرد و زني  برای صخدا  رسول  که  است  دهآم  شریف

  مرد لعان  : ای یعني «. تر است آسان  آخرت  دنيا از عذاب  عذاب  گمان بي» فرمودند:

بر تو در دنیا   حد قذف  اجرای  که ، بدان ای زنا داده  نسبت  زنت  به  دروغ  اگر تو به ! کننده

. و اما تو  ام بسته  اتهام  بر زنم  دروغ  به  بگو که  پس  است آخرت   عذاب  قبولتر از  آسان

  تر از تحمل حد زنا بر تو در دنیا آسان  ، اجرای ای فحشا گردیده  اگر مرتكب ! زن ای

  آخرت  و از عذاب  کن  اعتراف  حقیقت  به  است  اگر چنین پس   است  آخرت  عذاب

 بپرهیز.

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ          ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
  پيش را  بسيار نسلهايي  چه  كه  است  نشده  روشن»  مكه  اهل  : برای یعني « آيا برايشان»

 از  یعني «كنند وآمد مي  رفت  ايشان  در سراهاي  آنان  اينك  كه  نابود كرديم  از آنان

کنند و  وآمد مي رفت  شدگان هالك  یا در دیار آن شوند. مند مي بهره  منازلشان

 و کار  و کسب  معیشت  و طلب  تجارت  برای  شدنشان بیرون  هنگام  وآمد به رفت این

  اصحاب  ـ چون  گذشته  امتهای  ها و شهرهای ها، سرزمین آمدورفت  آنها در این  که  است

بیندیشند،  اگر  بینند پس مي  يو خال  لوط ـ را خراب  قوم  های حجر و ثمود و قریه

  باید از سرنوشت  لذا آنان  انگیز است عبرت  امور سخت  از جمله  مشاهدات  این  گمان بي

در   گمان بي»فرود نیاید   فرود آمد، بر اینان  بر آنان  بگیرند تا آنچه  عبرت  امتها درس  آن

دارد  و ناروا بازمي  زشت  هایآنها را از کار  خردشان  که « خردمندان  امر براي  اين

 . انگیز و هشدار دهنده عبرت « است  هايي نشانه»

 

 چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
  وعده از:  است  عبارت  که «سابقا از پروردگار تو صادر شد  كه  سخني  و اگر نبودي»

،  آخرت  سرای تا ص محمدی  از امت  عذاب  تأخیرانداختن  در به  سبحان  خدای
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شد  مي  ا گریبانگیرشانو حتم «بود  شده  الزم»  گناهانشان  و عذاب  مجازات « هرآينه»

  معين  و اگر اجلي»شد  مي  تأخیر افگنده  به  دور و نه  از آنان  نه  حال  هیچ  به  عذاب  پس

نبود،   معینيموعد   کننده تكذیب  گروه  این  برای  عزوجل  : اگر نزد خدای یعني « نبودي

  و حال  وضع  این  نباید به  آنان  پس آمد فرود مي  برآنان  و ناگهاني  عاجل  قطعا عذاب

 فرماید: مي  پیامبرش  دلجویي  برای  تعالي  حق  جهت  شوند. از این  فریفته  خویش

 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ  

 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
از   آن و مانند  دروغگو هستي  تو جادوگری  که  باره  در این «گويند مي  بر آنچه  پس»

  زیرا برای  نده  اهمیتي  هیچ  هایشان یاوه  این  و به«  شكيبا باش»ناروا   های و تكذیب  طعن

  و با حمدپروردگار خويش»افتد  نمي  وپیش هرگز پس  که  است  معیني  وقت  عذابشان

  نمازهای  شود، ادای ذکرمي  آیه  در این  که  در اوقاتي  گفتن  مراد از تسبیح « گوي  تسبيح

و »  است  نماز صبح  به  اشاره « آفتاب از طلوع   قبل»  گوی  تسبیح ! . آری است  گانه پنج

  رسول  که  است  آمده  شریف  . در حدیث نماز عصر است  به  اشاره « آن  از غروب  قبل

نماز   آن  از غروب  و قبل  آفتاب  طلوع از  قبل  که  هرگز کسي» دند:فرمو ص اکرم

 « بگوي  تسبيح  شب  از ساعات  و برخي» ».شود نمي  داخل  دوزخ  ، به است  خوانده

و عشاء   را بر دو نماز مغرب  آن  و برخي  است نماز تهجد  . مراد از آن : نماز بخوان یعني

ظهر و   ، نمازهای : مراد از آن قولي به «روز  اطراف» در  یگو  تسبیح« و»اند  کرده  حمل

دارد زیرا   نماز ظهر نیز اشاره  غروبها( به  )و قبل  جمله دیگر:  قولي . به عصر است

  اند: مراد آیه  گفته  . بعضي است  آفتاب  از غروب  قبل دو ظهر و عصر هر  نمازهای

  است  اوقات  در این هللا سبحان  دیگر: مراد گفتن  قولي به . است  نافله  ، نمازهای کریمه

  گردی  نایل  چیزی  به  سبحان  از نزد خدای  امید که  بدان  یعني « گردي خشنود  باشد كه»

اهلليقول» : است  آمده  شریف  را شاد گرداند. در حدیث  خشنود و دلت را  روانت  که

ياتعالي فيقولونةالجنهلأ: لبيك، فيقولسعديكو: رضيتمهل:، أفضلأعطيتكمنيإ؟...
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وفيقولون،ذلكمن أفضلشييأ: فيقولذلكمنء أحل؟ سخطأفالرضوانيعليكم:

  فرمان  به د: پروردگارا!گوین مي ! بهشت  اهل  فرماید: ای مي  متعال  :خدای أبداًبعدهعليكم

گویند: پروردگارا!  اید؟ مي فرماید: آیا خشنود شده . مي است  خجسته  و فرمانت  حاضریم

  که  ای عطا کرده ما چیزهایي   برای  که درحالي  خشنود نباشیم  که  است  شده  مگر ما را چه

.  دهم را نیز مي  این شما بهتر از  به  من  فرماید: ولي ؟ مي ای نداده  از خلقت  یک هیچ  به

را   خویش  و رضوان  خشنودی فرماید: بر شما ؟ مي است  آنچیز بهتر از   گویند: چه مي

 ». گیرم نمي  ، دیگر هرگز بر شما خشم و بعد از آن  آورم فرود مي

و  صبر  اضافه  به با حمد خدا  همراه  گفتن : تسبیح آید که بر مي  چنین  آیه  از این

  رویاروی  و ایستادگي  تدر مقاوم  مسلمان  ، ادب دین  در برابر آزار دشمنان  شكیبایي

  ، وسیلهخدا با حمد  همراه  گفتن  تسبیح  که چنان  کفر است  اهل  های و ستیزه  سخنان

 باشد. نیز مي  دنیا و آخرت  سعادت  مدارج  به  در نیل  مسلمان

 

 ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
از  « ايم ساخته مند  بهره»  از کفار را بدان  یعني «را  از آنان  گروهي  كه  آنچه  سوي و به»

  آوردن  دست را در به  خویش  همت  بلكه «مدوز  چشم»دنیا   زندگي  های آرایش

:  یعني « دنياست  زندگاني  آرايش»  کن  صرف  نزد ما است  که  ای جاوداني  های نعمت

و   و ظرف  و فرش  ومنازل  و منال  ؛ از مال آن  گذرای  و بهجت  و زینت  اینها فقط تجمل

ها و  بهره  : تا این یعني « بيازماييم  را در آن  تا آنان»  است  و غیره  راحت  سواری  وسایل

پروردگار   و روزي»  گردانیم  آنان  برای  خویش  از جانب  و ابتالیي  ها را آزمایش آرایش

و   دنیا و ثواب  از روزی  برایت خداوند  که  : آنچه يیعن « تر است تو بهتر و پاينده

کفار   در دنیا به  که  است  بهتر از چیزهایي  هرحال به کند، مقدر و میسر مي  آخرت  پاداش

 . گذشت» 88حجر/ » در سوره  آیه  تفسیر نظیر این که  شویم . یادآور مي است  داده

 از دنیا و  مردم  ترین گریزنده صداخ  رسول  بود که  ارشاد الهي  بنا بر همین

  کردند. درحدیث نمي  خود ذخیره  فردای  چیز را برای  بودند و هیچ  از آن  زاهدترینشان

قالوا:وماالدنيا،ةزهرمنلكماهللمايفتحعليكمخافأماخوفأنإ» : است  آمده  شریف
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رسولةزهر يا قالاهللالدنيا بركات؟ بر شما   که  آنچه  از شدیدترین  گمان بي  :رضاأل:

گشاید.  دنیا فرامي  بر شما از آرایش  متعال  خدای  که  است  ، چیزهایي هستم  بیمناك

 ». زمین  برکات ؟ فرمودند:هللا یا رسول  دنیا چیست  پرسیدند: آرایش  اصحاب

 

 ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  
  قولي  اند. به ص حضرت  آن  : خانواده مراد از اهل « ده  نماز فرمان  را به  لتو اه»

 شده  . روایت بر آن  با مداومت « شكيبا باش  و خود بر آن»امتشانند   دیگر: مراد تمام

  به را  ایشان ص حضرت  رسید، آن مي  رنجي صپیامبر  خانواده  به  هرگاه  که  است 

را   دادن ما از تو روزي»کردند  مي  را تالوت  کریمه  آیه  و این  داده  نماز فرمان  خواندن

را  ما تو»  بدهي  را روزی  ات خود و خانواده  که  طلبیم ما از تو نمي  یعني « طلبيم نمي

  را صرف  خویش  همت  و همه  نباش  روزی  نگران  را پس  و آنان « دهيم مي  روزي

 بهشت  که  و پسندیده  نیک  : سرانجام یعني « تقوا است  از آن  و عاقبت»  کن  آخرت

يقول» : است  آمده  قدسي  شریف  . در حدیث است  تقوا و پرهیزگاری  اهل  ، از آن است 

بني:تعالياهلل فقركغنيصدركمألألعبادتيتفرغ!آدميا تمألتفعللمنإووأسد

ولمصدرك فقركأشغال   خود را برای ! فرزندآدم  فرماید: ای مي  ند متعالخداو :سد

را   و فقر و نیازمندی  پر سازم  و توانگری  نیازی را از بي  ات تا سینه  گردان  فارغ  عبادتم

و فقر و   پرساخته  و مشغله  را از گرفتاری  ات ، سینه نكني  و اگر چنین  از تو دور کنم

  آن  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین».  کنم نمي  و را برطرفت  بینوایي

ولمعينيهبينفقرهوجعلأمرهعليهاهلل،فرقالدنياهمهكانتمن» فرمودند: ص حضرت

وأتتهقلبهفيغناهوجعلأمرهلهجمعنيتهةخراآلكانتومن،لهالماكتبإالدنيامنيأته

وهي   را بر وی  وی دنیا باشد، خداوند کار  وغمش هم  همه  هر کس  :ةراغمالدنيا

  که  دنیا جز آنچه از  دهد و برایش قرار مي  چشمانش  را در میان  کند و فقرش مي  پراکنده

  به  برایش  کارش باشد،  آخرت  نیتش  آید و هر کس نمي  دست  ، به است  مقدر شده
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  وی  سوی ا بهدنیا اجبار شود و مي  قرار داده  در قلبش  وی  نیازی و بي  شده  سامان آورده

 ».آورد مي  روی

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ   وئ  وئ  
 ما  براي  اي معجزه  پروردگارش  از جانب» صمحمد «چرا»  کافران «و گفتند»

  آنان خود  که  است  د: معجزاتيآوردند؟ مرا مي  از وی  قبل  انبیای  که چنان «آورد نمي

سارها و  چشمه  آوردن طال، پدید  صفا به  کوه  کردن  تبدیل  کردند؛ چون پیشنهاد مي

را رد کرد و   پیشنهادشان  این  عزوجل  خدای  . پس آن  و امثال  مكه  جویبارها در وادی

  روشن  دالیل  یعني «؟ است  پيشين  هاي در صحيفه  آنچه  روشن  آيا دليل»فرمود: 

  در این  که  درحالي «؟ است  نيامده  برايشان»  منزله  ، زبور و سایر کتب ، انجیل تورات

  بعثتشان  به  و هم  شده  تصریح ص پیامبر اسالم  نبوت  به  ها هم ها و صحیفه کتاب

  زلهمن  کتب  آن  و صحت  صدق به  کافران  این  از آنجا که  ؟ پس است شده  داده  بشارت

  آن  و صریح  روشن  زیرا بیان  است  کافي  انكارشان  بودن  پایه خود بر بي  معترفند، این

رویها  و بیراهه  کوبیده  مهر بطالن  انكارشان ، برص اسالم پیامبر  ها در مورد نبوت کتاب

  معني  قولي گرداند. به اثر مي و بي  را باطل  حقیقت به  دادن  از تن  آنان  های و گردنكشي

ها و  عناد، نشانه  انگیزه و به  کفر ورزیده  که  هایي امت  کردن  : آیا خبر هالك است  این

  : آیا به است  این  ؟ یا معني است  نرسیده  آنان  کردند، به  درخواست  تری افزون  معجزات

  این  ؟ که ه، نرسید اعجاز است  آنها در باب  و بزرگترین  در معجزات ما  که  ای شما معجزه

و در   است  منزله  سائر کتب  صحت  فقط گواه  نه  که  باشد، کتابي مي  کریم  قرآن  ابرمعجزه

ها  کتاب  آن  که ، درحالي نیز هست  معجزه  کتابها وجود دارد بلكه  آن  روشن  برهانهای  آن

 نبودند.  معجزه
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ی  جئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   

 حئ  مئ  ىئ  
  به» صمحمد  از بعثت  : پیش یعني « از وي  پيش»را   : کافران یعني «را  و اگر ما آنان»

را   چرا پيامبري پروردگارا!»  در روز قیامت «گفتند ، قطعا مي كرديم مي  هالك  عذابي

آورد،  ميما  برای   پیامبرت  آن  که «تو را  تا آيات»در دنیا  «؟ ما نفرستادي  سوي به

و رسوا »دنیا  در  عذاب  دنبا فرود آم « خوار شويم  كه از آن  ، پيش كرديم مي  پيروي»

 . در روز قیامت  دوزخ  با ورود به « گرديم

 

     يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت

  یعني «منتظرند  همه»خود؛   جوی ستیزه  کفر پیشه  مخالفان  به صمحمد  ای «بگو»

خواهد انجامید   آن سوی به  کار، سرانجام  که  هستیم  از ما و شما منتظر رخدادی  هریک

  راست  راه  اهل  كساني چه بدانيد  زودا كه»کار را؛   سرانجام «در انتظار باشيد  پس»

و »؛  است  برحق  کسي چه که  دانست فرارسد، خواهید  قیامت  : چون یعني «هستند

 باشد؟ ما، یا شما؟. مي  وارسته  روی راهه و از بي  حق  سوی  به « است  يافته راه  كسي چه
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 ﴾أنبياء   سوره ﴿
 . است  ( آیه111)  و دارای  است  كيم

 

  مبارزه جهاد و  بیان  متضمن  نامیدند که» انبیاء»  جهت  را بدان  سوره  اینتسميه:   وجه

ابواالنبیاء   از داستان  بیان  این.  است  و مشرکشان  پرست بت  اقوام  علیه ‡عظام  انبیای

،  اسحاق  داستانهای با  شود، سپس مي  ، شروع شده  مطرح  تفصیل  با کمي  که  ابراهیم

،  ، یونس ، ذوالنون ، ذوالكفل ادریس ، ، اسماعیل ، ایوب ، داوود، سلیمان ، لوط، نوح یعقوب

  علیهم  و سالمه هللا  واتصل  مصطفي محمد  النبیین  خاتم  و سرانجام  زکریا، عیسي

 شود. مي  موجز مطرح  با بیاني آنها  دعوت  و سرگذشت  گردیده  دنبال  اجمعین

  نشینان( به )بادیه از اعراب  ، مردی سوره  این  با نزول  زمان هم  که  است  شده  روایت

  پذیرایي  یكویين  او به افگند، عامر از  اقامت  رحل  ربیعه عامربن  آمد و در منزل  مدینه

خدا   محضر رسول  مرد به  آن  ، سپس گفت  سخن صخدا   با رسول  وی  کرد و درباره

  به صخدا   عامرگفت: رسول  ، به برگشت  از حضور ایشان  شد و چون  مشرف ص

  که  خواهم مي  و من  نیست  اعراب  در میان  بهتر از آن  وادیي  بخشیدند که  ای وادیي  من

  مرا به»باشد. عامر گفت:   بازماندگانت تو و  از آن  که  تو ببخشم  را به  از آن  ای قطعه

 ».برد  دنیا را از یادمان  شد که  نازل  ای سوره زیرا امروز  نیست  نیازی  زمینت  قطعه

 

 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
 « است  شده نزديك  نحسابشا»؛  آیات  سیاق  دلیل  کفار ـ به  یعني: برای « مردم  براي»

  ، کمتر از آن مانده  از عمر دنیا باقي  زیرا آنچه  است  روز قیامت  که  حسابشان  یعني: وقت

  آمده  انس  روایت  به  شریف  در حدیث  جهت  . از این است  گذشته  که  است  چیزی

  شدم  مبعوث  يدرحال  : منكهاتينةأناوالساعبعثت»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

خود   و میاني  سبابه  دو انگشت  و به»  است  نزدیک  من  دو انگشت  مانند این  قیامت  که

  که با آن «رويگردانند»  خویش  از حساب « غفلت در»کفار   یعني « و آنان»کردند.   اشاره

  ندگيز  برخورداریهای  زیرا سرگرم  است  نزدیک  هم  حساب  و حضور در عرصه  قیامت



9997 

  و برای  بوده  غافل  از امر آخرت  که  است  سبب  همین  باشند، به مي دنیا  و گرفتاریهای

ـ پیامها را در   ربیعه عامربن  دل  ـ چون  زنده  دلهای  که ندارند، درحالي  آمادگي  آن

 پذیرند. و از آنها تأثیر مي یابند مي

 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
 مراد از ذکر در اینجا: «آيد نمي  برايشان  پروردگارشان  از سوي  اي ذكر تازه  چهي»

  كه مگر اين»آید  نمي  ، بر آنان شده  ا نازلجدید  که  از قرآن  آیاتي  . یعني است  قرآن  آیات

  رهأما  نفوس و غوغای   مادی  گرفتار دنیای  دلهایشان  پس «شنوند را مي  آن  كنان بازي

 فرماید: مي  که چنان کنند نمي  باید تأمل  که  گونه  آن  قرآن  لذا در آیات  است  سوءشانبال

 

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

 ڄ  ڃ  
دنیا   و سرگرمي  بازی  وابسته  دلهایشان  یعني « شده  غافل  دلهايشان  كه  در حالي»

  قرآن  به  فرادادن  هوش  گوش  چون  امر مهمي  به  پس  است  مادیشان  دني  های وخواهش

در   یعني «رازگفتند  كردند پنهان  ستم  كه  و آنان»کنند.  نمي  بایدوشاید التفات  که چنان

مانند   جز بشري  شخص  آيا اين  كه»و گفتند:   کرده  بلیغ  سعي  رازشان  این  ساختن پنهان

آشامد،  خورد، مي مانند شما مي ا شما ندارد؟ یعني: او همب  فرقي  گونه هیچ  که « شماست

و   آيا ديده»تواند پیامبر باشد؟  مي  چگونه او  میرد پس مي  و باالخره  شده  زاده  از مادری

  به  که  و آنچه  مانند شماست  او بشری  هرگاه یعني: «رويد؟ سحر مي  سوي به  دانسته

  و از وی  کرده  را اجابت  وی  دعوت  چگونه  پس  ستنی  سحر و جادو بیش  آورده  همراه

 کنید؟ مي  پیروی

  دعوی  از بشر که  نتواند بود و هر کس  پیامبر جز فرشته  باور بودند که  بر این  آنان ! باری

 . کند، ساحر و جادوگر است  رسالت
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 ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
  در هرمكاني «داند مي  و زمين  را در آسمان  هر سخني  پروردگارم» صپیامبر  « گفت»

شما در   که  آنچه  بگوید لذا او به  سخن  ای گوینده  که  آسمانها و زمین  و اکناف  از اطراف

هر  « و او شنواي»  داناست اید، گفته  و با رمز و راز سخن  طور سرپوشیده  خود به  میان

و   احوال  به  ؛ از جمله دانستنیي هر امر  به « ناستدا»  است  شنیدني  که  است  چیزی

 شما.  اوضاع

 

 ک      ک   ک ک ژڑ  ڑ ڈ  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ
،  آوری مي قرآن   نام تو به  که  آنچه پیامبر!  یعني: ای « است  آشفته  گفتند: خوابهاي  بلكه»

  تعبیر و تأویلي  که ت اس  پریشاني  . أضغاث: خوابهای است  و آشفته  دروغین  از خوابهای

گويند:  مي  بلكه»  است  تهو بربس « است  را افترا كرده  گويند: آن مي  بلكه»باشد   نداشته

 . شعر است  ، از جنس با خود آورده  قرآن  نام  به  که  و آنچه « او شاعر است

  دهنده نشان  ، از آنجا که است  حالي و آشفته  از سردرگمي  حاکي  سخنانشان  تردید این بي

  ثابتي  و بینش ، رأی قرآن  به  راجع  مترددند و در قضاوتشان  آنها سخت  که  است  آن

 صپیامبر   که  آنچه  حقیقت  به  آنان  که  است  بر آن  تردد خود دلیل  این  ندارند پس
  چگونه  آن  حقیقت و  و کنه  چیست  قرآن  دانند که ندارند لذا نمي  آشنایي  است  آورده

باشد  مي  عزوجل  خدای  و از جانب  است  حق  قرآن  دانند که مي  خوبي به  . یا آنان است

و   دروغ  در لفافه  خویش  را بر پیروان  ها، قضیه گویي آشفته  خواستند تا با این  ولي

ما   براي  بايد كه  پس»گفتند:   روی  از این  کنند، هم  بپیچانند و آنها را اغفال  بازی نیرنگ

یعني:  «شدند  فرستاده  آن  به  پيشينيان  كه  گونه بياورد، همان»  ای معجزه  یعني«  اي نشانه

  به  و غیر آن  صالح  و شتر برای  موسي  عصا برای  چون  معجزاتي  که  گونه همان

ما   ایبر  سنخ  از همین  ای نیز باید معجزه ص  اسالم شد، پیامبر  داده  پیشین  پیامبران

 بیاورد.

 فرماید: مي  در پاسخشان  عزوجل  خدای
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 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ  
 نياورده  ما ايمان  آيات  به  ايم كرده  را هالك  آن  كه  شهري  نيز هيچ  از آنان  پيش»

  معجزه  درخواست  از پیامبرانشان  که  پیشین  شهرهای  نیز مردم  از آنان  قبل  یعني «بود 

نیاوردند و در   ایمان  معجزات  آن  آمد، به  برایشان  بزرگي  حسي  بودند و معجزات  کرده

  معجزات  این  ، به کنیم  را نیز برآورده  ، آیا اگر پیشنهاد اینان کردیم  را هالك  آنان  نتیجه

 .آورند؟! مي  ایمان

  معجزه  آنان  به  هرگاه  که  تاس  پیشین  امتهای  در حق  الهي  سنت  بیانگر این  آیه  این

  کن ریشه  عذابي  طور قطع  آوردند، به نمي  ایمان  شد و سپس مي  فرستاده  شان درخواستي

  فرماید: هرگاه مي شد. در اینجا نیز خداوند مي  نازل  آنان برانداز بر  و خانمان  کننده

را در   و قرآن صمحمد  منكر  مشرکان  درخواست  ما چگونه  پس  است  ما چنین  سنت

  پس»؟  کنیم مي  داردـ برآورده وجود  که  بر معجزاتي  دیگر ـ افزون  حسي  معجزات  ارائه

  که آن  ـ با وصف  پیشین  شده  هالك  امتهای  یعني: هرگاه «آورند؟ مي  ايمان  آيا اينان

  گروه  این  گر چگونهنیاوردند، دی  شدـ ایمان ارائه  آنان  نیز به  شان درخواستي  معجزات

شود؟ گو   فرستاده  آنان  اند به کرده  را درخواست  اگر آنچه  آورد؛ حتي خواهند  ایمان

و تلویحا   کرده  اشاره  امت  بر این  خویش  رحمت  به ، بیان  با این  خداوند متعال  که این

و   استیصال  که  یشینپ  امتهای  سرنوشت  را به  امت  تا این  نداریم  گوید: ما اراده مي

  در فرستادن  پیشنهادشان  که  است  دلیل  همین  ، به سازیم بود روبرو  شان مطلق  نابودی

 . کنیم نمي  اجابت را  بیشتری  حسي  معجزات

 صخدا   رسول به  مكه  مردم  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان
  کوه  کند پس مي  خوشحال ما تو را  آوردن  و ایمان  است  حق  گویي مي  اگر آنچه»گفتند: 

آمد و  ص  حضرت  نزد آن  جبرئیل  هنگام  در این».  ما طال بگردان  صفا را برای

  برآورده  که  در صورتي  شود ولي مي  برآورده  قومت  درخواست  این  اگر بخواهي»گفت: 

  خواهي شود. و اگر مي نمي  داده  مهلتي  هیچ  نآنا  نیاوردند، دیگر به  ایمان  گاه شد و آن

  بر قومم  بلكه»فرمودند:  صخدا   رسول».  مختاری ، نیز کني  مهرباني  بر قومت  که
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و   دهم نمي  خرج به  و عجله  ، شتاب بر آنان  عذاب  آمدن فرود و در  کنم مي  مهرباني

 شد.  نازل  آیه  این  بود که  همان».  هستم  مهلت خواستار  برایشان

 

 ہ    ھ  ھ   ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ ڱ  ڱ  ں  ں 
و »فرماید:  مي بشر باشد،  پیامبر نباید از جنس  که  اولشان  در رد شبهه خداوند  سپس

  پیش  یعني « نداشتيم  ، گسيل كرديم مي  وحي  آنان  به  را كه  از تو نيز جز مرداني  پيش

و هرگز   ایم نفرستاده  رسالت  از بشر را به  جز مرداني  پیشین  ایامته  سوی از تو نیز، به

ذكر   دانيد از اهل نمي اگر  پس»اند  نبوده  از فرشتگان  آنان  سوی ما به  فرستادگان

اند. یعني: اگر خود   یهود ونصاری  ، یعني آسماني  کتابهای  به  علم  ذکر: اهل  اهل «بپرسيد

  ، در این دیگری  از جنس  اند نه بوده بشر  فقط از نوع خداوند  فرستادگان  دانید که نمي

  نسبت  انسان  که  طور در هر امری بپرسید. همین  آسماني  کتابهای  از پژوهندگان  صورت

بر   اسالم  ، علمای آیه  بپرسد. بنا بر همین  و دانش  علم  ، باید از اهل است  جاهل  آن  به

 اند. کرده  اجماع ، عالماز   تقلید عامي  وجوب

  است  این کرد،  حوالت  کتاب  اهل  را به  مشرکان  آیه  در این  عزوجل  خدای  که این  دلیل

داشتند، از   نظرهایي  مشورتها و تبادل  کتاب  با اهل صدر کار پیامبر اکرم  مشرکان  که

  ، مشرکان بنابراین دندبو  همداستان  هم با صبا پیامبر خدا   آنها در دشمني  همه  طرفي

از   همه  رسوالن  که  حقیقت ، این حال  اعتماد داشتند. در عین  کتاب  اهل  سخن  به  مكه

 کنند.  را پنهان  آن بتوانند  کتاب  اهل  نبود که  اند، حقیقتي بشر بوده  جنس

 

 ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  
  جسدي را  و پيامبران»کند:  مي  دنبال  گونه را این  کانمشر  رد سخنان  تعالي  حق  سپس

  ، اسوه طبیعت و  فطرت  و سنت  در قانون  یعني: پیامبران « غذا نخورند قرار نداديم  كه

خورند و  بشر مي دیگر افراد  که خورند؛ چنان مي  اند؛ پس آدم سایر افراد بني  و الگوی

نیاز  بي  نوشیدني از غذا و  انساني  هیچ  یرا جسمنوشند ز مي  آنان  که نوشند؛ چنان مي

  ، با این است  جسم  نیاز نیستند. جسد: همان بي  نیز از آن ‡، انبیا بنابراین  نیست
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  اطالق  انسان بر  هم  جسم  که شود درحالي نمي  اطالق  جسد جز بر انسان  که  تفاوت

  در دنیا بلكه «نبودند  هم  ويدانجا» ‡پیامبران «و»دیگر   بر حیوانات  شود و هم مي

 میرند. از بشر مي  آنان غیر  که میرند چنان نیز مي  آنان

 

 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
 ‡پیامبران  به  را که  ای یعني: وعده « گردانيديم  را راست  آنان  خود به  وعده  سپس»

  محقق ، بودیم  داده  کنندگانشان تكذیب  ساختن و نابود  دادنشان  در مورد نجات

  از عذاب « داديم  نجات»خود   مؤمن  از بندگان « را خواستيم  و آنها و هركه»  گردانیدیم

  هالك»مشرکانند   که را  در کفر و معاصي  یعني: از حد گذرندگان «را  و اسرافكاران»

 . برآنان  دنیوی  عذاب  با فرستادن « ساختيم

 

 ې  ى  ى   ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  
  ای ، یا قریش  گروه  ای «شما  سوي  ما به  حقيقت در»شد:   نازل  هشدار دیگری  سپس

یعني:  « است ذكر شما در آن   كه»را   قرآن  یعني « كرديم  را نازل  كتابي» ! عرب  گروه

  ر قرآناست: د  این  معني  قولي . به است  بلند شما در آن  و منزلت  و مقام  شرف  که  کتابي

دیگر   قولي دهید. به  انجام شما باید آنها را  که  است  نیكویي  مالو اع  اخالق  ذکر مكارم

  ؛ قرآن هر توجیه  . به است  موعظه پند و  شما در برگیرنده  برای  است: قرآن  این  معني

ادعا   که  پریشاني  های خواب  و حكایت  شماست  و شرف  و رفعت  برتری  سبب

  تا برای  است  چنین  حقیقت  اندیشید که و نمي «كنيد نمي  آيا تعقل»  نید، نیستک مي

  و منزلت  مقام  این  به  و عروج  شرف این  به  شدن  آراسته  ـ یعني  فضل  این  آوردن دست به

 آورید؟  ایمان  آن  ـ به  از قرآن  گرفتن و اندرز  اخالق  مكارم  به  و تخلق

  که  قرآن  جز این  مگر اعراب»گوید:  مي»  القرآن  ظالل في»ر تفسیر د :شهید سید قطب

کنند...؟   بشریت  را تقدیم  آن  دارند که  و ارمغاني  توشه  ، دیگر چه شده  نازل  زبانشان  به

 ».دارد؟  ای برتری  بشر چه  بر دیگر نژادها و اقوام  و مگر نژاد عرب
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 ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  
ستمكار »  مردمش « بسيار شهرها را كه  و چه»آید:  مي  از قبل  تری دهنده هشدار تكان باز

  که  روی  آن داشتند؛ از  که  و شوکتي  با وجود نیرو و سطوت « شكستيم  هم بودند، در

  از آنها قوم  و پس»کردند   را تكذیب  وی  و آیات  کفر ورزیده  عزوجل  خدای  به

از   را که  دیگری  شهرها، قوم  آن  مردم  ساختن یعني: بعد از نابود « پديد آورديم  ديگري

 . گردانیدیم  دیارشان  را ساکن  نو درآمدگان  و آن  نبودند، از نو پدید آوردیم  آنان

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
 ما را  عذاب  نابودشدگان  آن  یعني: چون «كردند  ما را احساس  عذاب  چون  پس»

فرود   بر آنان  عذاب  ناخواه خواه  شد که  باورشان  و مشاهده  حس  دریافتند یا دیدند و به

 . است  رکض: فرار و گریز و انهزام «گريختند مي  از آن  بناگاه»  است  آمدني

 بودند:  از فرشتگان  برخي  شد و گوینده  گفته  آنان  اثنا به  در این

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
 که  هایتان نعمت و ناز  سوی یعني: به «بوديد  متنعم  در آن  آنچه  سوي نگريزيد و به»

 مهد ناز و نعمتتان  که «باز گرديد  هايتان خانه  سوي و به»بود   و کفرتان  سرکشي  سبب 

 رارق  شما مورد پرسش  باشد كه»کردید  نشستید و بدانها افتخار مي بود؛ در آنها مي 

قرار   دیگر، مورد مراجعه  امور مهم  به  و پرداختن  و مشاوره  سؤال  یعني: برای «گيريد

 آنها گفتند.  به  استهزا و توبیخ  شیوه  را به  سخن  این  ! فرشتگانگیرید!

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ  ڄ  
  به « بوديم گرما واقعا ستم  بر ما، كه  واي  اي»  عذاب  کفار گرفتار در سرپنجه «گفتند»

  اعتراف  است  عذابشان  موجب  خود که  ستمگر بودن  به  عظیم  موقف  ، در آن ترتیب  این

 ؟! هنگام بي  هنگامه  در این  اعتراف  سود از این  چه  کردند ولي



9999 

 ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
  وای  گفتند: ای مي  بود که  همین  سخنشان  پیوسته  یعني «بود  همين  هميشه  دعوايشان»

  كه  وقتي تا»کردند؛  مي تكرار  را پیوسته  سخن  ! این . آری ما واقعا ستمگر بودیم بر ما!

فرو »شود  مي درو  با منگال  کشت  که  همچنان « گردانيديم  دروشده  شتيرا مانند كِ  آنان

فسرد و  د و تماما ميمیر فرومي  که  آتشي  نداشتند، چون  و حرکتي  جنبش  هیچ  که « مرده

 شود. خاکستر مي

 

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
را  یعني: آنها « نيافريديم  بازيچه  ، به دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  و زمين  و آسمان»

کند  مي  پیروی  واالیي  و هدف  دقیق  آنها از فلسفه  خلقت  بلكه  نیافریدیم  و بیهوده  عبث

 گرداند. مي  را برآورده  شده  ریزی  منضبط و برنامه  عيفواید و مناف  که

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  
 شوند. مي  سرگرم  بدان  که  است  لهو: چیزی « بگيريم  لهوي  كه  خواستيم اگر مي»

»  لعب» از  که  است  این»  لعب»و » لهو»  در میان  . فرق و فرزند است  قولي: لهو، زن به

  وخوشگذراني  ، سرگرمي»لهو»از   هدف  که ، درحالي نظر نیست مورد  صحیحي  هدف

  قطعا آن»  بگیریم  ای و سرگرمي  بازیچه  خواستیم است: اگر مي  این  معني  باشد. پس مي

خود بر   قدرت  را از نزد خود و ازخاستگاه  یعني: آن « كرديم خود اختيار مي  را از پيش

  اگر كننده»شما   انتخاب و  و پرداخت  ساخت  از نزد شما و بر اساس  نه،  گرفتیم مي

دارند   رغبت  لهوولعب  اسباب  گرفتن  به  که  بودیم مي  یعني: اگر از کساني « بوديم مي

ما   افعال  همه  بلكه  اختیار کنیم  خوشگذراني و  سرگرمي  که  هستیم  ما بزرگتر از آن  ولي

ک    ک  ﴿ . مجاهد در تفسیر  نیست  در آن  ای و بیهودگي  عبث  و هیچ  است  حق

  کاری  چنین  دهنده  ، یعني: ما انجام است  نفي  برای  در قرآن»  نإ»گوید: هر  مي  ﴾ک



9992 

  ، رد سخن آیه  در این  تعالي  قولي: مراد حق  . به کنیم نمي را اختیار  و لهو و لعب  نیستیم

 خدایند.  دختران  ، یا فرشتگان انبت گفتند:  که  است  کساني

 

 گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  
،  است  اساس و بي  گفتند، دروغ  یعني: قطعا آنچه « افگنيم فرو مي  را بر باطل  حق  بلكه»

  که  است  ما این  و سنت  و وصف  شأن  بلكه  سرگرمي  اهل  و نه  هستیم  بازی  اهل  ما نه

  کند. اصل مي  و سرکوب «شكند مي  را درهم  آن  پس»  کوبیم فرو مي  را بر باطل  حق

  ضربه  این  که برسد،  دماغ  به  شگاف  تا آنجا که  سر است  و شگافتن  دمغ: شكستن

  هایشان ها و شبهه یاوه ، ، و مراد از باطل قولي: مراد از حق: حجت . به است  ای کشنده

نابود   باطل  ناگهان  پس» کند آید و آنها را نابود مي آنها فرود مي بر  حق  که  است

  وصف  بر شما از آنچه  واي»  است  و ناپدید شونده  رونده  زاهق: از بین «شود مي

  و منزه  مقدس  از آن  که  آنچه به  خداوند متعال  کردن  وصف  سبب یعني: شما به «كنيد مي

 هستید.  آخرت  عذاب مانند  و ننگیني  سخت  ، سزاوار بدفرجامي است

 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
  وحق  و آفرینش  و بندگي  در ملک « اوست  از آن  است  در آسمانها و زمين  و هركه»

  وی  اتمخلوق از  برخي  چگونه  پس  آنهاست  و مالک  دهنده ، روزی آفریننده  تعالي

نزد او   كه  وكساني» قرار گیرند؟!  او مورد پرستش  او توانند بود تا همچون  شریک

  و منزلت  تشریف  عندیت در اینجا، » عندیت: نزد او بودن. » یعني: فرشتگان «هستند

او تكبر   از عبادت»نزد او هستند؛   که  کساني ! . آری مكاني  عندیت  ، نه است  معنوی

بزرگتر   تعالي  حق  خود را ازپرستش  و منزلت  ، شأن فرشتگان  یعني «ورزند نمي

از  «شوند نمي  و خسته»زنند  او سر باز نمي  در پیشگاه  و تذلل  شمرند و از عبادت نمي

  ورزند تسبيح  سستي  كه آن وروز، بي  شب»  بلكه  پروردگار سبحان  و نیایش  پرستش
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  از آن  پایبنداند، نه  تعالي  حق  ونیایش  گفتن  بر تسبیح  همیشه  یعني: فرشتگان «گويند مي

  شریف  در حدیث  که شوند زیرا چنان مي و دلگیر  ملول  کنند و نه مي  ضعف  احساس

 . ما است  برای  کشیدن نفس  منزله به  فرشتگان  برای  گفتن  ؛ تسبیح است آمده

 

 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  
 «انگيزند؟ را برمي  آنها مردگان  اند كه گرفته  از زمين  خداياني خود  يا مگر براي»

و   با وجود حقارت  اند که خود اختیار کرده  برای  از زمین  خدایاني  یعني: یا مگر مشرکان

  قضیه ! کنند؟ نه مي  زنده انگیزند و بر مي  را از قبرهایشان  دارند، مردگان  که  ای بیچارگي

و   توانایي  چنین  اند، از داشتن گرفته  شان خدایي  به  آنان  که  آنچه زیرا  نیست  چنین

  از چه  یرانند پسرا بم  کسي کنند و نه  را زنده  توانند کسي مي  بر کنار اند، نه  اوصافي

 شوند؟. مي  گرفته  خدایي  به  روی

 

 ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  
وجود   ديگري  خدايان  يگانه  جز خداي»  و آسمان  یعني: اگر در زمین «دو  اگر در آن»

وجود  بود که  آنها این  تباهي  وجه «شد مي  هردو تباه  و آسمان  ، قطعا زمين داشت

باشند و  توانا  در تصرف  از آنها باالستقالل  یک هر  کرد که مي  چند ایجاب  خدایاني

، فساد و  تنازع این   سبب آمد و به پدید مي  و اختالف  آنها تنازع  میان  گامهن  ا در اینقطع

  ، از آنچه خدا پروردگارعرش  است  منزه  پس»بود   حتمي  و زمین  آسمان  تباهي

 . نیست  تعالي  حق  و کمال  جالل  الیق  که  از صفاتي  و غیر آن  از شرك «كنند مي  وصف

»  تمانع  برهان»را   و آن  کرده  اقامه  برهاني  تعالي  بر توحید حق  آیه  از این  متكلمان

 اند:  گفته  آن  اند و در شرح نامیده

پیدا   و تمانع  تعارض  آنان  های اراده  ا میانبود، قطع چند درکار مي  اگر وجود خدایاني

ضد یا   یگرید و  خواست مي  چیزی  خدایان  از آن  اگر یكي  که  معني  این  شد؛ به يم

  آمد، یا مراد یكي برمي آنها  دوی نبود؛ یا مراد هر  بیرون  از دو حال  را، قضیه  آن  خالف

، تضاد و  دو اراده  انجامید و میان مي  ضدین  اجتماع  آمد، به از آنها؛ اگر مراد هردو برمي
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کرد  مي  مختلرا   قدرتها کاروبار جهان  و تداخل  آمد و نهایتا تعارض پدید مي  تداخل

  ، یكي خواست نمي  را بیافریند و دیگری  انسان  که  خواست از آنها مي  زیرا ـ مثالـ یكي

  اگر مراد هیچ آخر...  طور تا به  و همین  خواست نمي  ببارد و دیگری  باران  خواست مي

  نیست  ریقادر و مقتد  از آنها خدای  یک  هیچ  داد که مي  نشان خود  آمد، این برنمي  یک

  و دیگری  از آنها قادر است  یكي  داد که مي  نشان  آمد، این برمي  و اگر فقط مراد یكي

مقتدر   که  خدا نبود زیرا خدایي  علت  همین  بود، به  قدرت بي  که  یكي و آن  قدرت بي

  که  اکنون  . پس نیست  خدایي  نباشد، شایسته  نهایت و بي  مطلق  وی  قدرت نباشد و

 نظم  این  و فراگیری  ، از حاکمیت برخوردار است  دقیقي  و قانون  از نظم  آفرینش  جهان

  خدای امر و تقدیر و توانایي  ، محصول و قانون  نظم  این  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان مي 

 .1ندارد  معارضي  هیچ  که  است  واحدی

 

 وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
،  عظمت ، سلطه  قوت  سبب به  تعالي  یعني: حق «شود نمي  پرسيده كند مي  از آنچه هللا»

از   چیزی  درباره  از خلقش  احدی  ؛ از سوی و مالكیت  در الوهیت  اش و یگانگي  جالل

 «شوند مي  پرسيده»  بندگان  یعني « آنان  ولي»گیرد  قرار نمي  پرسش مورد  قضا و قدرش

دهد زیرا  قرار مي  پرسش مورد  را از افعالشان  آنان  بحانس  کنند. یعني: خدای مي  از آنچه

  آنان  الوهیت  مدعي  مشرکان  که مخلوقاتي  همه  اویند همچنین  و مملوکان  آنها بندگان

  مخلوقي  گیرند؛ زیرا هیچ قرار مي  ـ مورد بازپرسي  و فرشتگان  هستند ـ مانند مسیح

 . است  سبحان  خدای  مطیع  ریدهو آف  را ندارد و بنده  خدایي  صالحیت

 

 

                                                 
آنها  مجموع  که  کرده  نیز اقامه  دیگری  و نقلي  عقلي  ادله خداوند  بر وحدانیت  رازی  فخر الدین  امام 1

 »کبیر»تفسیر   از آنها به  آگاهي  برای  پس  نقلي  دلیل  و هشت  عقلي  دلیل  ، چهارده است  ودو دلیل بیست

 کنید.  مراجعه
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ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  

 جتحت  خت  مت  ىت   
  یا از مخلوقات  زمین  از مخلوقات «اند گرفته  پرستش  را به  او خداياني  جاي آيا به»

 بگو»روگردانند؟   یو از یاد و  غافل  تعالي  حق  از محاسبه  سبب  و بدین  آسمان

  و نه  از عقل  ـ نه  راهي  شما هیچ  خدایانند ولي  آنان  ادعا که  بر این «را بياوريد  برهانتان

  ( بیان11در )آیه  بر شرك  عقلي  دلیل  نفي  که  ندارید چنان  برهان  این  سوی ـ به  از نقل

با   كه  ذكركساني  است  اين»د: آی بر مي  وی  فرموده  نیز از این  نقلي  دلیل  شد و نفي

ذكر   است  اين و»  امتم  به  آن  ابالغ  برای  بر من  شده  نازل  وحي  است  یعني: این «منند

  شده  نازل  من از  قبل  که  کتابهایي  هم  این  یعني: اینک «بودند  از من  پيش  كه  كساني

  خدای  که  است  رفته  امر سخن  این  به  راجع  از آنها هم  آیا در یكي  بنگرید که  پس  است

را   حق  بيشترشان  بلكه»باشد؟   داده  از خود فرمان غیر  خدایي  گرفتن  به  سبحان

  و تمییزی  فرق  هیچ  و باطل  حق  خبرند و میان و بي  جاهل  یعني: از آن «دانند نمي

 و ادامه  حق  از پذیرش «رويگردانند»  جهل  این  سبب  به « آنان  پس»گذارند  نمي

  در برهاني  ، نه تأمل  در حجتي  از پیامبر لذا نه  از توحید و پیروی  اند بر روگرداني دهنده 

 کنند. تفكر مي  در دلیلي  تدبر و نه

در   آسماني  و رسالتهای  کتب  بیشتر مضمون  تأکید و تبیین  برای  خداوند متعال  سپس

 فرماید: ، مي امر توحید و یكتاپرستي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
 كه:  فرستاديم مي  او وحي  به  كه مگر اين  را نفرستاديم  پيامبري  از تو هيچ  و پيش»

 ‡عظام  انبیای  همه  ، رسالتهای بنابراین «مرا بپرستيد  پس  نيست  جز من  خدايي
  حجت  گونه  خود هیچ  بر شرك  و لذا مشرکان  است  بوده  مبتني  برتوحید و یكتاپرستي

 ندارند.  و برهاني
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
»  خزاعه»  ، قبیله سخن  این  گویندگان « اختيار كرده  فرزندي  رحمان  و گفتند: خداي»

  آنان  بلكه»ترا اف از این  « است  او منزه» خدایند!  دختران  گفتند: فرشتگان مي  بودند که

  ایشان  پندارند نیستند بلكه مي  آنان  که چنان  یعني: فرشتگان «ارجمنداند  بندگاني

ارجمند و   وی  داشت و گرامي  تكریم  سبب  به  هستند که  سبحان  خدای  برای  دگانيبن

  دیتبا ول  عبودیت  اند و از آنجا که آمده  نایل  وی  قرب  موهبت  و به  واالقدر شده

 نیستند.  وی  فرزندان  آنان  دارد پس  منافات

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
گویند  نمي  سخني  هیچ  یعني: فرشتگان «كنند نمي  بر او پيشدستي  سخني  در هيچ  كه»

 «كنند كار مي او  فرمان  به  و آنان»امر نكند   را بدان  را نگوید، یا ایشان  آن  تعالي  تا حق

دستور دهد   آن  را به  ایشان خداوند  کنند که را مي  کاری  فقط همان  انیعني: فرشتگ

  سخن  تابع  سخنشان  که قرار دارند و چنان  تعالي  حق  برای  اطاعت  در نهایت  ایشان  پس

 باشد. مي  بر امر وی  نیز مبتني  ، عملشان پروردگار است

 

 ڍ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
  خداوند متعال یعني: «داند ، مي است  سرشان  پشت  و آنچه  رويشان  در پيش  آنچه»

کرد،  خواهند  عمل  در آینده  را که  اند و آنچه کرده  عمل  در گذشته  فرشتگان  را که  آنچه

د گوین اند و نمي نگفته را  سخني  و هیچ  نداده  را انجام  عملي  هیچ  ایشان  داند پس مي

 «كنند نمي  شفاعت  داده  خدا رضايت  كه  كسي  و جز براي»  تعالي  حق  علم  مگر به

» هللاالا الاله»  ، اهل داده  رضایت  در حقشان  فرشتگان  شفاعت  به  تعالي  حق  که  وکساني

 «هراسانند  تعالي  حق  خشيت و خود از»  است  خشنود شده  از ایشان  تعالي  حق  اند که

و   با توقع  که  است  اشفاق: ترسي اما  است  و بزرگداشت  با تعظیم  همراه  ترس خشیت:

  به  نسبت  که  و معرفتي  شناخت  سبب به  باشد. یعني: فرشتگان  احتیاط و حذر همراه

 ترسند. مي  ، از وی است  وی  خشیت  حق  که دارند چنان خداوند
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 ک  ک  گ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک
سزاوار  و»  نیز بجز ا  خدا هستم  بگوید که: من»  یعني: از فرشتگان»  از آنان  و هر کس»

را   فرضي  گوینده  یعني: آن « دهيم كيفر مي  دوزخ  او را به  پس»،  باشم مي  پرستش

از   غیر وی  که چنان  کنیم مي  مجازات  جهنم  عذاب  ، به است  گفته  که  سخني  سبب به

یعني:  « دهيم مي  گونه  را اين  ستمكاران  سزاي ! آري»  دهیم را جزا مي  مجرمان

، بر خود و  غیر وی  ربوبیت  و ادعای  سبحان  خدای  به  آوری با شرك  را که  مشرکاني

  را در غیر جای  الوهیت  زیرا آنان  دهیم کیفر مي  دوزخ  به  گونه  اند، این کرده  ستم  دیگران

 اند. قرار داده  آن  قيحقی

 

ڻ  ڻۀ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  ڳ   

 ۀ  ہ  ہ  
  فروبسته  آسمانها و زمين  كه»اند  و ندانسته  یعني: آیا نیندیشیده «نديدند  آيا كافران»

  یک  همه ها نیز و زمین  آسمان  یک  آسمانها همه  که  است  قولي: مراد این  به «بودند

  آسمانها و زمین دیگر:  قولي  شدند. به  و جدا ساخته  شكافته  از هم  بودند پس  زمین

  که  داشت قرار  در حالي  دیگر: آسمان  قولي بودند. به  و متصل  دیگر چسبیده یک  به  همه

جدا   دو را از هم  آن  پس» رویانید نمي  که  قرارداشت  در حالي  بارانید و زمین نمي

  . بنابر وجه و برگشادیم  کرده دیگر جدا  دو را از بعضي  از آن  یعني: بعضي » كرديم

را   بباراند و زمین  که  گردانیدیم  راچنان  است: آسمان  چنین  ، معني دیگر در تفسیر آیه

  ترین تفسیر با دقیق  این  هر دوی  امروزه  که  است  برویاند. گفتني  که  گردانیدیم  چنان

 . سازگار است  شناسي هستي  علوم  دانشمندان  علمي  نظریات

  دانشمندان نزد  آسمانها و زمین  شدن گشاده  هم از  و سپس  بودن  و پیوسته  بسته  قضیه

و   خورشید، ستارگان  برآنند که  دانشمندان  ، این است  معروف»  سدیم»  پدیده  نام به  نجوم

  خورشید، زمین  سیر سریع  اثنای اند و در بوده  حدیوا  پیكره  و یک  قطعه  یک  همه  زمین

  از آنها برحسب  یک هر  برای  خداوند متعال  اند، سپس جدا شده  دیگر از آن  و سیارات

خود سیر   مدار معین  در همان  قرار داد که  مخصوص  ، مداری جاذبه  تأثیر نیروی
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در   و مالء اعلي  فرشتگان  هستند که  ای وستهپی  هم به  اینها غیر از آسمانهای  کنند. البته مي

  در شمار عالم :سعید حوی  از نظر شیخ  که  آسمانهایي  کنند، همان مي  آنها زندگي

  گوید: ماده مي  وجود دارد که  ای نظریه  نجوم  در علم  همچنین روند. مي  حساب  به  غیب

 . است  پدید آمده  فجار بزرگان  در اثر یک  و کائنات  چیز است یک  کائنات  اصلي

  ای یقیني غیر  های را بر نظریه  قرآن  و قاطع  یقیني  نصوص  که  خواهیم هرچند ما نمي

  که  طوری  بسا فردا رد شوند؛ همان  اند و چه شده  امروز پذیرفته  که  کنیم  حمل

  بشر تصدیق  یقیني یرغ  ، از نظریات است  یقیني  حقیقتي  که  کریم  قرآن  برای  خواهیم نمي

  که  ای علمي  جدید با حقایق  نجومي  نظریات  که  بگوییم  توانیم مي  ولي  بجوییم  ای کننده

اگر   ندارند و در نهایت  تصادمي ، نموده  اعالم  قبل  هزار و چهارصد سال  کریم  قرآن

  قرآن  علمي  آیات تفسیر  در راستای  فرضیه  باشد، آن  درست  ای علمي  و نظریه  فرضیه

 قراردارد.  کریم

  این  اند(، به ندانسته  آیا کافران): ﴾  گ  گ    گ  ڳ    ﴿کریم:   تعبیر قرآن  این  همچنین

خواهند کرد.   را کشف  علمي  حقایق  این  خواهند بود که  کافران  دارد که  اشاره  حقیقت

 . است  کریم  از مظاهر اعجاز قرآن  تعبیر نیز مظهری  و خود این

  کوني  حقیقت  از یک  وی  و اعالم  علم  در عرصه  کریم  قرآن  ، پیشگامي هر حال  به

  منزل  و وحي خداوند  کالم  قرآن  که  امر است  بر این  و قاطعي  روشن  ، دلیل بزرگ

 .1است  وی

 یعني: ما «؟ ديمپديد آور  را از آب  اي هر چيز زنده»ما   اند که ندانسته  آیا کافران «و»

،  کنیم مي  نازل  را از آسمان  آن  که  ـ با آبي  و نبات  از حیوان  را ـ اعم  ای هر موجود زنده

 . گردانیدیم  زمین  در عرصه  ای هر موجود زنده  حیات  را سبب  و آب  ساختیم  زنده

  یابوده ، در اولیه  حیات  گوید: منشأ پیدایش مي  را که  ای علمي  نیز نظریه  از آیه  مقطع  این

 کند. ، تأیید مي است

  مقتضي  که  عظیمي  های نشانه  همه  آن  با وجود مشاهده «آورند؟ نمي  ايمان  آيا باز هم»

 ؟. است  ذوالجالل  وجود خدای  به  قطعي  ایمان

                                                 
 . مترجم  تألیف»  کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمي  هایي  جلوه»  کتاب  کنید به  نگاه 1
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 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ  ھ ہ
مبادا  تا»و استوار   محكم  کوههای رواسي: « استوار افگنديم  كوههايي  و در زمين»

و در » نسازد  و ناآرام  را نجنباند و مضطرب  آنان  یعني: تا زمین «را بجنباند  آنان  زمين

از   عبارت فجاج: « پديد آورديم  فجاجي»  استوار یا در زمین  یعني: در کوههای « آن

  در ميان  وشكافي  پارگي هر»گوید:  مي»  فجاج»  در باره  زجاج  . عالمه هاست گشادگي

  است  عبورومرور عابران  و آماده  فراخ  یي«راهها»ها  گشادگي  و این «. است  ، فج دو كوه

موردنظر   و شهرها و اماکن  زندگي  و منافع  مصالح  سوی به «يابند  راه  آنان  تا باشد كه»

 خود.

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
 نگاه محفوظ و  بر زمین  از سقوط و افتادن  که«  وظ قرارداديممحف  را سقفي  و آسمان»

دستبرد  از  ستارگان  وسیله  به  آسمان»گوید:  مي  . فراء در تفسیر آن است  شده  داشته 

و   در احوال  یعني: از نگرش « آسمان  از آيات  و آنان»»  محفوظ است  شیاطین

 ، سبحان  بر وجود خدای  دال  که  یرهو غ  خورشید، ماه  ـ همچون  آن  های نشانه

  درستي و در آنها به «كنند مي  اعراض»  اوست  حكمت  و بزرگي  قدرت  ، کمال وحدانیت

 ببرند.  پي  متعال  خالق  وجود و وحدانیت  نمایند تا به تدبر و تفكر نمي

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  ەئ  ەئ  
 در سپهري  يك هر  را آفريد كه  و ماه  و روز و آفتاب  شب  كه آن  و اوست»

  معین و  ، در سپهر )فلک( خاص و ستارگان  از خورشید و ماه  یعني: هریک« شناورند 

  لذا هریک از: مدار و خط سیر آنها  است  آنها عبارت  فلک  خود در فضا شناورند پس

 کنند. مي کند، شنا ميشنا   در آب  که  شناگری  و مدار خود همچون  در فلک
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در   بویژه ، آیات  در این  ذکر شده  گانه شش  از ادله  در هریک  تعمق  که  کنیم مي  اشاره

  آوردن  ایمان  درخشند، برای جدید مي  علوم  بر جبین  کریم  قرآن  آیات  عصر حاضر که

 . است  کافي  جهاني

 

 وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 در دنیا. اکثر فقها با « قرار نداديم  جاودانگي  بشري  هيچ  براي  از تو هم  پيش و ما»

 « بميري آيا اگر تو».  است  نیز در گذشته برآنند که: خضر  کریمه  آیه  این  استناد به

میرند  آنها نیز مي ، میری یعني: اگر تو مي «جاويدانند؟  آنان»خود   مقرر و محتوم  اجل  به

 . نیست  ای کامي  و دشمن  شادی  گونه  هیچ  دشمن  ، در مرگ ینبنابرا

گفتند: محمد  کفار  شد که  نازل  ، هنگامي است  آمده  نزول  سبب  در بیان  که چنان  آیه  این

  روایت  جریج ابن منذر از . ابن شویم مي  راحت  وی  میرد و ما از دست مي  زودی به ص

 صخدا   رسول  به  گوید: از مأل أعلي و مي  ذکر کرده  ولنز  سبب  را در بیان  دیگری
  برای  کسي  چه پروردگارا! کردند:  عرض ص  حضرت  را دادند، آن  ایشان  خبر مرگ

 شد.  نازل  کریمه آیه  این بود که   کند؟ همان  را رهبری  ماند تا آنان مي  باقي  امتم

 

 ىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب   
  جسم از  و جدایي  مفارقت  چشنده  یعني: هر روحي « است  مرگ  چشنده  نفسي هر»

  بدنش از  روح  که ماند مگر این نمي  باقي  ارواح  از صاحبان  احدی  پس  است  خویش

و شما »  است  تعالي  حق  قهاریت  صفت  مقتضای  باشد و این  که  کسي شود؛ هر جدا مي

  یعني»گوید:  مي  در تفسیر آن  عباس ابن « كنيم مبتال مي  د و نيكب  به  امتحان  را از راه

و   ، طاعت و حرام  حالل و فقر،  ، توانگری و بیماری  ، سالمتي و سختي  آساني  شما را به

شكر و صبر شما   که  بنگریم  تا در عینیت  آزماییم مي  و ضاللت  و هدایت  معصیت

  است  و مصیبت  نكبت  به  آزمودن تر از ، سخت نعمت  هب  آزمودن  البته».  است  چگونه

  در آزمون  که  اند کساني شوند اما کم مي  ها موفق دشواری  در آزمون  بسیاری  که چرا
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  پس  دیگران  سوی به  نه «شويد مي  بازگردانيده ما  سوي و به»کنند   ها پایداری نعمت

 . دهیم جزا مي  برابر اعمالتان شما را در

 

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

 ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  
 ات مسخره  تو را ببينند، فقط به  چون»  یعني: مشرکان «كافر شدند  كه  و كساني»

را   خدايانتان  كه  است  كسي  همان  آيا اين»گویند:  . و مي هزو: تمسخر است «گيرند مي 

  آنان كه درحالي»گیرد؟  مي  گوید و بر آنها عیب بد مي  خدایانتان  یعني: به «كند؟ ياد مي

  گیرند که مي  مسخره را به صخدا   رسول  یعني: مشرکان «را منكرند  خود، ياد رحمان

  کند، حال مي یاد  بدی  ناتوانند به  رساندن  از سود و زیان  را که  جاني بي  چرا خدایان

،  است  از یگانگي  وی  شأن  شایسته  که  آنچه  به  رحمان  خدای  خود از یاد کردن  که آن

باشند  مي  و تمسخرو سرزنش  سزاوار طعن  آنها هستند که  واقع در  کافر و منكرند پس

 . رحمت  نبي  نه

  ابوسفیان و  از کنار ابوجهل صخدا   کند: رسول مي  روایت  نزول  سبب  در بیان  سدی

خدا   رسول  ابوجهل  وگو بودند و چون گفت  شغولم  هم دو با آن  که گذشتند درحالي مي

  بني  پیامبر طایفه  همان  این گفت:  ابوسفیان  به  خندید و خطاب  را دید، استهزاکنان ص

  از بني  هستید که  و گفت: آیا منكر آن  گشت  خشمگین  ! ابوسفیان! است  عبد مناف

  به  روی  دو را شنیدند پس آن   سخن صخدا   گردد؟ رسول  مبعوث  پیامبری  عبدمناف

بردار  دست  تو را از عناد و مخالفت  او را تهدید کردند و گفتند: من  هنمود  ابوجهل

  رسید. سپس  مغیره  ولیدبن  عمویت  به  برسد که  تو نیز همان  به  که  گاه تا آن  بینم نمي

  از بني  در دفاع»  گفتي  را که  هآنچ  نگفتي تو هم فرمودند: اما تو!  کرده  ابوسفیان  به  روی

 شد.  نازل  کریمه آیه  بود که  همان».  وی  قبیله»  وننگ  حمیت  انگیزه  ، مگر به» نافعبد م
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 ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
  عذاب شد زیرا آنها  نازل  قریش  قبیله  درباره  کریمه است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

 طلبیدند.  شتاب بهرا   الهي

  انسان  در کارها جزو طبیعت  کردن  یعني: شتاب « است  شده  آفريده  از شتاب  انسان»

خود را ـ   مجازاتهای  زودی یعني: به « نمايانيم شما مي  خود را به  آيات  زودي به»  است

  آوردن ودفر «نخواهيد  شتاب  به  از من  پس»  آوریم ـ بر شما فرود مي  دوزخ  با عذاب

قولي:  . به است  شما آمدني بر  ناخواه خواه  عذاب  این  که چرا  آن  از وقت  را قبل  عذاب

کند و  مي  داللت صخدا   رسول  بر راستگویي  که  است  معجزاتي»  آیات»مراد از 

  قرار داده  و دعوتشان ص  حضرت  آن  برای  عزوجل  خدای  که  است  نیكي  سرانجام

 . است

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  
یعني:  «رسد؟ مي فرا  كي  وعده  اين  گوييد پس مي  اگر راست»  مشرکان «گويند و مي»

  قیامت  و فرا رسیدن عذاب   فرودآمدن  خود درباره  وعده  اگر شما به ! مسلمانان  ای

از نزد   گویید که مي کنید و مي تالوت   را در قرآن  آن  که  ای وعده  هستید ـ همان  صادق

و   را از سر تكذیب  سخن  آنها این فراخواهد رسید؟ البته   کي  وعده  آن  ـ پس  خداست

 انكار و عناد و استبعاد گفتند.

 

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

 ڌ  
 هايشان از چهره  ا نهر  آتش  را كه  وقت  آن  حال  صورت  اگر كافران»است:   این  پاسخ

 شوند، مي  داده  خود نصرت  و نه  توانند داشت نمي باز  از پشتهايشان  و نه 

  زدگي شتاب کفر و استهزا و  اوصاف  به اگفتند و قطع نمي  سخناني  چنین «دانستند مي

بردند، یقینا  مي راه   حاالت  این  به  یقین  اگر آنها با علم ! شدند. آری نمي  وصف
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کفر و استهزا و انكار   که  است  شان جهل  لذا این  است  آمدني  قیامت  دانستند که يم

 . است  گردانیده  و ساده  سهل  چنین این  شان و اندیشه  را در نگاه  قیامت

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
غافلگیر   که  ای گونه به« رسد مي  آنان  به  طور ناگهاني به»  ، یا قیامت دوزخ  آتش « بلكه»

گرداند  مي  غافلگیرشان و ، سراسیمه یعني: حیران «كند مي  زده را بهت  و آنان»شوند  مي

توانند  نمي»باید بكنند   چه  دانند که کنند و نمي مي  خود را گم  و پای  دست  که طوری  به

کنند   خود دفع  هایها و پشت را ازچهره  دوزخ  توانند آتش یعني: نمي «را برگردانند  آن

  برایشان  هم  و تأخیری  االجل ضرب  گونه  یعني: هیچ «شود مي  داده  مهلت  آنان  به  و نه»

 آورند.  پیش  کنند و عذری  شود تا توبه منظور نمي

 

 ڱ   ڱ  ں   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ک  گ
  پيامبران و مسلما» فرماید: مي ص  از پیامبر خویش  دلجویي  برای  تعالي  حق  سپس

مورد  تو را  مشرك  گروه  یعني: اگر این «گرفتند از تو نيز مورد استهزا قرار  پيش

  رادر پیش  روش  خود همین  نیز با پیامبران  پیشین  امتهای  که  اند، بدان استهزا قرار داده

  مسخره را  آنان  كه  كساني  پس»کردند   حرمتي بي  واالیشان  و جایگاه  شأن  و به  گرفته

 استهزایشان  یعني: جزای «گرفتند استهزا مي  را به  آن  كه  كردند، آنچه مي

و   را مورد تمسخر قرار داده  پیامبران  که  جزا بر کساني  و آن «شد  گريبانگيرشان» 

  ینا  نیافتند. البته  گریزگاهي  هیچ  الهي  کرد و از عذاب  کردند احاطه استهزا مي  ایشان به

  که چنان خواهد شد  نیز همین  کفار زمانشان  فرجام  که صخدا  رسول  به  است  ای وعده

 بود.  چنین  پیشین  انبیای  کار تمسخرکنندگان  فرجام
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 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
  چهیعني:  «كند؟ مي  نگهباني  رحمان  و روز از عذاب  شما را شب  كسي بگو چه»

 دنیا و آخرت  خواهد بر شما از مجازاتهای مي  رحمان  خدای  که  شما را از آنچه  کسي

از ياد   آنان  بلكه» ! کس  هیچ  که  است  این  کند؟ پاسخ مي  فرودآورد، حفظ و حراست 

  فكرشان به  اد او همآورند و ی یاد نمي را به  عزوجل  خدای «رويگردانند  پروردگارشان

در   کردن فكر  و هرگز زحمت  کرده  اعراض  فكر و اندیشه  از این  کند بلكه خطور نمي

 دهند. خود نمي  امور را به  این

 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
یعني: مگر  «كنند؟  حمايت  از آنان  كه  از ما است غير  خداياني  آنان  آيا براي»

  که  گونه آن ! ما باز دارند؟ نه  را از عذاب  آنان  که  است  دیگری  جز ما خدایان  برایشان

از  شان  ادعایي  خدایان  یعني: آن «دهند  توانند خود را نصرت مي  نه»؛  پندارند نیست مي

  از جانب  و نه»دهند؟   را یاری  توانند دیگران مي  چگونه  خود عاجزند پس  دادن  یاری

  نیز تأیید وتوفیقي هللا  از جانب  پنداری  خدایان  آنیعني:  «دمانن محفوظ مي  ما هم

 دهند؟.  و توفیق  را یاری  توانند دیگران مي  چگونه  یابند پس نمي

 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   

 وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
 را با  پدرانشان و  مكه  یعني: مردم « مند كرديم را بهره  و پدرانشان  اينان  بلكه»

  به  پس «درازا كشيد  به  عمرشان  كه تا آن»  مند کردیم ، بهره دادیم  برآنان  که  هایي نعمت

خواهند  برقرار  نازونعمت  در همین  پیوسته  کردند که  و گمان  شده  عمر فریفته  طول  این

امر   بودن نافذ آشكار  دلیل  را که  حقیقت  نگرند تا این یعني: آیا نمي «بينند آيا نمي»ماند 

فرو   آن  را از جوانب  و زمين  آييم ما مي  كه»ببینند؛   است  و عجز دیگران  الهي

  مسلمانان  ساختن  ـ با غالب  آن  و جوانب  کفر را از اطراف  یعني: سرزمین «؟ كاهيم مي
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از کشور   پس  ـ کشوری  و مسلمانان صپیامبر خود   را برای  و آن  کاهیم ـ مي  بر آن

  است: ما با کشتن  این  معني  قولي  ؟ به گشاییم از قلمرو دیگر ـ مي  پس  دیگر و قلمروی

 . کاهیم مي  کفار، از زمین  ساختن و اسیر

ـ   زمین  کره  از اطراف  بر کاستن  کریمه  آیه  عصر حاضر برآنند که  از دانشمندان  بعضي

  از اطراف  مداوم  کاستن  خاطر همین دارد و به  شنيرو  ـ داللت  آن  و جنوب  در شمال

از وجود   دانشمندان  که  است  ای پدیده  این  . البته کامال مدور نیست  زمین  که  است  زمین

از   اعجاز دیگری  کنند و این مي تعبیر»  اهلیجي»خط   ، به و جنوب  شمال  در قطب  آن

 1. است  کریم  قرآن  علمي  معجزات

نخواهد آمد؟ یعني:   آید، بر سرشان مي  بر سر همه  و آنچه «پيروزند؟  آنان  يا باز همآ» 

 تا  کاهیم مي  سرزمینشان  ما از اطراف  که بر ما پیروز خواهند بود، درحالي  آنان  چگونه

 را بر پیامبر خود و  آن  و سپس  کنیم مي  محاصره  را در سرزمینشان  آنان  بدانجا که

بنا بر  معني   این  که ؟! گردانیم مي  سرانجام و بي  و کار کفار را واژگون  گشاییم مي  مسلمین

 . است  تفسیر اول

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  
بگو: جز » بگوید:  چنین  مشرکان  دهد تا به دستور مي  پیامبرش  به  خداوند متعال  سپس

  و این  خودم از پیش  نه « دهم هشدار مي  وحي  وسيله  را بهفقط شما   من  كه  نيست  اين

  چون  ولي»  است  کرده  مبعوث  آن  انجام  مرا برای خداوند  که  است  مأموریتي

 خداوند  که  ا کسيیعني: قطع «شنوند را نمي  شوند، دعوت  داده  بيم  ناشنوايان

  خطر بیمش در  از افتادن  را که  کسي  یو ندا  باشد، دعوت  برده  را از بین  اش شنوایي

  زیرا همچون تو کرند  و هشدارهای  بیم  نیز از شنیدن  گروه  این  شنود پس دهد نمي مي

 گذرند. پروا مي تو بي  از کنار هشدارهای  کران

 

 

                                                 
 . مترجم  ، تألیف» کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمي  هایي جلوه»  کتاب  کنید به  نگاه 1
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 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ا برسد، قطع  آنان  به  روردگارتپ  از عذاب»  چیزی  یعني: کمترین « اي و اگر شمه»

  یعني: در آن « ايم ما ستمكار بوده  گمان بر ما، بي  واي  اي»  کنان اعتراف «گويند مي

اعتراف   خویش  و ستم  ظلم  و به  و واویال پرداخته  ولوله  به  آنان  که  است  هنگام

 کنند. مي 

 

ڃ  ڃ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

 چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  
 درميان  در روز قيامت»اند  سنج و دقیق  و درست  راست  که «را  عدل  و ترازوهاي»

  بیشتر علما برآنند که»گوید:  کثیر مي . ابن بندگان  اعمال  کردن  وزن  برای « نهيم مي 

  صیغه به  روی  ن)ترازوها( از آ  پس  ترازو است  یک  در روز قیامت  الهي  عدل  ترازوی

در   كس هيچ بر  پس»». شوند، متعددند مي  روز وزن  در آن  که  اعمالي  که  آمده  جمع

از   کند که مي  سنجش  مطلق  عدل  به  ترازو چنان  یعني: آن «نشود  كرده  ستم  چيزي

  دهافزو  چیزی نیز  بدکاری  هیچ  و بر بدی  نشده  کم  چیزی  نیكوکاری  هیچ  های نیكي

و ناچیز باشد؛   سبک بسیار  یعني: اگر عمل «باشد  خردلي  دانه  وزن و اگر هم»شود  نمي

  که  را از همانجایي  یعني: آن « آوريم مي را  آن»  خویش  در کوچكي  سپندی  دانه  چون

 و»  دهیم  پاداش  تا بر آن  کنیم حاضر مي  اش حقیقي  وزن  ، با همان ما قرار داشته  در ملک

تمامتر برپا   هر چه  و محكمي  درستي  را به  و حساب « ايم بسنده را  ما خود حسابرسي

كلمتان»است:   آمده  شریف  شود. در حدیث نمي  چیز از نزد ما فوت هیچ  پس  داریم مي

سبحان،وبحمدهاهلل،سبحانالرحمنإلىحبيبتانالميزانفيثقيلتاناللسانعليخفيفتان

 رحمان  و نزد خدای  سنگین  اعمال  ، در ترازوی سبک  بر زبان  اند که : دو کلمهالعظيماهلل

 ». العظیم هللا  ـ سبحان  وبحمده هللا  باشند: سبحان مي  داشتني  بسیار دوست 
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 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
  آن زیرا در  است  : توراتمراد از فرقان « داديم  فرقان  و هارون  موسي  به  و هرآينه»

اینجا،  در  قولي: مراد از فرقان  . به شده  نهاده  فرق  و باطل  و حق  و حرام  حالل  میان

  پرهیزگاران  برای  یعني: تورات « است  روشني»  تورات «و»  است  بر دشمنان  پیروزی

  و به  گشته  روشن  از آن  جویند، روانشان  تمسک  آن  اگر به  پس  است  و نوری  هدایت

  پندي  پرهيزگاران  وبراي»آیند  مي  فایق  و گمراهي  جهل  های بر تاریكي  انوار آن  وسیله

  نفع  از آن  فقط پرهیزگارانند که  گیرند پس ، پندواندرز مي است  در آن  آنچه  به  که « است

 . است  انيو فرق  هدایت نور و  در حقشان  تورات  برند و فقط آنانند که مي

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  
  حق  از عذاب  یعني: درحالي «ترسند مي  غائبانه  از پروردگارشان  كه  كساني  همان»

، از  بندگان از  خویش  . یا در خلوت است  غایب  آنان  به  او نسبت  ترسند که مي  تعالي

  از قيامت  وآنان»  از تقوا است  برآمده  ترس  این  ترسند؛ پس مي  تعالي  حق  عذاب

باشد.   احتیاط همراه و  با توقع  که  است  ترسي  اشفاق  که  مشفقون: قبال گفتیم «بيمناكند

اند  گروه  این  دارند. پس  ای و نگراني  هراس  چنین  از قیامت  یعني: فقط پرهیزگارانند که

 . است  ، نور و ذکری فرقان  در حقشان  تورات  که

 است:  چنین  اولي  از باب  باشد، قرآن  نور و ذکری  تورات  گاهو هر

 

 گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
  اندرزی گیرد، پند مي  از آن  که  کسي  برای  یعني: قرآن « مبارك  است  ذكري  و اين»

بر  « را فروفرستاديم  آن  كه»  است  بیدارگر و بسیار پرخیر و برکت  و موعظه  خجسته

  خدای  از جانب  قرآن  منكر آنید که  یعني: چگونه «منكريد؟  آن  آيا شما به» صد محم

  است  تعالي  حق  فروفرستاده  تورات  امر که  این  به  که ، با آن است  شده  نازل  عزوجل

در   که  کردیم  بیان  شریف تفسیر  . قبال نیز در این است  توبیخ  برای  معترفید؟ استفهام
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ذکر   با هم  مقرون  با قرآن  تورات و  با موسي ص، پیامبر ما  قرآن  از مواضع  بسیاری

 شوند. مي

 

 ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
  به  تورات  از دادن  یعني: پیش « رشد او را داديم  ابراهيم  به  از آن  ، پيش و درحقيقت»

او   به  است ‡از پیامبران  وی  و امثال  سزاوار ابراهیم  را که  ، رشدی و هارون  موسي

است:   این . یا مراد کردیم  و دنیا راهنمون  در دین  خیر و صالح  راههای  و او را به  دادیم

  بر وی  شب  که گاه آن  ؛ یعني دادیم  وی  به  از نبوتش  را پیش  ابراهیم  رشد و رهیافت

او   و ما به»  1دادیم  تفكر و استدالل  او توفیق  بهرا دید،   و ستارگان  افگند و او ماه  پرده

 دارد.  و آمادگي  صالحیت کار  این  و برای  رشد است  و پذیرای  شایسته  که « دانا بوديم

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  
گفت: »  وی  نمرود و پیروان«  قومش  و به»آذر « پدر خود  به»  ابراهیم « كه  گاه آن»

  شمابه  که  بتاني  یعني: این «ايد چيستند؟ آنها شده  شما مالزم  كه  تمثالهايي  اين

  کوچكي  از همان  ابراهیم  که  حقیقت  این  اید چیستند؟ البته آنها پایبند شده  پرستش

کرد، خود  را تحقیر  و بتان  انكار برخواست  به  ها را توسط قومش مجسمه  پرستش

  از مخلوقات  دیگری با چیز  که  است  تمثال: چیزی  بود. اصل  رشد وی  نشانه  ترینبزرگ

  زیر سؤال  آنها را به  پرستش  ابراهیم  که  باشد و بتاني  شده  سازی شبیه  سبحان  خدای

  ابراهیم  بود که  سان بدین بودند.  شده  نگاری  صورت  تصاویر مختلف  برد، نیز به

از نزد   علي  که  است شده  برد. روایت  زیر سؤال  را به  قومش  از سوی  بتان  پرستش

  آیه  این  به  آنان  به  خطاب پس  گذشت بودند مي  شطرنج  بازی  مشغول  که  گروهي

آنها   شما مالزم  که  تمثالهایي این): ﴾ے  ۓ  ۓ      ھ  ھ  ھ    ے  ﴿استشهاد نمود: 

                                                 
 . است  آمده» 56/  انعام»  در سوره  موضوع  این  تفصیل 1
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او   گیرد تا در دست  دست را به  از شما اخگری  اگر یكي اید چیستند؟( و افزود: شده

 بزند.  ها دست مهره  این  به  که  است  شود و خاکستر گردد، بهتر از آن  خاموش

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
  پرستشگران خود را  گفتند: پدران»  وی  دیگر در پاسخ  پرستان  و بت  پدر ابراهیم

کردند  مي  پرستش ها را مجسمه  این  که  یافتیم  ود را در حاليخ  یعني: پدران « آنها يافتيم

 . ایم آنها پرداخته  پرستش  به  شان و رسم  راه  کردن  و دنبال  آنان  با اقتدا به  ما هم  پس

 

 ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
و   انحراف  و این  حق  از راه «بوديد  آشكاري  در گمراهي  گفت: قطعا شما و پدرانتان»

 . نیست  پنهان  و بصیرتي  عقل  صاحب  شما بر هیچ  کجروی

و   کتاب از  احكام  مستدل  بر دریافت  نیز ـ چنانچه  اسالم  اهل  مقلدان  که  باید دانست

  ورزند ـ نوعي اکتفا  از پیشینیانشان  دلیل بي  پیروی  به  حال عین در  قادر باشند ولي  سنت

  را ـ حتي  حكمي اگر کسي  که  است  شباهت  این  سبب دارند و به  گروه  این  به  شباهت

و از تقلید   را رد کرده کند، آن  آنها ابالغ  و آشكار ـ به  روشن  و دلیل  برهان  با پشتوانه

 کنند. مي  دفاع  خویش

 

 ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  
 يا تو از  اي ما آورده  ا براير  آيا حق»  ابراهیم  به  پرستان  بت «گفتند»

  وشوخي  با ما مزاح  ، یا که هستي  جدی  گویي مي  یعني: آیا تو در آنچه «؟ كنندگاني بازي

 ؟. کني مي

 

 ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
  که  است  ینا  حق « بلكه»  بازیگرم  هم  و نه  دارم  با شما شوخي  نه « گفت»  ابراهیم

 « است  آنها را آفريده  ، همو كه است  ، پروردگار آسمانها و زمين پروردگارتان»
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  پروردگارتان فقط  امر که « بر اين  و من»  است  کرده  و ابداع  فطرهن: آنها را خلق

  قیقتح  این  به  دانایان یعني: از « از گواهانم»  غیر وی  ، نه است  آسمانها و زمین  آفریننده

،  روشن  ، بر وی گواهي مورد امر  که  است  کسي  زیرا گواه  برآنم  کنندگان اقامه  و از برهان

 باشد.  و مستدل  مبرهن

 

 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   
 «رفتيد كرديد و  پشت  كه بعد از آن  خدا كه  و سوگند به»گفت:   ابراهیم  همچنین

یعني:  «كرد  خواهم  كيدي  در كار بتانتان  البته»د خو  جشن  اجتماع  سوی از شهر به

بود   گونه . بدین شكست  برد و آنها را خواهم  کار خواهم  به  عملي  آنها تدبیری  به  نسبت

از   دفاع  انگیزه  و به  سبحان  خدای  به  با توکل  سوگند یاد کرد که  آنان  به  ابراهیم  که

، گذر  و عمل  تغییر منكر با فعل  مرحله  سوی ، به با زبان  محاجه  از مرحله  زودی به  حق

  این  از آنان  و مردی  گفت  آهسته را  سخن  این  ابراهیم  که  است  خواهدکرد. نقل

  همه  داشتند که  ای سالیانه  جشن  ابراهیم  قوم  که  شویم را شنید. یادآور مي  سخنش

  از مراسم  کردند و چون مي  شرکت  در آن و  رفته  از شهر بیرون  طور گروهي به  ساله

  نمودند پس مي  سجده  بتان  برای  رفته  بتخانه  به  گشتند یكراست باز مي  جشن

زیرا   نرفت  بیرون  ، با آنان بیمار است  که  بهانه  این  افگندن  روز با پیش  در آن  ابراهیم

 د.بو  مصمم  در مورد بتان  اش نقشه  بر اجرای

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
  شان قطعه و خرد و قطعه  شكست  را درهم  بتان  ابراهیم «آنها را ريزريز كرد  پس»

  که است  را. نقل  بتان  بزرگتر از میان  یعني: بت «را  بزرگترشان  مگر بت»کرد 

  سوي به  باشد كه» قرار داد  را در دستش  ، یا آن او آویخت  تبر را بر گردن  ابراهیم

با   وابراهیم «بازگردند»  ابراهیم  سوی  بزرگتر یا به  بت  آن  سوی یعني: به «او

  بزرگتر روی  بت  سوی به  نآنا  کند. یا: باشد که  آید محاجه ا ميبعد  که  با دالیلي  آنان

او بگویند:   به ؟ است  شكسته  دیگر را درهم  بتان  کسي  چه  آورند و از او جویا شوند که
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  از وی  چون  پس ؟! است  آویخته  و تبر بر گردنت  ریزریزند و تو سالمي  چرا اینها همه

  قادر به  نه  بت  آن  انند کهد مي هنگام   خیزد، در این بر نمي  از وی  صدایي  بپرسند، هیچ

 . است  آگاه  کاری  یچاز ه  حتي  کند ونه  را دفع  تواند زیاني مي  ، نه است  منفعتي  رساندن

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   
 یعني: « است  ؟ او واقعا از ستمكاران است كرده  ما چنين  با خدايان  كسي گفتند: چه»

،  است  آمده  چه  بر سر خدایانشان  بازگشتند و دیدند که  خویش  از جشن  چون

 را گفتند.  سخن این

 

 ڤ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
در   ابراهیم سوگند  که  کسي  . یا همان کنندگان سؤال  در پاسخ  از آنان  بعضي «گفتند»

  سخن  آنان از  جواني  شنيديم»بود، گفت:   را شنیده  بتان  علیه  تدبیری  بردن کار به

او   هب  كه» نمود؛ را برمال مي  کرد و عیبشان یاد مي  بدی  به  یعني: از بتان « گفت مي

 خداوند» گوید: مي  عباس . ابن است  او ابراهیم  یعني: اسم «شود مي  گفته  ابراهيم

باشند   هوش باید به  لذا جوانان».  نكرد مگر در جواني  مبعوث  نبوت  را به  پیامبری  هیچ

 . است  کار دین  به  پرداختن  برای  فرصت  بهترین  جواني  فرصت  که

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
 حاضر كنيد تا باشد كه  مردم  چشمان  او را در پيش  پس»کفر   زمامداران «گفتند»

 بگیرند تا  عبرت  رویداد درس  و از این  وی  مجازات  در صحنه «حاضر باشند  آنان 

 علیه  را گرد آورید که  است: مردم  ننگرد. یا مراد این  چپ  بتان  سوی به  دیگر کسي

 ، حجت  این  و با اتمام  وی  باشد علیه  حجتي  شهادت  دهند تا این  شهادت  مابراهی 

  ابراهیم  باشد. البته  شده  توجیه  شود، نزد مردم مي  گرفته  وی  در قبال  که  تصمیمي  آن

در   شان و کودني  ، جهل بزرگ  ای گردهمایي  بود تا در یک  هدفي  چنین  دنبال نیز دقیقا به

 سازد.  نیستند، نمایان توانا  از خود هم  زیان  در دفع  حتي  را که  جان بي  بتان  پرستش
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌ  
آيا تو »کردند:  او را احضار  که ، بعد از آن ابراهیم  به  کفر خطاب  زمامداران «گفتند»

  سوی به  که حالي در  ابراهیم « ؟ گفت ابراهيم  اي  كار را كردي  ما اين  با معبودان

  بزرگترشان  را همين آن  بلكه ! نه»بود:   را نشكسته  آن  کرد که مي  اشاره  بزرگتری  بت

بسیار   داد زیرا تعظیم نسبت   بزرگ  بت  را به  بتان  کار شكستن  ابراهیم « است  كرده

  نشان  آنان  او را به  درماندگي  وسیله  دینتا ب  تخواس  دید پس را مي  وی  برای  زیاد آنان

از   یعني: اگر بتانتان «گويند مي  ، از آنها بپرسيد اگر سخن پس»گفت:   گاه دهد آن

را   توانایند و اگر آنچه  گفتن  سخن باشند و بر مي  و بیان  نطق  صاحب  هستند که  کساني

،  گونه بدین  بفرمایید از خود آنها بپرسید! ند،توانند بفهم شود مي مي  گفته  آنان  به  که

زیرا   ساخت  آماده  آیینشان  بر بطالن  حجت  بزرگترین  ارائه  را برای  زمینه  ابراهیم

گوید:  مي  در پاسخشان  درنگ بگویند، او بي  توانند سخن نمي  بتان  آنها بگویند که  وقتي

عاجزند؟ لذا   هم  و بیان  از نطق  حتي  که پردازید مي آنهایي   پرستش  به  چگونه  پس

  از وی  محاجه  طریق  به  نفي  این  کار از خود نبود بلكه  آن  نفي  ابراهیم  حقیقي  هدف

  که باشد؛ چنان مي  معمول  حجت  در بیان  که  مجاز است  باب از  شیوه  صادر شد و این

خط را   آیا این  دارد از شما بپرسد که  خط بدی  که  باشید و رفیقتان  اگر شما زیبانویس

  گفتن دروغ   سخن  !! مراد شما از این ای تو نوشته  بلكه ! و شما بگویید: نه اید؟ شما نوشته

خود شما   که بر این  است  تأییدی  حال و در عین  طنز و استهزاء است  نوعي  بلكه نیست 

 اید. را نوشته  آن

 

 ڑ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 دیگر بسان یک  سوی خود آمدند و به  یعني: کفار به «كردند  خود رجوع  به  پس»

زیرا  شود، نگریستند مي  و مبهوت  و کامال مسكوت  درمانده  از حجت  که  کسي  نگرش 

باشد،   از خود ناتوان  زیان  متجاوز و دفع  بر دفع  هر کس  بردند که  پي  حقیقت  این  به

  در کمال و باز  را شكسته  بتان  این  باشد، آخر ابراهیم  سزاوار پرستش  که  است  محال
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 ! است  نرسیده  وی  به  هم  گزندی  و هیچ  است  ما ایستاده  رودرروی  و جرأت  قدرت

  با پرستش  خویش بر خویشتن  «شما ستمكاريد  ديگر گفتند: درحقيقت با يك  پس»

شما آنها را   که  است  بتاني  شكننده  که  کسي  این  نه ، و ناتوان  جان بي  جمادات  این

تواند از  مي  کند، چگونه  نتواند تبر را از خود دفع  که  اید زیرا کسي گذاشته  نام  خدایان

 کند؟!  خود ضرر را دفع  پرستشگران

 

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
  و عناد دیرین  جهل  همان  یعني: باز به «نگونسار شدند  خويش  بر سرهاي  سپس»

 اينها سخن  كه  داني مي  تو خوب»گفتند:   ابراهیم  بازگشتند و به  خویش

 ؟. بپرسیم  از آنان  که  خواهي از ما مي  چگونه  پس «گويند نمي 

 

 ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  
  جاي به آيا  پس»کردند:   عترافا  خویش  عجز بتان  به  که آن ، بعد از ابراهیم « گفت»

 «.رساند؟ شما نمي  به  سود و زياني  هيچ  پرستيد كه را مي  خداوند چيزي

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  
بر شما   اف  کند. آری مي  و استهزا داللت  بر دلتنگي  که  است  اف: فریادی «بر شما  اف»

  شما و بر بتان بر  و شرمساری  و گندیدگي  رتحقا «پرستيد غير از خدا مي  و بر آنچه»

 برید؟  پي  کارتان  این  و زشتي  بحق  تا به «انديشيد مگر نمي» شما باد!

و   ستم  منطق  عاجز شدند، به  جواب  و از دادن  درمانده  حجت  در میدان  چون  پس

 ت:اس  و مكاني  در هر زمان  ستمگران  شیوه  آوردند و این  روی  ارعاب
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 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
  تمایلشان گفتند تا  آن  را برای  سخن  این «بسوزانيد»را   یعني: ابراهیم «گفتند: او را»

  خودرا نصرت  و خدايان»دهند   باشد، نشان  که  را از هر طریقي  بر ابراهیم  غلبه  به

  کاری «ايد اگركننده»  است  کرده  کاری چنین  با آنان  که  از ابراهیم  گرفتن  با انتقام «دهيد

 . بتانتان  به  دادن  را در یاری

 مشغول  ماه  یک  مدت  به  که کردند چندان  جمع  بسیاری  هیزم  آنان  که  است  نقل

برافروختند،   داشت  هولناکي  های  شراره  که  عظیم  آتشي  بودند، سپس  هیزم  آوری جمع 

از   مردی  اشاره  رابه  ابراهیم  گاه بود آن  نشده  دیده  آتش  ظیر آنهرگز ن  که  ای گونه  به

  او را به  چون  پس افگندند  آتش  و او را به  گذاشته  منجنیق  در کفه  فارس  نشینان بادیه

 الوكيل(.ونعماهلل)حسبيافگندند، فرمود:  مي  آتش

فرمودند:   که  است  آمده صخدا   از رسول  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث

رضاألنافيأالسماءواحدوفينكإاللهمشد، گفت:   افگنده  در آتش  ابراهیم  چون»

  هستم  کسي  یگانه در زمین   و من  هستي  تو در آسمانها یگانه : بار خدایا!عبدكأواحد

  اال انت  ال اله»تند، گفت: بس او را مي  چون  که  است شده  روایت».  پرستم تو را مي  که

  هنگام  در آن  وی عمر  که  است  نقل».  لک  ال شریک  الملک  الحمد ولک  لک  سبحانک

هوا بلند کردند   را به ابراهیم  چون  که  است  شده  روایت  بود. همچنین  سال  شانزده

گفت:   ؟ ابراهیم داری  او گفت: آیا حاجتي  در هوا به  افگنند، جبرئیل  آتش  تا به

او   گفت: علم  ابراهیم ! بخواه از پروردگارت   گفت: پس  جبرئیل تو خیر!  اما به

 ».کند نیاز مي بي  نمودنم  ، مرا از درخواست حالم  به

 

 ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
را  آتش   انیعني: نمرودی « باش  سالمتي  سرد و مايه  ابراهيم  براي ! آتش  گفتيم: اي»

سرد و مایه   ما بر وی  فرمان  به  افگندند اما آتش  را در آن  برافروختند و ابراهیم

  الهي  فرمان  این  چون  که  است  شده  نرسانید. روایت  وی  به  آسیبي  شد و هیچ  سالمتي 

  یفشر  حدیث شد. در  خاموش  که نماند مگر این  باقي  در زمین  آتشي  صادر شد، هیچ
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  وقتي»فرمودند:   که  است  آمده صخدا   عنها از رسول هللا رضي  عائشه  روایت  به

را   آتش  که مگر این نبود  زمین  در روی  ای خزنده  شد، هیچ  افگنده  در آتش  ابراهیم

اهلل عنها  رضي  ، عائشه»دمید مي  را بر ابراهیم  آتش  که  کرد، بجز مارمولک مي  خاموش

  دستور دادند. همچنان  مارمولک  کشتن ما را به صخدا   رسول  روی  د: از اینافزای مي

فرمودند:   که  است  آمده صخدا   رسول از  ابوهریره  روایت  به  شریف  حدیث در

در   آن  سه هر  مورد که  مگر در سه  نگفت  دروغي  خود هیچ  حیات  در تمام  ابراهیم»

از او خواستند تا با   ، وقتي مشرکش  قوم  به  خطاب)  وی  گفته  این  بود. یكي خدا  راه

 ( کنم  شرکت  تان با شما در جشن  توانم و نمي)  بیمارم : من(برود  جشنشان  به  آنان

 (ستمگر  پادشاه  آن  به)همسرش:   ساره  به  وی  سخن  این  او بیمار نبود. دوم  که درحالي

  بت  آن  بلكه  ام را نشكسته  بتان  وی: من  سخن  این  مو سو 1هستي.  خواهر من  بگو که

 ». است دیگر را شكسته  بتان  که  بزرگتر بوده

  نوعي  به  بود که»  معاریض»  جا از باب سه در هر  ابراهیم  گویند: سخن مي  مفسران

از   گریزگاهي  اند، معاریض فرموده صخدا   رسول  که و چنان  داشت  محملي

 . است  يدروغگوی

 

 ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  
  كارترين را زيان  آنان  ولي»  در آتش  با سوزاندنش «بزنند  او نيرنگي  و خواستند به»

 «. گردانيديم»آنها   ترین و پست  ترین یعني: مغلوب«  مردم

 

 

                                                 
در  آمد، ستمگر فرود  از حكام  یكي  سرزمین  خود، به  هجرت  در راه  ابراهیم  چون  که  است  روایت 1

  و او با مردی  فرود آمده  روزگار در سرزمینت  زن  ستمگر خبر داد که: زیباترین  حاکم  آن  به  آنجا کسي

دارد؟   نسبتي  با تو چه  زن  این  پرسید که  فرستاد و از وی  ابراهیم  دنبال به   حاکم  آن  پس ! است  همراه

  قصد تجاوز به  اما هر بار که  گرفت  را از وی  ستمگر ساره  آن  ! پس است  گفت: او خواهر من  ابراهیم

  بخشید و آزادش  ساره  بود نیز به  کنیز وی  برساند لذا ناگزیر هاجر را که  دست  وی  به  د، نتوانسترا کر  وی

 کرد.



9979 

 ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  
  آتش از  سالمت  او را به  که د از آن، بع عراق  از سرزمین « و او و لوط را رهانيديم»

  که « نهاديم  بركت  در آن  جهانيان  براي  كه  سرزميني  آن  سوي به»  آوردیم  بیرون

،  معنوی  از جهت  و هم  مادی  از جهت  هم  که  ، سرزمیني است  المقدس بیت  سرزمین

  حاصلخیز و دارای بسیار  است  ، سرزمیني سرزمین  زیرا آن  است  پربرکت  یعني  مبارك

مهد   که  است  مبارك  روی  آن از  بسیار همچنین  ها و محصوالت جویبارها و میوه

  هایشان و شریعت  برانگیخته را از آنجا ‡اکثر انبیا  باشد و خداوند متعال مي ‡انبیا

 . است شده منتشر  جهان  آنجا در تمام ، از است  و دنیوی  دیني  و خیرات  بنیاد کماالت  که

  قرابت  جهت  ذکر کرد، به  هردو را باهم و خداوند  است  ابراهیم  لوط برادرزاده

 . است  نبوت به  شدن  دو در مبعوث هر  از اشتراك  عبارت  که  آنان  معنوی  و قرابت  نسبي

 

 وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
و »بود   کرده  درخواست  از خدا فرزندی  زیرا ابراهیم « را بخشيديم  او اسحاق  و به»

  درخواست  ابراهیم  که  بر آنچه  افزون  نعمتي  عنوان  به  نافله: یعني « را نافله  يعقوب

  از آن  هریک یعني: « قرار داديم  را از صالحان  و هريك»  او بخشیدیم  بود، به  کرده

و  خدا  طاعت  به  کننده عمل ، را صالح ‡و یعقوب  ، لوط، اسحاق چهار تن: ابراهیم

 . گردانیدیم  وی  معصیت  فروگذارنده

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  

 ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
 را  یعني: آنان «كردند مي  ما هدايت  فرمان  به  كه  داديم قرار  را پيشواياني  و آنان»

  بر آنان  که  وحیي  وسیله ـ به  اتو عباد  و طاعات  نیک  در کارهای  که  گردانیدیم  رؤسایي

  كارهاي  دادن  انجام  سويشان و به»گرفتند  قرار مي  ـ مورد اقتدا و پیروی  کردیم مي  نازل

و   كرديم  وحي را  زكات  نماز و دادن  و برپاداشتن»  صالح  اعمال  یعني: تمام « نيك
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را   ما ایشان  که بودند  هر چیزی  دهدهن  انجام  یعني: ایشان «ما بودند  كننده عبادت  آنان

  کردیم مي  نهي  آن را از  ایشان  بودند که  هر چیزی  کننده و ترك  دادیم دستور مي  بدان

  جزو بخششهای  ها همه این ! . آری اخالص و با  بودند وارسته  یكتاپرستاني  زیرا ایشان

 بود.  از آتش  وی  دادن بعد از نجات   ابراهیم  برای  الهي

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  

 ڦ   ڄ  ڄ  
 . است  امر دین  و علم: شناخت  حكم: نبوت « عطا كرديم  و علم  لوط حكم  و به»

و او »  و عدل  حق  بر مبنای  در دعاوی  و دادرسي  از داوری  است  ، عبارت قولي: حكم به

کردند  مي  کارهایي  چنان  آن  یعني: مردم «كرد مي  ناپاك  رهاييكا  كه  شهري  را از آن

  که  است  گفتني . گذشت  آن  قبال بیان  که چنان  است»  سدوم»مراد شهر  « داديم  نجات»

  در مجالس  شكم باد  کردن  لواط و خالي  از عمل  ، عبارت شهر سدوم  مردم  پلیدکاری

  و فرمانبرداری  از طاعت  فاسقین: یعني «بودند  فاسقي  قوم  آنان  كه  راستي به»بود 

 بودند.  رفته  بیرون هللا

 

 ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    ڃ  چ     چ  
 داخل»  ، یا در بهشت خویش  رحمت  یعني: در اهل « خويش  و او را در رحمت»

 ما  از جانب  برایشان  بود که  یعني: او از شایستگاني «بود  زيرا او از صالحان  كرديم 

 . است  شده  فرستاده  نیكو پیش  های خصلت

 شد.  عنایت لوط  به  بود که  چهار نعمت  ها در مجموع این  پس

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

 «كرد ندا»  گذشت  ذکرشان  که  انبیایي  گروه « از اين  پيش  كه  گاه آن  را ياد كن  و نوح»

دعا و  در « كرديم  ما او را اجابت  پس»را نابود کند   قومش  تا ستمگران  الهي  بارگاه  به
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و از   با طوفان  شدن  یعني: از غرق « رهانيديم  بزرگ  از اندوه  و او را با اهلش»  ندایش

  خدای  که اند وی  و کسان  خانواده  از اعضای  . مراد از اهلش: مؤمنان طغیان  اهل  تكذیب

و  16  )آیه هود  در سوره  داد و داستانشان  نجات  را در کشتي  ایشانو   نوح  متعال

 . است  مابعد آن( نیز آمده

 

 کک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ
 را  یعني: نوح « داديم  شمردند، نصرت  ما را دروغ  آيات  كه  و او را بر قومي»

باز  برسانند،  او آزار و آسیبي  به  انگارش  غدرو  قوم  که و او را از این  کردیم  حمایت

  آنان از  و احدی « كرديم  را غرق  آنان  همه  بودند پس  بدي  قوم  آنان  چراكه»  داشتیم

  پافشاریشان اصرار و  سبب را به  و مرد و زنشان  و کوچک  بزرگ  بلكه  نگذاشتیم  را باقي

 . نمودیم  غرق  بر گناه

 

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

 ۀ   
 كشتزار  آن  درباره  كه  هنگامي»را   یعني: داستانشان « كن را ياد  و داوود و سليمان»

 گوسفندان  هنگام  شب  چون»بود   کشتزار، یا تاکستاني  زمین  که «كردند مي  داوري

  آن و در  خود برآمده  غلاز آ  گوسفندان  هنگام  یعني: شب «بودند  چريده  در آن  قومي 

  شدن  پراکنده کردند. نفش:  را خوردند و تلف  آن  و میوه  ، کشت شده  پراکنده  زمین

یعني: ما شاهد  « بوديم  آنان  و ما شاهد داوري»  است  چوپان  بدون  در شب  گوسفندان

،  است»  ینحاضر» شاهدین:  . معني بودیم علیهماالسالم داوود و سلیمان  و داوری  حكم

 . دو بودیم آن  یعني: ما حاضر و ناظر حكم
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ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  

 ۇ  ۇ   
کشتزار و   کنند که: مالک مي  نقل  مفسران « فهمانيديم  سليمان  را به  داوري  آن  پس»

خود   شكایت کشتزار در  نزد داوود آمدند، مالک  و مرافعه  دعوی  به  گوسفنداني  مالک

  را تلف  درآمدند و آن  کشتزار من  به  زده  بیرون  از آغل  آقا شبانگاه  این  گفت: گوسفندان

  آن  دادن  آنها به  میان  در داوری نگذاشتند. داوود  باقي  چیزی  از آن  ساخته

  از آن  کرد وگفت: گوسفندان  حكم  اش شده  تلف  کشت  در عوض  وی  به  گوسفندان

بیشتر   سال  یازده  هنگام  آن ـ و در  حاضر بود گفت  در صحنه  که  . سلیمان توست

را   گوسفندان  تاکستان  مالک  که  سان کرد؟ بدین  شود حكم نمي  از این ـ آیا غیر  نداشت

شود تا   گمارده  زمین  بر آن  گوسفندان  مند شود و مالک آنها بهره  ببرد و از شیر و منافع

رساند   سامان  اند به چریده  در آن  گوسفندان  که  شبي  مانند همان را به  تاکستان  چون

 او بازگرداند؟ داوود  را به  نیز تاکستانشان  وی او گوسفندانش را بدو بدهد و  گاه آن

.  اجرا گذاشت  را به  سلیمان  داوری  لذا این ! کردی تو  که  است  همان  گفت: حكم

اگر »است:   گفته  بصری  حسن  جهت  بود، از این  اجتهادشان  دو برمبنایر ه  حكم  البته

  تعالي  حق  پس».  دیدم مي  را در هالکت  قضات  تمام  ا منبود، قطع نمي  آیه  این

را نیز  ستود و داوود  در اجتهادش  صواب  حكم  به  را در رسیدن  سلیمان

 شمرد. معذور  خاطر اجتهادش به

 ما ـ  زیرا در شریعت  است  ما منسوخ  در شریعت  هردو حكم  که  کر استذ  شایان

 که: باید  است  این  ـ حكم  آمده صخدا   از رسول براء  شریف  در حدیث  که چنان

و   کنند تا وارد زمین  و نگهداری  آنها را نگهباني  هنگام ، شب و چهارپایان  دام  مالكان

و   روز، زراعت  باغها و کشتزارها باید در ظرف  ا مالكانتنشوند و مقابل  مردم  زراعت

  تلف  درشب  چهارپایان  که  هر چه  کنند. پس  و نگهداری  خود را نگهباني  باغهای

  مقدار آن  به  ضمان  و این  آنهاست  مالكان  بر عهده  آن  خسارت  و جبران  کردند، ضمان

  و یا قیمت  جنس  عین رد  ـ یا به  است  شده  لفت  شان و زراعت  از زمین  که  است  چیزی

  این  ندارد که  درروز، ضماني  مردم  و زرع  کشت  به  چهارپایان  رساندن  ـ اما آسیب  آن
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  و کشت  زرع  کردن  تلف  که  است این : ابوحنیفه  رأی  . ولي جمهور علماء است  رأی

آنها نباشد،   همراه  یا چوپان  نگهبان  ضمان ندارد که  در صورتي  چهارپایان  از سوی

کنند،   تلف  چهارپایان  العجماء جبار: آنچه  جرح: »صخدا   رسول  فرموده  این  دلیل به

 ». است  تاوان هدر و بي

 از داوود و  هریک  یعني: به « عطا كرديم  و دانش  دو حكمت  از آن  هريك  و به»

  که  سلیمان  فقط به  ، نه بسیار عطا کردیم  و دانشي  حكمت علیهماالسالم  سلیمان

 داوود  علم  به  تا نسبت  است  آن  برای  قید بیاني  بود. این  و درست  صواب  داوریش

  با او تسبيح  ها را كه با داوود كوه  و مسخر گردانيديم»نرود.   قصور و کوتاهي  گمان

و » گفتند مي  تسبیح  ا نیز با وی، کوهه گفت مي  تسبیح داوود  یعني: چون «گفتند مي

گویند زیرا   با او تسبیح  تا همراه  را نیز مسخر گردانیدیم  یعني: پرندگان« را نيز  پرندگان

نیز   اشعری  ابوموسي  که  است  . نقل داشت  بسیار زیبا و دلكشي  صدای داوود

گذشتند  مي  وی  از کنار خانه صخدا   رسول  ، روزی داشت  بسیار دلكشي  صوت

فرادادند   گوش وی  قرائت  ایستادند و به  بود. پس  قرآن  تالوت  او مشغول  که درحالي

  بعد از آن».  است  شده  از مزامیر داوود داده  او مزماری  همانا به»فرمودند:   گاه آن

  ناند لذا نزد ایشا فراداده  گوش  وی  قرائت  به صخدا   رسول  شد که  آگاه  ابوموسي

خود را   دهید، صدای فرامي  گوش  من  قرائت  شما به  که  دانستم اگر مي»آمد و گفت: 

 ».شد شنیدید نیز مي  نیكوتر از آنچه  و صدایم  آراستم شما مي  برای

  تفهیم شد؛ از  بیان  که  بودیم  کاری  دهنده یعني: ما انجام « كار بوديم  اين  و ما كننده»

  تسبیح دو وبه هر  داوود و سلیمان  به  و دانش  حكمت  ، دادن انسلیم  به  صواب  حكم

برانگیز   تعجب امور نزد شما  این  با داوود، هرچند که  همراه  کوهها و پرندگان  واداشتن

  رسول  شریف  حدیث ، است  قضاوت  حكم  مربوط به  که  آیه  این  مناسبت . و به است

النار:فيوقاضيانةالجنفي،قاضةثالثةالقضا»ودند: فرم  که  کنیم مي  را نقل صخدا 

النارفهوفيجهلعليالناسبينحكمورجلةالجنفهوفيبهوقضيالحقعلمرجل

در   از آنان  گروه  گروهند: یک  بر سه  : قضاتالنارفهوفيبخالفهوقضيالحقعلمورجل

و او   را داده  حق  او علم  به  عزوجل  خدای  که  در دوزخ: مردی  و دو گروه  است  بهشت
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  حكم  جهل  بر مبنای  مردم  در میان  که  . مردی است  کند، در بهشت مي  حكم  حق  به

، او نیز  است  کرده  حكم  آن  اما برخالف  را دانسته  حق  که  و مردی  است  ، در دوزخ کرده

 ». است  در دوزخ

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۆ  ۆ  ۈ 
  ساخته را  زره  که  است  کسي  اولین داوود « را آموختيم  سازي زره  داوود فن  و به»

  از آسیب یعني: « كارزارتان  شما را از زيان»  زره  لباس «تا».  است  . لبوس: زره است

 «شكرگزار هستيد ماآيا ش  حفظ كند. پس»؛  بر بدنتان  سالح  ، یا از فرودآمدن جنگتان

 ؟ ایم نموده  شما ارزاني  ما به  را که  نعمتي  این

  رسول  صنعتگر نیز بود همچنین داوود  که  است  ما خبر داده  به  ، قرآن گونه بدین

  خورد که مي  نان  خویش  رنج  دست  داوود از حاصل  اند که ما خبر داده  به صخدا 

  ، مالحظه کنیم  توجه ‡انبیا  گذشتسر  اگر به ! . آری هاست  کسب  ، بهترین این

  نجار، ادریس  بود، نوح کشاورز  اند. مثال آدم و کار بوده  کسب  اهل  ایشان  که  نماییم مي

و   ، روش کار کردن  که  است  بر آن  دلیل  یا سقا... و این  دباغ  خیاط، طالوت  و لقمان

  کار و کارگر احادیث  ؛ درفضیلت است  ي. گفتن است  بوده ‡انبیا و صالحان  سنت

 . است  آمده  بسیاری

 

 ۆئ  ۈئ    ۆئ ۇئ ائائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ ى ى ې ې ې
  فرمان  به  كه»را   یعني: تندباد توفاني «باد را تندرو  سليمان  براي»  مسخر ساختیم «و»

 رزمینمراد س « يافت مي  ، جريان بوديم  نهاده  بركت  در آن  كه  سرزميني  سوي او به

 از  قدرت  همه  را با آن  و نبوت  پادشاهي  پس « چيز دانا بوديم هر  و ما به»  است  شام 

 بود و  و مصلحت  بر حكمت  مبتني  بخشایش  این  که  دادیم  سلیمان  به  روی  آن

 ما هستند.  شكرگزار نعمتهای  و او و قومش  است  آن  او شایسته  که  دانستیم مي

»  نرم باد»  دیگر به  در جایي  سلیمان  برای  شده  باد رام  همین  که  ویمش یادآور مي

و   سلیمان اختیار  باد به  آن  که  است  این  آن  در وصف  تنوع  ، دلیل است  شده  وصف
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تند و   و گاهي وزید مي  نرم  گاهي  وی  خواسته  بود لذا طبق  وی  و خواست  زیر فرمان

  و عریضي  بزرگ بسیار  چوبي  تخت  اند که: سلیمان کرده  نقل  . مفسران توفاني

بر   ها و لشكریان خیمه ، ، شتران اسبان  ؛ چون داری امور مملكت  مایحتاج  همه  که  داشت

هوا   را به  بردارد و باد آن را  آن  داد که مي  باد فرمان  او به  گاه شدند آن مي  قرار داده  آن

  نیز به  . پرندگان گذاشت مي  داد بر زمین مي  او فرمان  که  جایي رو در ه  داشت برمي

  آن  افگندند تا سرنشینان مي  سایه  روان  تخت  بر این  با بالهایشان  او در مسیر راه  فرمان

  سفینه  ساختن  هرگز قادر به خود  مصنوعي  بشر با ابزارهای  را که  بزرگ  فضاپیمای

 دارند.  نگاه  مصون ، از گزند گرما نیست  و کیفیت  حجم  بدان  ای هوایي

  صندلي هزار ششصد  روان  تخت  در آن  سلیمان  برای»گوید:  مي جبیر  سعیدبن

سر   پشت نشستند و در مي  انسي  مؤمنان  وی  نزدیک  اول  در صف  شد که مي  گذاشته

افگنند   سایه  برآنان  داد که مي  فرمان  پرندگان  به  سلیمان  گاه آن  جني  آنها مؤمنان

ببرد   خواست اومي  آنجا که  را بردارد و به  بزرگ  مجمع  این  داد که مي  باد فرمان به  سپس

 ».کرد مي  و باد چنین

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
  براي  كه» ار  ، گروهي یعني: از دیوان « از شياطين»  سلیمان  برای  مسخر ساختیم «و»

آوردند.  مي  بیرون ، از دریا خواست او مي  را که  در دریاها و آنچه «كردند مي  او غواصي

  دیوان  آن «و»رود  فرو مي مروارید، در دریا  آوردن  بیرون  برای  که  است  غواص: کسي

رها، ها، شه محرابها، مجسمه  ساختن  چون «دادند مي  انجام  هم  غير از آن  كارهايي»

. نیز  گماشت مي  آنها را بدان  سلیمان  که  از اموری  غیر آن  دادن  قصرها و انجام

  سلیمان  و برای  کرده  غواصي در دریا  باشد: دیوان  مراد این  که  است  محتمل

یعني:  « بوديم  آنان  و ما نگهبان»دادند  مي  انجام  را در زیر آب  مورد نظرش  کارهای

تا نگریزند، یا از   بودیم  ، یا نگهبانشان بودیم  دیوان  آن  کارهای  دارنده  گهو ن  مراقب

 نزنند. سرباز  سلیمان  فرمانهای  دادن  انجام
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 ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
  نسل از  مادرش  که  است  الهي  از پیامبران  فرزند انوص  ایوب «را  ايوب  و ياد كن»

  و بیماری  زیست مي » ادوم»یا بالد » سعیر»  از کوه»  عوص»  بود، او در سرزمین لوط

  کریم  در قرآن  وی  نام شد.  درازا کشید، بر او عارض  به  سال  چندین  که  ای طوالني

مرا   ندا كرد كه  خويش پروردگار  جناب  به  كه  هنگامي»  است  چهار بار ذکر شده

  رفتن و ازبین  ام خانواده  نابودی  ، به در بدنم  سختي  بیماری  و به « است  رسيده  آسيب

مورد   فرزندانش  بردن از بین  او را به   عزوجل  خدای ! . آری ام مبتال گشته  و ثروتم  مال

  مردند. همچنان  شد و همه  ویران  بر سرشان  خانه  که  سان قرارداد، بدین  آزمایش

را نیز از   و ثروتش  ابتال، مال  درآن خداوند  که  بسیار داشت  و ثروتي  مال  ایوب

و »ندا افزود:   آن  کرد و ضمن  تحمل را  الهي  ابتالهای  این  و او با صبوری  گرفت  وی

 . نیازمندم  و مهر تو سخت  رحمت  به  و من « مهربانان  ترين مهربان  تويي

 بر داد:خ  وی  دعای  از اجابت  عزوجل  خدای  سپس

 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  

 چ  چ   
 « كرديم  بود، برطرف او رسيده  به  را كه  و رنجي  نموديم  او را اجابت  دعاي  پس»

  بیماریهای از  ایوب  گویند: بیماری مي  . مفسران کردیم  را شفا عنایت  یعني: بیماریش

و   اش وخانواده»معصومند   هایي بیماری  چنین  از ابتال به ‡انبیاانگیز نبود زیرا  نفرت

  از دست  کسان  عزوجل  قولي: خدای  به « او عطا كرديم  به  با آنان  را همراه  همانندشان

بودند و   مرده  زنش بجز  اش خانواده  اعضای  زیرا تمام  ساخت  زنده  را برایش  اش رفته

را نیز   کرد و مانند آنان  زنده  زدني  هم  به  چشم  کمتر از یک را در  همه  عزوجل  خدای

  آنان  عزوجل  خدای  که  کساني برابر است: دو  دیگر مراد این  قولي داد. به  وی  در دنیا به

  مردگان  آن تفسیر، خداوند  بنابراین  متولد شدند پس  وی  بود، از نو برای  را میرانده

وی   را به  همه  این  باشد. یعني «ما  جانب از  رحمتي»  اینها همه «تا»  نساخت  را زنده

  که «باشد  پيشگان عبادت  براي  و تا پندي»  بودیم  مهربان  بر وی  که  خاطر آن  ، به دادیم
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  صبور بود. در حدیث  ایوب  که کنند چنان  پیشه  نیز باید صبر و شكیبایي  ایشان

الرجل،يبتليمثلفاألمثلاألثمالصالحوننبياءثماألبالءناسشدالأ»است:   آمده  شریف

فدينهحسبعلي  ‡انبیادر ابتال   مردم  ترین : سختااشتدبالئهصلبدينهفيكاننإ،
مورد ابتال قرار   مرتبه به  مرتبه   خویش  دین  برحسب  شخص و سپس   صالحان  اند، سپس

 ». تر است سخت  بود، ابتالیش  و صالبتي  استواری  وی  دیناگر در   گیرد پس مي

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  
  پیامبر نبود بلكه  قولي: ذوالكفل  به « را ياد كن  و ذوالكفل  و ادريس  و اسماعيل»

  کرد و خدای  توبه  کرد پس پرهیز نمي  معصیتي  از هیچ  بود که  اسرائیل از بني  مردی

تر  راجح  قول  او پیامبر بود و این  از علما بر آنند که  بر او آمرزید. اما گروهي  عزوجل

بر   ، چنین است ‡انبیا  داستانهای  پیرامون  که  آیات  از سیاق»گوید:  کثیر مي . ابن است

  متكفل  ذوالكفل»گوید:  مي مجاهد».  اعلم هلل. وا است  پیامبر بوده  هم  ذوالكفل  آید که مي

او   جهت  کند، از این  حكم  عدالت به  و در میانشان  نموده  قیام  امور قومش  به  شد که  نآ

  خدای  که  آنچه  در انجام «بودند  از صابران»  گروه  از این « هريك»». نامیدند  را ذوالكفل

 بود.  ساخته  مكلف  را بدان  ایشان  عزوجل

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
 همانا»خود   یا در نبوت  یعني: در بهشت « نموديم  خود داخل  ا در رحمتر  و آنان»

آلود  نمي را  صالحشان  فساد، صفای  های ناخالصي  رسوب  که «بودند  از صالحان  ايشان

 بودند.  ها معصوم ناخالصي  از آن  چراکه
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ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ڻ  ڻ 
او  . است  ماهي  معني  به»  نون»را زیرا   ماهي  یعني: صاحب « را ياد كن  و ذوالنون»

بود   شده  فرستاده  موصل  از سرزمین  نینوی  مردم  سوی به  که  است  متي  بن یونس

  که این به  در اعتراض  خاطر پروردگار خویش یعني: او به«  رفت  خشمگينانه  كه  گاه آن»

او   که درحالي ، رفت  بیرون  از میانشان  آورند، خشمگینانه نمي  او ایمان  به  چرا قومش

ما هرگز بر   كه  و پنداشت»ماند  مي  پروردگار باقي  کرد و منتظر اذن مي  باید شكیبایي

. یا  اش خواسته از اجرای  وی  شدن  و مانع  از راهش  وی  با بازداشتن « نگيريم  تنگ  وي

 . ماهي  در شكم  وی  ؛ با فروبردن گیریم نمي  تنگ  وی هرگز بر  که  پنداشت

  قومش  به رود،  بیرون  قومش  از میان  خواست مي  ذوالنون  که  هنگامي»گوید:  کثیر مي ابن

شود.  مي  نازل  عذاب  روز بر آنان  از سه  بر عناد پس  اصرارشان  دلیل  به  هشدار داد که

  سر به  گاه گوید آن نمي  پیامبر دروغ  گرفتند زیرا دانستند که  را جدی  تهدید وی  قومش

  از شهر بیرون  خویش  وبزرگ  کوچک  و همه  و چهارپایان  با کودکان  صحرا برداشته

برداشتند   آسمان  به  و زاری  ولوله شور و  افگنده  جدایي  و کودکان  مادران  رفتند و میان

  را از آنان  کرد و عذاب  آنها رحم بر  عزوجل  خدای  نمودند پس  عتضر  و سخت

سوار شد،   ای در کشتي  و با گروهي  رفت دیگر، یونس  سوی  کرد. اما از آن  برطرف

  همه  ترسیدند که  از آن  نشینان آمد و کشتي گرفتار  امواج  تالطم  به  راه  در میان  کشتي

  خود را به  از میان  تن  گرفتند تا یک  تصمیم  بارکشتي  ردنک  سبک  شوند لذا برای  غرق

برآمد اما او را نیفگندند، بار دیگر   یونس  نام به  قرعه انداختند،  دریا افگنند، قرعه

دریا ابا   او به  بار نیز از انداختن برآمد اما این  یونس  نام به  انداختند، باز هم  قرعه

  یونس  هنگام  برآمد، در این  یونس  نام  به  نداختند، باز هما  قرعه  کردند، بار سوم

  عزوجل  خدای  گاه دریا افگند آن  خود را به  کرده  بیرون  از تن  وجامه  خود برخاست

 ».را فرستاد تا او را فرو بلعد...  ای الجثه عظیم  ماهي

  شكم  تاریكي دریا و  ریكي، تا شب  تاریكي «ها تاريكي  در دل  پس»ماجرا:   ادامه  اینک

  تو، به  ، منزهي جز تو نيست  معبودي» بارالها! « كه»سخنش:   با این «ندا در داد»  ماهي
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تو.   یا فرمان  اجازه  بدون  امتم  از میان  رفتن  در بیرون » بودم  از ستمكاران  من  كه  راستي

  . در حدیث از لغزشش  تاس  ای و توبه  بر قصورش  از یونس  است  اعترافي  این

ڱ  ڱ  ں     ں  ﴿دعا:  این  به  که  نیست  گرفتاری  شخص  هیچ»است:   آمده  شریف

 ».شود مي  او اجابت  برای  که دعا کند مگر این  ﴾ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ

 

 ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  
 از  آوردنش  با بیرون « مدادي  نجات  و او را از غم  كرديم  او را اجابت  دعاي  پس»

  سه او  که  است  افگند. آمده  ساحل  پروردگار او را به  فرمان  به  زیرا ماهي  ماهي  شكم

  چنين اين را  و مؤمنان»ماند   باقي  ماهي  روز در شكم  روز، یا چهل  ، یا سه ساعت

  و پریشاني  را از اندوه  آنان  کنند. یعني  ما استغاثه  سوی به  که  گاه آن « دهيم مي  نجات

از   برایشان  که  آنچه  سبب  اند و به فرستاده  پیش  که  نیكي  اعمال  سبب ، به رهانیم مي

  برای  ماهي  درشكم  یونس  گویند: افگندن مي  . مفسران ایم کرده  آماده  خویش  رحمت

زیرا   وی  کردن  عذاب  برای  بود نه  وی  و تنبیه  تعلیم  و برای  لغزش  از آن  وی  پاکسازی

 شود. نمي  نازل  عذاب ‡بر انبیا

 

 ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  
مرا  پروردگار خود ندا كرد: پروردگارا!  جناب  به  كه  ، هنگامي و زكريا را ياد كن»

عنایت   هم  فرزندی  من  اگر به  پس « وارثاني  و تو بهترين»فرزند   بدون «تنها مگذار

  يکن نمي را ضایع   تو دینت  که  دانم مي  و من  ای را بسنده  زیرا تو همه  نیست  ، باکي نكني 

 کنند.  قیام  دینت  تبلیغ  به  که  گزیني را برمي  از بندگانت  صالح  و حتما کساني
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ې  ى  ى   ېې  ې ۉ ۉ   ۅ  ۅ ٴۇ  ۋ  ۋ

 ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
 داستان  تفصیل « او بخشيديم  را به  و يحيي  كرديم  او را اجابت»  دعای » پس»

  زن یعني: « كرديم  او شايسته  را براي  و همسرش»  گذشت»  مریم»  در سوره  یحیي 

  بداخالق  است: زنش  این  معني  قولي . به کردیم  حمل  او را زایا و آماده  نازا بود پس  وی

كردند و  مي  شتاب  نيك  در كارهاي  زيرا آنان»  گردانیدیم  اخالق  او را خوش  بود پس

 ما را علیهماالسالم همسرش یعني: زکریا و «خواندند مي  و بيم  رغبت  ما را از روي

خواندند  مي  و شدت  ، در راحتي و ناخوشي  خوشي  حال شر، در  خیر و دفع  طلب  برای

  ما خاشع و در برابر»بودند   اجابت  اوار اینسز  کردند پس مي  ما زاری  سوی و به

 بودند.  و فروتن  و متضرع  یعني: متواضع «بودند

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
  علیهاالسالم  او مریم « داشت  نگاه  خود را پاكدامن  را كه  زن  آن»  داستان « و ياد كن»

  کرد و هرگز هیچ را حفظ  خویش  ید و پاکدامنيپیچ  عفت  را به  خویش  دامن  که  است

  مراد روح « دميديم  خويش  در او از روح  پس»نیازید   او دست  به  در حرام  بشری

  گرامیداشت  باب ، ازخداوند  به  عیسي  روح  دادن  . نسبت است  عیسي

  و نشانه  آیت « گردانيديم  جهانيان  براي  را آيتي  و او و پسرش»  است  عیسي

را   عیسي  زیرا مریم  است  و نشانه  آیت  هردو، یک  و عیسي  در مریم  الهي  شگرف

 دنیا آورد.  شوهر به  بدون

نمود،   اشاره  گرامیش  پیامبران  این  از زندگي  هایي گوشه  به  خداوند متعال  که بعد از آن

 فرماید: ، مي دهتأکید نمو  در گذر زمان  الهي  دین  در اینجا بر وحدت
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 ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 ‡انبیا  گروه  این  که  امتي  گمان یعني: بي « است  يگانه  امتي  شما كه  امت  است  اين»

  منسوب  آن  به نیز  اسالم  شما امت  که  توحید است  یگانه  کنند، امت مي  از آنها نمایندگي

  اختالفي  گونه  هیچ  مختلف  های امت  زیرا میان  ستا  واحدی  شما دین  دین  هستید پس

 ! . آری است  دین  فروعات ، در شریعتها و هست  که  ، تفاوتي توحید نیست  در عقیده

  آمده  شریف  در حدیث  که چنان است   اسالم  ، همانا آیین در گذر زمان  الهي  یگانه  آیین

انبیا   های : ما گروهوالدعالتأنبياءاألشرمعانحن»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است

پروردگار   و من»اند  مختلف  مرد از زنهای  یک  : فرزندانةعال»  هستیم  عالتي  برادران

 باشد.  که  را ـ هر کس  غیر من  نه مخصوصا، «مرا بپرستيد  پس  شما هستم

 

 ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   
یعني:  « خويش  شدند در ميان  متفرق» ‡ار انبیایعني: در ک « امتها در كارشان  ولي»

گرفتند و   را در پیش  و روشي  راه  هر یک  گشته  پراکنده ‡خود در کار انبیا  امتها میان

  تمام  آیین  که  اسالم  امت  شدند مگر این  تقسیم  جداگانه  ای و فرقه  و گروه  بخش  به

  مختلف  های فرقه  به  ها در کار دین امت است:  این  را باور دارند. یا معني ‡انبیا

شد   اینجا و آنجا تبدیل در  ای پراکنده  های مانند قطعه  به  دین  شدند تا بدانجا که  تقسیم

  که ، درحالي دیگر نصراني  و آن  یهودی  یكي  ، آن موحد است  یكي  این  که  بینیم لذا مي

  يك هر»توحید پایدار باشند  و بر کیش  اسالم  بر آیین  بود که  این  همگان  واجب

ـ   و موحدان  گرایان از تفرقه  اعم ها ـ گروه  از این  یعني: هریک «گردند ما بازمي  سوي به

جزا   اعمالشان  را در قبال  آنان  پس  ازمرگ  پس  شدن  آیند؛ با برانگیخته ما باز مي  سوی به

 . دهیم مي

  هفتادویک  به  اسرائیل بني»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

ا و قطع  یافت  نجات  فرقه  شد و فقط یک  هالك  از آنان  شدند، هفتاد فرقه  متفرق  فرقه

  هالك  از آنان  فرقه هفتاد و یک   شوند پس مي  متفرق  هفتاد و دو فرقه  به  من  امت
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  چه  ناجیه  فرقه  این !هللا رسول یا گفتند:  ابیابد. اصح مي  نجات  فرقه  و فقط یکشود  مي

 ». ، جماعت ، جماعت ؟ فرمودند: جماعت است  ای فرقه

 

 ڃڃ  چ   ڃڃ ڄ ڄڄ ڦڦڦڄ ڦ
  انجام را  صالح  از اعمال  یعني: چیزی «دهد  انجام  شايسته  از كارهاي  هر كس  پس»

  حق  اعتقادات و دیگر  ، روز آخرت‡ ، پیامبرانشخدا  به «باشد  هم  و مؤمن»دهد 

قرار   ناسپاسي مورد انكار و  یعني: عملش»  نيست  او كفراني  كوشش  براي  پس»

و   یعني: سعي « نويسيم مي او  ما براي  و هرآينه»شود  نمي  ضایع  گیرد و پاداشش نمي

  الشاعم  را در نامه  تا آن  دهیم را دستور مي  الكاتبین  و کرام  کرده  را ثبت  تالشش

 بنویسند.

 

 چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
 یعني: بر مردم « است  حرام  باز گشتشان  ايم كرده  را هالك  آن  كه  شهري  و بر مردم»

  هالکت بعد از  که  است  ، غیر ممكن ایم را مقدر کرده  آنان  نابودی  که  ای هر شهر و قریه 

و از کفر   کرده  توبه  که  است  است: بر آنها حرام  این  معني  قولي بازگردند. به دنیا  سوی به

  فرجام  چنین باید از  مردم  یابند پس نمي  توبه  امكان  آنان  برگردند، یعني  اسالم  به

 باشند.  گریزان  نامیموني

 

 ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 سرازیر گردند. مراد  مردم  یسو  و به «شوند  گشوده  و مأجوج  يأجوج  كه  گاه تا آن»

سر  به  آن  در پشت  و مأجوج  را بنا کرد و یأجوج  آن  ذوالقرنین  که  است  سدی  گشودن

  شام  بر سرزمین  و بویژه  زمین  بر مناطق  قوم  آن  و سرازیری  برند. یا مراد: هجوم مي

  ، این باب  این در  وارده  ثاحادی  ، که است  در آنجا مقدر شده  نابودیشان  که  ، جایي است

  معني  ـ این  نموده  کثیر آنها را نقل ابن  ـ که  احادیث  دهند زیرا از این مي  را ترجیح  معني

و آنها از هر »دارد   ارتباطي  سد حسي  انهدام  به  و مأجوج  یأجوج  خروج  آید که بر نمي
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آیند  مي  بیرون  از زمین  بلندی  ومكان  از هر تپه  و مأجوج  یعني: یأجوج« بشتابند  بلنديي

از   تازند و خروجشان مي  ، پیش است  شده مقدر  برایشان  که  آنجایي  سوی به  سرعت و به

 . است  قیامت  های نشانه

 

ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  
  وعده شوند،  از بند گشوده  و مأجوج  یأجوج  ونیعني: چ «گردد  نزديك  حق  و وعده»

  است  قیامت  از عالئم  آنان  گردد زیرا خروج مي  ، نزدیک است  همانا قیامت  که  حق

  شدت  سبب به یعني: «شود مي  اند، خيره كفر ورزيده  كه  كساني  ديدگان  ناگهان  پس»

  دوخته  دهشتناکي  حادثه  سوی به  آورد، چشمانشان مي  بر کفار روی  که  و هراسي  هول

  اي»گویند:  ماند و مي بازمي  همچنان  لذا چشمانشان  است  گرفته  فروشان  شود که مي

  رستاخیز و حساب  دنیا برای و در « بوديم  روز در غفلت  ما از اين  بر ما، هرآينه  واي

با   ما در حقیقت  بلكه  ودیمنب ما غافل  ! نه « ما ستمگر بوديم  بلكه»  نداشتیم  آمادگي

از   آنان  که  است  سان . بدین بودیم  ، ظالم ایشان  انقیاد برای  و عدم ‡پیامبران  تكذیب

 نامند. مي» ستمگر»و خود را   برگشته»  غفلت»  خود به  کردن وصف 

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
  ابلیس ، عبارتند از بتان  که« پرستيد ز خدا ميغير ا  آنچه و» کفار!  ای «شما  درحقيقت»

و   هرچند عیسي «شويد مي  و شما وارد آن»  انگیز آن و آتش «جهنميد  هيزم»  و یارانش

  داخل  آیه  این  اما در مضمون قرار گرفتند  پرستش مورد بجز خدا  عزیر و فرشتگان

که:  این  . دوم غیرعقالء است  برای در )ماتعبدون(» ما»اینكه:   دو دلیل: یكي  نیستند، به

را   دیگر معبودی  بجز بتان  مكه  و مشرکان  غیر آنان اند نه مكه  ، مشرکان آیه  این  مخاطب

 دادند. قرارنمي  سبحان  خدای  شریک
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 ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
  که چنان ـ  بتان  ني: اگر اینیع «شدند نمي  بودند، وارد آن  واقعي  اگر اينها خداياني»

شدند  مي  بازداشته دوزخ   ا از ورود بهبودند، قطع مي  واقعي  پندارید ـ خدایاني شما مي

  در آن  و جملگي»نیستند  واقعي   ، خدایاني شوند بنابراین وارد مي  دوزخ  به  آنان  ولي

  ودانند و از آنجا  در دوزخ  شوندگان و پرستش   پرستشگران  یعني: همه «جاودانند

 شوند. نمي  آورده  بیرون

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  
  است  گرفته  غم  شخص  و نفس  آه  زفیر: صدای « زار است  اي در آنجا ناله  آنان  براي»

قرار دارند،   در آن  که  و هراسي  هول  شدت  سبب  یعني: به« شنوند در آنجا نمي  و آنان»

در   است: آنان این  معني  قولي شنوند. به دیگر را نمي  برخي  و زاری  هنال  صدای  برخي

  پس  است  برایشان  گرفتن  انس  ، خود نوعي شنوند زیرا شنیدن را نمي  چیزی  هیچ  دوزخ

 شود. مي  دریغ  از آنان  هم  ناچیز و اندك  انس  همین

 

 ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   
 ؟: است  چگونه  سعادت  اهل  حال  بود پس  شقاوت  اهل  حال  انبی  گذشت  آنچه

یعني:  « است  شده  نيكو داده  وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  كه  كساني  گمان بي»

 اهل  عمل  ، به و بنابراین  است ، مقرر شده است  همانا سعادت  نیكو که  خصلت  برایشان

 «.خواهند شد  دور داشته»  یعني: از دوزخ « از آن  گروه  آن»اند؛  کرده  عمل  بهشت 

 : ﴾ ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ﴿  آیه  است: چون  آمده  نزول  سبب  در بیان

شوید(  مي  جهنمید و شما وارد آن  پرستید هیزم غیر از خدا مي  شما و آنچه  درحقیقت)

آمد و  صخدا   رسول نزد  عریالزب ابن  نام به  قریش  از مشرکان  شد، یكي  نازل» 98/ آیه»

  نیكوکار بودند و مریم  مرداني  زیر و عیسيع  که  پنداری مگر تو نمي محمد!  گفت: ای

  ، عزیر، مریم . گفت: اما عیسي دارم  عقیده چنین   من ! نیكوکار بود؟ فرمودند: بلي  نیز زني
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  سخن  اساس بر  گروه  این  گیرند پس قرار مي پرستش مورد بجز خدا  و فرشتگان

ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ﴿فرمود:   نازل خداوند بود که  همان اند! خود تو، در دوزخ

نیكو   وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  که  کساني  گمان بي) :  ﴾ې    ى  ى  ائ

 خواهند شد(.  دور داشته  از آن  گروه  ، آن است  شده  داده

 

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
  شنوی مي  را از چیزی  آن  که  است  و حسیس: صدایي  حس «شنوند را نمي  آن  صداي»

 «باشد، جاودانند  داشته  خواهش  نفسهايشان  در آنچه  و آنان»عبور کند   از نزدیكت  که

 برند. مي  آنها لذت و چشمها از دیدن   یافته  کشش  بهشت  نعمتهای  سوی دلها به ! آری

 

ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٹ  
  اندوهگين را  آنان»آخر   بعد از نفخه  روز قیامت  و هراسهای  یعني: هول « بزرگ  ترس»

و   تهنیت  ایشان  و به  بهشت  های بر دروازه «آيند مي  استقبالشان  به  كند و فرشتگان نمي

در دنیا از « شما  به  كه  است  روزي  همان  اين»گویند:  و مي  کرده  عرض  تبریک

 «.شد مي  داده»  و بشارت « وعده»خوشگوار   های نعمت  دریافت

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             

 چ   چ  
  که  یعني: چنان « پيچيم كتابها درمي  صفحه  درپيچيدن  را همچون  آسمان  كه  روزي»

در   که  شویم شود. یادآورمي مي  شود، درپیچیده مي  نوشته  در آن  که  ر آنچهکاغذ ب  ورق

کاغذ و تجلید   صنعت نبود زیرا  شده خود شناخته  فعلي  شكل به  ، کتاب قرآن  عصر نزول

شدند  مي  درپیچیده  بودند که  طومارهایي  شكل کتابها به  بود بلكه  متطور نشده  گونه این

«  گردانيم را بازمي  آن  ، دوباره را آغاز كرديم  آفرينش  بار نخست  كه  گونه همان»
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  را پای  و آنان  آغاز کردیم  مادرانشان  را در شكمهای  نخستینشان  آفرینش  که یعني: چنان

  مجددا آنان  گونه ، همین آوردیم  بیرون  مادرانشان  از شكمهای  نشده  و ختنه  ، عریان برهنه

  دهنده  ما قطعا انجام  كه  است  اي وعده ما  بر عهده»  گردانیم بازمي  امترا در روز قی

  ، آن است  ، حتمي ایم گردانیده  را برخود الزم  آن  که  ای وعده  ما به  یعني: وفای « آنيم

  بخواهیم  و ما یقینا بر آنچه  وتجدید آفرینش  خلقت  از: اعاده  است  عبارت  وعده

و   هول  از چنین  یافتن نجات  شوید و برای  روز رستاخیز آماده  رایب  پس  تواناییم

 فرستید.  پیش  شایسته  ، اعمال هایي هراس

 

 ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  چ  ڇ  ڇ
بعد از  در زبور  و در حقيقت»بود:   بود چنین  شده  داده  آنان  در دنیا به  که  ای اما وعده

  تورات و ذکر:  مزامیر است  کتاب  همان  ، یعنيداوود  ور: کتابزب « ذكر نوشتيم

  ارث به  من  شايسته  را بندگان  زمين  كه»نوشتیم:   در زبور و تورات ! . آری است

ائ  ژ  سبحان:  خدای  فرموده  این  دلیل ، به است  بهشت  قولي: مراد زمین  به «برند مي

  را که  خدایي گویند: سپاس  نو بهشتیا):  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ 

دیگر:   قولي به». 51زمر/»داد(   ما میراث  را به  گردانید و زمین  را بر ما راست  اش وعده

  فعلي  و اردن  ، لبنان فلسطین ، سوریه  شامل  که  است  بزرگ  شام  مقدس  مراد سرزمین

ند، دیگر در شما فاسد شو  شام  اهل  چون»است:   آمده  شریف  شود. در حدیث مي

  وراثت  به صمحمد   امت  برای  است  ای مژده  دیگر: این  قولي به».  نیست  خیری

 کفار.  های سرزمین

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  ک  
  بالغي» ها و هشدارها انبیاء؛ از موعظه  ذکر شد در سوره  که  اموری « در اين  راستي  به»

  مشغول  که کساني  یعني: برای«  پيشه  عبادت  گروه  ايبر»  است  یعني: کفایتي « است
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ذکر   دارند. شایان  و توجه  باید اهتمام  که امر چنان  این  هستند و به خداوند  عبادت

 . عبادتها، نماز است  همه  رأس  که  است

 

 ک  ک  گ         گ  گ       گ  
براي   جز رحمتي»  شرع  كامو اح  با قوانین !صمحمد   ای « و تو را نفرستاديم»

  معنای شود پس  کفار نیز مي  از جمله  جهانیان  همه  تعبیر )عالمین( شامل  البته « عالميان 

  حضرت  آن  بعثت  سبب که: کفار به  است  کفار این  برای ص  حضرت  آن  بودن  رحمت

  استیصال  عذاب و  در زمین(، مسخ  )فروبردن  خسف  چون  دنیوی  ، از عذابهایص

نماإ»است:   آمده  شریف  حدیث اند. در شده  هستي( ایمن  از عرصه  کلي  شدن  کن )ریشه

 ». هستم  اهداشده  رحمتي  من  که  نیست  : جز اینةمهداةنارحمأ

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱں   ں  ڻ    ڻ  ڻ  
  پس  است  يگانه  شما خدايي  دايخ  شود كه مي  وحي  من  به  كه  نيست  بگو جز اين»

  گردن  سبحان  و توحید خدای  عبادت  یعني: آیا به «شويد؟ مي  شما مسلمان آيا

 باشید.  چنین این  نهید؟ یعني مي

 

 ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   
  يكسان طور ما بهش  همه  به»  آنان  به «بگو  پس»  از اسالم «برتافتند  اگر روي  پس»

  یا اعالم . کار نیست در  و صلحي  است  و شما دیگر جنگ  من  میان  که « كردم  اعالم

از   یكسان طور برابر و شما را به  و همه  ام مأمور شده  بدان  را که  شما آنچه  به  کردم

درکار   ضيتبعی  پس  نگردانیدم  مخصوص  آن  از شما را به  و بعضي  نمودم  آگاه  حقایق

  ، همه باشم  کرده  پنهان  را بر غیر وی  آن  که  کنم نمي  را اعالم  چیزی  کسي  ، برای نیست

  ايد آيا نزديك شده  داده  وعده  آنچه  كه  دانم و نمي»باخبر باشند   از حقایق  یكسان

  . به آن  و اهلبر کفر   آن  و اهل  اسالم  از: غلبه  است  ، عبارت وعده  این «يا دور؟  است
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  قیامت  بر پایي  زمان از صخدا   زیرا رسول  است  ، روز قیامت قولي: مراد از وعده

 . است  سبحان  فقط نزد خدای  آن  نداشتند و علم  آگاهي

 

 ڭ      ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
  پس« داند مي داريد، مي  را پنهان  آنچه  داند و هم آشكار را مي  سخن  خدا هم  هرآينه»

را   دارید و آنچه مي  نمایان  آن  و اهل  بر اسالم  زدن  از کفر و طعنه  را که  آنچه  تعالي  حق

  زیرا او پنهانها را همچون داند را مي  کنید، همه مي  و مخفي  داشته  امور پنهان  از این  که

  آن  ا را در قبالشم  پس است  نزد او یكسان  آن  دوی هر  داند و علم آشكارها مي

 کند. مي  مجازات

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۅ  ۉ      ۉ  ې  
 تأخیر  به ؛ شاید دانم یعني: نمي «باشد  شما آزمايشي  براي  ؛ شايد آن دانم و نمي»

  چگونه  شود که آشكار  باشد تا در عینیت  شما ابتال و آزمایشي  ، برای وعده  این  انداختن

  کژراهه  از این  مانید، یا که مي  باقي  عناد و گمراهي  رهرو راه  مچنانکنید، آیا ه مي  عمل

  برای «باشد  منديي بهره»  وعده  این  تأخیر انداختن  ؛ شاید به دانم  نمي «و»گردید  برمي

 . است  اقتضا کرده  تعالي  حق  حكمت  که  مقرری  یعني: تا وقت « تا مدتي»شما 

 

    ەئ       ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ې   ې  ې      ىى  ائ  ائ

  گروه  و این  من  میان « كن  داوري  حق  به  خودت پروردگارا!» صمحمد  « گفت»

 تفویض  سبحان  خدای  کار را به ص  حضرت  آن  بود که  گونه . بدین کننده تكذیب

 جوییم مي  ، از او استعانت پس « است  مستعان  رحمان  و پروردگار ما خداي»کردند  

  با قدرت  زودی به  که  اوست  و هم  از کفر و تكذیب «كنيد مي  وصف  بر آنچه» 

 پیروز خواهد کرد.  را بر باطل  ، حق خویش  وحكمت
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 ﴾حج   سوره ﴿
 . است  ( آیه58)  و دارای  است  دنيم

 

  ابراهیم  بر زبان  مردم  برای  در آن  حج  فریضه  اعالن  سبب به  سوره  این تسميه:  وجه

 شد.  نامیده»  حج»  نام ، به الهي  عتیق  بیت  بعد از بنای  خلیل

  مسلحانه جهاد  و مشروعیت  حج  فرضیت  چون  احكامي  دربرگیرنده  مبارکه  سوره  این

  این  حال  عین اما در  است  مدني  های سوره  های از ویژگي  احكام  و هرچند بیان  است

  توحید و معاد نیز سخن ، عزوجل  خدای  به  ایمان  چون ، سور مكي  از موضوعات  سوره

دو  هر  و مدني  مكي  ، ازآیات سوره  این  جمهور علما بر آنند که  روی  گوید، از این مي

 . است  شده  متشكل

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ا کنید و خود را پرو  وی  یعني: از عذاب «كنيد  تقوي  از پروردگارتان ! مردم  اي  هان»

  امني  درپناه  ـ از عذابش  محرمات  تركو   واجبات  دادن  با انجام  ـ یعني  طاعتش  وسیله به

  امر به  پس  است  نیک  اثر اعمال  که  است  در نهاد آدمي  ای ملكه  قرار دهید زیرا تقوی

  بزرگي چيز  قيامت  زلزله  چراكه»باشد  مي  نیک  اعمال  آن  همه  امر به  تقوا در واقع

  های از نشانه  یكي  که  است  ای زلزله  همان  . این است  و سهمگین  و بسیار هولناك « است

دهد.  مي  دنیا روی در  روز قیامت  از برپایي  جمهور علما، قبل  قول  باشد و به مي  قیامت

و   داده  را ترجیح  قول  این ریرج ابن  ، که است  همراه  قیامت  با نفخه  زلزله  قولي: این اما به

 . است  کرده  نیز استدالل  احادیثي  به

 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
  كه  كس  از آن  اي ببينيد، هر شيردهنده»را   یا قیامت  زلزله  یعني: آن «را  آن  كه  روزي»

شود و  مي  غافل  اش از نوزاد شیری  ای یعني: هر شیردهنده «شود مي  دهد، غافل شير مي
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  . و این است  نداشته  اصال نوزاد شیر خواری  پنداری  که  گونه  کند، آن مي  او را فراموش

و هر »  است  قیامت  و سهمگیني  هول  یا از شدت  زلزله  آن  و سهمگیني  هول  از شدت

اختیار  بي  و هراس هول  خود را از شدت  یعني: جنین «دنه مي بار خود را فرو  آبستني

 « بيني مي  را مست  ومردم»باشد   فرارسیده  حملش  موعد وضع  که آن  افگند، بي فرومي

در  «نيستند  مست  كه آن  وحال»اند   مست  گویي  بیند که مي  را چنان  مردم  یعني: بیننده

  و هول  شدت  این  سبب به  پس « يد استخدا شد  عذاب  ولي»امر   و حقیقت  واقع

گردد و  مي  و مشوش  آشفته  هایشان  پرد و فهم مي  از سرشان  هایشان  ، عقل بزرگ

 شوند. مي  ، مدهوش مست  ، مانند شخص بنابراین

  رسول شد و  نازل  مصطلق بني  در غزوه  هنگام  شب  دو آیه  این  که  است  شده  روایت

  چنان  شب  از آن  بیش  دیگری  زمان  در هیچ  خواندند و مردم  مردم را بر  آن صخدا 

و   اندوه  یا غرق بودند،  گریه  یا غرق  همه  که طوری  بودند به  نشده  دیده  و پریشان  گریان

 تفكر.

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  
 پیش یعني: با وجود «كنند مي  مجادله هللا  در باره  علمي  هيچ  بدون  از مردم  و برخي»

،  بزرگ  خدای  در امر قدرت  هستند که  از مردم  کساني  ، باز هم روزی  چنان  داشتن  روی 

  ، این نیست  برانگیختنشان  قادر به  تعالي  باری  پندارند که کنند و مي مي  بگومگو و جدال

  را به  آن  گان پیشه جدل  که  برحجتي  مبتني  نهو   است  بر دانشي  مبتني  و ستیز نه  مجادله

آنها با   باشد که مي  متكي  صرف  و خیاالتي  فقط و فقط بر اوهام  افگنند بلكه  میدان

بشر   سوی به  پیامبرانش  بر زبان  را که  سبحان خدای  های ، اخبار و پیام آن  استناد به

  پراکنند، بدان گویند، مي مي  که  ر آنچهد «كنند مي  و پيروي»کنند  فرستد، رد مي مي

  در برابر خدای  که «را  متمردي  شيطان هر»کنند؛  مي  دفاع  ورزند و از آن مي  احتجاج

  کفارند که  و سردمداران  ، لشكریانش ابلیس . مراد: است  اختیار کرده  سرکشي  عزوجل

 خوانند. مي کفر فرا  سوی ، به فریب ظاهر  آراسته  را با سخنان  پیروانشان
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  در باره ، یا ربیعه  بن و عتبه  مغیره  ولیدبن  درباره  آیه  است: این  آمده  نزول  سبب  در بیان

 شد.  نازل  حارث  نضربن

 

 ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
و   نوشته ، انس  و شیطان  جن  از شیطان  ؛ اعم یعني: بر شیطان « است  شده  بر او نوشته»

  پیروی  از شیطان  یعني: هر کس «گيرد  دوستي  او را به  هر كس  كه»  است  مقرر شده

  کتب و ‡انبیا  و باور به  نموده  را تصدیق  گیرد و سخنش  دوستي  او را به  کرده

 پیرو  که  است  این  شیطان  یعني: شأن «كند مي  قطعا او گمراهش»را فرو گذارد؛   آسماني

یعني:  «كشاند مي  آتشش  عذاب  و به»برد  مي  بیراهه  به  حق  را از راه  خویش  و دوست

 . است  جهنم  آتش  ، عذاب آن  انجام  دارد که وا مي  راهي  را به  دوستانش  شیطان

 

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں   ک  ک  ڑ  ڑ

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

ۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ ۓ   ۓ  ڭ

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   ېې  ې  ى ۉ  ې ۉ ۅ ۅ ۋ

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
خداوند   و وحدانیت  الوهیت  به  تقوا، جهل  فراراه  اساسي  مانع  که  دانستیم  قبل  در آیات

  تعالي  حق انجامد، در اینجا مي  شیطان  پیروی  به  که  است  جهل  و همین  بوده  متعال

 . است  آخرت روز  در وقوع  ورزیدن  ، شک جهل  از آثار این  سازد که مي  روشن

مجدد و   شدن  برانگیخته  امكان  یعني: اگر درباره «اگر از رستاخيز در شكيد ! مردم  اي»

در   صورت  رید، درایندا  ای وشبهه ما، شک  قدرت  در حوزه  موضوع  این  بودن  داخل

 « ايم آفريده ما شما را از خاك   بدانيد كه  پس»خود بنگرید؛   و آغاز آفرینش  اصل

از   ، و نطفه است  از نطفه  خودتان  آفرینش  . همچنین آدم  درتانپ  آفرینش  درضمن

  آبیعني: از  « از نطفه»  شما را آفریدیم « سپس»و هوا   و آب  و غذا از خاك  غذاست
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  روز به  از چهل  پس  زیرا نطفه  است  بسته  از خون  ای علقه: قطعه«  از علقه  سپس»  مني

 « از مضغه  سپس»شود  مي  متحول غلیظ یا جامد  از خون  ای قطعه  به خداوند  اذن

  داده  شكل»  است  شده  متحول  آن  به جامد  خون  که  است  از گوشت  ای مضغه: قطعه

  و خلقت  روشن  ، هیأت واضح  صورت  دارای  از گوشت  ای پاره  قه: یعنيمخل « شده

  ای غیر مخلقه: مرحله « نشده  داده  و شكل»  و پا و غیره  و دست  و دهان  ؛ از چشم کامل

و   هنوز صورت  ، که در آن  خلقت  گیری ازشكل  قبل  گوشت  پاره  از تطور همان  است

  تا بر شما روشن»  است  نشده  کامل  وتصویر آن  فتهخود نگر  به  واضحي  هیأت

تا در   آفرینشتان  اطوار و مراحل  ساختن  متحول را؛ با  خویش  قدرت  کمال « گردانيم

و   بشر از خاك  اولیه  بر آفرینش  که  برید زیرا کسي  رستاخیز راه  بر امكان  ، از آن نتیجه

وجود   تناسبي  و خاك  آب  میان  که باشد ـ درحالي قادر  از نطفه  وی  ثانویه  خلقت  سپس

آنها وجود   میان  که  تبایني  همه  ـ با آن  علقه  به  نطفه  آن  متطورساختن ندارد ـ و باز بر

  ا باز گرداندن، حتم عرصه  در این  طور بر دیگر مظاهر قدرت باشد و همین دارد ـ قادر

و  « دهيم ها قرار مي در رحم  بخواهيم  را كه  آنچهو »  تر است آسان  بر وی  آفرینش آن 

.  ایم را مقدرنموده  آن  که  و مشخص « نمعي  تا ميعادي»شود  سقط نمي  ، جنین درنتیجه

رسد.  نمي  اتمام به  تطور آن  دوره  که  گردانیم سقط مي  ها را هم از جنین  یعني: بعضي

و هر   است  ماه  انهبشر غالب  برای  ر رحمد  میعاد استقرار جنین  که  ذکر است  شایان

  كودكي  صورت  شمارا به  گاه آن»دارد  را  از بارداری  معیني  ، دوره از حیوانات  جنسي

یابد  مي  شما تكامل  عقلي و  بدني  قوای «باز»  مادرانتان  از شكمهای « آوريم مي  بيرون

و رشد و تمییز   نیرومندی  کمال ، لعق  اشد: کمال «رشد خود برسيد  حد نهايي  تا به»

  است  از شما كسي  و بعضي»  است  سالگي تا چهل  رشد، از سي  قولي: سن  . به است

  جانش  طور زودرس  رشد به  سن به  از رسیدن  یعني: قبل «شود مي  گرفته  جانش  كه

عمر   وتيفرت  حد غايت  شما به از  و بعضي»گذرد  شود و از دنیا در مي مي  گرفته

  خرفتي  همانا مرحله  عمر که  مرحله  ترین و پست  بدترین  یعني: به «شود مي  بازبرده

  یک  از حال  و حالش  بربسته  رخت  از سرش  و حافظه  عقل  رسد تا بدانجا که مي  است

یعني:  «داند نمي  ، چيزي از دانستن  پس  كه  چندان»شود  بدتر مي  غیر ممیز هم  کودك
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از چیزها،   بسیاری  و شناختن  از دانستن  پس  رسد که مي  و خرفتي  از پیری  حالتي  به

  این  بخواند، به  قرآن  هر کس»گوید:  مي  عكرمه شناسد. مي  داند و نه آنها را مي  دیگر نه

دعا   این  همیشه  دعاهایشان  در جمله صخدا   رسول  که  است  نقل». پیوندد نمي  حالت

أردنأمنعوذبكأوالجبنمنعوذبكأوالبخلمنبكعوذأنيإاللهم»واندند: خ را مي

  تو پناه  به  از بخل  من :  بارخدایا!القبرالدنياوعذابةفتنمنعوذبكأالعمرورذلأإلى

  به  شوم  داندهبرگر  که  از این  برم مي  تو پناه  و به  برم مي  تو پناه  به  و از جبن  برم مي

 ».قبر  دنیا و عذاب  از فتنه  برم مي  تو پناه  عمر و به  ترین پست

 « بيني مي  را خشكيده  و زمين»شود:  مي  رستاخیز مطرح  بر امكان  دلیل  دومین  بعد از آن

  ؛ وقتي آتش  همچون رویاند، را نمي  گیاهي  هیچ  که  بیني مي  و افسرده  را مرده  یعني: آن

  ، به فروفرستيم»را   باران  یعني: آب «را  آب  بر آن  چون  پس»شود   سرد و خاموش  هک

در   جنبش  خود به  ونیرومندی  بسیاری  سبب ها به رستني  یعني: آن «آيد در مي  جنبش

  یعني: بیرون «روياند و مي»کند  مي شود، یا باد یعني: بلند مي «كند و نمو مي»آید  مي

  زیبا و از هر رنگ  های رستني  هرگونه یعني: از « خرم  هاي رستني  هر نوعاز »آورد  مي

  و خرمي  ، نیكویي . بهجت: زیبایي ها، گلها وریاحین از سبزیها، میوه  رعنا و دلربا؛ اعم

  انسان  دوباره  قادر باشد، بر آفرینش  ای مرده  زمین  ساختن  بر زنده  که  ذاتي  . پس است

 . نیز تواناست

  چگونه !هللا یارسول  گفتم»... است:   آمده عامر  لقیط بن  شریف  از حدیث  در بخشي

؟ فرمودند:  چیست  رستاخیز در خلقش  این  کند و نشانه مي  را زنده  مرده  متعال  خدای

! فرمودند: آیا مجددا  ؟ گفتم: آری ای گذر کرده  وعلف آب و بي  مرده  وادیي  آیا به

 ! ؟ گفتم: آری ای گذشته  وادی  دارد بر آن  وجوش جنب  و خرمي  از سبزی  که درحالي

در   وی  نشانه  است  کند و این مي  را زنده  مردگان  چنین این  فرمودند: خداوند متعال

 ». )رستاخیز( خلقش
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 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  
 « است  خدا خود حق  كه  است  سبب  بدان»  نمایي و قدرت  آفرینشگری « همه  اين»

او   كه و اين» پذیرد نمي  کند و زوال تغییر نمي  هیچ  که  است  و پایداری  حق: وجود ثابت

بر   كه  اوست و هم»کرد   را زنده  مرده  زمین  که چنان «كند مي  را زنده  مردگان  كه  ست

دیگر و   و جانداران  انسان  آسای شگفت  ر خلقتب  که چنان « تواناست  هر چيزي

 باشد. ها توانا مي رستني

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     ڤ  
و   شبهه  و هیچ « نيست  در آن  شكي  هيچ»  در آینده « است  آمدني  قيامت  كه و اين»

  را كه  كساني  كه  است هللفقط ا  كه و اين»وجود ندارد   آن  در وقوع  تردیدی

  دهد؛ اگر عملشان مي  پاداش  برابر اعمالشان را در  و آنان «انگيزد درگورهايند، برمي

 و  . یعني: اگر قیامت است  شر در انتظارشان  خیر و اگر شر بود، پاداش  خیربود، پاداش

  به  هک ، کسي آورد بنابراین را پدید نمي  آفرینش  این در کار نبود، خداوند  رستاخیزی

  انسان  درآفرینش  وی  و حكمت  را نشناخته  عزوجل  ا خدایندارد، قطع  رستاخیز ایمان

 . است  را نفهمیده  ر خلقتدیگ  های و گونه

 

 ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  
 یا در اسماء یا هللیعني: در وجود ا «هللا  در باره  كه  هست  كسي  و از مردمان»

  پراکني  با شبهه  که  است  کساني  ناظر بر همه  آیه  این «كند مي  مجادله»  وی  صفات

 پروردگار متعال  روشن  و روش  از راه  مردم  سازی دار گمراه ، عهده انگیزی  وشک

  که آن یعني: بي«  هدايتي  هيچ و بي  دانش  هيچ  بدون»کند؛  مي  مجادله ! شوند. آری مي 

و »سازد   رهنمونش معرفت   سوی به  باشد که  در کار وی  درستي  و اندیشه  ، نگرش بینش

و   ، الهام صحیح  دیخر داشتن  بدون  هستند که  کساني  یعني: از مردم « منيري  كتاب  بي

  جدال  به خداوند  درباره  نفس  هوای  صرف  به  بلكه  صریح  و نقلي  روشن  هدایتي
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  و برهانهای  واضح  حجتهای  حامل  که  روشنگری  کتاب  منیر: یعني  دازند. کتابپر مي

 باشد.  خداوند متعال  از جانب  روشن

شد. ابو   نازل  حارث و نضربن  ابوجهل  درباره  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

  خدای  ورزید که مي  منيدش  با اسالم  و پیوسته  قرارداشت  مكه  مشرکان  در رأس  جهل

  هشدار در روز بدر به  این دهد و مي  دنیا بیم  و خواری  ذلت  بعد او را به  در آیه  عزوجل

  مكه  های در کوچه  پیوسته  حارث نضربن  شد. همچنین  کشته  ذلت  و او به  پیوست  تحقق

  باطل  های و شایعه  داده  سازمان  گون گونه  های نیرنگ  اسالمي  دعوت  و درباره  گشت مي

 شد.  کشته پراکند. او نیز در بدر مي

 

 ڈ  ژ    ژ   ڎ  ڈ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ چ  چ  چ
  آن  که  است  . مراد این است  وی  شخص: گردن  عطف « خود را پيچيده  گردن  صفحه»

  از قرآن  کنان راضاع و تكبر،  خود را از سر نخوت  ، گردنخدا  در باره  کننده  مجادله

 ، گمراه وی  یعني: هدف «كند  خدا گمراه  را از راه  تا مردم»پیچاند  مي هللو از یاد ا

او   در دنيا براي»نكند   امر اعتراف  این  به  ، هرچند که است هللا  از راه  مردم  ساختن 

  است  و عبارت شود مي  دامنگیر مستكبران  که  است  و ذلتي  خزی: رسوایي « است  خزي

و در روز »  مردم  بد بر سر زبانهای  آوازه و  و نام  دنیوی  عاجل  از: پیامد بد عذاب

هر دو سرا،   عذاب  که  است  ترتیب این  به « چشانيم مي  سوزان  او عذاب  به  قيامت

 گردد. مي  جمع  برایش

 

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ  گ  
  پيش تو  دو دست  كه  است  چيزهايي  آن  سزاي  به»دو سرا  هر  کیفر و عذاب « اين»

 خود  بندگان  خداوند هرگز به»  گرنه «و»  از کفر و کبر و معاصي « است فرستاده

  گناه  را بدون  بندگانش  سبحان  خدای  که  است  امر این  یعني: واقع « ستمگر نيست

ـ   جمع با لفظ  آن  بودن  پیوسته  جهت  ، به غهمبال  صیغه  به»  ظالم»  کند. آوردن نمي  عذاب

بسیار ستمگر  خداوند»آید که:  برنمي  معني  این  صیغه  از این  پس  است» عبید»  یعني



9921 

ـ   هست  درکار وی  ستم  شود که: اندکي  تداعي  مخالف  مفهوم  این  تا از آن»  نیست

 . هللالعیاذ با

 

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ

 ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  
 یعني: چنین «پرستد مي  اي خدا را فقط بر كناره  كه  هست  كسي  مردم  و از ميان»

استقرار   دارد و نه  ثباتي  در آن  ، نه است  و دودل  شكاك  خویش  در دین  کسي 

  کسي  سقوط قرار دارد، چنین  و بر لبه  ستا  کوه  بر کناره  که  ، همانند کسي ای وطمأنینه

و   را با یقین خداوند  که  مؤمن  بایستد، برخالف  و محكم  تواند راست لرزد و نمي مي

اگر »که:   است  چنان  متردد و دودل  شخص  آن  حال « پس»پرستد  مي  و پایداری  بصیرت

  بدان»  و ثروت  و فراواني  عافیت و  رفاه  ؛ چون ای یعني: خیر دنیوی «او برسد  به  خيري

ورزد  استمرار مي  تعالي  حق  و بر عبادت  مانده  قدم  خود ثابت  و بر دین «گيرد مي  آرام

  بر روي»  ، یا جانش ، یا مال درخانواده  ای یعني: ناخوشي «برسد  او باليي  و اگر به»

كار  زيان  در دنيا و آخرت»د گرد باز مي کفر  شود و به یعني: مرتد مي «گردد خود برمي

  در دنیا او را از غنیمت  نه  پس  است  رفته برباد  دنیا و آخرتش  که  یعني: در حالي « شده

  خداوند متعال  که  و اجر و آنچه  از پاداش  در آخرت  و نه  است  ای و ثنا بهره  و سپاس

آشكار   همانا زيان»  نیا و آخرتد  زیان « اين»  است  ساخته  خود آماده  صالح  بندگان  به

 . نیست  آن مانند  و زیاني  خسران  هیچ  که « است

  اسالم آمدند و مي  مدینه  به  بودند که  گوید: مردمي مي  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

گفت:  مي داد، مي  کره  زایید و اسبش از آنها پسر مي  یكي  زن  چون  آوردند پس مي

  کره  زایید و اسبش پسر نمي  و اگر زنش ! است  بسیار خوبي  ، دین دین  این  راستي به

 فرمود.  را نازل  آیه  این خداوند  !! پس است  بدی  دین  چه  ! این گفت: وه داد، مي نمي
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 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ  
  او سودي  به  رساند و نه او مي  به  زياني  نه  خواند كه را مي  خدا چيزي  جاي به»

  که  است  کسي  گردد، همان کفر باز مي  خود به  بر روی  که  کسي  یعني: این «بخشد مي

  هیچ کند، آنها  آنها را ترك  اگر پرستش  که کند، درحالي مي  و نیایش  را پرستش  بتان

  زیرا آن رسانند او نمي  به  نفعي  آنها را بپرستد، هیچ  رسانند و اگر هم او نمي  به  زیاني

  همان  اين» باشند و ضرر توانا نمي  نفع  بر رساندن  هستند که  جماداتي  بیچاره  معبودان

  همان  اين»گوید:  مي  آن  فراء در معنای « است»و رشد   و هدایت  از حق« دور  گمراهي

 «. است  صواب  دور از راه  گمراهي

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ې  ې     ې  ې  ى  ى
 هیچ  به  بتان  زیرا پرستش « نزديكتر است  از سودش  زيانش  خواند كه را مي  كسي»

 و  محض  خود زیاني  پرستشگران  برای  بتان  بلكه  نیست  سودبخش  از احوال  حالي 

چه  ! وه»شود  وارد مي  دوزخ  آنها به  پرستش  سبب به  پرستشگر بتان  خالصند چراکه

وارد کند،   زیان  عبادتش  که  ا معبودییعني: قطع « است  دمسازيبد   و چه  بدمواليي 

 . است  بسیار نامیموني  و همدم  پرستشگر خود یار و یاور بسیار بد و رفیق  برای

 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی   جئ  حئ  

 مئ  
را ذکر   سعادتمندان  نیک  فرجام  خداوند متعال  ، اکنون گذشت  بدبختان  حال  بیان  و چون

  اند به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  خدا كساني  گمان بي»کند:  مي

  ، خداوند هرچه ، در حقيقت است  روان  جويباران  از زير آن  آورد كه در مي  باغهايي

بخواهد،  را  دهد و هرکه مي  نیک  شرا بخواهد، پادا  هر که  پس «دهد مي  بخواهد انجام

 کند. مي  عذاب
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جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث   ىئ  يئ    

 حج  مج       جح  مح    جخ   
 «نخواهد داد  نصرت  خداوند هرگز او را در دنيا و آخرت  پندارد كه مي  كه هر»

ىئ  ﴿  ؛ اگر بهصمحمد  گردد، یا به بر مي  ﴾جب ىئ  يئ    ﴿  ، یا به  ﴾حب  خب  مب﴿ ضمیر در

  به  ای کننده گمان  است: چنین  این  کند( بر گردد، معني مي  گمان  هر که):  ﴾جب يئ    

  کامال مأیوس  در دنیا و آخرت خداوند  و از یاری  سقوط کرده  مطلق  ناامیدی  مرتبه

  آن است: از نظر  این  بر گردد، معني صمحمد   به ﴾خب  مب﴿. و اگر ضمیر  است  گشته

  به  را که  و کمكي  یاری خداوند  قرار دارد که  آن  در معرض ص، محمد  کننده گمان

پندارد؛  مي  چنین  هر کس ! رها نماید. آری  خودش  حال  کند و او را به  ، قطع داده  وی

ندارگر پ  آن ! بهصمحمد   یعني: ای « آسمان  سوي به  سببي  باال رود به  بايد كه  پس»

  پس»برساند   آسمان وجو کند تا او را به  جست  ای و چاره  بگو: باید وسیله  امید باخته

کار   و ببرد، اگر این کند  بر تو را قطع  حق  و یاری  پیروزی  سپس یعني: «را ببرد  آن

آيا   بنگرد كه  گاه آن»آید  مي  تو از آسمان  برای  زیرا پیروزی  میسر و مقدور است  برایش

بنگرد   یعني: سپس «برد مي  از ميان  است  شده  خشمش  مايه  را كه  تدبير او چيزي  اين

  کرده  خشمگین  پیامبرش  به  عزوجل  خدای  دادن  او را در مورد یاری  که  آیا آنچه  که

 رود؟ مي  ، از بین است

  یاری ، است  ممكنغیر   آسمان  او به  رسیدن  که  طوری است: همان  این  معني  حاصل

  برگشت غیرقابل و  قطعي  ناپذیر و امری اجتناب  تعالي  حق  نیز از سوی صمحمد   دادن

را   پندارگر، ریسماني  است: باید این  این  ﴾خت  مت  ىت    يت﴿  قولي: معنای . به است

  نامیده »سماء»ا باشد، لغت بر فراز سر انسان  که  بیاویزد زیرا هر چیزی  اش خانه  سقف  به

آویز  ا حلقخود ر  شود: سپس مي معني   گونه  این ﴾جث  مث﴿،  صورت  شود و در این مي

کار و   آیا این  بنگرد که  گاه آن بمیرد  را ببرد تا در اثر خفگي  ریسمان  و آن  کرده

از  صپیامبر  دادن  برد و یاری مي  ازبین  است  شده  خشمش  مایه  را که  ، آنچه تدبیرش

 .شود؟ هرگز! مي  قطع خداوند  سوی
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  یاری  عزوجل خدای  پندارد که مي  است: هر کس  چنین  معني»گوید:  مي  عباس ابن

او را   پیامبرش  به خدا  اگر نصرت  پس  نیست  خویش  و دین  و کتاب صمحمد   دهنده

  اهناخو خواه  عزوجل  نماید؛ زیرا خدای  آورد، باید برود خودکشي مي  بر سر خشم

  این  البته».  نیست  شدني قطع هرگز  نصرت  باشد و این مي  پیامبر و دینش  دهنده نصرت

امر   این  گویند: هر کس ا ميعادت  مردم  که  است  چنان  بلكه  انتحار نیست  به  امر دعوت

از   آنبرود... و مانند   آسمان  دریا را بیاشامد، سر بر دیوار زند، به  پسندد، بگو آب را نمي

  ای فایده  : از کار و تدبیرشکه  است  معني  این  دادن  برای  تعبیراتي  دیگر. چنین  تعبیرات

  گونه  را همین  کریمه  کثیر نیز آیه رسد. ابن نمي  جایي به  العملش  و عكس  متصور نیست

 . است  کرده  معني

هرگز   مسلمان  که  است  آن  ایزیرا گوی  است  امید آفرین  بسي  مسلمانان  برای  آیه  این

  باشد که  داشته  و یقین  شكیبا بوده  کند و باید در هر شرایطي  شک  الهي  نباید در نصرت

 . است  وی  از آن  پیروزی  سرانجام

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      

 ، و روشن  اضحو  بینات: یعني « فرو فرستاديم  بينات  را آياتي  قرآن  گونه  و بدين» 

  ازجانب  قاطع  های حجت  خود و دربرگیرنده  و معاني  آشكار بر مدلوالت  داللت  دارای

را   هرکه یعني: «نمايد مي  را بخواهد راه  خدا هركه  و بدانيد كه»  بر مردم خداوند

  که  کسي  هدایت کند. یا بر مي  باشد، هدایت  را داشته  هدایتش  ابتداء اراده  تعالي  حق  که

و   متا  کار، حكمت ا او را در این افزاید ـ و قطع باشد، مي  یافته و ره  شده هدایت  از قبل

 . است  قاطع  حجت

 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  
و » مسلمانانند  ایشان  ، که ص  و پیامبرش خدا  به «آوردند  ايمان  كه  همانا كساني»

 فرقه «ها و صائبي»اند   موسي  آیین  به  منتسبان  آنان «شدند  يهودي  كه  كساني
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 و»ندارند   وابستگي ‡انبیا  به  منتسب  های از آیین  یک  هیچ  به  اند که معروفي 

را   آتش  که  یعني: زرتشتیان « و مجوس»  عیسي  آیین  به  یعني: منتسبان « مسيحيان

  در اصل  قولي: آنان  . به است: نور و ظلمت  دو اصل  دارای  عالم  پرستند و برآنند که مي

  شدند و کتابشان  کشیده  انحراف  به  اند، سپس نیز داشته  آسماني  و کتابي  بوده  یكتاپرست

سایر  و  پرستان یعني: بت «ورزيدند  شرك  كه  و كساني»شد   برداشته  از میانشان

  مؤمنان  پس «كند مي  داوري  ميانشان  خدا روز قيامت  البته»  سبحان  خدای  به  مشرکان

  معني  این  به  میانشان  ، فصل قولي  کند. به وارد مي  دوزخ  را به  و کافران  بهشت  را به

رداند گ باطلند، جدا و متمایز مي بر  که  برحقند، از کساني  را که  کساني است: خداوند

و   امور خلقش  و غیره  و اقوال  افعال از  اعم « است  چيز گواه  خداوند بر همه  گمان بي»

از   بندگانش  در میان  تعالي  حق  وفیصله  رو، حكم این ماند، از نمي  از او پنهان  ای ذره

  راه  کدامین  به  بنگرد که  عملش  و شیوه  در عقیده  باید هر شخصي  پس  است  علم  روی

 باشد؟. مي  روان

 

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

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 و»  از فرشتگان «كنند مي  خدا سجده  در آسمانهايند براي  كه  آنان  كه  آيا ندانستي»

  کنند. مراد ازسجده مي  خدا سجده  نیز برای  و جن  انس  از مؤمنان «در زمينند  كه  آنان

او   کنند برای مي سجده «و»باشد  عقال مي  مخصوص  که  است  طاعت  در اینجا: سجده

  اینها: سجده  سجده « و چهارپايان  و كوهها و درختان  و ستارگان  خورشيد و ماه»

  کنند برای مي  سجده «و»  است  تعالي  حق  فرمان  به  و تمام  تام  بودن  و تسلیم  انقیاد کامل

بر   عذاب  هستند كه  هم  وبسياري»  طاعت  سجده  به « از مردم  بسياري»  تعالي  باری

زنند و  سر باز مي  خداوند متعال برای  اطاعت  زیرا از سجده « است  شده  ثابت  آنان

  که  سان بدین «را خدا خوار كند  هركه و»شود  مي  و الزم  ثابت  بر آنان  ، عذاب بنابراین
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و   خوشبخت  که « نيست  اي دارنده گرامي  او را هيچ»گرداند   بدبخت  او را کافری

خاطر   این  را فقط به  عزوجل  خدای  برای  کردن  سجده  گرداند. یعني: کساني  عزیزش

  حق  برای  کردن  سجده  که دانند، درحالي يم  ای و خواری  را ذلت  آن  کنند که مي  ترك

  تكبر، ذلت  از روی  آن  و ترك  است  راهیافتگان  برای  و عزتي  کرامت  حقیقت در  تعالي

 گرداند. مي  خوار و ذلیل  را بخواهد با آن  هرکه خداوند  که  است  بزرگي

  کناری  به  واند، شیطانرابخ  سجده  آیه  فرزند آدم  چون»است:   آمده  شریف  در حدیث

شد و   کردن  سجده  مأمور به  ، فرزند آدم بر من  وای  گوید: ای کند و مي مي  گریه  خزیده

سر باز   از آن  مأمور شدم  سجده  به  که  اما من  است  وی  از آن  بهشت  کرد پس  سجده

  از آن «دهد مي  امبخواهد انج  خدا هر چه  هرآينه»».  است  من  از آن  لذا دوزخ  زدم

 بخواهد.  که  هر کس  ساختن و خوار  داشتن ، گرامي جمله

 . است  تالوت  سجده  آید ـ از آیات مذکور بر مي  از حدیث  که ـ چنان  آیه  این

 

ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  

 ے  ے  ۓ  
و   مشرکان و  ها و مجوس و صائبي  د و نصاریاز آنها یهو  گروه  یک  که « دو فريق  اين»

؛ دو  دشمن  دیگر: مراد از دوفریق  قولي به «ديگرند يك  دشمنان»دیگر مسلمانانند،   گروه

مراد از   آمدند پس  مبارزه  میدان  در روز بدر به  هستند که  و مشرکاني  مؤمنان  گروه

و ولید   ربیعه  فرزندان  و شیبه  : عتبهو مراد از کافران  و عبیده  و علي  مؤمنان: حمزه

طور   و کافرانند به  مؤمنان ، مراد از دو فریق»گویند:  اند. مجاهد و عطاء مي  فرزند عتبه

  یعني: در باره « پروردگارشان  درباره  كه»». شود نیز مي  بدریان  شامل  معني  این  ، که عام

  برای  مقرر وی  شریعت  در باره ، یا تشصفا  ، یا در باره ذاتش  ، یا در باره دینش

از   هايي جامه  ورزيدند، برايشان كفر  كه  كساني  كردند پس  ستيزه  هم با»؛  بندگانش

  آماده  برایشان  حالشان  مناسب  لباسي  عنوان به  دوزخ  یعني: آتش « است  شده  بريده  آتش

  به  که  است  جوشاني  حمیم: آب «شود مي  ريخته  حميم  سرشان  از باالي»  است  شده

 . است  شده  داغ  جهنم  آتش  وسیله
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 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
 با  و گداختن  کردن  صهر: ذوب «شود مي  گداخته  آن  به  آنهاست  در شكم  آنچه»

  آنچه شوند. یعني: مي  گداخته  حرارتي  با چنین  و مس  آهن  که چنان  است  حرارت  شدت

شود  مي  گداخته  جوشان  آب  ، با این ها و بافتها و احشاء است آنها از روده  هایدر شكم

 شود. مي  گداخته  بدان «نيز  هايشان و پوست»

 شود و از مي  ریخته  بر سرهایشان  جوشان  آب»است:   آمده  شریف  در حدیث

 در شكمشان  را که  رسد و آنچه مي  و درونشان  شكم  به  نفوذ کرده  هایشان جمجمه

  به  گاه آن  است  رسد و صهر همین مي  پاهایشان  دارد تا به برمي  سترد و از میان ، مي است 

 ».شوند مي  خود بازگردانیده  اول  حال

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
 که  است  از آهن  هایي مقامع: قطعه«  مهياست  آهنين  ، گرزهاي آنان  كوفتن  و براي»

 که  است  آمده  شریف  . در حدیث است  مهیا و آماده  بر آنان  بهضر  وارد کردن  برای 

 شود  نهاده  در زمین  دوزخ  از گرزهای  آهنین  اگر گرزی»فرمودند:  صخدا   رسول 

 ».بلند کنند  را از زمین  توانند آن آیند، نمي دو گرد هر  و انس  جن  گاه آن

 

 ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  
  یعني: به « غم  روند از شدت  بيرون»  دوزخ  یعني: از آتش « بخواهند از آن  بار كه هر»

با  «شوند مي  بازگردانيده»  آتش « در آن»  مسلط است  بر آنان  که  غمي  شدت  سبب

  آن  به  که  یعني: در حالي «بچشيد را  سوزان  و عذاب»  گرزها بر سرشان  کوبیدن

 را بچشید.  سوزان  آتش  عذاب شود: مي  آنها گفته  وند، بهش مي  بازگردانیده

 مؤمن:  خصم  اما پاداش  کافر است  خصم  آن  جزای  این
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ائ  ەئ  ەئ  وئ      وئ   ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  

 ېئ  ىئ     ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   
  هايي اند در باغ كرده  تهشايس  اند و كارهاي آورده  ايمان  را كه  خدا كساني  گمان بي»

 یعني: خدا «شوند مي  آورد، در آنجا آراسته درمي  است  نهرها روان  از زير آن  كه

 از طال و آراسته  بندهايي دست  به»آرایند؛  را مي  آنان  دستور وی به  فرشتگان یا

.  است اریدمرو  بندها به دست  کردن  گوید: مراد مرصع مي  قشیری «مرواريد  شوند به مي 

نیز وجود  پر و میان  از مروارید خالص  بندهایي دست  در بهشت  که  هرچند بعید نیست

  شریف  در حدیث وجود دارد.  خالص  از طالی  بندهایي دست  در آن  که باشد چنان داشته

  بدان  وضویش  آب  رسد که مي  تا همانجایي  در بهشت  مؤمن  زیورات»است:   آمده

  از آتش  که  دوزخ  اهل  لباس  در مقابل « است  در آنجا از ابريشم  و لباسشان»». رسد مي

  حالل  برایشان  بود، در آخرت  حرام  در دنیا بر ایشان  که  ابریشمین  . یعني: لباس است

 . است

و   است  حالل  و بر زنان  حرام  بر مردان  ابریشم  در دنیا پوشیدن  باید یادآور شد که

و  طال  از ظروف  گیری باشد اما بهره مي  حالل  زیور بر زنان  عنوان  طال نیز به  لاستعما

 باشد. مي  مطلق  ـ حرام  بر زنان  و هم  بر مردان  ـ هم  و آشامیدن  در خوردن  نقره

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

ٻ  ٻ  ﴿ي: مراد از قول در دنیا. به «شدند  رهنمون  پاكيزه  سخن  به»  مؤمنان «و»

  باره  این نیز در  دیگری  . اقوال است» هللاال ا  ال اله»  طیبه  پاکیزه(، کلمه  سخن):   ﴾ٻ

  در آخرت  پاکیزه  ، یا سخن ، یا قرآن الحمدهلل  که: مراد از آن این  ؛ از جمله است  شده  نقل

شود  مي  الهام  گفتن یحتسب  بهشتیان  به»است:   آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است

و   مقدس  همانا دین  که «شدند  رهنمون  ستوده  راه  سوي و به»».  کشیدن  نفس  که چنان

 . است  پایدار اسالم
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀ

 ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
قصد   را که  یعني: کساني «دارند دا بازميخ  اند و از راه كافر شده  كه  كساني  گمان بي»

دارند  بازمي «و» دارند باز مي  آن  را دارند، از ورود به  عزوجل  خدای  دین  به  شدن  داخل

  دیگر: مراد کل قولي . به است  الحرام خود مسجد  قولي: مراد از آن  به « مسجدالحرام»از 

از   را در روز حدیبیه  اصحابشان و صخدا   رسول  زیرا مشرکان  است  حرم  سرزمین

را   آن  كه»  است  مكه  همه  مراد از آن دیگر: قولي بازداشتند. به  حرم  سرزمین  ورود به

یعني:  « ايم داده قرار  ـ يكسان نشين در آنجا و باديه  از مقيم  ـ اعم  مردم  براي

  که  ایم قرار داده  یكسان  آن  انزائر و  از مجاوران  ؛ اعم مردم  عموم  را برای  مسجدالحرام

  هستند که  کساني ﴾ڤ﴿کنند. مراد از:  مي  گزارند و طواف طور برابر نماز مي  به  در آن

از   آیند، اعم مي  مسجدالحرام  سوی به  عبادت و  و زیارت  مناسک  قصد ادای به

 . یا غیرآنان  نشینان بادیه

  که  مسافراني و  گوید: مقیمان مي :ر دارند. مالکنظ اختالف  آیه  این  حكم  فقها درباره

  برآنند که  جمعي برابر دارند.  حقي  مكه  در سراها و منازل  شوند، همه وارد مي  مكه  به

او در   که  منزلي  ، فرود آید وصاحب یافت  که  تواند در هرجایي مي  مكه  به  واردشونده

دهد. اما   او را جای  که  است  ـ مكلف  خوشنا  باشد چه  خوش  آید ـ چه فرود مي  آن

آنها   و صاحبان  نیست  مسجدالحرام مانند  مكه  سراها و منازل  جمهور فقها برآنند که

جمهور، با   رأی  نیز برخالف  بازدارند. احناف  در آن  را از فرودآمدن  توانند مسافران مي

و   کرده  استدالل  مكه  منازل  دادن  ارهو اج  فروش جواز  بودن  بر ممنوع  کریمه آیه  این

  که این  به  و با توجه  است  مكه  ، تمام آیه  در این  مسجدالحرام مراد از  اند: از آنجا که گفته

از   استفاده  عنهما نیز ـ که هللا و ابوبكر و عمر رضي صخدا   رسول  از رفتار عملي

مراد از   شود که استنباط مي  رار دادند ـ چنینق  مساوی  همه  عمال برای را  مكه  های خانه

 جواز ندارد.  مكه  منازل  دادن  اجاره  و به  ، فروش بنابراین  است  مكه  همه  آن

 دردناك  الحاد كند او را از عذابي  از سر ستمگري  بخواهد در آن  و هر كس»

 و  حق  و جاده  میانه  از راه  و گرایش  عدول  معنای  الحاد در اینجا به « چشانيم مي 
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  خارج را در  جرمي  که  است  ستمگر، کسي  شخص  قولي: مراد از این  . به است  استقامت

قولي: مراد  به بگریزد.  جرم  برد تا از کیفر آن مي  پناه  حرم  به  گاه آن  شده  مرتكب  از حرم

 . طور عام به  در آن  است  يمعاص  دیگر: مراد ارتكاب  قولي . به است  و قتل  از الحاد، شرك

  به  اراده  آن  که آن ـ بي  در مكه  کجروی  اراده  صرف  حتي  آیه  در این  که  کنیم مي  مالحظه

  صرف  دهد که مي  نشان  و این  است  شده  معرفي  مؤاخذه  بینجامد ـ مستوجب  گناه  عمل

  محاسبه  نینجامد، مستوجب نیز  ناهگ  عمل  ، هرچند به در مكه  گناه  انجام  و اراده  نیت

  که  بزرگي  حرمت  سبب  دیگر؛ به اماکن  نه  است  مكه  مخصوص  حكم  این  . البته است

  از کلیه  و پاکي  توبه  و محل  نفس  پاکسازی  جای  مكه  که این  جهت دارد و به  مكه

 . است  گناهان

مرد  را با دو  انیس عبدا بن صخدا   گوید: رسول مي  نزول  سبب  در بیان ك عباس ابن

  بحث  راه  فرستادند، در میان  مأموریتي  از انصار بود، به  از آنها مهاجر و دیگری  یكي  که

را   مرد انصاری  آمده  خشم  به  انیس بن هللو عبدا  آنها باال گرفت  در میان  نسب  افتخار به

 شد.  نازل  وی  درباره  آیه  این  . پس گریخت  مكه  به  مرتد شده  از اسالم  گاه آن  کشت

  درباره  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان  عباس از ابن  دیگری  روایت  به

را در   واصحابشان صخدا  رسول  که  گاه شد آن  نازل  وی  و یاران  حرب  بن ابوسفیان

 بازداشتند.  از مسجدالحرام  حدیبیه  سال

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
  تاآن « كرديم  را معين  كعبه  خانه  جاي  ابراهيم  براي  چون» صمحمد   ای  یاد کن «و»

او  و در همانجا بر  ساختیم  و واضح  بنا کند. بوأنا: معین  تعالي  حق  عبادت  را برای

شد:   اوگفته  به  گویي « مقرر مكن  كرا شري  چيزي  با من  كه»  کردیم  را نازل  پیام«  اين»

  بتان  وپرستش  از شرك « كن  مرا پاك  و خانه»  کن  پرستش  یگانگي  به  خانه  مرا در این

  كنندگان و ركوع»نماز  برای  در آن « كنندگان و قيام»  خانه  آن  به « كنندگان طواف  براي»

 . نمازگزاران  یعني: برای « كنندگان و سجده
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  شرك  در آن  که  است  الحرام  بیت  از مقیمان  کساني  و توبیخ  طعن  متضمن  کریمه  آیه

توحید و   بدانید که ! ابراهیم  والی  مدعیان  و ای  بیت  حریم  ساکنان  اند. یعني: ای ورزیده

بر   تعالي  ، شرط حق پرستي و بت  از شرك  بیت  حریم  داشتن نگاه و پاك  پرستي یگانه

  والی  شرط و به این  آیند بود اما شما به مي  بعد از وی  که  و کساني  ابراهیم  انپدرت

  کردید و در نتیجه  رانصب  بتان  کعبه  و در خانه  آورده  شرك  وفادار نماندید بلكه  پدرتان

 آلودید.  پلیدی  را به  کعبه  کارتان  با این

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ   کک  کک  گگگ  گ  
از   ابراهیم  اند: چون گفته  از مفسران  جمعي « ندا درده  حج  براي  مردم  در ميان و»

  برای  مردم  دستور داد تا در میان  وی  آمد و به  نزد وی  شد، جبرئیل  فارغ  کعبه  بنای

،  مکن  ابالغ  مردم  به  را چگونه  پیام  گفت: این  ابراهیم  که  است  برآورد. نقل  بانگ  حج

  برآور و رساندنش  گفت: تو بانگ  رسد؟ جبرئیل نمي  آنان  به  من  صدای  که درحالي

بر   قولي حجراالسود و به بر فراز  قولي خود و به  بر مقام  ابراهیم  گاه ما. آن  بر عهده

انید بد ! مردم  ای  درداد: هان ندا  برآمد و چنین  ابوقبیس  بر فراز کوه  قولي فراز صفا و به

  نیدهگردا  را فرض  خانه  این  و بر شما حج  خود برگرفته  برای  ای پروردگار شما خانه  که

  سر خم  که: کوهها همه  است  نقل . لبیک  اللهم  گویید، لبیک  را اجابت  پروردگارتان  پس

  همه  هو نیز ب  زمین  و اکناف  اطراف  همه را به  ابراهیم  صدای  کردند و خداوند متعال

  چیزهایي  همه  بودند، رسانید پس  پدرانشان  های و پشت  مادران  در رحمهای  که  کساني

  که  کساني  ـ و همه  و غیره  و درخت  از سنگ را شنیدند ـ اعم  ابراهیم  صدای  که

شوند،   مشرف  کعبه  خانه  حج  به  که  مقدر کرده بر آنان  تا روز قیامت  عزوجل  خدای

  همان  این».  حاضریم  فرمان  به بارخدایا!  حاضریم  فرمان لبیک: به  اللهم لبیک»دادند:   خپاس

جبیر و   و سعیدبن  و مجاهد و عكرمه  عباس را از ابن  آن کثیر ابن  که  است  مضموني

 . اعلم هلل. وا است  کرده  نقل  صالح  دیگر از سلف جمعي

و   تو پياده  سوي به»  زایران «تا»  ندا درده  حج  برای  مردم  ! در میان ابراهیم  ای ! آری

ورنجور   را خسته  سفر آن  که  است  ضامر: شتر الغری «بيايند  غريسوار بر هر شتر ال
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یعني: از  « عميقي  از هر فج»آورند   حج  خود را به  سرنشینان  . یعني: تا شتران است  کرده

شدند  سوار نمي  برمرکب  در سفر حج  زمان  تا آن  مگوید: مرد . مجاهد مي دوری  هر راه

  رخصت  آنان  را به  حج  در مراسم  و نیز تجارت  بر مرکب  سوارشدن خداوند  پس

 بعدی:  در آیه  و هم  آیه  در این  داد، هم

 

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

 ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
.  است  حج  مناسک  ، ادای قولي: مراد از منافع به «باشند  خويش  يبرا  تا شاهد منافعي»

مراد، »گوید:  مي  عباس . ابن هاست هدایا و قرباني  و ذبح  دیگر: مراد، تجارت  قولي به

 «ياد كنند  معلومي  خدا را در روزهاي  و تا نام»»  هر دو است  دنیا و آخرت  منافع

نزد »  معلومات  ایام» ها یاد کنند. هدایا و قرباني  ذبح  مرا در هنگا خدا  یعني: تا نام

روز عید   النحر، یعني ایام  ، همان ابوحنیفه  از یاران  حسن  و محمدبن  و ابویوسف  مالک

  عبارت»  معلومات  ایام»وشافعي:   ابوحنیفه  اما در رأی  است  و دو روز بعد از آن  قربان

  باشد. و اکثر مفسران مي  روز عید قربان  آن  آخرین  که  جهالح ذی  روز اول  از: ده  است

 نظر اند.  نیز بر این

 « مواشي  از چهارپايان  آنان  خدا به  كه  آنچه  بر ذبح»را یاد کنند  خدا  تا نام ! آری

یا   حاجي  خوردن «بخوريد ، از آنها پس  است داده  روزي»یعني: شتر و گاو و گوسفند 

  ، خوردن . از نظر احناف است  ، سنت خویش  یا قرباني  هدی  از گوشت  کننده قرباني

  جواز دارد اما خوردن  و قران  تمتع  حج  و هدیه  نافله  هدیه  از گوشت  هدی  اهداکننده

  ذبح  در حج  جنایت  اثر ار تكاب را بر  آن  که  ای مذبوحه  حیوان  از گوشت  حاجي

  بؤس: شدت «فقير بخورانيد  درمانده  وبه»ز فقها جواز ندارد ا  یک  کند، در نزد هیچ مي

  امر در نزد امام  و این  است الزمي امر  هدی  فقرا از گوشت  اطعام  پس  فقراست

 باشد. مي  مستحب : ابوحنیفه

 

 ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
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خود ـ   های لودگيآ  و معتمران  یعني: باید حجاج «خود را بزدايند  بايد آلودگي  سپس»

  عید قربان کار در روز  ـ را از خود دور کنند و این  ها و غیره موها، ناخن  درازی  چون

  دادن  انجام در مورد  حج  در مناسک  که «خود  نذرهاي  به  و بايد كه»شود  مي  انجام

  خویش  حج  واجبات است: باید  این  یا معني «وفا كنند»گیرند  مي  ها بر گردن نیكوکاری

  طواف»،  طواف  این و «كنند  طواف  عتيق  بيت  بر گرد آن  و بايد كه»آورند   جای  را به

  بعد از رمي  آن  وقت  که طوافي  همان  باشد، یعني مي  حج  از فرایض  که  است»  افاضه

  عبارت  که  است  واجبي  طواف  در حج  شود. البته آغاز مي  در روز عید قربان  عقبه  جمره

 . قدوم  از: طواف  است  عبارت که  است  سنتي  و نیز طواف  وداع  از: طواف  است

خداوند  ـ  است  آمده  شریف  در حدیث  که نامیدند زیرا ـ چنان»  عتیق»را   کعبه  و خانه

  به  عتیق دیگر:  قولي . به است  آزاد ساخته  و ستمگران  را از تسلط جباران  آن  متعال

و   کهن  خانه  یعني ، دیگر: عتیق  قولي . به و گرامي  بزرگ  خانه  ، یعني است»  کریم»  یمعنا

  بود و بعد از آن  کعبه  شد، خانه  ساخته  زمین  بر روی  که  ای خانه  زیرا نخستین  قدیمي

 بنا شد.  المقدس بیت

 

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

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ېى  ى
 نزد  برايش  اين  كند پس  خدا را تعظيم  حرمات  و هر كس  حكم  است  اين»

  چه و  در حج  ـ چه  است  از شعایر و عباداتي  حرمات: عبارت « بهتر است  پروردگارش

و   ؛ وتعظیم است  آنها حرام  در انجام  و کوتاهي  آنها واجب  به  قیام  ـ که  در غیرآن

  که  هر امری از  آنها و اجتناب  موجب به  کردن  از: عمل  است  آنها عبارت  بزرگداشت

  نزد پروردگارش او  براي»  و بزرگداشت  تعظیم « اين  پس»  آنهاست  مقتضای  مخالف

شعایر و   از این  چیزی  به  حرمتي و بي  توجهي ، بي سستي  ، نه در آخرت « بهتر است

گاو و گوسفند  عبارتند از شتر و  که «شد  كرده  حالل  شما مواشي  رايو ب»  مقدسات

  خودمرده  گوشت از:  است  عبارت  که  از محرمات «شود مي  بر شما خوانده  مگر آنچه»

ذکر   و نحل  ، انعام مائده ، بقره  های در سوره  با آن  همراه  که  )مردار( و دیگر محرماتي
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  . البته است  و پلیدی  نجاست رجس: «كنيد  اجتناب  بتان  دي، از پلي پس»  است  شده

  جز با آب  حسي  نجاست  که چنان شود دور نمي  جز با ایمان  از مشرك  شرك  نجاست

و   ناروا و دروغ  الزور: سخن  قول «كنيد  اجتناب  دروغ  و از سخن»گردد  نمي  برطرف

  کرد زیرا شرك  جمع» الزور  قول»و   شرك  یانم  تعالي  . حق است  دروغ  افترا، یا گواهي

 . نیست  و افترا بیش  دروغ  ای و گواهي  سخن  ، در واقعخداوند  به  ورزیدن

 شرك برابر با  دروغ  گواهي»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

 ر کردند.را تكرا  سخنشان  بار این و سه»  است  خداوند متعال  به  آوردن 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
  یابنده  گرایش  معني  به  حنیف  حنفاء: جمع «خداوند حنفاء باشيد  براي  كه  در حالي»

و از هر   گرویده  تعالي  حق  سوی به  خالصانه  . یعني است  حق  دین  سوی به  باطل  از دین

  براي  گيرندگان شريك  نه»جویید   گیرد، بیزاری قرار مي  بجز او مورد پرستش  هک  چه

از   گويي  كه است  چنان  ورزد پس  خدا شرك  به  و هر كس»از چیزها را   چیزی «او

کفر انحطاط   حضیض  سوی به  ایمان  از بلندای  . یعني زمین  سوی به « فرو افتاده  آسمان

را   وی  و پوست  الشخوار، گوشت  یعني: مرغان« اند او را ربوده  و مرغان»  است  کرده

دور   او را در مكاني يا باد»اند  و ربوده  خود دریده  و او را با چنگالهای  کرده  پاره پاره

،  نمانده  باقي  وی  نجات به  امیدی  هیچ  که ای گونه  ، به است  و فروکوفته « است  افگنده

  . پس است  و نابود شده  پاره پاره ، کوفته در هم  بدنش  یز و گوشتریزر  استخوانهایش

هدر   کسي  چنین  صالح  آورد زیرا اعمال شرك  سبحان  خدای  به  که  کسي  است  همچنین

 خواهد آمد.  وی  سراغ به  الهي  ومجازات  انتقام  زودی  و به  و حبط )هدر( گردیده
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 ڦ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
  بزرگ» را  وی  دین  های یعني: نشانه «شعاير خدا را  و هر كس»  حكم«  است  اين»

شعایر   این  شامل  و مشاعر آن  و دیگر مناسک  در حج  اهدا شده  حیوان  که «دارد

و   تعظیم « اين  در حقيقت  پس»اند  جمله  نیز از آن  مساجد و عبادات  که شود چنان مي

  شد زیرا دل  مخصوص  یادآوری  به  دل « دلهاست  از تقواي» شعایر خدا  بزرگداشت

  فربه  از حیوانات  که  است  آن در  حرم  به  اهدا شده  حیوان  . بزرگداشت است  مرکز تقوی

 شود.  انتخاب  قیمت  و گران

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  
مراد در اینجا: «  است  منافعي» امخصوص  ر حجیعني: در شعای «شما در آنها  براي»

  آنها، استفاده بر  آنها سوارشدن  منافع  از جملهو   و مخصوصا شتر است  هدی  حیوانات

  که « معين  ميعادي تا»  است  آنها و دیگر منافع  و از پشم  از نسل  گیری از شیر آنها، بهره

بعد از   و هدی  قرباني از شتر  گرفتن  منفعت  برآنند که  . احناف آنهاست  ذبح  همانا وقت

 فرود  جاي  گاه آن»اضطرار   مگر در حالت  ، جایز نیست گاه مقصد ذبح  به  آن  کردن  روان

  هدی  یعني: باید شتران « است  العتيق  در بيت»آنها   کردن  قرباني  یعني: جای «آنها  آمدن

 گردند.  و در آنجا ذبح شوند  آورده  حرم  در سرزمین  کعبه  خانه  نزدیک  به

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

 ک   ک  کک  گ   گ  گ  
هر   برای یعني: « ايم  ساخته  معين  منسكي»از شما   قبل  های از امت « هر امتي  و براي»

  تنهایي  به «را خدا  نام تا»  ایم قرار داده  آن  های قرباني  ذبح  جهت  یا مكاني  ، عیدی امتي

  از چهارپايان  آنچه بر»دهند   او انجام  خود را تنها برای  و مناسک  و هدی «ياد كنند»

  روزیشان  که  ای مواشي  ذبح  خدا را در هنگام  یعني: نام « است  داده  آنان  به  كه  مواشي

دو گوسفند »است:   آمده انس  روایت  به  شریف  ، یاد کنند. در حدیث است  گردانیده
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  نام ص  حضرت  آوردند، آن  ذبح  برای صخدا   را نزد رسول  داری شاخ  ابلق  قوچ

از   هر یک  روی  جانب  بر یک را  خویش  پای  گاه را بردند و تكبیر گفتند آن خدا

  انيدو گوسفند، قرب  آن  شود که مي  خاطرنشان». کردند  و آنها را ذبح  گذاشته  گوسفندان

  تمام  که  اوست  و هم « است  يگانه  خدايي شما  خداي  پس»بود  ص  حضرت  آن

و   طاعت  به  نهادن  با گردن «او منقاد شويد  به پس»  است  را فرود آورده  آسماني  ادیان

  به  و مخلص  کننده ، خشوع دل نرم  مخبتین: فروتنان « ده  را بشارت  و فروتنان»  عبادتش

  خداوند متعال  که  آنچه  به  ده  بشارتشان !صمحمد   ، ای آری اند. خداوند  بارگاه

 . است  ساخته  آماده  بزرگش  بسیار و عطای  از ثواب  انبرایش

 فرماید: مي  فروتنان  در توصیف  تعالي  حق  سپس

 

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

 ۀ  
  خوف  ترین سخت  یعني: به «يابد  خشيت  هايشان دا ياد شود، دلخ  نام  چون  كه  آنان»

  وقوت  یقین  کمال  سبب حذر کنند؛ به خداوند  شوند و از مخالفت  هراسناك

خداوند   طاعت  از بالیا و محنتها در راه «آيد  بر سرشان  بر هر چه  كه  و آنان»  ایمانشان

  و آداب  ارکان  و با رعایت  آن  در اوقات «ازندنم  صبرپيشگانند و برپادارندگان»  متعال

را در امور   اموالشان یعني: «كنند مي  ، انفاق ايم داده  روزيشان  از آنچه  كه  و آنان»  آن

و   خاشع  مخلصان  یعني ،» مخبتین»  کنند. پس مي  رسانند و صدقه مي  مصرف  خیر به

 اند. یاد شده  چهار وصف  ، دارای خداترس

 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ    ۀ 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
  به  را که  شتراني  همان « ايم شعاير خدا قرار داده  شما از جمله  را براي  فربه  و شتران»

یا   است  صحیح  بر گاو هم»  بدنه»  نام  آیا اطالق  که  باره  کنید. در این اهدا مي  کعبه  خانه
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و   تابعان دیگر از  و جمعي  ابوحنیفه  امام  . در مذهب است  فقها اختالف  خیر؟ میان

شود و  مي دو اطالق بر شتر و گاو هر  است»  بدن»مفرد   که»  بدنه»  ، اسم صحابه

آنها شما در   براي» گویند مي»  بدنه»  آن  به  حیوان  و فربهي  اندام  بودن  درشت  سبب به

  پس»  گذشت  که ـ چنان است  و دنیوی  دیني  شما در آنها منافعي  یعني: برای « خير است

 «اند ايستاده  پاي بر  كه  درحالي»آنها   ذبح  در هنگام «خدا را بر آنها ياد كنيد  نام

زیرا شتر   است  شده  ردیف آنها  وپای چهاردست  اند که ایستاده  صواف: یعني: در حالي

  شود تا حرکت مي  بسته  ذبح  در هنگام  آن  دست  شود و یک مي  ذبح  ایستاده  هیأت  به

  یعني: چون «افتد  آنها بر زمين  پهلوهاي  چون  پس»نگرداند   را مختل  نكند و کار ذبح

 «از آنها بخوريد»پهلو درغلتند؛   به آنها  از بدن  روح  و خروج  بعد از ذبح  حیوانات  آن

  ، مستحب خویش  هدی  از گوشت  شخص  خوردن  علما برآنند که»گوید:  مي  قرطبي

  آنچه  به  که  است  قانع: فقیری «و معتر بخورانيد  قانع  و به»». دارد  و اجر و پاداش  است

خود را بر شما   که  است  کند. اما معتر: فقیری نمي  سؤال  و از کسي  است  دارد راضي

  که « گردانيديم  شما رام  آنها را براي  گونه اين»بدهید   چیزی  وی  افگند تا به مي  پیش

کنید و  مي  ، آنها را ذبح نهند و در نتیجه مي  گاهها گردن ذبح  به  شما در رفتن  خواسته  به

  ها رام شیر و مانند این  بار، دوشیدن  ، حمل در سواری  که بعد از آن برید، مي  از آنها نفع

  کرده  بر شما ارزاني  منان  خدای  را که  نعمتي  این «شكر كنيد  باشد كه» دندشما بو  شده

 . است

 

ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ   ې  ې

 ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
آنها را   که  شتراني  این  یعني: گوشتهای «رسد خدا نمي  آنها به  هرگز گوشتهاي»

و » رود باال نمي  تعالي  باری  سوی کنید، به مي  و قرباني  صدقه  تعالي  حق  رضای  جهت به

از اینها از   یک  هیچ ! شود. آری مي  ریخته  بر زمین  ذبح  در هنگام  که «آنها  خونهاي  نه

  به  كه  شماست  تقواي  اين  ولي»رسند  نمي خدا  و خونند به  گوشت  که این  حیث
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را   آن خداوند  که  است  چیزی  شما همان  دلهای  قوایو ت  یعني: پاکي «رسد مي  وي

  گردانيد تا خدا را به  شما رام  آنها را براي  گونه  اين»دهد  مي  پاداش  پذیرد و بر آن مي

و   دین  خود؛ باآموختن  سوی به «نمود  را راه شما  كه شكر آن  ياد كنيد به  بزرگي

  اکبر گفتن  اهلل ﴾ۈئ  ۆئ﴿. مراد از  خویش  ترضا و محب  راه  کردن و هموار  شریعت

 هللا»و » هللا بسم»  میان  کردن جمع  مشروعیت  دلیل  آیه  . این است  ذبح  در هنگام  کننده ذبح

  نام  . اطالق الهي  پاداش  دریافت  به « ده  را بشارت  و محسنان»  است  ذبح  در هنگام» اکبر

صادر   خیری  یا عمل  سخن خدا  رضای  جهت  به  از وی  که  بر هرکسي»  محسن»

 . است  شود، صحیح

فرمود:   که  است  کرده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان ك عباس منذر از ابن ابن

خونها را   ریختند وآن مي  کعبه  سوی  آنها را به  ، خون حیوانات  ذبح  در هنگام  مشرکان

خداوند   بود که  کنند، این  نیز خواستند تا چنین  مسلمانان  افشاندند پس مي  کعبه  سوی به

 .﴾...ې  ى  ى  ائ ې  ې﴿فرمود:   نازل  متعال

  واجب مسافر،  باشد نه  مقیم  که  نصابي  بر مالک  قرباني  ادای : ابوحنیفه  در نزد امام

در   هر کس :نامصالفاليقربنيضحفلمةوجدسعمن»شریف:   حدیث  این  دلیل ، به است

 ».نشود  نزدیک ما  مصالی  به  نكرد پس  و قرباني  یافت  گشایشي  خویش  مادی  زندگي

 

 جت    ىب  يب ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
ها  غائله یعني: خداوند «كند مي  اند، دفاع آورده  ايمان  كه  قطعا خداوند از كساني»

 خداوند است:  این  معني  قولي کند. به مي  دفع  منانرا از مؤ  مشرکان  های و توطئه

  دوست را  خيانتكار كفوري  زيرا خدا هيچ»گرداند  را بلند و برتر مي  مؤمنان  حجت

  منفورند و هیچ  سبحان  ها، نزد خدای در عهدها و امانت  و خائنان  ناسپاسان  بلكه «ندارد

 ندارند.  محبوبیتي

  بلندترین را در  ، آنان از مسلمانان  دفاع  موضوع  با طرح خداوند  که  بعد از آن

 دهد: مي  قتال  اذن  ایشان  قرار داد، به  اطمینان  درجات
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
مورد   آنان  كه اين  سبب  شد، به  داده  قتال  جنگند اذن مي  كفار با آنان  كه  كساني  به»

  به  بشارت  و این « تواناست  دادنشان  خداوند بر نصرت  د و البتهان قرار گرفته  ظلم

 . است  مؤمنان  پیروزی

و   را با دست صخدا   رسول  اصحاب  مكه  است: مشرکان  آمده  نزول  سبب  در بیان

 صخدا   رسول نزد  وضع  از این  دادند، اصحاب قرار مي  آزار و اذیت مورد  زبان
ورزید   و شكیبایي فرمود: صبر کنید مي  ایشان  به ص  حضرت  آن بردند اما مي  شكایت

  هجرت  مأمور به ص  حضرت  آن  که . تا این ام نیافته  فرمان  جنگیدن  هنوز به  زیرا من

 ! نمود. آری  نازل  در مدینه  هجری  دوم  را در سال  کریمه آیه  این  سبحان  شدند و خدای

  از جنگ  خودداری  به  آیه  را در هفتادواندی  مؤمنان  عزوجل  خدای  که بعد از آن

.  است  شده  نازل  جنگ  به  دادن  در مورد رخصت  که  است  ای آیه  اولین  فراخواند، این

  از مصادیق  ، یعني از ایشان  الهي  دفاع  ، از جمله مؤمنان برای   جنگ  دادن  اجازه  البته

 .﴾...ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ    ﴿است:   سوره ( از همین18)  آیه  روشن

 

ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
 مراد از دیار، شهر مكه «شدند  رانده  بيرون  از ديارشان  ناحق  به  كه  كساني  همان»

 گناهي  یعني: آنها هیچ « گفتند: پروردگار ما خداست مي  كه آن  سبب جز به»  است 

، از  است گفتند: پروردگار ما خدا مي  که  شان سخن  خاطر این  فقط به  نداشتند ولي 

  پس  است  حقي  ، سخن سخن  این  که  شدند، درحالي  رانده  بیرون  شان و کاشانه  خانه

و »  است  بوده آشكار  و ناروا و ستمي  ناحق  عملي،  سخن  این  سبب به  راندنشان  بیرون

و معابد   راهبان  هاي كرد، صومعه نمي  ديگر دفع  را با بعضي  از مردم  اگر خدا بعضي

شود،  مي  خدا در آنها بسيار ياد كرده  نام  كه  نصارا و معابد يهود و مساجد مسلمانان
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  برای خداوند  که  كار با دشمنانو پی  جنگ  یعني: اگر این «شد مي  ساخته  ويران

شدند  مسلط مي  اوضاع بر  شرك  نبود، قطعا اهل  است  ساخته  مشروع  و مؤمنان ‡انبیا

  برای ! مؤمنان  لذا ای شد مي  برچیده  زمین  از روی  عبادت  و مواضع  اماکن  و همه

از   است  عبارت صوامع:  بجنگید. پس  ذکر وی  و اقامه خدا  دین  برپاداشتن

،  است»  بیعه»  واحد آن  نصارا ـ که  های از کنیسه  است  ، بیع: عبارت راهبان  های صومعه

.  از معابد مسلمین  است  عبارت و مساجد:  یهودیان  های از کنیسه  است  صلوات: عبارت

  موسي  بود، قطعا در زمان نمي و طرد  دفع  است: اگر این  این  دیگر معني قولي به

  مساجد ویران صمحمد   در زمان ها و ها و بیعه صومعه  عیسي  ها، در زمان کنیسه

مراد  «دهد مي  كند، نصرت  وي  قصد نصرت  را كه  و قطعا خدا كسي»شد  مي  ساخته

  زيرا خداوند سخت»  است  وی  و اولیای  دین  دادن  : نصرتخدا  دادن  از نصرت

ا از قطع  پس  است  و غالب «عزيز» و  تواناست  ستانشدو  دادن  و بر یاری « است  قوي

را با مسلط   اش وعده  این  عزوجل  خدای که   ذکر است  گیرد. شایان مي  انتقام  دشمنانش

  ساخت  محقق  عجم  و کسراها و قیصرهای  عرب و انصار بر سردمداران   مهاجران  کردن

 نهاد.  ارث  به  اسالم  امت  ا برایر  و دیار آنان  و سرزمین

را   اجازه  این  ذمه  اهل  ولي  است  ذمه  معابد اهل  کردن  از ویران  نهي  متضمن  آیه  این

و   عرض از نظر  خود را چه  نمایند، یا معابد قدیمي  احداث  معابد جدیدی  ندارند که

  توسعه  آن  دادند، برداشتن  را توسعه  دهند و اگر معابدشان  توسعه  از نظر ارتفاع  چه

آنها نماز  و در  کرده  مساجد تبدیل  نباید معابد آنها را به  اما مسلمانان  است  واجب

 بگزارند.

 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 کگ   گ  گ  گ   ڳ  
،  دهيم تمكين   را در زمين  اگر آنان  كه»را  « كساني»دهد  مي  نصرت  تعالي  حق ! آری

 كنند و از منكر نهي امر مي  معروف  به دهند و را مي  دارند و زكات ماز را برپا مين

.  آنهاست  و شوکت  دولت  و نشانه  رباني  امت  و خصوصیات  اوصاف  این  که «نمايند مي
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  را در زمین  ایشان  که  از منكر را بر کساني  و نهي  معروف  امر به  تعالي  ، حق آیه  با این

  همه  و عاقبت»  است  گردانیده  ، واجب بخشیده  کار توانایي  این  به  و بر قیام  داده  نتمكی

  به  گردد، نه برمي  و تدبیر وی  حكم  امور به  همه  و سرانجام « خداست  كارها از آن

  درمورد پیروز ساختن  تعالي  حق  وعده  بر تحقق  است  نیز تأکیدی  جمله  . این دیگران

 . انشدوست

ما   درباره  آیه  این»فرمود:   که  است  شده  روایت  نزول  سبب  در بیان  عثمان  از حضرت

 ».شد  نازل صخدا   رسول  اصحاب

  این  باید به ـ را دارد،  از یهود و غیر آنان  ـ اعم  بر دشمنان  پیروزی  آرزوی  که  کسي  پس

  شده  آراسته  آن  به  اول  و مجاهدان  انمهاجر  که  گردد، چهار وصفي  متصف  چهار وصف

 دنیا را در اختیار گرفتند.  کلید فتح  آن  وسیله  و به

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ڻ ڻ ڱڱں   ں  ڻ ڳڳڳڱڱ
تكذيب   نوح  قوم  از آنان  قطعا پيش» !صمحمد   ای« كنند  و اگر تو را تكذيب»

 قوم و»را   صالح «دثمو  و قوم»را  هود« عاد  و قوم»را   نوح «بودند  كرده 

  وتعزیتي  و دلجویي  تسلیت  آیه  را. این لوط« لوط  و قوم»را   ابراهیم « ابراهيم 

  کنندگان تكذیب  کردن  هالك  به  الهي  وعده  متضمن  که  است صخدا   رسول  برای

  حضرت  آن  را علیه  دشمني  پرچم  که  باشد، همانان مي  قریش  و سران  از اشراف  ایشان

  که  گونه همان کرد،  را واژگون  هایشان پرچم  عزوجل  برافراشتند و خدای ص

 رسانید.  هالکت  را به  شده ذکر  انبیای  دیگر از امتهای  کنندگان تكذیب

 

 ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
از  «شد  تكذيب  و نيز موسي»را   شعیب « مدين  اهل»کردند   تكذیب  همچنین «و»

تأخیر   به  آنان را از  یعني: عذاب « دادم  را مهلت  كافران  پس»  و کسانش  فرعون  سوی

بنگر، »  مهلت  آن  شدن  ، بعد از سپری عذاب  به « آنها را فروگرفتم  سپس»  افگندم
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  نعمتهایي  ساختن  دگرگون و  بر آنان  انكار من  یعني: بنگر که «بود؟  چگونه  من  عقوبت

 بود؟.  چگونه  من  ازسوی  رساندنشان  هالکت  قرار داشتند و نهایتا به  در آن  که

 

ۋ     ۅ  ۅ       ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ

 ۉ  ۉ  
شهرها   آن  و اينك  كرديم  ستمكار بودند ـ هالكشان  بسيار شهرها را ـ كه  و چه»

 سقفهای  آنها تا بدانجا که  کنانسا  رفتن  از بین  سبب به « است  خود فروافتاده  برسقفهاي

و   یعني: متروك « معطل  هاي بسيار چاه  و چه»اند  شده  ویران  کلي  و به  آنها فرو ریخته 

  است: آن  این  معني  قولي اند. به شده  هالك  همه  ، که پیراموني  و ساکنان  از صاحبان  خالي

بلند و   بسيارقصرهاي  و چه»اند  مانده  استفاده بي  کشیدن  و رسن  ها از دلوانداختن چاه

و   ده اندودش مشید، گچ قولي: مراد از . به است  کشیده  فلک به مشید: بلند و سر « افراشته

خود،   از ساکنان  که  ای وآراسته  کشیده  فلک سربه  بسیار قصرهای  . یعني: چه است  آراسته

  است: اهالي  این  معني  حاصل اند. هماند  و خالي  خود متروك  و آالت  یا از اسباب

  این  سبب  اند، به کرده  پیشه و ستم  تكذیب  را که  از شهرها و صحراهایي  بسیاری

بر حذر   سرنوشتي  ستمگر از چنان  انگاران  باید دروغ  پس  نابود کردیم  و ستم  تكذیب

 خود آیند.  باشند و به

 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ             ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      

 ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   
انگیزد  برمي  زمین  سفر در نواحي  را به  تعبیر، مردم  این «اند نكرده  گردش  آيا در زمين»

تا »بگیرند   عبرت ستمگر را ببینند و درس  امتهای  آن  های گاه تا کشتارگاهها و هالکت

  عبرت  های پدیده  این مشاهده  سبب یعني: تا به» کنند  فهم  با آن  باشند که  هداشت  هایي دل

باید،   را که  بیندیشند و آنچه بتوانند با آنها  شود که  و آماده  شفاف  چنان  آموز، دلهایشان

  که  الهي  بشنوند؛ از کالم باید  را که  آنچه «بشنوند  با آن  كه  يا گوشهايي»دریابند 
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در   كه  دلهايي  شوند ولي نمي ها كور چشم  در حقيقت»خوانند؟  مي  برآنان  یایشانانب

  که  خللي  بلكه  نیست  خللي  آنان  ظاهری  یعني: در حواس «شوند كور مي  هاست سينه

  را درك  حق  مسائل  دلهایشان ، خلل  این  سبب  به  پس  است  در عقلها و دلهایشان  هست

 آید. نمي خود  انگیز به  عبرت  اماکن  شاهدهکند و از م نمي

و ) : ژ...ڭ  ڭ ڭڭ   ۇژ   آیه  گوید: چون مي  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

» 51اسراء /»بود(  تر خواهد کور و گمراه  هم  در آخرت  دنیا کور باشد پس  در این  هرکه

  هم  ، آیا در آخرت در دنیا کورم  که  من  پس !هللا  گفت: یا رسول  مكتوم ام  شد، ابن  نازل

  در حقیقت) :﴾ ...ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ      ﴿شد:   نازل  هنگام  بود؟ در این  کور خواهم

 شوند(. هایند کور مي در سینه  که  دلهایي  شوند ولي ها کور نمي چشم

 

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

 ٺ  
و   دورانگاری ، ریشخند، تكذیب  از روی «كنند مي  عذاب  تقاضاي  شتاب  و از تو به»

  از سوی  عذاب  زود طلبیدن  بودند پس  عذاب  ا منكر آمدنشدید  استبعاد زیرا مشرکان

در  «را  اش هرگز خداوند وعده  كه با آن»  استهزا و تمسخر است  شیوه  ، به آنان

  خالف»  دوستانش  داشتن  راميو گ  از دشمنان  گرفتن  انتقام ، عذاب  فرودآوردن

روز   يك  در حقيقت و»  است  البد آمدني  پس  است  جسته  او پیشي  و وعده «كند نمي

نزد   اندك  یعني:مدت «شمريد مي  از آنچه  است  مانند هزار سال  نزد پروردگارت

  حكم  هب  نسبت  سال روز و هزار  یک  پس  است  طوالني  همانند مدت  تعالي  حق  قدرت

اگر بخواهد، کار هزار  دهد اما مي  مهلت  آنان  به  که  روست  و از همین  است  او یكسان

عجز و   سبب به  از آنان  عذاب  افگندن تأخیر  کند لذا به مي  روز تمام  را در یک  سال

  قولي ه. ب داناتر است  آن خود به  تعالي  حق  که  است  بنا بر مصالحي  بلكه  نیست  ناتواني

  از سالهای  ، همانند هزار سال آخرت و سختي  و هراس  روز از بیم  است: یک  این  معني

 باشند. و سختي  و هراس  پر از ترس  که  دنیاست
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و   هستي  در عصر ما از دنیای  مردم»گوید:  مي»  االساس»در تفسیر  :سعید حوی  شیخ

گویند  مي  علوم  در اثر تطور و پیشرفت  هامروز  که دارند چنان  وسیعي  تصورات  عمر آن

  بشر هم  و ذهني  علمي  فضای  . پس است  مقدار سال  این  سیاره  ـ مثال ـ عمر فالن  که

 ». است  کریم  نیز از اعجاز قرآن  و این  بسیار آشناست  آیه  با این  اکنون

  و بنیادبرانداز از امت  استیصال  عذاب  تأخیر انداختن  به  سبب»گوید:  ؛ مي بصری  حسن

 دو امر است:  مشروط به  عذابي  چنین  که  است  این  اسالم

  بدان  هر کس  که  است  داشته  از کفر را نزد خود معین  حدی  سبحان  ـ خدای1

 کند. نمي  حد نرسد، عذابش  آن  به  کند و هر کس مي  حدبرسد، او را عذاب

هم از آنان  تن یک  بداند حتي  که کند مگر این مين  را عذاب  قومي  سبحان  ـ خدای  

دهد تا  مي را فرمان  انبیائش  تعالي  شد، حق  دو شرط محقق  این  آورد. و چون نمي  ایمان

برانداز و   بنیان  وعذاب  کرده  آنها را اجابت  دعای  گاه کنند آن  نفرین  هایشان امت  در حق

 فرستد. مي  سراغشان را به  ای کننده  کن ریشه

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
را   آن  ستمكار بود، سپس  آن  اهل  كه درحالي  دادم  مهلتش  كه  بسا شهري و چه»

آنها نیز   که  شهرهایي  بسیار مردم یعني: چه « است  من  سوي به  و بازگشت  فروگرفتم

  مهلت  از مدتي  پس  ودند اما من، ستمكار ب ص  خاتم  رسالت  شما کفار زمان مانند

ندارید و در   گریزی  من  از عذاب  بدانید که  پس  کردم  ، عذابشان آنان  به  دادن

 . است  من  حكم  سوی به  همگي  بازگشت نهایت

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 چ  ڇ   
 « هستم ارآشك  اي شما فقط هشداردهنده  يبرا  من  كه  نيست  جز اين ! مردم  بگو اي»

  ايمان  كه آنان  پس»  و بس  است  الهي  پیامها و هشدارهای  فقط ابالغ  من  و مأموریت
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 «و»  شان گذشته  گناهان « آمرزش  است  آنان  اند، براي كرده  شايسته  و كارهاي  آورده

 . است  برین  همانا بهشت  که « نيك  روزي»  است  آنان  برای

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  
 ما  و انكار آیات  و تخطئه  یعني: در تكذیب «كردند  ما سعي  در آيات  كه  و آنان»

 « عاجزكنان»ساختند،   کند و سست صما   پیامبر اکرم  را از پیروی  کوشیدند و مردم

  عذابشان گریزند و ما ما مي کنند و از نزد ما را عاجز مي  که  پندار و گمان  این  یعني: به

 «.دوزخند  اهل»  شک بي « آنان»  کنیم نمي

 

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  
با   که  است  کسي  قولي: رسول به « را نفرستاديم  نبيي  و هيچ  رسول  از تو هيچ  و پيش»

 و رویاروی  شفاهي  وگوی طور آشكار و گفت او به  سوی به  جبرئیل  رسالا

  وحي  فرستادن  که  است  اما نبي: کسي  است شده  فرستاده  خلق  سوی با او، به  جبرئیل 

  دیگر: رسول قولي . به و رؤیایش  خواب  ، یا در هنگام است  الهام  یا از طریق  وی  سوی به

  شریعت  آن  تبلیغ و به  فرستاده  ای ویژه  او را با شریعت  اوند متعالخد  که  است  کسي

  شریعت  را به  تامردم  است  مأمور شده  که  است  کسي  اما نبي  است  کرده  مأمورش

.  است نشده  نازل  مخصوصي  کتاب  کند و بر وی  ، دعوت بوده  از وی  قبل  که  پیامبری

خدا   از رسول  چون»کند:  مي اخیر داللت  بر قول  ذیل  فشری  حدیث  که  است  گفتني

  اند اما چون وچهار هزار تن صدوبیست را پرسیدند، فرمودند: ایشان ‡شمار انبیا ص

 ».اند بسیار  اند، جمعي تن  صدوسیزده  ایشان دادند:  پرسیدند، پاسخ  از شمار رسوالن

آرزويي   چون  كه جز اين»؛  رستادیمرا نف  یا رسولي  نبي  از تو هیچ  ما پیش ! آری

و   در سخن  أمنیته: یعني «افگند مي  وي  در أمنيه  چيزي  آورد، شيطان خاطر مي به 

  یعني: القای «كند محو مي  است  القا كرده  انرا شيط  خدا آنچه  گاه آن»  وی تالوت

  سپس»برد  مي  و از بین  هو ناپایدار ساخت  را زایل  آن  اثر گردانیده و بي  باطل را  شیطان
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  مخلص  پیروان  یعني: آنها را در دلهای «كند و استوار مي  خود را محكم  آيات خدا

  که  آنچه  به  داناست « است  حكيم  و خدا داناي»گرداند  مي  خود، پابرجا و ثابت دین

 . خویش  و افعال  اقوال  در همه  است  از امور، باحكمت  غیر آن  کند و به القا مي  شیطان

 قوم  رویگرداني  اند: چون کرده  نقل  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  از مفسران  گروهي

  آرزو کردند که  چنین  بسیار دشوار آمد، در دل  بر ایشان  از دعوت صخدا   رسول 

  بس زبرماند و متنفر سازد ـ ا  را از ایشان  قومشان  نشود که  نازل  چیزی  بر ایشان  کاش

خود  قوم  از باشگاههای  در یكي  روزی  بودند ـ پس  خود مشتاق  قوم  بر ایمان  که

  به  شروع بود،  شده  نازل  بر ایشان ژٱ  ٻ      ٻژ سوره:   که بودند و درحالي  نشسته

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ آیه:   به  کردند و چون  بر حاضران  سوره  این  تالوت

شد که:   جاری  چنین  بر زبانشان  شیطان  ینجا در اثر القایرسیدند، در ا ژڭ  ڭ  

آنها امید   شفاعت  گمان بي برتر،  غرانیق  شفاعتها لترتجي: این  ، و ان العلي  الغرانیق  تلک»

پندار   به  است که  اعتقاد مشرکان مورد  ، یا فرشتگان مراد از غرانیق: بتان». شود مي  برده

  حضرت  را از آن  دو جمله  این  قریش  چون  خدایند. پس  ـ دختران  هللآنها ـ العیاذ با

  در آخر آیات صخدا   رسول  چون  که طوری گشتند به  شنیدند، بسیار شادمان ص

  و مشرك  از مسلمان  بودند، اعم  باشگاه  درآن  که  کساني  کردند، تمام  سجده  نجم  سوره

شدند و هر   متفرق  رخداد، از باشگاه  از این  شادمان  کردند و قریش  سجده  با ایشان  همه

اثنا   یاد کرد. در این  وجه  نیكوترین  ما را به  محمد خدایان رسیدند، گفتند: امروز  جا که

از نزد   من  که  را خواندی  چیزی  آمد و گفت: بر مردم ص  حضرت  نزد آن  جبرئیل

شدند،   و نگران  اندوهگین  سخت صخدا   رسول ! بودم  بر تو نیاورده  عزوجل  خدای

 قرارداد.  را مورد دلجویي  کرد و ایشان  را نازل  آیه  این  عزوجل  خدای بود که  همان

  به  روایت  چیز از این  هیچ  اند ولي کرده  را نقل  روایتي  چنین  از مفسران  جمعي ! آری

از   بسیاری  و جمع  ، قرطبي رازی  کثیر، فخرالدین ابن  که . چنان است  نرسیده  صحت

اند.   دانسته  اساس وبي  را باطل  و آن  تأکید کرده  روایت  این  بودن بر موضوعي  مفسران

است:   گفته  خزیمه . ابن است  نشده  ثابت  نقل  از جهت  داستان  است: این  نیز گفته  بیهقي

  سوره  قرائت  روایت  خویش  حیحص نیز در  . بخاری است  زنادقه  از جعل  داستان  این
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  از داستان  در آن  ولي  کرده  را نقل  وجن  و انس  و مشرکان  مسلمانان  و سجده»  نجم»

  عقال نیز این»گوید:  مي  رازی  فخرالدین  .امام است  نیاورده  میان به  ذکری  هیچ»  غرانیق»

  این  که: اگر ما وقوع  است  نها اینآ  ترین و قوی ؛ دلیل  چندین  ، به مردود است  داستان

شود زیرا  مي  برداشته  عزوجل  خدای  از شریعت  اطمینان و  ، امان ماجرا را جایز بدانیم

وجود ندارد و اگر   تفاوتي  ، عقال هیچ بر آن  و افزودن  از وحي  ساختن  کم  در میان

ـ العیاذ   وقت  ، آن است  شده  ودهافز  بر وحي  شیطان  در اثرالقای  جمله  این  که  بپذیریم

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ژ شود که:  مي  باطل خداوند  فرموده  ـ اینهلل با

از جانب   را که  آنچه پیامبر!  ای):  ژ ڑ ڑ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ

  ای ساندهاو رانر  ، پیام نكني  و اگر چنین  کن  ابالغ  است شده  نازل  سویت  به  پروردگارت 

 ».65/   مائده»دارد(  مي  نگاه  مردم  تو را از آسیبو خداوند 

از  ؛ است  کرده  را روشن  روایت  این  ، بطالن آیه  و در چندین  نیز از چند وجه  قرآن

  سپس ، گرفتیم را مي  راستش  ، دست بست مي  آیه: )و اگر بر ما سخناني  در این  جمله

  نرسد که آیه: )بگو: مرا  در این  همچنین». 11ـ16 الحاقه/»یم( کرد مي  را قطع  شاهرگش

  پیروی  دیگری شود از چیز مي  من  به  که  ، جز از وحیي خود تغییر دهم  را از پیش  آن

گوید،  نمي  سخن نفس  آیه: )و پیامبر از سر هوای  و نیز در این». 17 یونس/»کنم(  نمي

 ».1ـ 1 نجم/»شود(  مي  فرستادهاو   به  که  جز وحیي  نیست  این

 صخدا   رسول  که: چون  است  افگند( این  وی  در امنیه  چیزی  : )شیطان ، معني بنابراین
را بر   آن  نمودند، شیطان » نفس  حدیث»  را مرور کردند، یعني  در خاطر خود سخني

  امر سخن  آن  به  شانای  که آن  افگند، بدون  مشرکان  های را در شنوایي  آورد و آن  زبان

ماجرا   این پیامبر!  باشد. یعني: ای  شده  جاری  بر زبانشان  نفس  حدیث  باشند یا آن  گفته

اندازد یا   و هراس  هول  افگند، نباید تو را به  مردم  را بر شنوایي  سخني  شیطان  که

 . است  افتاده  و نیز اتفاقاز ت  قبل  از انبیای  برخي  برای  امری  کند زیرا چنین  اندوهگین

  در القای  و یهودیت  مسیحیت  به  از منتسبان  برخي  ، کوششهای امروزه  که  گفت  توان مي

بر   قرآن  ازآیات  بعضي  و تأویل  اسالم  حقایق  دروغها و افتراها درباره  و پخش  شبهات

یاد   از آن  آیه  این در  تعالخداوند م  که  است  کار شیطان  همین  ، نیز شبیه نادرست  وجه
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  نیز، از باب  مبارز مسلمان  علمای  دست به  آنان  پایه بي  شبهات  بطالن  . سپس است  کرده

 باشد. مي  سبحان  خدای  از سوی  شیطان  القاآت  اثر ساختن و بي  بطالن

 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 ڭ  ڭ  ۇ  
 ، یا یعني: آزمایشي «بگرداند  اي كند، فتنه القا مي  شيطان  را كه  تا خدا آنچه»

 ، شیطان  القای  یعني: این « است  بيماري  در دلهايشان  كه  كساني  براي»  ای گمراهي

و »  است  و نفاق  شک  بیماری  در دلهایشان  که  کساني  برای  است  یا آزمایشي  گمراهي

  سخت  دلهايشان  كه  آنان  براي»بگرداند   ای یا گمراهي  شرا آزمای  شیطان  القای «نيز

در »  وفاسقان  ، مشرکان یعني: منافقان « ستمگران  و هرآينه»  مشرکان  یعني: برای « است

قرار   بسیار سختي  در دشمني  آن  و اهل  یعني: آنها با حق «دور و درازند  بس  اي ستيزه

 دارند.

 

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

 ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ  
  خدای  و کمال  جالل  اوصاف  به  نسبت«  است  شده  داده  علم  ايشان  به  كه  و تا آنان»

 پروردگار تو  از جانب  وحي  اين  بدانند كه»  وی  و آیات  دین  به  و نسبت  عزوجل

یعني:  «آورند  ايمان  و بدان»  روردگار توستاز نزد پ  شده  نازل  یعني: حقي « است  حق

یعني:  «گردد  او خاشع  براي  و دلهايشان»ورزند   و پایداری  ، ثبات قرآن  به  بر ایمان

و   و خشوع  وحي به  آوردن  ایمان  که  نیست  و منقاد شود زیرا ممكن  یابد و نرم  آرامش

نفوذ و   امر ثمره  این  باشد بلكه  شیطان  ، در اثر نفوذ و القای آن  دلها برای  شدن  نرم

در  « راهبر است اند آورده  ايمان  را كه  خداوند كساني  راستي  و به»  است  قرآن  تمكین

و   کجي  هیچ  که  ومتین  صحیح  راهي  سوی یعني: به « راست  راهي  سوي به»  امور دینشان
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را با   دین  متشابهات  آنان  که  است  لهيا  رهبری  و در اثر همین  نیست  در آن  انحرافي

 کنند. تفسیر مي  صحیح  تأویالت

 

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

 ی   
در   دین  ، یا درباره قرآن  درباره  یعني: آنها همواره «در ترديدند  از آن  همواره  و كافران»

يا »کند   غافلگیرشان  و بناگاه «فرارسد  آنان  براي  قيامت  تا بناگاه»و تردیدند   شک

روز از  . آن است  روز قیامت  عذاب  و آن «بيايد  سراغشان  به  عقيم  روزي  عقوبت

خیر  بي  بسي  و برایشان  نبوده  و راحتي  کفار گشایش  برای  در آن  که  است  عقیم  روی این

  کفار در آن  که  روز بدراست  چون  روز جنگي ، قولي: مراد از آن . به است  و بدفرجام

  رسند و آن مي  قتل به  در آن  زنان  فرزندان  چراکه  است  عقیم  شوند و روز جنگ مي  کشته

اند. اما  نزاده  اصال فرزندی  نازا و سترونند، گویي  گردند که مي  زناني  منزله به  زنان

  ، حق جهت  از این».  است  همان  صحیح»است:   فتهو گ  داده  را ترجیح  اول  کثیر معني ابن

 فرماید: بعد مي  در آیه  تعالي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
  وتمام  تام  و استیالی  قاهرانه  یعني: سلطه « خداست  فقط از آن  روز، پادشاهي  در آن»

  درنتیجه «كند و مي  حكم  آنان  ميان»  است  سبحان  خدای  فقط از آن  در روز قیامت

  عمل  ایمانشان  مقتضای  یعني: به« اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني»

گردند و  مي باغها مستقر  یعني: در آن «خواهند بود  ونعمت پرناز  در باغهاي»اند  کرده

 شوند. ور مي غوطه  نعمت و ناز  در انواع
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ          ٺ  ٺ        
  کفر به  که  یعني: کساني «اند شمرده  ما را دروغ  و آيات  كفر ورزيده  كه  و كساني»

  كننده خوار  عذابي  آنان  براي»اند  کرده  همراه  وی  آیات  را با تكذیب  عزوجل  خدای

 گیرد. مي  شخوی  را در احاطه  بار آنان بسیار خفت  نحوی به  که «خواهد بود

 

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

 ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
  رضای  در طلب  هستند که  مهاجراني  ایشان «اند كرده  خدا هجرت  در راه  كه  و آنان»

و  خدا  در راه  که  کساني  اند و نیز همه کرده  هجرت  مدینه  به  از مكه  تعالي  باری

اند در  « شده  كشته  گاه و آن»اند  گزیده  هجرت  خویش  وکاشانه خانهاز   رضایش  طلب

در  «بخشد نيكو مي  رزقي  آنان  ا خداوند بهقطع»  هجرت  در حال «اند يا مرده»جهاد 

گیرند. مراد  مي  بهره آن   نشدني  قطع  های آشامند و از نازونعمت خورند و مي مي  بهشت

و   شدن از کشته  پس  آن  درنگ بي  ، همانا دریافت ر بهشتد  نیک  روزی  این  از دریافت

  روزی  پروردگارشان  پیشگاه اند و در زنده  زیرا آنان  است  قیامت  از برپایي  قبل

منطيرخضرتأكلاجوافالشهداءفيارواح»است:   آمده  شریف  خورند. در حدیث مي

الجن   های از میوه  قرار دارند که  سبز رنگ  گانيپرند  های شهدا در جوف  : ارواحةثمار

اهللسبيلفيالمقتول»است:   آمده  شریف  درحدیث  همچنین». خورند مي  بهشت

  خدا و وفات  در راه  شده  :  کشتهجرشريكاناألفيهمابغيرقتلاهللسبيلفيوالمتوفي

  خداوند بهترين  گمان و بي»». ریكندش  هردو در پاداش ، قتل  بدون  وی  در راه  یافته

 بخشد. مي  روزی  حساب وبي « است  دهندگان  روزي

 

 چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  
 را  آن  كه  جايگاهي  به»یا شهید را   درگذشته  مهاجران  یعني: آن «را  آنان  البته»

  تراست  پیوسته  یشانها خواسته  سازگارتر و به  سرشتشان  به  جایگاه  و آن «پسندند مي
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  هیچ  نه  شوند که برخوردار مي  هایي از نعمت  در بهشت  که این  عالوه  به «آورد در مي»

  و هرآينه»  است  خطور کرده  بشری  هیچ  بر دل  و نه  شنیده  گوشي  هیچ  ، نه دیده  چشمي

از سر  « است باربرد»  استحقاقشان  و مراتب  کنندگان عمل  درجات  به  است «خدا دانا

 کند. نمي  عذاب  شتاب  را به  گذرد و آنان مي  مقصرانشان  قصور و کوتاهي

 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   گ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

 ڳ  ڳ  
  بیان  به  کرد، اینک  بیان  فوق  را در آیات  هایش از سنت  سنتي خداوند  که بعد از آن

نظير   كس رو ه  است  اين  حكم ! آري»پردازد:  مي  خویش  های از سنت  دیگری  سنت

  اندازه  به را  ظالم  یعني: هر کس «زند  عقوبت  به  ، دست است  رفته  بر او عقوبت  آنچه

قرار   تعدي مورد  سپس»نیفزاید   کند و بر آن  ، مجازات است  رفته  بر وی  که  ظلمي

، باز بر  اول  ستم بود، بعد از آن  کرده  ستم  بر ویدر آغاز   که  ظالمي  یعني: همان «گيرد

مورد تجاوز   را که  یعني: کسي «خواهد داد  قطعا خدا او را نصرت»روا دارد   ستم  وی

خدا   كه چرا»داد  خواهد  یاری  پیشه  ، بر تجاوزگر ستم قرار گرفته  مضاعف  و ستم

وبخشایشگر و بسیار   ر عفوکنندهبسیا  یعني: او بر مؤمنان « بخشايشگر آمرزگار است

 . است  آمرزنده

  نازل صحابه ای( از )سریه  گروهي  درباره  کریمه  است: آیه  آمده  نزول  سبب  در بیان

از   اثنا مسلمانان  رو در رو شدند، در این  از مشرکان  با جمعي  محرم  در ماه  شد که

  بر جنگ  نپذیرفته  مشرکان نجنگند اما  انبا ایش  حرام  در ماه  کردند که  خواهش  مشرکان

  جنگیدند و خدای  با آنان  مسلمانان  گاه تجاوز کردند آن  اصرار ورزیدند و بر مسلمانان

 کرد.  عنایت  نصرت  را بر مشرکان  ایشان  عزوجل
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 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ     ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
بخواهد و از   بر هر آنچه  تواناست «خدا  كه  است  سبب  بدان»  ظلومم  دادن  یاری « اين»

 آورد و روز را در شب را در روز درمي  شب»  که  اوست  توانایي  های نشانه

 در روز و روز  شب  درآوردن « بيناست  خدا شنواي  كه  است  آن  سبب آورد و به درمي 

از   در یكي  زیرا افزودن  است  دیگری  حساب  از آنها به  یكي  افزودن  معنای  به  در شب

  ـ چون  شود و روز کوتاه دراز مي  شب  گاهي  پس  است  از دیگری  کردن کم  آنها مستلزم

بر   که  کسي  ـ پس  تابستان  ـ چون  کوتاه  شود و شب روز دراز مي  ـ و گاهي  زمستان

  دادن  ، پاداش مظلوم  دادن  بر یاری  انگم توانا باشد، بي  بزرگي  های همچو پدیده  آفرینش

  شنوا و به  بندگانش  سخنان به و خداوند  نیز تواناست  عاصي  کردن  و مجازات  مطیع

  ماند لذا مظلومان نمي  او پنهان بر  و سكناتشان  چیز از حرکات  و هیچ  بیناست  احوالشان

 گذارد. یار و یاور نمي را بي

 

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

 ۆ     ۆ   
  دین پس  « است  خدا خود حق  كه  است  سبب  بدان»  مظلوم  دادن  یاری « اين ! آري»

،  است  حق  دشمنانش  علیه  اولیائش  دادن  ، نصرت تاس  حق  وی  ، عبادت است  حق  وی

و   خود ثابت  ذات  و به  جبوا  زیرا وجودش  است  و او خود حق  است  حق  وی  وعده

  و منشأ تمام او مبدأ  که  است  آن  او مقتضي  وجود و یگانگي  و وجوب  است  قائم

بجز او   و آنچه» او باشد  و در بند اراده  چیز، در قلمرو قدرت  و همه  بوده  موجودات

ندارد.   قیقتيح و  ثبوت  هیچ  که « است  باطل»آنهایند   از جمله  بتان  که «پرستند مي

، خدا  پرستان باطل پندار  برخالف  اند که  باطل  روی  از آن  دروغین  معبودان  همچنین

 « واال و بلند مرتبه  خدا هموست  كه  است  آن  سبب به»  نصرت « و اين»باشند  نمي

  نچهو از آ  و منزه  مقدس  و مشابهان  چیز برتر، از همتایان  بر همه  یعني: خداوند متعال

و   و عظمت  بزرگي  صاحب یعني:»  كبير است»  و مبراست  گویند پاك مي  ستمگران

 دهد. مي  را یاری  مظلومان  که  است  وی  ، از علو و عظمت پس  است  جالل
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 ۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ائ  ائ  
  سرسبز و خرم  بر اثر آن  زمين  گاه رد آنفرود آو  آبي  خدا از آسمان  كه  آيا نديدي»

  گمان بي» بود  و پژمرده  خشک  که روید، بعد از آن مي  در آن  که  با گیاهاني «گردد مي

دارد و   احاطه  و بزرگي  هرچیز کوچک  به  وی  و فضل  علم  پس « است  خداوند لطيف

  و بر آنچه  بندگانش امور  دهي امانتدبیر و س  به«  است  آگاه»  است  بین و باریک  او دقیق

 باشد. مي  ایشان  صالح  به  که

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ   
 ، در ، در ملک در آفرینش « اوست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه»

 خداوند  گمان و بي»اند  وی  و روزی  رزق  محتاج  همه  پس  و در تصرف  فرمانروایي

محتاجند   وی  به  همگان  که ندارد، درحالي  احتیاج  چیزی  و به « نياز است بي

 . است  و حمد و سپاس  سزاوار ستایش  یعني: در هرحالي « حميداست»

 

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

  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
 ها، ، رودخانه ، درختان از چهارپایان « است  را در زمين  خدا آنچه  كه  آيا نديدي»

  برای اشیا را  و این «گردانيد  شما رام  براي»  ، هوا، عناصر و غیره ، آب ، خاك معادن

  همچنین یعني: «او روانند  فرمان  در دريا به  ها را كه و كشتي»شما پدید آورد   منافع

  كه را از آن  وآسمان»گردانید   شما رام  آنها در دریا برای  شناوربودن  را درحال ها کشتي

را بر   آسمان  خداوند متعال زیرا «دارد مي  فروافتد، نگاه  بر زمين  خودش  اذن  جز به

  معین  ها و مدارات در جایگاه  آن  و کهكشانهای  حفظ اجرام  مستلزم  که  آفریده  اوصافي

  که  گاه دهند مگر آن  تغییر جهت خود  بیفتند یا از مدارات  که  آن  اشد، بيب مي  آن

  از شهاب  بعضي  به  که افتند چنان فرومي  وی  امر و مشیت  بخواهد، آنها به  خودش

و   رئوف  مردم  به  خداوند نسبت  گمان بي» بیفتند  بر زمین  دهد که مي  ها اجازه سنگ
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ها  پدیده  این  ، از آنجا که است  بسیار مهربان و  بسیار بارأفت  آنان  یعني: به « است  رحيم

 نیفتد.  تا بر زمین  داشته  را نگه  آسمان  آنجا که و از  و مسخر ساخته  رام  آنان  را برای

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 شما را  سپس»د جماد بودی  که بعد از آن «بخشيد  شما را زندگي  كه آن  و اوست»

  درهنگام «كند مي  و باز شما را زنده»  عمرهایتان  رسیدن  پایان  به  در هنگام «ميراند مي

  یعني: انسان « است  ناسپاس  سخت  انسان  گمان بي»  و عقاب  حساب  برای  برانگیختنتان

آشكارند  نعمتها  این  که آن ، با است  بر خویشتن  سبحان  خدای  های منكر نعمت  سخت

  باب  نیز از همین  بعداز مرگ  کردن  بر زنده  عزوجل  خدای  و انكار قدرت  پنهان  نه

  هیأت  به  عدم  او را از کتم  منان  خدای  چگونه  داند که مي  نیک  انسان  که ، با آن است

  مالک  داد تا به  پرورش او را رشد و  ، آفرید و باز با نعمتهایش آراسته  تمام  بشری

 رسانید.  اش وجودی

 

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

 ڑ  ک   
،  گذشته  های از امت  دیني  هر اهل  یعني: برای « ايم قرار داده  منسكي  هر امتي  براي»

  آن غیر  خود به  ویژه  از شریعت  امتي  هیچ  که  ای گونه  ، به نمودیم  وضع  خاصي  شریعت

در   انسان  که  است  جایي  معنای  به  در اصل  عرب  در کالم  نكند. منسک  تخطي  از شرایع

نامیدند »  مناسک»را   ومشاعر حج  اعمال  جهت  همین  کند به وآمد مي تردد و رفت  آن

  ادای  از: محل  است  عبارت  منسک  کنند پس وآمد مي در آنها تردد و رفت  زیرا مردم

دیگر در   . وجه است  قرباني  شده  ذبح  حیوانات از  عبارت  دیگر: منسک قولي . به عتطا

 1کند مي  و قرباني  حج  در آن  که  قرار دادیم  موضعي هر امتي  است: برای  این  تفسیر آن

                                                 
  مخصوص  و مواضع  مناسک  در مورد بقایای»  ألربعةا  رکانألا»خود:   در کتاب  ندوی  لحسنسید ابوا  عالمه 1

  رجوع  آن  توانند به مي  ، محققان است  گفته  سخن  تفصیل  ، به گذشته  مختلف  های امت  و عبادت  زیارت

 .نمایند
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  که  خود است  به  مخصوص  شریعت  دارای  یعني: هر امتي «كنند مي عمل  بدان  آنان  كه»

ها و معابد  و زیارتگاه  و شعایر معین  مناسک  دارای  کند و هر ملتي مي  عمل  آن  به

  امتي  شریعت  . مثال تورات غیر آن  به  نه  است  مشغول  آن  فقط به  که  است  مخصوصي

  شریعت  اند، انجیل برده سر مي به  عیسي  تا بعثت  موسي  بعثت  از زمان  که  است

 شریعت  اند و قرآن برده سر مي به صمحمد  تا بعثت  عیسي  بعثتاز   که  است  امتي

  امر با تو منازعه  در اين  نبايد كه  پس»باشد  برقرار مي  القیامه  تا یوم  که  است  مسلمین 

  موجب ، خود است  به  مخصوص  شریعتي  دارای  هر امت  که  اصل  یعني: خود این «كنند

و   نزاع  ایشان  و مناسک  در دین صخدا   با رسول  گذشته  ایامته  بقایای  که  است  آن

در امر   ایشان  و شریعت صخدا  آنها از رسول  که  است  آن  نكنند و نیز مستلزم  ستیزه

  آخرالزمان  شریعت  قیامت  تا قیام  ایشان  بعثت  از زمان  کنند زیرا اسالم  اطاعت  حق  دین

  مردم  گر، یا تمام ستیزه  گروه  یعني: این « بخوان  خويش پروردگار  سوي و به»باشد  مي

تو   گمان زيرا بي»  فراخوان  وی  به  و ایمان  و یكتاپرستي  عزوجل  خدای  دین  سوی را به

  در آن  و انحرافي  کجي  هیچ  که  و مستقیمي  روشن  راه « قرار داري  راست  بر راهي

 . نیست

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
  مكابره و  جدال  گرفتن  جز در پیش  دیگری  یعني: اگر راه «كردند  و اگر با تو مجادله»

  بگو: خدا به پس»آشكار شد؛   برآنان  حجت  که نپذیرفتند بعد از آن  با تو را در امر دین

  ینا  آنان  و به بسپار  سبحان  خدای  را به  کار آنان  یعني: پس « كنيد داناتر است مي  آنچه

 بگو:  آنان  ، بگو و نیز به تهدید و وعید است  دربرگیرنده  را که  سخن

 

 ں  ں  ڻ      ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
  آن ديگر در با يك»و کفار   شما مسلمانان « در مورد آنچه  شما روز قيامت  خدا ميان»

 از  حق  که  است  هنگام  در آن  پس «كند مي  داوري»  از امر دین «كرديد مي  اختالف

 شود. مي  بازشناخته  باطل
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 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
  خدا آنچه  كه»  ای نموده  و یقین  ای قطعا دانسته !صمحمد   یعني: ای « اي آيا ندانسته»

با هم   ر مورد آنشما د  را که  آنچه  از جمله «داند مي  است  و زمين  را در آسمان

  وزمین  در آسمان  تعالي  حق  های  دانستني  یعني: تمام « اينها همه»ورزید  مي  اختالف 

قطعا »  است  شده  محفوظ نوشته  در لوح  تعالي  یعني: نزد حق « است  ثبت  در كتابي»

و   ر آسماند  که  آنچه  به  تعالي  حق  علمي  ا احاطهیعني: قطع « است  بر خدا آسان  اين

 . است  آسان  ، بر وی است  زمین

او   به  بود پس  آفرید، قلم خداوند  که  چیزی  اولین»است:   آمده  شریف  در حدیث

  قلم  پس شود.  مي  واقع  را که  هر چه  ؟ فرمود: بنویس بنویسم  . گفت: چه فرمود: بنویس

 ». نوشت را  افتاد و همه  نجریا  آید، به پدید مي  تا روز قیامت  که  در هرآنچه

 

 ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ېى   ى  ائ  
 « است  نكرده  نازل  بر آن  خدا حجتي  كنند كه مي  را عبادت  خدا چيزي  جاي و به»

 سبحان  خدای  از جانب  روشن  حجتي  آنها به  در پرستش  پرستند که را مي  بتاني یعني:

 از « نيست  دانشي  هيچ  آن  را بر ثبوت  آنان  كه»پرستند  مي «را  و چيزي»نیستند   متكي 

 کند، یا دانش  داللت  پرستش  آن  بودن بر جایز  از وجوه  وجهي  به  که  ای عقلي  دانش

  جهل  محض  به  آنان  باشند بلكه  کرده  نقل  یا از رسولش را از خدا  آن  که  ای نقلي 

 « نيست  ستمكاران  براي  اي دهنده  ياري  و هيچ»پرستند  را مي  بتان  این  خویش

 کند.  دفع  را از آنان خداوند  عذاب که
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ۈئېئ  ېئ  ېئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ىئ  ىئ     ىئ  یی  ی  ی  جئ      حئ   مئىئ  يئ    جب  حب  خب  مبىب  يب  

 جت     حت   
عقاید  بر  که  است  بینات: آیاتي  آیات «شود  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  و چون»

  خوانده  ما برآنان  روشن  آیات  این  چون ! دارد. آری  روشني  داللت  الهي  و احكام  حق

زیرا در  « دهي مي اند، انكار را تشخيص  كفر ورزيده  كه  كساني  در چهره»شود؛ 

  بیني ، مي هویداست  هایشان چهره بر  رویي و ترش  خشم  ، نشانه نقرآ  آیات  شنیدن  هنگام

از   در اینجا عبارت» منكر»قولي:  شوند. به مي و اخمو  کشند و عبوس مي  درهم  چهره  که

را   شود، آنان  خوانده  ما بر آنان  بینات  آیات  یعني: چون ، است  و گردنكشي  جویي برتری

  توجهي  هیچ  آن  و به  گردانده  روی  از آن  کشند و متكبرانه برمي  گردن  که  بیني مي

 «ور شوند خوانند حمله مي  ما را بر آنان  آيات  كه  كساني  به  است نزديك»کنند  نمي

  ، یا دشنام برند؛ با زدن  حمله  و اصحابشان صخدا   رسول  به  که  نمانده  یعني: چیزی

و  « كنم  بگو: آيا آگاهتان»  قهر است  معنای  سطو: به  آنها. اصل  کردن  ، یا بازداشت دادن

در   اکنون هم  که  چیزی  آیندتر از این ناخوش  یعني: به « بدتر از اين  به»  دهم شما را خبر

 ما را بر شما  آیات  که  بر کسي  شدن و خشمگین  قرار دارید؛ از غیظ و خودخوری  آن

و   ساخته  شما آماده  رایرا ب  قهار آن  خدای  که « است  دوزخ»چیز بدتر   خواند؟ آن مي

 بد  چه  یعني:دوزخ « است  بد سرانجامي  و چه  است  داده  وعده  كافران  را به  خدا آن»

 پیوندید. مي  آن  به  شما سرانجام  که  است  جایگاهي

 

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

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿٿ
آنها   پرستشگران  عقلهای  و سبكي  و خامي  بتان  حقارت  درباره  خداوند متعال  سپس

  گویي «فرادهيد گوش   بدان  شد پس  زده  مثلي ! مردم  اي»فرماید:  زند و مي مي  مثلي

  معبودان  این مثل   قرار دادند پس  شبیهي  برایم  در امر پرستش  فرماید: مشرکان مي



9991 

 ! مشرکان  ای ، از بتان «خوانيد مي جز خدا  را كه  كساني  هرآينه»شنوید: را ب  باطلشان

ذاتا   مگس  که توانا نیستند، با آن  مگسي  بر آفریدن  حتي «آفرينند نمي  هرگز مگسي»

 «كنند  اجتماع  آن  آفريدن  هرچند براي»  است  و جسما نیز کوچک  ارزش حقیر و بي

شوند اما از   جمع  آن  آفریدن  برای  همه  شدگان ستشو پر  یعني: هرچند پرستشگران

توانند  بربايد، نمي  از آنان  چيزي  مگس  و اگر آن»عاجزند   هم  مگس  یک  حتي  آفریدن

  عاجزند و از آن  هم ضعیفي  حیوان  چنین  کردن  از خلق  هرگاه  پس «گيرند  را بازپس  آن

  است  ربوده  از آنان  که  آنچه  گرفتن  در بازپس  ضعیف  حیوان  توانند با آن ، نمي گذشته

  و اندامي  جرم  دارای  مگس به  نسبت  که  از چیزهایي  غیرآن  کنند، یقینا از آفریدن  مقابله

دو  هر  و مطلوب  طالب»ترند  ، عاجزتر و درمانده بیشتر است  بزرگتر و نیرو و توان

کنند، یا  مي  را طلب  مگس  آفرینش  که این  ثاند، از حی طالب  همچون  بتان «ناتوانند

.  است  مگس  هم  طلبند و مطلوب مي  است  ربوده  از آنان  را که  آنچه  گرفتن  بازپس

  آنها، یعني»  طالبان»  باشند که  ناتوانشان  بتان ،» مطلوب»مراد از   که  است  محتمل  همچنان

 عاجزتراند. آنها از آنها  مشرك  پرستشگران

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
 حق  که یعني: او را چنان «، قدر نگذاشتند سزاوار قدر اوست  كه خداوند را چنان»

  بتاني  ، نشناختند؛ از آنجا که اوست  معرفت  حق  که نكردند و چنان  تعظیم  اوست  تعظیم 

  خداست  در حقيقت»ر دادند قرا  ناتوانند، شرکایش  هم  مگسي  کردن  از دفع  حتي  را که

از   ناتوان اند  جماداتي  که  مشرکان  دروغین  خدایان  برخالف « است  غالب  تواناي  كه

 . از هر امر دیگری  و ناتوان  زیان  سود و از دفع  رساندن

 

 چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 و  ، میكائیل ، اسرافیل مانند جبرئیل «گزيند برمي  رسوالني  فرشتگان  خدا از ميان»

،  موسي ، مانند ابراهیم « مردم  از ميان»گزیند  را برمي  نیز رسوالني «و» ‡عزرائیل

او را   را برگزیده  ای ، فرشته فرشتگان  عظیم  خیل  از میان  پس ‡و محمد  عیسي
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  ارواح  قبض  را برای  ، یا فرشته مردم  سوی را به ‡فرستد و باز انبیا انبیا مي  سوی به

فرستد  مي ، آنهاست  مندی بهره  اسباب  که  چیزهایي  آوردن  فراهم  ، یا برای مخلوقاتش

  کسي  چه  داند که مي و  آنان  به « بيناست»را   بندگانش  سخنان « خدا شنواست  گمان بي»

 . است  گزینش  این  شایسته  از آنان

 

 گ        ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ
 خداوند یعني: «داند ، مي است  سرشان  پشت  و آنچه  است  رويشان  پيش  آنچه»

  داند لذا آن مي دهند مي  و بشر ـ انجام  از فرشتگان  ـ اعم  فرستادگانش  را که  آنچه

کنند   مأمورند، پنهان  آن  تبلیغ  به  را که  از پیامهایي  قادر نیستند تا چیزی  فرستادگان

است:   کنند. یا مراد این  تبلیغ اند، مأمور نشده  آن  ابالغ  به  را که  توانند آنچه نمي  که نانچ

تأخیر   به  را که  اند و آنچه فرستاده  خیر و شر پیش  از اعمال  مردم  را که  آنچه خداوند

  بر همه لذا او «شود مي  خدا بازگردانيده  سوي  كارها به  و همه»داند  اند، مي افگنده

 . چیز محیط و مسلط است

 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  

 ں  ڻ  ڻ   
 خدای  را که  یعني: نمازی «كنيد  و سجده  ايد، ركوع آورده  ايمان  كه  كساني  اي»

 که  است  آمده  شریف  برپا دارید. در حدیث  گردانیده  شما مشروع  را برای  آن  عزوجل 

  هرکس  پس  است  شده  داده  فضیلت  دو سجده  به  حج  سوره»دند: فرمو صخدا   رسول 

  ، آیه آیه  این  ها برآنند که و مالكي  احناف  ولي». کند، آنها را نخواند نمي  در آنها سجده

نماز   سجده  از آن مراد  که  است  بر آن  دلیل  رکوع  به  سجده  زیرا پیوستگي  نیست  سجده

  اند که: این نیز گفته  باب در این  وارده  حدیث  . آنها در باره تالوت  سجده  باشد نه مي

کند  را رد مي  ، آن است  شده نقل  کعب بن از ابي  که  و روایتي  است  ضعیف  حدیث

بود، برشمرد و   شنیده صخدا   ازرسول  را که  تالوتي  های سجده  کعب بن زیرا ابي

را   و پروردگارتان»را.   بیشتر از آن  کرد نه را ذکر  وتتال  سجده  فقط یک  حج  در سوره
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  جای ، به است  شما را بدانها امر کرده خداوند را که  عباداتي  انواع  یعني: تمام «بپرستيد

  آن  اهم  دهید؛ که  انجام  خیر است  را که  یعني: هرآنچه «دهيد  و كار خير انجام»آورید 

  ، در پیش مردم  به  رساندن  نفع  که باشد چنان مي  نوافل  دادن  انجام  و سپس  فرایض  ادای

  خیرهاست  نیز از بهترین  رحم  صله  و رعایت  با دیگران  نیک  اخالق رفتار و  گرفتن

  دادن  انجام  وسیله  ؛ به در روز قیامت  الهي  ورضای  رحمت  به «رستگار شويد  باشد كه»

 اوامر.  این

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

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

    ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   ۈئ

و   توان  بردن کار از: به  است  عبارت خدا  جهاد در راه «خدا جهاد كنيد  و در راه»

طور  و به  از بالد مسلمین  کردنشان  با کفار و دفع  دن، جنگی دشمن  علیه  نیرو در مبارزه

  کرده نهي  امر یا از آن  را بدان  مؤمنان  خداوند متعال  که  هر چیزی  جا آوردن به  کلي

و جهاد   شیطان آشكار مانند کفار، جهاد با  است: جهاد با دشمن  نوع  . جهاد بر سه است

  یعني: خالصانه « اوست جهاد  حق  كه چنان»ید؛ جهاد کن خدا  در راه ! . آری با نفس

پیكار برخیزید و در   به  و جانتان  ، زبان او با مال  جهاد کنید و در راه خدا  برای

  اوست»جهاد   حق  همان  است  این  نترسید که  مالمتگری  هیچ  از مالمت  امر وی  اجرای

بر شما   حرجي  هيچ  و در دين»خود   دین  برای «برگزيد» ! مسلمانان  ای «شما را  كه

را   و آساني  سهل  برشما قرار نداد و شریعت  ای و سختي  دشواری  یعني: هیچ «قرار نداد

  زنان  شما در امر نكاح  گردانید... مثال برای مشروع  زندگیتان  برنامه  عنوان  بهشما   برای

شما   داد، برای  رخصت  یمین  ملک  بهرا   بیشتری  زنان  و حتي  ، چهار زن دو، سه  گرفتن

  بیمار یا در حال  را بخورید و اگر کسي  و روزه  کوتاه در سفر نماز را  داد که  رخصت

  قادر به  دیگری  برگزار کند اگر بر وجه  اشاره  تواند نماز را به مي ، با کفار است  جنگیدن

و دشوار، بر   سنگین  تكالیف  به شما  نكردن  با مكلف خداوند ! .آری نیست  آن  ادای

  که  در آنچه  دادن  و استغفار و کفاره  در توبه  و با گشودن  نگرفت  و تنگ  شما سخت
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  شرع  های و نیز با غیر اینها از رخصت  گردانیده  را در آنها مشروع  و ارش  ودیت  کفاره

  که چنان قرار داد.  از گناه  وجيخر  شما راه  ، برای است  آمده  تفصیل  به  فقه  در کتب  که

  دین  به  : منةالسمحةبالحنفيبعثت»اند:  فرموده  شریف  در حدیث ص  اکرم  رسول

 ». ام شده  برانگیخته  آسان  گرای حق

  وسعت و  مانند فراخي  را به  . یعني: دینتان است  بوده  نیز چنین « ابراهيم  پدرتان  آيين»

است:   گفته  در تفسیر آن  . اما زجاج گردانیدیم  ، بر شما وسیع یمابراه  پدرتان  آیین

  نامیده  مسلمین پدر  روی  از آن  ابراهیم». کنید  پیروی  ابراهیم  پدرتان  از آیین»

  ابدی  حیات  سبب  که  این  از حیث  و ایشان  است ص  او جد محمد مصطفي  شد که

  تغلیب  از باب باشند. یا ابراهیم مي  امتشان  ایبر  هستند، مانند پدری  خویش  امت

 «او»اند.  وی  از نسل  اعراب  اکثریت  که  جهت  شد بدان  نامیده  مسلمانان  پدر همگي

  قولي . به پیشین  درکتابهای « گذاشت  نام  مسلمان  از اين  شما را پيش» یعني: خداوند

  دعای  نامید؛ با این  مسلمان از این  یششما را پ  بود که  است: ابراهیم  مراد این

تو   برای  که  قرار ده  امتي ما نیز  و از نسل):  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژخویش: 

  نامیده  نیز، شما مسلمان  قرآن یعني: در« نيز  و در اين»». 118/   بقره»مسلمان باشند( 

  گواه  و شما بر مردم»  قرآن  ورساندن  با تبلیغ «باشد  پيامبر بر شما گواه  تا اين»اید  شده

است: تا   اند. یا مراد این رسانده  آنان  را به  الهي  پیامهای  پیامبرانشان  که  بر این «باشيد

باشید   اید، گواه آنها رسانده  را به خداوند  شریعت  که  بر امتهایي  شما در روز قیامت

،  یادآوری  به  دو فریضه  این  تخصیص «بدهيد را  نماز را برپا داريد و زكات  پس»

  خویش  یعني: او را پناه «زنيد  خدا چنگ  و به»  آنهاست بسیار  و فضیلت  خاطر شرف به

امور خود التجا کنید   او در تمام  دارید و به  و هراس  بیم  ازآن  که  قرار دهید از هر چه

  و چه  نيكومواليي  هچ»  امور شماست  یعني: او مددکار و متولي « شماست  او موالي»

  دادنتان  امور شما و نصرت  و کارسازی  یعني: او در والیت « است  اي دهنده  نيكوياري

مانند  بي خود،  و جمال  جالل  صفات  در تمام  که ندارد چنان  همانندی  ، هیچ دشمنانتان بر

 . همتاست و بي
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 ﴾مومنون   سوره ﴿
 . است  ( آیه118)  و دارای  است  كيم

 

ٱ  ﴿تعالي:   حق  فرموده  شد زیرا با این  نامیده»  مؤمنون»  مبارکه  سوره  این تسميه:  وجه  

و   مؤمنان  گانه هفت  اوصاف  بیان  نیز به  بعد از آن  و آیات  است  آغاز شده  ﴾ٻ  ٻ

ـ   است  برین  فردوس  بردن  ارث  از به  عبارت  ـ که  در آخرت  ایشان  عظیم  پاداش

 پردازد. يم

اند  کرده  روایت  الخطاب از عمربن  و حاکم  ، نسائي احمد، ترمذی سوره:  اين  فضيلت

مانند   ای زمزمه  ایشان  چهره  نزدیک صخدا   بر رسول  وحي  نزول  فرمود: هنگام  که

  بود و ما ساعتي  نزول  درحال  بر ایشان  وحي  شد. روزی مي  شنیده  زنبور عسل  صدای

  ، دستان کرده  قبله  به  روی  ایشان  شد سپس  تمام  بر ایشان  وحي  تا نزول  کردیم  درنگ

كرمناوالتهنا،أزدناوالتنقصنا،واللهم» دعا کردند:  برداشتند و چنین  آسمان  خود را به

از ما  و  بر ما بیفزای : بارالها!عناوأرضناوارضتؤثرعلينا،عطناوالتحرمنا،وآثرناوالأو

  ، ما را برگزین نگردان  و ما را محروم  ما بده  ، به نكن  بدار وخوارمان  مان ، گرامي نكن  کم

فرمودند:   سپس».  کن  و ما را راضي  باش  و از ما راضي  مده  ترجیح را بر ما  و دیگران

  بهشت  دارد، به آنها را برپا  هر کس  شد که  نازل  آیه  ده  بر من  اکنون  همین  تحقیق  به»

 ».نمودند  را تمام  آیه  تا ده    ﴾...ٱ  ٻ  ٻ﴿کردند:   قرائت  گاه شود آن مي  داخل

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
  گردآورنده  که  مؤمناني  بلكه  آنان  همه  نه  ولي «رستگار شدند  مؤمنان  كه  راستي به»

 زیراند:  صفات
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 ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
 نرمدلي و  ، خودشكني قلب  ، ترس خشوع: فروتني «خاشعند  ندر نمازشا  كه  كساني»

  خارج  اشیای  به  نكردن  ، التفات از: آرامش  است  در نماز، عبارت  قولي: خشوع . به است 

خدا   است: رسول  آمده  شریف  خود. در حدیث  با اعضا و لباس  نكردن  از نماز و بازی

  لو خشع»فرمودند:  کرد، مي  خود بازی  ریش انماز ب  درحال  را دیدند که  مردی ص

او   بود، قطعا اندامهای  وفروتن  خاشع (آقا)  این  جوارحه: اگر قلب  هذا، لخشعت  قلب

پیدا   خشوع  کسي  نماز فقط برای در  پس». کرد خود را حفظ مي  و سكون  نیز آرامش

  حاضر باشد و در این  نیایش  هخلوتگا به  اندروني  های از همهمه  فارغ  دلش  شود که مي

در   که افزا خواهدبود. چنان و روح  بخش بسیار راحت  نماز برایش  که  است  هنگام

در   من  روان  آرامش»... فرمودند:  صخدا  رسول  که  است  آمده  دیگری  شریف  حدیث

 ». است  شده  نماز قرار داده

  رسول فرمود:  که  است  کرده  روایت  هریرهاز ابو  آیه  این  نزول  سبب  در بیان  حاکم

  این  چون  کردند پس مي  معطوف  آسمان  سوی را به  نماز، نگاهشان  در هنگام صخدا 

 را فروانداختند.  شد، سرشان  نازل  آیه

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
پرهیز  از:  است  از لغو، عبارت  مؤمنان  گرداني روی «گردانند از لغو روي  كه  و آنان»

و هر   معصیت ، ، یاوه ، لهو، بیهودگي . لغو: هر باطل آن  به  توجه  و عدم  از آن  کردنشان

 شود. مي  معاصي  و همه  شرك  قولي: لغو، شامل . به است  گفتار و کردار ناپسندی

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
 در اینجا، صدقات  . مراد از زکات طور مداوم  به «پردازند را مي  زكات  كه  و آنان»

گوید:  مي کثیر گردد. ابن  مسلمانان  به  رساني نفع  سبب  که  است  و هر عملي  و نفل  فرض 

».  است  اموال  زکات ، مراد از آن  اما اکثر علما برآنند که  است  مكي  کریمه  آیه  که با آن»

ظاهرا از   شد ولي  فرض  در مدینه  هجری  دوم  در سال  ، زکات صحیح  بنا بر روایات
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بود اما مقادیر و   شده  فرض  در مكه  زکات  اصل  آید که بر مي  کثیر چنین ابن  روایت

 شد.  فرض  در مدینه  آن  های نصاب

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
  اطالق هر دو  مرد و زن  جنسي  فرج: بر آلت «دارند مي  خود را نگاه  فروج  كه  و آنان»

خود را از   های شرمگاه ، و عفت  پاکدامني  به  شدن  با آراسته  که  شود. یعني: مؤمناني مي

 شدند. دارند نیز رستگار مي  ، نگاه نیست  حالل  برایشان  که  هرآنچه

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
  حرام خود در  جنسي  شهوت  بردن کار در به  یعني: انسان « خويش  مگر بر همسران»

جز در مورد  خود را  جنسي  شهوت  مأمورند که  لذا مؤمنان  و پیگرد است  مورد نكوهش

يا بر »دارند   نگه ـ  نیست  سرزنشي  با آنها هیچ  شان راني در شهوت  ـ که  همسرانشان

  از کنیزاني  خویش  شرمگاه  نگهداشت  یعني: مأمور به « است  يمينشان  ملك  كه  آنچه

  بر آنان  صورت  اين در  پس»اند  شده  آنان  دست  ، ملک خالص  ملک  به  نیستند که

  لذا برای  و کنیزانشان  از همسران  خویش  شرمگاه  داشت نگه  در عدم « نيست  نكوهشي

  مانعي  باره  در این  که ، مادامي است  نیز حالل  از کنیزانشان  جنسي  گیری بهره  مؤمنان

ـ مثال ـ خواهر   کنیزك  آن  که این  از قبیل باشد؛ وجود نداشته  فرارویشان  شرعي

بپردازند،   حرام  راني شهوت  درآیند وبه  محدوده  باشد. اما اگر در غیر این  شان رضاعي

 فرماید: مي  که گیرند چنان قرار مي  و مجازات  مورد نكوهش

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
از   آنان» را  خویش  و کنیزان  سرانهم  یعني: سوای «كند  طلب  اين  سواي  هركه  پس»

لذا   نیست  حالل  برایشان  که  آنچه  سوی یعني: تجاوزکارند به «حد درگذرندگانند

 کارند. ستمگر و گنه

 اند. کرده  )جلق( استدالل  استمنا با دست  ، بر تحریم آیه  این  جمهور فقها با استناد به
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 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 «را و عهد خود»شوند؛   قرار داده  امین  بر آن  چون «خود را  هاي امانت  كه  و آنان»

  ایمن  آن بر  انسان  که  است  امانت: چیزی «كنند مي  رعايت»ببندند؛   عهد و پیماني  چون

و   حجت  هیچ خداوند  بودن  شود و جز گواه  گردانیده  امین  آن و بر  شده  ساخته

  شود، مؤتمن مي  گذاشته  ای ودیعه  نزد وی  که  کسي  نباشد پس  بر آن  دیگری  اثبات

ندارید،   بر آن  وحجتي  مدرك  دهید که مي  وامي  وی  به  که  ، کسي دار( است )امانت

  امور جامعه  اند، اولیای مؤتمن  تكفلشان  تحت  کودکان  درباره  ، پدر و ولي است  مؤتمن

  خویش  و طهارت  در نماز و روزه  و مؤمن اند مؤتمن  خویش  رعایای  در حق  اسالمي

  بندگانش  یا به  سبحان  خدای  به  آن در مورد  که  است  . اما عهد: چیزی است  مؤتمن

 . داری نگه  شود. رعایت: یعني مي  تعهد داده

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 در  ر مداومطو  آنها به  با برپاداشتن «كنند مي  محافظت  بر نمازهايشان  كه  و آنان»

و   وتمام  تام  آنها بر وجه  و قرائت  و سجده  رکوع  جا آوردن آنها و به  مخصوص  اوقات

 آنها.  اذکار مشروعه  خواندن

 صخدا  فرمود: از رسول  که  است  آمده مسعود ابن  روایت  به  شریف  در حدیث
نماز در » ؟ فرمودند: تمحبوبتر اس خداوندنزد   عمل  کدام !هللا کردم: یا رسول  سؤال

  کدام  گفتم: بعد از آن ». با والدین  نیكي»؟ فرمودند:  عمل  کدام  گفتم: سپس».  آن  وقت

را   صفات  ذکر این  خداوند متعال  جهت  از این». خدا  جهاد در راه»؟ فرمودند:  عمل

  رسول  که  است  دهآم  شریف  درحدیث  برد. همچنین  پایان  به  با نماز آغاز و با نماز هم

  توانید در تحت را نمي  پایداری  ثواب ورزید و هرگز  پایداری»فرمودند:  صخدا 

  و بر نماز مواظبت  شما نماز است  اعمال  بهترین  حصر و شمار درآورید و بدانید که

 ». مؤمني  کند جز شخص نمي
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 ژ  ژ  ڑ  ڑ  
و   شایستگان یعني: « ايشانند وارثان»  فوق  اوصاف  یعني: گردآورندگان « گروه  اين»

 ؟: چیزی  بر چه بر باشند، میراث میراث  که این  به  حقان ذی

 

 ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
  بلندترین  شوند. فردوس مي  آن  یعني: مستحق «برند مي  ارث را به  فردوس  كه  آنان»

کفار   منازل  ایشان است:  این  معني  قولي قرار دارد. به  آن  در میانه  که  است  بهشت  مكان

  برای  سبحان  آید ـ خدای برمي  از احادیث  که برند زیرا ـ چنان مي  میراث  به  را در بهشت

 «اند  در آنجا جاودانه  آنان»  است  آفریده  در دوزخ  و منزلي  در بهشت  منزلي  هر انساني

 میرند. مي  در آن  نه و شوند مي  اخراج  از آن  ماندگار، نه  و همیشه

 که  است  آمده صخدا   از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

تفجرومنهةوسطالجنأوةالجنعليأنهفإالفردوسفاسألوهةالجناهللاذاسألتم»فرمودند:  

  دید، فردوسکر مي  را درخواست  از خدا بهشت  : چونالرحمنعرشوفوقهةنهارالجنأ

  انهار بهشت  ، همه است  آن  و میانه  بهشت  جای  بلندترین  را از او بخواهید زیرا فردوس

 ».قراردارد  بر فراز آن  رحمان  شود و عرش مي  جاری  از فردوس

  المؤمنین ام  ذکر شد. از عائشه  آیه  در ده  که  و مفلح  وارسته  مؤمنان  بود اوصاف  این

  رسول  اخالق» بود؟ فرمود:  چگونه صخدا   رسول  ها پرسیدند: اخالقعن هللا رضي

ڌ  ڌ  ڎ  ﴿  به تا رسید ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿کرد:   تالوت  گاه آن» بود  قرآن صخدا 

 بود.  چنین این صخدا   رسول  فرمود: اخالق  ، سپس﴾ڎ   ڈ

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
  آدم  که  است  گلي  همان  آن  اصل « فريديمآ  از گل  اي را از سالله  انسان  و هرآينه»

  از گل را  آدم»گوید:  مي  آیه  در معني  از قتاده  نقل  کثیر به شد. ابن  آفریده  ابوالبشر از آن

از   عبارت  آن و  است  . سالله: از سل نزدیكتر است  سیاق  به  معني  و این».  آوردیم  بیرون
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  ای را از نطفه  انسان است:  این  معني  حاصل  . پس  است  از چیزی  چیزی  آوردن  بیرون

فرزند   و نیز به  فرزند سلیل و  است  سالله  نطفه  . پس آفریدیم  از گل  شده  آورده  بیرون

 شود. مي  اطالق  سالله  هم

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
در   اي نطفه» اند آدم  بني  همان  که  وی  اعتبار افراد و نسل  را، به  یعني: آدم «باز او را»

 . است  همانا رحم  که « استوار قرار داديم  قرارگاهي

 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
  بسته  خون  سفید را به  یعني: نطفه « درآورديم  علقه  صورت  را به  نطفه  آن  گاه آن»

 مضغه  صورت  را به  بسته  خون  آن  پس»  کردیم  متحول  شكلي  مستطیل  سرخرنگ

بعد از   ، که و صورت  و هیأت  شكل  بدون  ای پاره گوشت  صورت  یعني: به « گردانيديم 

و   هیأت  دارای  ای پاره گوشت  ، به و هیأت  شكل بي  پاره  گوشت  ، آن در تطور بعدی  آن

  به  که « ساختيم چند  را استخوانهايي  رهپا  گوشت  آن  پس»شود  مي  تبدیل  صورت

استوار   اند تا ستوني شده وصل  هم  به  مخصوصي  اشكال  و به  و با صالبت  محكم  طرزی

ـ   یعني: بر هر استخواني « پوشانيديم  استخوانها را با گوشتي  بعد آن»باشند   بدن  برای

او   آفريديم  گاه آن»  رویانیدیم  گوشتيـ   است  و درخور آن  مناسب  که  مقداری  همان  به

  نبود ـ روح  بیش  جمادی  که ـ بعد از آن  درجنین  گاه یعني: آن« ديگر  آفرينشي  را به

و دیگر   و ادراك  و بینایي  و شنوایي  تحرك  دارای دیگر شد،  پس او آفرینشي  دمیدیم

  رحم  ، او را از درون در وی  شده  آفریده  نیروهای  ساختن  با کامل  استعدادها و سرانجام

  نيكوترين  كه  است  خداوندي  بزرگ  پس»  آوردیم  بیرون  از آن  خارج  دنیای  به

  و ثنا است  و سپاس  سزاوار تعظیم  روی  از آن  سبحان  خدای یعني: « است  آفرينندگان

 باشد. مي  و آفرینشگران  صنعتگران  استوارکارترین و  بهترین  که
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...  نمودم  در چهار چیز موافقت  با پروردگارم»فرمود:   که  است شده  روایت از عمر

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ﴿شد:   نازل  چون  بود که  چهار چیز این  از آن  یكي

 ».شد  نازل  بودم  گفته  که  گونه همان  . پس  ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿گفتم:   من ﴾...

 

 ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
  رسیدن سر و به  مراحل  این  یعني: بعد از طي» میرید قطعا مي  ا بعد از اینشم  سپس»

 رهنوردید.  مرگ  سوی به  ناخواه ، خواه هایتان اجل

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
  محشر؛ برای  سوی به  از قبرهایتان «شويد مي  برانگيخته  ا روز قيامتشما قطع  سپس»

 و جزا.  حساب

 

 وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ    ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ
  طرائق: عبارتند از طبقات « آفريديم  آسماني  راه  ما بر فراز شما هفت  راستي  و به»

 و ما هرگز از آفرينش»اند  شده  کوبیده  دیگری  بر باالی  یكي  الیه به الیه  آسمانها که

  آنها و نیز ازتمام  داشتن  و نگاه  آسمان  طبقه  هفت  یعني: ما از کار این « ايم نبوده  غافل 

  بلكه  کنیم خود رها  حال  به  گونه را همین  آن  که  ایم نبوده  غافل  خویش  آفرینش  عرصه

برند  سر مي به  در زمین  را که  و نیز کساني  کنیم حفظ مي  و اختالل  را از زوال  آفرینش

  رساند، یا زمین  انهالکتش  سقوط کند و به  بر سرشان  آسمان  که از این  کنیم حفظ مي

 خود بیفگند.  بیروني  دیگر و فضای  کرات  را به  آنان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
  موجودات و  زمین  حیات  را، که  باران  یعني: آب « را فرودآورديم  آبي  و از آسمان»

  را به  آب  یعني: این « اندازه به»  است  آب  این  به  برند، وابسته سر مي به  در آن  که  ای زنده



9999 

کشتزارها   که  مقداری  همان  ؛ به آوردیم فرود  است  ما مقدر و معین  از جانب  که  میزاني

شود   برآورده  بدان  حیه  و رشدکنند و نیاز موجودات  یافته  و سامان  قوام  آن  به  و درختان

  تباه  همه  ، کشتزارها و جانداران درختان شود، خود بیشتر  از اندازه  زیرا اگر آب

را   حیه  و موجودات  شود، نیاز کشتزارها، محصوالت کمتر  هم  شوند و اگر از اندازه مي

 کند. نمي  بسنده

  آب  آنها نیاز به  کشت  که  هایي زمین  سوی به  عزوجل  خدای  حتي»گوید:  کثیر مي ابن

دیگر و از  زیاد را ندارد، از بالد  بارانهای  تحمل  درتآنها ق  دارد اما خود زمین  بسیاری

  آن  و طبیعت  داشته شنزار  زمیني  مصر که  فرستد، مانند سرزمین مي  دور آب  سرزمینهای

  نیل  دور، آب  های فاصله از  خداوند متعال  که  بینیم مي  بسیار را ندارد پس  باران  تحمل

  حبشه  از سرزمین  آب  با این  همراه  موسمي  بارانهای  صلفرستد و در ف مي  آن  سوی را به

  را سیراب  زمین  آب  فرستد، که مي مصر  سرزمین  را به  و آن  را برکنده  سرخي  گل

  را جهت  مناسبي  خاکي  پوشش  شده  نشین ته  بر بستر زمین  هم  سرخ  گل  کند و آن مي

 ».گرداند مي  ماده، آ کشاورزی  برای  زمین  ساختن  آماده

در  تا  مستقر گردانیدیم  را در زمین  باران  یعني: آب « داديم  جاي  را در زمين  و آن»

آبگیرها،  ، زیرزمیني  ها، آبهای چشمه  آب  گیرند، همچون  بهره  از آن  نیازشان  وقت

  آن  بر بردن ما  و هرآينه»بارانند   آب  برای  فیاضي  های گنجینه  ها و مانند آنها که قنات

نیز   آن  بردن  بین از ، بر توانا بودیم  آب  این  آوردن بر فرود  که یعني: چنان « تواناييم

بشر غیر   برای  آن  استخراج  که  از زمین  هایي در الیه  آن  فروبردن  ؛ یا از طریق تواناییم

  از وجوه  وجهي  به ، یا دیگری عنصر  به  عنصر آب  ساختن  باشد، یا با دگرگون  ممكن

 دیگر.

  آوردن فرود  اولین  به  کریمه  گویند: آیه مي  طبیعت  از علمای  برخي  که  ذکر است  قابل

  آتشین  کره  یک  شكل خود را از  سیر تكاملي  زمین  که  گاه دارد آن  اشاره  از آسمان  آب

  هیدرولوژی  علم  . البته وجودنداشت  آن  بر روی  کرد و آبي مي  سرد طي  کره  یک  به

  میان  که  یابیم در مي  آن  مطالعه و با  است  رسیده  نتایجي  به  عرصه  جدید در این

 شود. مي  مشاهده  آوری شگفت  توافق ، باب  در این  قرآني  با آیات  علم  این  های داده
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 ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    
 جنات: « خرما و انگور پديد آورديم  از درختان  هايي شما باغ  ، براي آب  با آن  پس»

 در  را که  ، آنچه است  برگ و  شاخ و پر  قوی  بس از  که  انبوه  با درختاني  هایي باغ  یعني

 یعني: در آن «شما در آنها  براي»کند  پوشاند و مستور مي قرار دارد، مي  زیر آن

  وخرم  آنها تر و تازه  وسیله  و به  گرفته  از آنها بهره  که « بسيار است  هاي ميوه»باغستانها  

انار و   چون کنند، مي  آنها را تناول  مردم  که  است  هایي اکه: میوهوشوید. ف مي  و سرخوش

  فقط از باب  بلكه  خورششان  نان  و نه  است  غذایشان  نه  ، که و مانند آن  انجیر و سیب

مند  مفید آنها بهره  و خواص  از مواد معدني  کنند و بدنشان مي  آنها را تناول  هتلذذ و ترف

و غذا نیز   قوت  عنوان به ها میوه  از این  یعني: از بعضي «خوريد و از آنها مي»شود  مي

 کنید. مي  استفاده

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
  زیتون  مراد، درخت «آيد مي  ر سينا بيروناز طو  را كه  درختي»شما   برای « و آفريديم»

  وجهي به»  است  درختان  ترین و پر برکت  بارترین ، منفعت ترین بخشنده  که  است

  روغن  دارای  روید که مي  درحالي  آن  یعني: میوه «آيد برمي  روغن  از آن  رويد كه مي

  خود نان ، زیتون  روغن  آن یعني: « است  خورندگان  براي  خورشي  و نان»  است  زیتون

نیز   دیگری  خورش  شود و هر نان و خوشگوار مي  رنگین  غذا با آن  که  است  خورشي

 گیرد. مي  رنگ  غذا از آن  که  است  رنگ  یعني»  صبغ»  نوعي

  زیتون  روغن :ةمباركةشجرمنفانهوادهنوابهكلواالزيت»است:   آمده  شریف  در حدیث

 ». است  مبارك  از درختي  کنید زیرا آن  چرب  خورید و خود را با آنرا ب

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
باید از  مي  که « است  عبرتي»شتر و گاو و گوسفند  « شما در چهارپايان  براي  و البته»

شما را »بگیرید   و از آنها درسببرید   پي  الهي  عظیم  قدرت  آنها به  و وظایف  آفرینش
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  سوی و به  آمده آنها پدید  در شكم  که  یعني: از شیری « آنهاست  در شكم  از آنچه

  فاخر از موادی  مایع  این  زیرا منعقد ساختن « نوشانيم مي»شود  آنها سرازیر مي  پستانهای

  چنین  به  و علف  کاه  نآ  نمودن  خورد و تبدیل مي  از آن  حیوان  که  و علف  کاه  چون

  و باالترین  گیرندگان عبرت  برای  عبرت  مایه  ، بزرگترین بدیلي بي  لذیذ و نوشابه  غذای

یعني: بجز  « بسيار است  هاي منفعت شما در آنها  و براي»  است  پندپذیران  برای  موعظه

،  است  بسیار دیگری  منافع  شما در چهارپایان  ، برای آن  رنگارنگ  های و فرآورده  لبنیات

  برید، نتاج مي  بهره  وانتقال نقل  و وسیله  روان  تخت  عنوان به  از آن  آنها که  از پشت  اعم

آنها   از گوشت  گیری بهره «خوريد و از آنها مي»آنها...  ها و موهای آنها، پشمها، روده

از   که  دیگری  مختلف  ایه بسیار خوراکي  و چه  شماست  برای  عظیمي  و منفعت  لذت

 .کنید! مي  آنها تهیه  مواد بدن

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ـ   گوشت حالل  چهارپایان  بر بقیه  یعني: بر شتر مخصوصا نه« شويد و بر آنها سوار مي»

  که  است بوده  حیواني شتر تنها  که  ذکر است  شوید. قابل مانند گاو و گوسفند ـ سوار مي

نیز  «و»  است  گرفته مي  انجام  آن  وسیله  به  زمیني  ، سفرهای کریم  رآنق  نزول  در ایام

 . منفعت  و تكمیل  نعمت  اتمام  شوید؛ برای سوار مي  تان دریایي  در سفرهای «ها بركشتي»

 

 ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ں  ں  
 «خدا را بپرستيد ! من  قوم  اي  گفت  پس  اديمفرست  قومش  سوي را به  نوح  و هرآينه»

  خداوندی از پیگرد «كنيد ، آيا پروا نمي نيست  شما را جز او خدايي»زیرا   یگانگي  به

 پرستید؟ غیر او را مي  که  گاه آن  آفریدگار شماست  که
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ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ     ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ 
کافر  او  به  که  وی  قوم  یعني: اشراف« كافر بودند، گفتند  از قومش  كه  اشرافي  پس»

  از جنس  یعني: او در بشریت « مانند شما نيست  جز بشري  شخص  اين»بودند، گفتند: 

عني: ی «جويد  خواهد بر شما برتري مي»  نیست  فرقي  شما و او هیچ  و میان  شماست

  سخن  باشید. این  وی  تا شما پیرو و منقاد فرمان  بر شماست  و سیادت  ریاست  جویای

  دعوت  به  آنان  بلكه متنفر سازند تا  وی  را از دعوت  نوح  قوم  گفتند که  آن  را برای

  یعني: آن «فرستاد مي  قطعا فرشتگاني  خواست و اگر خدا مي»نگویند   لبیک  وی

شما   را برای  پیامبری  فرستادن گفتند؛ اگرخدا  خویش  باطل  مقوله  اثبات  ایبر  اشراف

مانند شما را   بشری  فرستاد نه مي  رسالت  به شما  سوی را به  ، یقینا فرشتگاني خواست مي

  این  ادعای ریعني: ما نظی « ايم نشنيده  خويش  نخستين  پدران  در ميان  چيزي  ما چنين»

و هرگز   ایم نشنیده  ، از نیاکانمان است  نبوت  مدعي  بشر بودن  در عین  هرا ک  شخص

 . است  نكرده  ادعایي  چنین  بشری

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
 و  است  یعني: او دیوانه « است  ديوانگي  عارضه  وي  به  كه  مگر مردي  او نيست»

 یعني: تا چندی «كنيد  در كار او درنگ  نديتا چ  پس»گوید  مي  چه  داند که نمي

از  شود؛ یا  روشن  کارش  نمایید تا سرانجام  دارید و او را تحمل نگاه  دست  اش درباره 

  دست از بمیرد و  ادعا بردارد، یا که  از این  دست  آمده  و عقل  بر سر هوش  اش دیوانگي

 . شویم  راحت  وی

اصرار  را بر کفر و  آنان  و لجاجت  شنید و درازدستي را  قومش  سخن  این  نوح  چون

کرد   درخواست را  نابودیشان  عزوجل  ، از خدای دانست  خوبي به  را در آن  و پافشاریشان

  شده  مأیوس  آوردنشان  ایمان مستمر، دیگر از  دعوت  سال  زیرا او بعد از نهصدوپنجاه

آورد،  نمي  تو ایمان  )هرگز از قوم بود که:  ادهفرست  او وحي  نیز به  عزوجل  بود و خدای

 ».16هود/» است(  آورده  ایمان  تا اکنون  که  مگر کسي
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 ې  ى   ى    ائ  ائ  ەئ  
و   خواهي مي  که  ای هر شیوه  و به  برآنان « ده  مرا نصرت گفت: پروردگارا!  نوح»

 «كردند  مرا تكذيب  كه  روي  از آن»بگیر   انتقام  ، از آنان کني مي  اراده  که  هرگونه

 یرفتند.را نپذ  وپیامهایت

 

ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ  ىئ    ی     

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت   حتخت  مت  

 ىت  يت   
ا ب یعني: «زير نظر ما»را   یعني: کشتي «را  فلك  كه  فرستاديم  او وحي  سوي به  پس»

بساز » ؛ آن  ساختن  کیفیت  ما تو را به  آموزش  یعني: به «ما  و وحي»ما   حفظ و رعایت

تنور  «آمد  فوران  و تنور به»  کردیم  را نازل  و عذاب «ما در رسيد  فرمان  چون  پس

را   آب  وجوشش  فوران  عزوجل  شود. خدای مي  پخته  نان  در آن  که  است  ای خانه  آتش

را از   غرق  سبب  خداوند متعال»گوید:  مي  گردانید. نسفي  آغاز طوفان  نشانه  در آن

  فوران  تنور آب از  چون ! آری». تر باشد آورد تا انذار و اعتبار بلیغ  بیرون  حرق  موضع

از   یعني: از هر نوعي«  كن وارد  دوگانه  جفتي  حيواني  از هر نوع  درآن  پس»کرد؛ 

دستور   . این کن  باشد، وارد کشتي  ماده  نر و دیگری  یكي  دو تا را که ، حیوانات  انواع

بازگردد و   زمین  روی  به  زندگي  بعد از طوفان  شد که  داده  نوح  منظور به  بدین

  وارد کن «و»تكثر آغاز کنند  و  تولید نسل  بار دیگر به  در آن  زنده  موجودات

  در هالك « است گرفته  پيشي  ما بر وي  حكم  كه  آناناز   را، بجز كسي  ات خانواده»

و   و حام  سام  ، برخالف کنعان  پسرش و  نوح  بودند از: زن  عبارت  . آنان ساختنشان

وارد   کشتي  به  را با همسرانشان  ایشان  بودند و نوح  یافتگان  جزو نجات  که  یافث

از   نجاتشان  با درخواست «مگو  سخن دند،كر  ستم  كه  كساني  در باب  و با من»کرد 

  ، از آن است  صادر شده  در مورد آنان  حكم و این« هستند  شدني غرق  زيرا آنان»  عذاب

 اند. کرده  ستم  ، بر خود و دیگران معاصي  و ارتكاب  ورزی با شرك  که  روی
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 ».بودند  یافته  راه  نوح  جمعا هشتاد نفر از انسانها در کشتي»گوید:  مي  عباس ابن

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
 همراه  كه  تو با آنان»  و وارد شدی  یعني: قرار گرفتي « نشستي  راست  چون  پس»

ستايشها   بگو: همه»سوار شدید؛   بر آن  و همه « بر كشتي»  و پیروانت  از خانواده «تواند 

  آنان  ما ومیان  یعني: میان «داد  نجات  ستمكاران  گروه  ما را از چنگ  كه  راست خدايي

  قدرت  رهانید و به  و طغیانشان  و انحراف  ظلم  ایجاد کرد، ما را از چنگال  مانع  با طوفان

 داخل  داد تا در هنگام  فرمان  نوح  به  سبحان  کرد. خدای  هالکشان  خویش  و عزت

از   ثنا و سپاسي  بگوید. این ، چنین از آن  شدن خارج  در هنگام  قولي و به  يکشت  به  شدنش 

  به  دعایش  دنبال ، به عظمي  نعمت  در برابر این  عزوجل  خدای  بارگاه  به  نوح  سوی

 . اوست  بارگاه

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
 « فرود آورندگاني  تو بهترينفرود آر و   پر بركت  مرا در جايي و بگو پروردگارا!»

 . ما برگزین  یرا برا  و پر خیر و نعمت  پربرکت  سرزمیني  پس  نوازان  میهمان  وبهترین

 

 ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
و   نوح  دادن  از امر نجات  کردیم  بر شما حكایت  که  ماجرایي « در اين  هرآينه»

بر   است هایي ها و داللت یعني: نشانه « است  ياتيآ  البته»کفار   کردن و نابود  همراهانش

  گیرندگان  عبرت  برای  است  هایي و عبرت  مان  پیامبران  ما و بر راستگویي  قدرت  کمال

  با فرستادن  ها بودیم امت  کننده یعني: ما آزمایش « بوديم  كننده ا ما امتحانو قطع»

 شوند.  شناخته  عینیت  صحنهدر   و عاصي  تا مطیع  سویشان به  پیامبران
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 ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
،  نوح  قوم  ساختن یعني: بعد از هالك « ديگر را آفريديم  قرني  بعد از آنان  سپس»

 . پدید آوردیم 1کردند، مي  واحد زندگي  در زماني  را که  دیگری  یا نسل  یا امت  قوم

 اند. هود  عاد ـ قوم  بیلهمراد از آنان: ق  برآنند که  اکثر مفسران

 

 ڃ  چ   چ   چ     چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
  و به  آمده دنیا به  خودشان  در میان  که « فرستاديم  از خودشان  پيامبري  در ميانشان  پس»

  کس  سخن به  او بیشتر از اطمینانشان  سخن  به  بود تا اطمینانشان  رسیده  رشد و بزرگي

 هود  بود. پیامپیامبر هود  آید و آن مي  سویشان دیگر به  از جایي  باشد که  دیگری

 « نيست  شما معبودي خدا را بپرستيد، جز او براي  كه»بود:   این  نیز مانند دیگر پیامبران

ها و  امت ‡پیامبران فراخواند که  چیزی  مهمترین  سوی را به  آنان یعني: هود

  خدای  از پرستش  عبارت ، امر مهم  کنند، این مي  دعوت  آن  سوی  را به  اقوامشان

یعني:  «كنيد؟ آيا پروا نمي» بود.  وی  برای  دین  ساختن  و خالص  ، توحید وی عزوجل

  وادی  شما را به  سرانجام  که او را  به  ورزیدن  ترسید تا شرك نمي  آیا از خداوند متعال

 خواهد کرد، فروگذارید؟  سرنگون  ابدی  عذاب

 

ڈ  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  
و  « آخرت و ديدار  كافر شده  كه»اند  قوم  و رؤسای  مأل: اشراف « وي  و مال از قوم»

  آسودگي  آنان  دنيا به  و در زندگاني بودند  پنداشته  را دروغ»  آن  و عقاب  حساب

گفتند: »  بودیم  ساخته  برخوردارشان  زندگي  و رفاهیت  اموال  بسیاری  و به « بوديم  داده

  شما از آن  ، از آنچه مانند شما نيست  جز بشري»پیامبر   یعني: این « شخص  اين

                                                 
 . است  کار رفته  به  فوق  معنای  سه  به  : در قرآن  قرن 1
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  پندارشان امر در  این «نوشد نوشيد، مي شما مي  خورد و از آنچه خوريد، مي مي

 نباشد.  و برتریي  فضل  هیچ  او را بر آنان  بود که  آن  مستلزم

 

 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
  در آن»  وی  در اوامر و نواهي «كرديد  را فرمانبرداري  مانند خودتان  و اگر بشري»

 و  کرده  ترك را  خویش  خدایان  که  معامله  در این «قطعا زيانكار خواهيد بود  صورت

 بر شما ندارد.  فضیلتي  و هیچ  مانند خود شماست  اید که کرده  پیروی  از کسي

 پیامبر  امر را که  این  آنان  شود که مي  فهمیده  چنین  قضیه  به  طرز نگاهشان  از این

ز طر  این  کردند. البته نمي  تلقي  باشد، ممكن  مانند خودشان  بشری  سویشان به  فرستاده

وچرا   امر چیست  این  مانع  پرسیدند که بود زیرا اگر از خود مي  شان دید از گمراهي

 نداشتند.  پاسخي  سؤال  این  باشد؟ هرگز برای  بشری  الهي  فرستاده  که  نیست  ممكن

 

 ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  
مرديد   وقتي  دهد كه مي  هشما وعد  آيا به»هود افزودند:   قوم  و رؤسای  اشراف  سپس

  ازقبرهایتان  زنده «شد خواهيد  آورده  چند شديد، باز شما بيرون  و استخواني  و خاك

  به  هم  وبرخي  خاك  بدنتان  از اجزای  بخشي  که در دنیا بودید، بعد از آن  که چنان

 ؟ رگي  نهو  در آنهاست  گوشتي  نه  که  است  شده  تبدیل  ای پوسیده  استخوانهای

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  
یا   عذاب  برای  آوردنتان یعني: بیرون «شويد مي  داده  وعده  كه  آنچه  دور است  ، چه وه»

 . دهد ـ بعید اندر بعید است مي  شما وعده  پیامبر به  این  رستاخیز ـ که
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 ۈ  ٴۇ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
  دنیای  همین  فقط محدود به  زندگاني « نيست  جهاني اين  گانيزند  جز اين  زندگاني»

در  « شويم مي  و زنده  ميريم مي»  دهي مي  ما وعده  تو به  که  آخرتي  حیات  آن  ، نه ماست

 . بعد از مرگ « شويم نمي  و ديگر برانگيخته»دنیا و الغیر   همین

 

 ې  ى  ى   ائ   ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
  وعده و در  نبوت  در ادعای « بسته  بر خدا دروغ  كه  جز مردي» یعني: هود  «وا»

  كننده تصديق و ما او را»ندارد   و اساسي  اصل  هیچ  و سخنش « نيست»رستاخیز 

 . کنیم او را باور نمي  و هرگز ادعای « نيستيم

 

 ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ                ىئ  
 یعني: « ده  د، نصرتمكردن  مرا تكذيب  كه  روي  آن از پروردگارا!» هود « گفت»

  او نیستند دعاکنان  کننده تصدیق  وجه  هیچ به  آنان  که  دانست هود  که بعد از آن

کردند، مرا بر   مرا تكذیب  که این  سبب به گفت: پروردگارا!  پروردگار خویش  بارگاه به

 بگیر.  مانتقا  از آنان  من  و برای  ده  نصرت  آنان

 

 ىئ  ىئ  ی    ی   ی  ی   
یعني:  « زماني  اندك  به»کرد   را اجابت هود  دعای  که  در حالي خداوند «فرمود»

بر   و اصرارشان و عناد  از تكذیب «خواهند شد  پشيمان  سخت»  زماني  بعد از اندك

 کفر.

 

 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب      مب  ىب  
  آنان بر  جبرئیل « مرگبار فرو گرفت  را بانگ  آنان ـ  راست  وعده  حسب ـ به  پس»

  شد، از سویي  پاره ترکید و پاره  بانگ  از آن  دلهایشان  و مرگبار در داد که  هولناك  بانگي
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مردند   کرد و همگي  هالك  آن  وسیله را به  فرستاد و آنان  کشنده  بادی دیگر خداوند

و   آنها را مانند کف  غثاء: یعني « گردانيديم  كستهش  درهم  خاشاك  را چون آنها  پس»

  پس  نابود گردانیدیم کند، مي  با خود حمل  آب  بر روی  سیل  که  و خاشاکي  خس

  پس»شكنند  مي  درهم  و خاشاك  خس  آن  که شكستند چنان  شدند و در هم  خشک

دور   ما پیوسته  رحمت ازو   باد بر آنان  هالکت  یعني « ستمكاران  باد بر گروه  دوري

 باشند.

 

 يب  جت  حت     خت   مت  ىت  يت   
نسلها و  یعني: «را  ديگري  قرنهاي»  کردنشان  بعد از هالك  یعني « بعد از آنان  گاه آن»

: بودند.  شعیب ، لوط و صالح  اقوام  قولي: آنان  به « پديد آورديم»را   دیگری  امتهای

بجز   دیگری  امتهای  آنان  دارد که  احتمال  بودند. همچنین  ئیلاسرا بني  دیگر: آنان  قولي به

  کرده  حكایت  ما در قرآن  برای را  و پیامبرانشان  اخبار آنان خداوند  باشند که  امتهایي

، عاد و ثمود ـ  نوح  قوم  داستان  بیان ـ بعد از  ابراهیم  ( از سوره9  در )آیه  که چنان  است

بعد از آنانند، جز   که  و کساني):   ژ گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ ژ فرماید:  مي

 ندارد(.  آگاهي  حالشان  به  دیگری  کس خدا هیچ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 و  امت  یعني: هیچ «ماند مي  بازپس  گيرد و نه مي  خود پيشي  از اجل  نه  امتي  هيچ»

  خود پیشي  برای  شده نوشته  اجلهایاز   برند، نه سر مي به  قرن  در یک  که  گروهي

 مانند. مي  عقب  خویش  از میعاد مقرره  گیرند و نه مي
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پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       

 ڤ  ڦ  ڦ  
  براي بار هر»  دیگری  از پي  امتها، یكي  سوی به « فرستاديم  خود را پياپي  باز پيامبران»

 از پي  پس»  أمت  آن  اکثریت «كردند  آمد، او را تكذيب  پيامبرش  امتي  هدايت

 وسیله  به  در نابود ساختن « از ديگري  را پس»  سرکش  های از امت « بعضي  آورديم 

کنند ودر  ها از آنها یاد مي فقط در افسانه  مردم  که « گردانيديم  و آنها را افسانه»  عذاب 

  راكه  باد مردمي  دوري  پس»  نیست  از آنان  اثری  ها دیگر هیچ انهافس  دنیا بجز همین

 باد.  ایشان بر  برگشت بي  و نابودی  هالکت  یعني «آورند نمي  ايمان

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 « فرستاديم  مبين  و با سلطاني  خويش  را با آيات  هارون  و برادرش  موسي  سپس»

آنها   بیان  که  ای معجزه  بودند از نه  عبارت  که  خویش  ها و معجزات نهنشا  آیات: یعني

  سلطان».  اعراف»  سوره در  ؛ از جمله گذشت  تفسیر شریف  بار در این  چندین  تاکنون

 و آشكار.  واضح  حجت  مبین: یعني

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چ    چ  چ
  و سران  مال: اشراف « و مالوي  عونفر  سوي به»را فرستادیم:   و هارون  موسي ! آری

  آن  به و با تكلف   گشته  کبر و سرکشي  یعني: جویای «استكبار ورزيدند  پس»اند  قوم

  گردنكش و قومي»ننهادند   ردنگ  و حقیقت  در برابر حق  روی از این  پایبند شدند، هم

و   سرکوب ، به تجاوزگری  شیوه  گرفتن  و با در پیش  جسته  برتری  بر مردم  که «بودند

 پرداختند. مي  بر آنان  ستم  اعمال
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 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
  ايمان خود ما هستند  مثل  دو بشر كه  آيا به»  وی  قوم  و اشراف  فرعون «گفتند  پس»

  آنان و پیرو  پذیریم را مي  سخنانشان  شده  تسلیم  دو تن  آن  یعني: آیا به « آوريم مي

  مطیع  بردگاني  یعني: آنها چون «باشند ما مي  بندگان  آنان  قوم  كه آن  و حال»؟  شویم مي

  بوده  الوهیت  مدعي  فرعون  که  است  قولي: محتمل  ما هستند؟ به  و منقاد، پیرو فرمانهای

  یاز و  مانند بندگان نیز  باشد و آنان  فراخوانده  خویش  پرستش  را به  مردم  و بنابراین

 باشند.  کرده  اطاعت

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  

  قومش  و اشراف  فرعون  یعني: در نتیجه «گو خواندند دو را دروغ ، آن در نتيجه»

  ، از زمره پس»ورزیدند   اصرار و پافشاری علیهماالسالم و هارون  موسي  برتكذیب

 در دریا.  شدن  با غرق «گشتند  شدگان هالك

 

  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 
باشد  یعني: «يابند  راه  آنان  ، باشد كه داديم»را   تورات « كتاب  موسي  ما به  و هرآينه»

  تورات در  که  آنچه  شوند و به  رهنمون  حق  سوی به  تورات  وسیله به  موسي  قوم  که

 کنند.  ، عمل است  و احكام  از شرایع

طور  را به  امتي  کرد، هیچ  را نازل  تورات  عزوجل  خدای  که بعد از آن»گوید:  کثیر مي ابن

  جنگ  را به  مؤمنان ( در عوض)  نرسانید بلكه  هالکت  به  کننده  کن ریشه  با عذاب  عام

 ».داد  کفار فرمان

 

 گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ڻ  
 بر قدرت  که  گردانیدیم  ای یعني: نشانه « گردانيديم  را آيتي  و مادرش  و پسر مريم»

  ؛ زیراآیت گردانیدیم  را دو آیت  کنند. و نفرمود: آنان مي  ما داللت  بدیع  و صنع  بزرگ 

  مقاربت بدون علیهماالسالم  از مریم  تولد عیسي  و آن  است  آنها یكي  )نشانه( در هردوی
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  داراي  كه يمداد  جاي»  مرتفع  و مكاني «بلند  دو را بر زميني و آن»  است  با وی  مردی

  گرفتند، به مي  آرام  بر آن  ساکنانش  بود که  زیستي  و محل  قرارگاه  بود، یعني «استقرار

معین:  «بود  روان آب  و داراي»بود   و نعمت  از میوه و پر  سبز و خرم  جایي  که آن  سبب

قرار   لمقدسا در بیت یا  دمشق  در سرزمین  مكان  . این هاست چشمه  و زالل  جاری  آب

 دهد: مي  ترجیح  دو دلیل  را به  کثیر نظر دوم . ابن داشت

و باید  بود  المقدس  بیت  آنجا سرزمین  که  است  نیز ذکر شده  دیگری  در آیه  که  این  اول

  احادیث  که  این  کند. دوم را تفسیر مي  دیگر آن  بعضي  از قرآن  بعضي  که  داشت  توجه

در  علیهماالسالم  و عیسي  مریم  که  است  و آثار نیز مؤید آن  و روایات  صحیح

 کردند. مي  زندگي  المقدس بیت

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
  چیزهای طیبات: «بخوريد  پاكيزه  يزهاياز چ» ! پیامبران  ای  یعني: گفتیم « پيامبران  اي»

  من  و قانون  با شرع  که «كنيد  و كار شايسته»ند باش  بخش و لذت  پاك  که  است  حاللي

  پنهان  شما بر من  از اعمال  چیزی « دهيد، دانايم مي  انجام  آنچه  به  من  كه»باشد   موافق

 .  دهم مي  پاداش  اعمالتان  شما را برحسب  ماند و یقینا من نمي

در  ‡پیامبرانبار زیرا  ر یکد  نه  ولي ‡پیامبران  تمام  برای  است  خطابي  این ! آری

  از آنها در زمان  هریک  که  است  این  معني  اند پس  شده  فرستاده  مختلفي  زمانهای

  ای»است:  آمده  شریف  اند. در حدیث ندا قرار گرفته  و این  پیام  این  مخاطب  خویش

  همان  را به مؤمنان او   پذیرد و بدانید که را نمي  و جز پاکیزه  است  خدا پاکیزه ! مردم

!  پیامبران  فرموده: )ای که  ، جایي است  دستور داده  آن  را به  رسوالن  که  دستور داده  چیزی

دهید دانایم( و  مي  انجام  آنچه به  من  بخورید و کار نیكو کنید، هرآینه  پاکیزه  از چیزهای

  شما روزی  به  که  آنچه  های یزگياز پاک ! مؤمنان  است: )ای نیز فرموده  مؤمنان  به  خطاب

  سوی  به  یاد کردند که  از مردی ص  حضرت آن  سپس». 151/   بقره»بخورید(   ایم داده

رسد  مي  حرم  به  و ژولیده  و گردآلود و ژنده پیماید دراز را مي  راهي  سفر کرده  عزم  کعبه

  و با حرام  است  حرام  وی  اسو لب  حرام  وی  ، نوشیدني حرام  وی  غذای  که در حالي



9983 

گوید، آخر  ! مي یارب ! کند و یارب بلند مي  آسمان  سوی را به  دستانش  گاه آن  کرده  تغذیه

 ».شود؟ مي  مستجاب  دعایش چگونه 

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
  ني: اییع « است يگانه  شما، امتي  امت  اين  در حقيقت» ‡پیامبران  به  خطاب  و گفتیم

  از دعوت  عبارت  وآن  است  ای یگانه  و دعوت  شما دین  همه  و دعوت  دین ! پیامبران

  و دعوت  دین  این  به  باشد پس مي  الشریک  یگانه  خدای  عبادت  سوی شما به  همگي

پروا   ، از من پس  هستم پروردگار شما  و من»ورزید   استقامت  د باشید و بر آنپایبن

  ندهید، به  گردد انجام مي  من  شما از سوی  مجازات  موجب  را که  یعني: آنچه «داريد

 گردانید.  شریک  را با من  غیر من  که این

 

 ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ
 خويش  خود را در ميان  كار دين»  انبیا و امتانشان  پیروان «ساختند  پراكنده  پس»

  های بخش  ، به است  دین  یک  و اساس  در اصل  که را با آن  خویش  یعني: دین « پاره پاره 

و   مختلف  های ها و فرقه طایفه  به  کردند و درنتیجه  قطعه  قطعه  و مختلف  متفرق

پیرو   ای پیرو زبور وفرقه  ای ، فرقه پیرو تورات  ای فرقه  شدند پس  تبدیل  ای پراکنده

  به  هر گروهي» کردند؛  و تبدیل  را تحریف  خویش  یها کتاب  هم  گشتند، سپس  انجیل

،  کننده اختالف  های گروه  از این  ای یعني: هر فرقه « است  دارد، شادمان  در دست  آنچه

  تكلیف  که در حالي  است  و شادمان  کرده  خوش  دل  است  از دین  نزد وی  که  آنچه  به

  میراث  پیامبر او که  بزنند و ازآخرین  چنگ هللا واحد  دین  به  همه  بود که  این  شرعي

 کنند.  ، پیروی است  الهي  پیامبران  بر همه

 

 ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  
و کفار   کفار مكه !صمحمد   یعني: ای «واگذار  را در غفلتشان  آنان  تا مدتي  پس»

 به ا بمیرند و ازشوند ی  واگذار تا کشته  و حیرتشان  در جهل  چندیرا تا   کتاب  اهل
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  غفلت و  و سردرگمي  حیرت  را در این  مشو. یا آنان  دلتنگ  آنان  عذاب  افتادن تأخیر 

 شوند.  معذب  واگذار تا بمیرند و در دوزخ

 

 ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ
 دنیا،  در این « دهيم د ميمد  بديشان  كه  و فرزندان  از مال  آنچه  پندارند كه آيا مي»

 یعني: آیا «؟ ورزيم  شتاب  در خيرات  سودشان به  خواهيم مي»که:   است  خاطر آن به

  اموال  این  و دادن  کوشیم و خیر آنها مي  ، در نفع و فرزندان  اموال  با دادن  پندارند که مي

  ، بلكه نه»؟  است  آنان  ما برای  سوی از  گرامیداشت  نوعي  برایشان  و فرزندان

  اموال  این  بلكه  نداریم  اراده  خیر و خوبي  هرگز ما برایشان ! یعني: نه «فهمند نمي

شعور  این   آنان  بیفزایند ولي  تا بر مقدار گناهانشان  است»  استدراج»  برایشان  وفرزندان

 ببرند.  پي  حقیقت  این  به  را ندارند که

 دیدی  که  گاه آن»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

پایدار   خویش  او بر گناهان  که دهد در حالي او مي  را به  بنده  دلخواه  دنیای خداوند 

  شریف  درحدیث».  است  استدراج  برایش  تعالي باری  از سوی  این  که  ، بدان است

را در   اخالقتان همانا خداوند»است:  آمده مسعود  بنهلل عبدا  روایت  به  دیگری

خداوند   حقیقت در و  است  کرده  را تقسیم  ارزاقتان  که چنان  است  کرده  تقسیم  میانتان

  را جز به  اما دین دهد ندارد مي  دارد یا دوست  دوست  که  هر کس  دنیا را به  متعال

داد،   وی  را به  دین  لعزوج  خدای  که  هر کس  دهد پس دارد، نمي  دوستش  که  کس آن

  ، هیچ محمد در ید اوست  جان  که  ذاتي و سوگند به  است  داشته  او را دوست  گمان بي

  که آورد تا آن نمي  نشود و ایمان  تسلیم و زبانش  شود تا دل نمي  مسلمان  ای بنده

؟  چیست  وی  بوائق ! هللا گفتند: یا رسول  اصحاب ،»نباشد  ایمن  از بوائقش  اش همسایه

  دست به  از حرام  مالي  ای بنده  و هیچ»افزودند:   . سپس وی  و ستم  ظلم»فرمودند: 

  داده  برکت  او در آن  ، به حال  کند و باز در عین  و مصرف  خرج  از آن  آورد که نمي

  داده  برکت  در آن  هن  شود )یعني  پذیرفته  باز از وی  کند که نمي صدقه   شود؛ و از آن

گذارد مگر  جا نمي به  سرش  را پشت  و آن (شود مي  پذیرفته  ازوی  هم  شود و نه مي
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  را به  بدی  عزوجل  خدای  در حقیقت  ؛ بدانید که است  دوزخ  برای  وی  توشه  که این

  نیست  کند زیرا تردیدی محو مي  نیكي  وسیله  را به  بدی  کند بلكه نمي محو  بدی  وسیله

 ».کند را محو نمي  پلیدی ، پلیدی  که

  بیان  چنین  این  آیه  ها را در سه خوبي  سوی به  شتابگران  اوصاف  تعالي  حق  گاه  آن

 کند: مي

 

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    
 از  از بس  که  یعني: کساني «بيمناكند  پروردگارشان  از خشيت  كه  كساني  گمان بي»

  با این مند، بهره  صالح  و عمل  نیكوکارند و از ایمان  که  جود آنبیمناکند، با و خداوند

 :بصری  حسن  که برند چنان سر مي به  همیشگي  و بیمي  در خوف  از وی  همه
 ».را  و ایمني  بدکاری  کند و منافق مي  جمع  را با هم  و بیم  ، پارسایي مؤمن»گوید:  مي

 

 خت   مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  
 آیات  و نیز به  است  شده  نازل  سویشان به  که « پروردگار خويش  آيات  به  كه  و آنان»

و » او باور دارند  های و کتاب  آیات  همه  و به «آورند مي  ايمان»  وی  و آفرینش  هستي 

 در  یعني: غیر او را با وی «كنند مقرر نمي  شريك  پروردگار خويش  براي  كه  آنان

 گردانند. نمي  شریک  تشپرس

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
  كه درحالي»  و صدقات  از زکات خدا  در راه «اند را داده  دهند آنچه مي  كه  و آنان»

کنند  مي  گمان یعني:« گردند بازمي  پروردگارشان  سوي به  كه  است  ترسان  دلهايشان

  بیم  دهد زیرا از آن نمي  نجات خداوند  از عذابرا   آنان  و صدقات  زکات  دادن  که

  باشد و در هنگام  نشده  پذیرفته  از آنان  است  مطلوب  که  گونه  آن  صدقه  این  دارند که

 گردند.  وی  خشم  مستوجب  پروردگارشان  سوی به  بازگشت
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 !هللا یا رسولگفت:   که  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث

  کساني است( همان  ترسان  دلهایشان  که لياند در حا را داده  دهند آنچه مي  که  )کساني

  عزوجل  از خدای  حال  عین نوشند اما در مي  کنند و شراب و زنا مي  دزدی  هستند که

  ویصوم  یصلي  الذی  ، و لكنه الصدیق  بكر، یا بنت  ابي  ال یا بنت»ترسند؟ فرمودند:  مي

  او کسي  بلكه ! دختر صدیق  بكر، ای تر ابيدخ  ای ! عزوجل: نه  اهلل  وهو یخاف  ویتصدق

  از خدای  حال دهد اما در عین مي  گیرد و صدقه مي  خواند و روزه نماز مي  که  است

 ».ترسد مي  عزوجل

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
دارند   رغبت  طاعات  دادن  انجام  زیرا به «ورزند مي  شتاب  نيك  در كارهاي  آنانند كه»

  سبقت  نیک  کارهای  در انجام  یعني: بر مردم «تازند مي  آنها پيش  در انجام  و آنانند كه»

 جویند. مي  سبقت  بهشت  سوی  به  نیک  کارهای  سبب جویند، یا به مي

 

 ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹٹ  ڤ  ڤ
  نیک  اعمال  دادن در انجام « سازيم نمي  مكلف  توانش  اندازه را جز به  كس  و ما هيچ»

تواند  مي  که  گونه  ، باید آن در نماز را نداشت  کردن  سجده  توانایي  ـ مثال ـ هر کس  پس

  گونه بخورد و همین را  ، باید روزه را نداشت  گرفتن  روزه  توانایي  کند و هر کس  اشاره

  از مكلف  تكلیف  که  مواردی ... و در اسالم  مقدس  دیگر شریعت  های صترخ  است

 . دیگر است با یک  و توان  تكلیف  میان  و تناسب  ایجاد توازن  شود، هدف مي  سلب

،  خواص  صفات  به  شدن  بر آراسته  عامه  و برانگیختن  تشویق  ، برای قاعده  این  طرح

  چنین  نیک  زیرا سرانجام  است  طاعات  انجام  یسو به  جویندگان سبقت  یعني

  که  است  این  مخاطبان  عموم  به  آیه  این  پیام  . پس کرامتهاست  به  ، دستیابي ای آراستگي

لذا نباید از   نیست  خارج  و توانشان  و هرگز از حد وسع  است  انور سهل  شرع  تكالیف

از   هریک  اعمال  کارنامه  در آن  که « است  كتابيو نزد ما »بمانند   عقب  نیكان  قافله

یعني: در  «گويد مي سخن  حق به  كه»  رسیده  ثبت  به  هست  که  نحوی  همان  به  مكلفان
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  و بر آنان»  است  یافته  بازتاب  و زیادی  کم  هیچ  بي  با واقعیت  مطابق  ، حق کارنامه  آن

 . عقابي بر  یا افزودن  از ثواب  ساختن  با کم «شود نمي  كرده  ستم

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
  که کتابي  کفار از این  دلهای  یعني: بلكه « است  ، در غفلت از اين  دلهايشان  ، بلكه نه»

  که  وحالي  وضع  از حقیقت  ، یا دلهایشان است  گوید در غفلت مي  سخن  و راستي  حق به

  انجام  كه دارند  ، عملهايي جز اين  و آنان»  است  دارند، در غفلت قرار  در آن  نمؤمنا

  قرار دارند، کار وکردارهای  در شرك  اکنون هم  که یعني: کفار جز این «آنند  دهنده

کردارها   آن  سبب به دهند تا مي  انجام  را در آینده  ناگزیر آن  نیز دارند که  دیگری  ناروای

  در لوح  در سرنوشتشان  و بدبختي  شقاوت  که  جهت  گردند بدان  بیشتر معذب  زخدر دو

 ندارند.  گریزگاهي  ، هیچ سرنوشت  با این  شدن از روبرو  آنان  پس  رسیده  ثبت محفوظ به

 

 ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ژ  
 خویش  یعني: در غفلت « گرفتار ساختيم  عذاب  را به  نازپروردگانشان  كه  گاه تا آن»

  آخرت دنیا یا  عذاب  را به  و خوشگذرانانشان  حاالن آسوده  چون  که  گاه ماندند تا آن 

دهند.  سرمي  و داد و ولوله  و التماس  و زاری «آيند فرياد درمي  به  بناگاه»؛  گرفتار کردیم

 شود: مي  گفته  آنان  به  که  است  هنگام  در این

 

 ک    ک  ک   گ  گ  ژ  ڑ  ڑک  
 و قطع  و ناامیدسازی  از سر سرکوفت  هنگام یعني: در آن «نكنيد  امروز زاري»

از   كه چرا»  است  فایده و دادوفریاد شما بي  گوییم: امروز زاری مي  آنان  به  هایشان طمع 

  به هم  شوید و کسي نمي  ما باز داشته  یعني: از عذاب «يابيد نمي  ما قطعا ياري  جانب

 ندارد.  حالتان  به  سودی  شما هیچ  و داد و واویالی  و فزع  جزع  آید بنابراین نمي  یاریتان

 فرماید: مي  کرده  را یادآوری  گناهانشان  بزرگترین  تعالي  حق  سپس
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 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ
وشما »  است  قرآن  اتدر دنیا. مراد آی «شد مي  بر شما خوانده  من  ، آيات در حقيقت»

قهقرا   به  قرآن  از شنیدن  کنان یعني: اعراض «گشتيد خود بازمي  هاي بر پاشنه  بوديد كه

 تابیدید. ما را برنمي  پیام  شنیدن  گشتید و حتي بازمي

 

 ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  
 کبر  الحرام بیت  تولیت  به  که یعني: درحالي «ورزيديد تكبر مي  آن  به  كه  درحالي»

  که  است ذکر  در آیید. شایان  تكلیف  تحت  هستید که  بزرگتر از آن  ورزیدید، گویي مي

مشهور بودند   امور آن  تولیت  به  و افتخارکردن  کعبه  خانه  به  در تكبرورزیدن  مكه  مردم

  مهستی  آن  وخادمان  حرم  شود زیرا ما اهل  تواند بر ما غالب نمي  کس گفتند: هیچ و مي

شبها   مكه  مشرکان «كرديد مي  گويي و پريشان  سرايي افسانه  هنگام شب  آن  درباره»

  بدگویي  هایشان گویي افسانه  کردند وعمده مي  سرایي  افسانه  شده  جمع  کعبه  گرد خانه

  قرآن  . یعني: درباره است  گویي  هاء، هذیان فتح بود. هجر: به  درآن  زدن و طعن  از قرآن

 کردید. مي  گویي ذیانه

خداوند   شبها در غیر طاعت  را که  ، کساني آیه  در این  کریم  قرآن  که  کنیم مي  مالحظه

  طاعت  برای  آرایي و محفل  نشیني کند اما شب مي  کنند، نكوهش مي  آرایي بزم  متعال

 . نیكو و پر ثمر است  ذکر، بسي  و مجالس  علم  ، مانند مجالسخدا

 

 ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ    ڻ  ۀ
از   یكي بر کفر،  اقدامشان  سبب  پردازد که مي  حقیقت  این  بیان  در اینجا به  خداوند متعال

از آنها   شود و هریک مي  بعد مطرح  و آیات  آیه  در این  که  است  ای گانه پنج  عوامل

از   دو عامل  بیان به  آیه  باشد. در این  یماناز ا  شان برگرداننده  که  است  خود کافي خودی به

  سخن  آيا در اين»  است  آنها در قرآن  تدبر و اندیشیدن  اول: عدم  پردازد، عامل آنها مي

  آن  کردند، یقینا حقانیت مي  تدبر و اندیشه  قرآن  زیرا اگر در معاني «اند نينديشيده

  این  دوم  آوردند. عامل مي  ، ایمان است  در آن  و آنچه  قرآن  شد و به آشكار مي  برایشان
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  لذا این «بود  آنها نيامده  پيشين  پدران  براي كه  آمده  برايشان  يا مگر چيزي»است: 

  نیک  اگر آنان  که درحالي ؟! است  شده  آنان  از سوی  انكار قرآن  ، سبب عامل

  بوده  جهت  این  ، به بر پدرانشان  نه  آنانبر   قرآن  نزول  دانستند که اندیشیدند، قطعا مي مي

 . پدرانشان  برای  نه  است  داشته  اراده  آنان  برای خیر را  این  تعالي باری  که  است

 است:  این  شان کفرورزی  سوم  عامل

 

 ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ  
خود  : یا مگر پیامبریعني «او ناآشنايند  به  اند پس نشناخته  يا پيامبر خود را درست»

اند لذا از سرانكار با  از او بیگانه  چون  اند پس نشناخته  و امانتداری  راستگویي  را به ص

و   راستگویي  اوصاف  او را به  آنان  که  است  روشن  که کنند؟ درحالي او برخورد مي

 اند. دهنكر  را از او تجربه  و خیانتي  اند و هرگز دروغگویي شناخته  امانتداری

 است:  این  شان کفرورزی  چهارم  عامل

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ  
 برترین صپیامبر   دانند که مي  نیک  آنان  که درحالي «دارد؟  گويند او جنوني يا مي»

  که «را  او حق  بلكه»گویند  مي  که  نیست  ، چنان بنابراین  و خرد است  از نظر عقل  مردم 

  را خوش  حق  بيشترشان  ولي  آورده  برايشان»  است  الهي  استوار و مبین  از دین  عبارت

  .یعني: اکثریتشان است  شده  آنان  جزء سرشت  که  ای و سرسختي  تعصب  سبب به «ندارند

  از ترس  نیستند ولي  بدبین  در مورد حق  که با آن  ندارند اما اقلیتشان  را دوست  حق

 سازند. نمي را آشكار  نیستند، ایمانشان  دار حق دوست  که  کساني
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ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
  های پیام و  یا اگر اصول «كرد مي  پيروي  و هوسهايشان  از هوي»  تعالي « و اگر حق»

در   و هركه  زمين مانها وقطعا آس»دارند؛   دوست  آنان  آمد که مي  ای شیوه  همان  به  حق

که: اگر  این  ؛ اول است  بر دو وجه  کریمه  تفسیر آیه  پس «شد مي  ، تباه آنهاست

آسمانها و   شک بي داد، قرار مي  دارند ـ با خود شریكي  دوست  آنان  که ـ چنان  تعالي حق

  آنان  بود که مي  زیچی  همان  است: اگر حق  این  دوم  شد. وجه مي  انتظام و بي  تباه  زمین

  قطعا خدایان  صورت  ـ در آن  یگانه  خدای  همراه متعدد به  گویند ـ از وجود خدایان مي

  کشیده  نابودی  به  کائنات  آنها همه  اختالف  کردند و درنتیجه پیدا مي  با همدیگر اختالف

ۉ ې  ۋ ۅۅۉ  ژتعالي:  باری  فرموده  است  استدالل  شد. و همانند این مي

 . انبیا( گذشت  ،سوره11  در )آیه  تفسیر آن  که ژې

  را برایشان  یعني: کتابي « ايم آورده  را برآنان  ذكر خودشان  كه  است  اين  حق  بلكه»

  برانگیخته  خودشان  از میان صزیرا پیامبر   است  فخر و شرفشان  یادنامه  که  ایم آورده

، پند و »ذکر» قولي: مراد از  . به است  گردیده  نازل  نخودشا  زبان  نیز به  و قرآن  شده

  که  امری  یعني: آنها به« آنها از ذكر خود روگردانند  ولي»  اندرز و هشدار است

  انتخاب  دلیل به  اعتنایي بي  اعتنایند و این ، بي آنهاست  فخر و شرف  یادنامه  بزرگترین

 . آنهاست  نادرست

 است:  پندارشان  بر کفر این  انآن  اقدام  پنجم  عامل

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  ی   ی  
  آوردن  را از ایمان  آنان  که  یعني: یا عاملي «؟ كني مي  مطالبه  مزدي  يا از آنان»

 ، مزد یا رسالت  وظیفه  دربرابر ادای  پندارند: تو از آنان مي  که  است  دارد این بازمي

را   و پیامت  دعوت  تو و پذیرش  به  ایمان  روی از همین  پس  طلبي مي  ای مقرری

.  ای نخواسته  مزد و پاداشي  چنین  تو از آنان  دانند که مي  که اند؟ با آن فروگذاشته
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 نگوید: او  ای تا گوینده  است  ساخته  حرام  را بر رسولش  صدقه  پذیرفتن خداوند حتي

  خراج  پس»  است  شده  رسالت  مدعي  و ثروت  مال  آوردن دست به  برای

  که  دهد و مزدی در دنیا مي  برایت  پروردگارت  که  یعني: رزقي « بهتر است پروردگارت

و او »  ذکر شد، بهتر است  از آنچه  کند، برایت مي  تو عنایت  به  درآخرت

 «. است  دهندگان روزي بهترين

و  عذر  ، هیچ صخدا   رسول  دعوت  به  گفتن اجابت  در عدم  که: آنان این  خالصه

 ندارند.  حجتي

 

 جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ     جب   
  ندای  به  که  سزاوار است  پس « خواني مي  راست  راهي  را به  تو آنان  و در حقيقت»

 کنند.  رد و انكار پیشه  که این  گویند، نه  لبیک  دعوتت

 

 حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت   
را   تو آنان  که « راست  آورند، از راه نمي  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  راستي  و به»

اند  شده  منحرف  گمراهي  راههای  سوی و به «اند در افتاده  به»؛   خواني فرامي  آن  سوی به

 . است  آن  راه  و پیمودن  حق  ها بر طلب انگیزه  ، از نیرومندترین آخرت  زیرا خوف

 

 که  است  آمده صخدا   از رسول  خطاب  عمربن  روایت  به  شریف  در حدیث

، بیایید  آتش (وسوی  تبیایید از )سم ! هان  که  کشم شما را مي  دامن  پیاپي  من»فرمودند:  

شوید و  مي  غالب  نیفگنید اما شما برمن  ، خود را در آن آتش (و سوی  سمت)از 

  است  نزدیک  افگنید پس مي  خود را در آن  ها و حشرات و ملخ  پروانگان  هجوم  همچون

بر   در آن  پس  شما هستم  قراول پیش» کوثر»  بر حوض  . و من شما را رها کنم  دامن  که

  که  شناسم مي  چنان  و نامهایتان  سیمایتان  را به آیید و شما در مي  و پراکنده  جمع  من

  جهت  و به  راست  جهت  به  اسد سپسشن خود مي  شتران  را در میان  شتر بیگانه  شخص

گویم:  و مي  کنم و التجا مي  پروردگار خود التماس  بارگاه  به  گاه شوید آن مي  برده  چپ
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محمد! تو   شود: ای مي  گفته  ! پس من  ! امت پروردگار من  ! ای من قوم ! پروردگار من  ای

خود   های قهقهرا بر پاشنه  بعد از تو به  نپدید آوردند، آنا  بعد از تو چه  آنان که  داني نمي

 ».بودند(  برگشته  جاهلیت  به  رفتند )یعني مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 و  یعني: از قحطي « از سختي  بر آنان  و آنچه  آورديم مي  رحمت  و اگر بر آنان»

یعني:  «فشردند مي  پاي  ن، در طغيانشا داشتيم برمي  است  وارد آمده»  خشكسالي

داشتند  سر برمي  ورزیدند و در طغیانشان اصرار مي  شان و گمراهي  درسرکشي

 هواها  به سر  ، کوردالنه فروافتاده  و بوالهوسي  گمراهي  یعني: در بیراهه « باسرگشتگي»

 فشردند. مي  پای  ، در طغیانشان از غرور و غفلت  و سرگشته  آلوده

  نفرین  را چنین  قریش  سرکشان صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

وطأتكاللهم»کردند:  اللهمعلياشدد عليهممضر،  بارالها! :يوسفكسنيسنيناجعلها

  دوران  مانند قحطي  ای قحطي  فشار را برآنان  و این  گردان  را بر مضر سخت  فشارت

و   قحطي  را به  کرد وآنان  را اجابت  پیامبرش  یدعا  عزوجل  خدای».  بگردان  یوسف

و مردار را خوردند   و گوشت  گندیده  استخوانهای  مبتال کرد تا بدانجا که  گرسنگي

 نابود شد.  و فرزندانشان  تباه  اموالشان

خدا   رسول نزد  ابوسفیان  بود که  و احوال  اوضاع  است: در این  آمده  نزول  سبب  در بیان

  و التماس دهم  سوگند مي  خدا و پیوند رحم  تو را به محمد!  مد و گفت: ایآ ص

  خدای  ! پس ایم )کرك( را خورده  و پشم  خون  که  رسیده  جایي  ، آخر کار ما به کنم مي

 فرمود:  نازل  لعزوج

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
  که  است  ای گرسنگي  لي: مراد همانقو  به « گرفتار كرديم  عذاب  را به  آنان  و هرآينه»

و   خضوع  پروردگارشان  به  نسبت  ولي»شد   مكه  دامنگیر مشرکان  قحطي  در سالهای

  شان بر تمرد وسرکشي  همچنان  نشدند بلكه  و فروتن  یعني: شكسته «نكردند  خاكساري
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  در تنگنای  وحتي «نددر نيامد  زاري  و به»کردند   اصرار و پافشاری  تعالي  در برابر حق

 و انكسار در نیفتادند.  خشوع  ها به سختي

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 آخرت  قولي: مراد عذاب  به « گشوديم  برآنان  دردناك  از عذاب  دري  كه  تا وقتي»

 نوميد  آندر   آنان  بناگاه»  در روز بدر است  آنان  دیگر: مراد کشتن قولي . به است 

ابالس:  کار کنند. چه  دانند که و نمي  متحیر و ناامید گشته  یعني: از هر خیری «اند شده

 . است  از هر خیری  نومیدی

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 اها ر نعمت  این ! آری «و دلها را آفريد  و ديدگان  شما شنوايي  براي  كه آن  و اوست»

آموز را بنگرید وبا  عبرت  ها و ماجراهای اندرزها را بشنوید و صحنهدر شما آفرید تا 

  چه» نبردید بلكه:  چیز از اینها بهره  نمایید اما شما از هیچ  درك  و خرد خویش  دل

  نیستید، نه قطعا شكرگزار  شما کافران  که  است  این  قولي: معني  به« سپاسگزاريد  اندك

 . اندکي  گزارید ولي شكر مي  که این

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
 پراکنده  ها در زمین دانه  که چنان «پديد آورد  شما را در زمين  كه  كس  آن  و اوست»

در   شدنتان  یعني: بعد از پراکنده «او محشور خواهيد شد  سوي و به»شوند تا برویند  مي 

 شوید. مي  گرد آورده  دنیا، در روز قیامت

 

 ڑ   ک  کک  ک  گ  گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 
طور انفراد و   ـ به  فقط اوست ! آری «ميراند كند و مي مي  زنده  كه  كس  آن  و اوست»

  که  آفریده  زیرا آنها را چنان « و روز از اوست  شب  و اختالف»  دیگری  ـ نه  باالستقالل
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و   شب  از آهنگ که   دیگری  با زمان  شوند و نه مي  سست  از حرکت  آیند، نه مي  درپي پي

  و تاریک  بخشیدن  روشنایي در  که شوند چنان دیگر جدا مي باشد، از هم  روز خارج

  و روز: تكرار آنها، روزی  شب  اختالف مراد از  قولي دارند. به  اختالف  نیز با هم  نمودن

  تعالي اریب  در قدرت «انديشيد مگر نمي»  دیگراست  شبي  از پي  روز دیگر و شبي  از پي

دریابید و   فراگیر است  ممكنات  بر همه  وی  قدرت  را که  حقیقت  خود آیید و این  تا به

 ؟ است  قدرت  مقوله  نیز از همین  از مرگ  پس  برانگیختن  بدانید که

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
  گذشته  ر امتهاییا کفا  یعني: پدرانشان « پيشينيان  مانند آنچه»  کفار مكه «گفتند  بلكه»

 «.بودند  گفته»

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 خواهيم  ، آيا باز برانگيخته چند شويم و استخواني  و خاك  بميريم  گفتند: آيا چون»

  است ای  ذهني  ، صرفا بعید انگاری نگاه  نحوه  این  که گفتند در حالي  چنین ! آری «شد؟ 

  نهکند و  مي را نفي   حقیقتي  چنین  علم  ندارد و اال، نه  دیشهو ان  از تعقل  باری  هیچ  که

  قضیه  دراین  که آن مجدد، بي  احیای  حقیقت  بعید انگاشتن ! . بلي است  گریزان  از آن  عقل

  خاك  خود در آغاز از همین  که  حقیقت  بروند، یا در این  دیگری  های مشابه  سراغ به

 . است  بهره بي  و علمي  عقلي  پشتوانه  نمایند، از هرگونه  اند، تأمل  شده  آفریده

 است:  استبعاد این  آن  در توجیه  دیگرشان  شبهه

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے  ۓ  
 از بعثت  یعني: قبل «بودند  داده  وعده  ما و پدرانمان  را قبال به  سخن  اين  درست»

بودند اما ما   مجدد را داده  احیای  وعده  همین  پدرانمان ما و  نیز به صمحمد  

یعني:  « نيست  چيزي  پيشينيان  هاي جز افسانه  اين»شوند   ما برانگیخته  پدران  که ندیدیم
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 آنها را در  خیالي  های اسطوره  عنوان به  که  است  پیشینیان  پردازیهای ها دروغ وعده  این

 . است  پردازان دروغ  و پرداخته  ساخته  که  است  سطوره: چیزیاند. ا نگاشته  خویش  کتب

 

 ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  
  است  در آن  و هركه  زمين»از آنان:   پرسش  در مقام  مكه  مردم  به صمحمد   ای «بگو»

  وآگاهي  از علم  و چیزی «دانيد اگر مي»دارد؟   تعلق  کسي  چه  و به «؟ كيست  از آن

  زمین  روی  مخلوقات  است(، تمام  در آن  خبر دهید. مراد از )هرکه  من  به  دارید پس

 باشند. مي

 

 ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
  درآن  که و هر  زمین  گویند که یعني: آنها ناگزیر مي « خداست  گويند: از آن  زودا كه»

 آيا پند  بگو: پس»معترفند  خداوند  آفریدگاری  زیرا به  خداست  از آن  است

  از آن  است  در آن  و هرکه  زمین  که  حقیقت  این  شما به  یعني: چنانچه «گيريد؟ نمي

 چرا با  باشد، مقر و معترفید پس مي  آن  و متصرف  زمین  و او آفریننده  خداست

 نیستند،  چیزی  هیچ  دانید مالک مي  خوبي  به  را که  دیگری  خدایان  تعالي باری

 بر آفرینش  که  ذاتي  روید که مي  طفره  حقیقت  این  به  پرستید؟ و چرا از اعتراف مي

 ؟ او نیز تواناست  بعد از مرگ  کردن  قادر باشد، بر زنده  انسان  و اختراعي  ابتدایي 

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  
 ، گفت ؟ خواهند كيست  بزرگ  ار عرشو پروردگ  هفتگانه  بگو: پروردگار آسمانهاي»

 و او پروردگار  خداست  از آن  همه  یعني: آسمانها و عرش « است هللا  از آن  همه اين

  دانید که مي  یعني: هرگاه «كنيد؟ آيا پروا نمي  پس» صمحمد   ای «بگو»  آنهاست

  خدای فقط  که را  چرا کار پرستش  چیز در آسمانها نیستند پس هیچ  شما مالک  خدایان

  از محدوده  خارج دهید؟ و چرا رستاخیز را مي  آنها اختصاص  ، به است  سزاوار آن  یگانه

 پندارید؟ او مي  مطلق  قدرت
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مانند  جز  ، دربرابر کرسي در آنهاست  آسمانها و آنچه»است:   آمده  شریف  در حدیث

  ، نسبت است  در آن  با آنچه  کرسي  نگما و بي  نیست  شده  افگنده  در بیاباني  که  ای حلقه

 ». است  بیابان  در این  حلقه  همانند این  عرش  به

 

 ی  جئ   ی  ی     ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
و »  است  ملكوت: فرمانروایي « اوست  دست  به  هرچيزي  ملكوت  كه آن  بگو: كيست»

او   و برخالف»بخواهد   که  هرگاه رسد، مي  فریادش  غیرخود را و به «دهد مي  او پناه

  کسي را از خدا  تواند عذاب نمي  کس یعني: هیچ «دانيد؟ شود اگر مي نمي  داده  پناه

و شما   نیست قادر برابر خدا او در  فریادرسیدن و به  دادن  بر یاری  کس بازدارد و هیچ

 کنید.  را معرفي  مرجعي  توانید چنان نمي

 

    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب
 افسون  دستخوش  چگونه  ، بگو: پس است هللا  از آن  همه خواهند گفت: اين»

شما   را در خیال  حق  و افسون  ، با افسانه و انس  جن  شیاطین  یعني: چگونه «شويد؟ مي 

 غیر ، حق  بودن  با وجود روشن  را فاسد و در نتیجه  دهند و صحیح مي  جلوه  باطل

  ربوده را  و عقلهایتان  کرده  جادویتان  ساحری  ستید، گویيپر را مي  عزوجل  خدای

 ؟! است

 

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ها،  دیدگاه در عقاید و  را که  و شریعتي  یعني: دین « آورديم  را برايشان  حق  بلكه»

  قطعا آنان و»اند   نیز برحق  آن  و پیروان  است  چیز حق  و ارزشها و در همه  عبادات

دهند و نیز  مي  نسبت  از فرزند و شریک  سبحان  خدای  به  که  در آنچه «وينددروغگ

  که  گیریي هر موضع و در  انكار روز آخرت ، درخدا  به  ایمان  دروغگویند در ادعای

 . است  مخالف  با اسالم
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ    پ  پ    پ  ڀ  ڀ

 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  
از  و فرزند مرد  است  منزه  و نوع  زیرا او از جنس « است  نگرفته  فرزندي  خدا هيچ»

 بود قطعا  زيرا اگر جز اين  نيست  معبود ديگري  او هيچ  و همراه»  خود اوست  جنس

 خدایان  سبحان  یعني: اگر با خدای «برد بود، با خود مي  آفريده  را كه  آنچه  هر خدايي

  وحیازت  تصرف  در حوزه  را باالستقالل  مخلوقاتش  بود، یقینا هر خدایي مي  گریدی 

نافذ   بر آنان  تنهایي خود را منفردا و به  انحصاری  و فرمانروایي  گرفت مي  خویش

شد  جدا مي دیگر  خدای  از فرمانروایي  وی  فرمانروایي  عرصه  هنگام  ، در این ساخت مي

ناپذیر بود   اجتناب آنها  در میان  نمایي  و قدرت  و کشمكش  طلبي  عهو نهایتا بروز توس

  بر خدای  قوی  خدای یعني: «آمدند مي  ديگر غالب  بر بعضي  از آنان  و حتما بعضي»

را از او   وی  وفرمانروایي  کرد و ملک مي  را سرکوب  آن  پیدا کرده  غلبه  ضعیف

  خدای  ، دیگر آن هنگام  و دراین  است  آدم بني  انپادشاه  عادت  که ، همچنان گرفت مي

 . را نداشت  خدایي  ا صالحیت، قطع مغلوب  ضعیف

خدا   یک جز  که شد و این  و محقق  ، ثابت در ربوبیت  مشارکت  امكان  عدم  هرگاه  پس

  آن  شود که مي نیز روشن  حقیقت  بپردازد، این  و پروردگاری  کار ربوبیت  تواند به نمي

دارد، بر   داللت  شرك  بر نفي  که چنان  دلیل  . این است خداوند  واحد، همان  خدای

  کشمكش  در ملكش  دارد زیرا فرزند نیز باپدرش  نیز داللت  سبحان  فرزند از خدای  نفي

 و فرزند.  از شریک  است  منزه یعني: «كنند مي  وصف  خدا از آنچه  است  منزه» 1کند مي

 

 

 

 

 

                                                 
کودتا کرد  پدرش  قطر علیه  ، فرزند پادشاه  هستم  تفسیر شریف  این  ترجمه  مشغول  بنده  که  روزهایي  نهمی 1

 . برد سرمي به  و آوارگي  در غربت  وی  پدر بینوای  اکنون  و هم  انداخت  بیرون  و مملكت  و او را از ملک
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 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ 
اما غیر   و آشكار است  نهان  دانای  تعالي یعني: فقط باری « و آشكار است  نهان  داناي»

خداوند  « برتر است  پس»داند  را نمي  و غیب  ا نهان، قطع آشكار را دانست  اگر هم  وی

 . وی  وایيو فرمانر  در ملک «آورند مي  شريك  از آنچه»  متعال

 

 ڌ  ڎ     چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڃ  چ
کند:  مي  خطاب  چنین  پیامبرش  به  تعالي باری  شد، اینک  اقامه  بر کافران  حجت  و چون

«  دهي نشان  من  به  است  شده  داده  وعده  آنان  به  را كه  اگر آنچه بگو: پروردگارا!»

  را از عذاب  آنچه  که  ر دهيقرا  را در موقعیتي  من  باشد که  یعني: پروردگارا! اگر چنان

ستمكار   قوم  مرا در ميان  پس پروردگارا!»؛  کنم  ، مشاهده ای داده  وعده  آنان  مرگبار به

تا   کن  خارج  ، مرا از میانشان کردی  را نازل  عذاب  آنان  به  یعني: چنانچه « قرار مده

و   تو مؤمنم  به  زیرا من نشود  منگیر مندا  از آن  یزیچ  ولي  را از دور ببینم  آنان  عذاب

  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  که . چنان کنم مي  را تصدیق  هایت وعده

إو»کردند:  دعا مي صاکرم   به  هرگاه :خدایا!غيرمفتونليكإفتوفنيةفتنبقومردتأذا

در   فتنه  آن  به  ببر که  درحالي  خویش  سوی بهمرا   پس  داشتي  را اراده  ای فتنه  قومي

 ». باشم  نیفتاده

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
 تو بر»  از عذاب « ايم داده  وعده  آنان  را به  آنچه  كه  ما تواناييم  كه  راستي  و به»

  دانیم مي  که  جهت  ، بدان اندازیم تأخیر مي  به  را از آنان  خویش  عذاب  ولي « بنمايانيم

 خواهند آورد.  ایمان  زودی به  از آنان  برخي
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 ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
با   معاشرت در امر  کند که مي  راهنمایي  ای نسخه  سوی را به  پیامبرش  تعالي  حق  سپس

  اي هشيو  را به  بدي» فرماید: مي  پس  ، اکسیر اکبر است حق  سوی  به  آنان  و دعوت  مردم

از:   است  نیكوتر عبارت  شیوه  این « كن  دفع»  از غیر آن « نيكوتر است»  شیوه  آن « كه

  دهند و دادن مي  تو انجام  علیه کفار  که  هایي از بدی  و رویگرداني  پوشي ، چشم گذشت

یعني:  « كنند، داناتريم مي  وصف  آنچه  ما به»  و احسان  با نیكي  بدیهایشان  پاسخ

، یا  هستي  آن  تو برخالف  که  اوصافي کنند، از مي  وصف  آن  تو را به  که  آنچه  به  اناتریمد

جزا   آنها در برابر آن  به  کنند پس مي  وصف  و تكذیب  از شرك  که  آنچه  به  داناتریم

 . دهیم مي

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ها،  شیاطین: وسوسه  همزات « برم مي  ناهتو پ  به  شياطين  از همزات و بگو: پروردگارا!»

تواند خود را در آنها  نمي  انسان  که  است  خشمي  های و شراره  هایشان افگني  دغدغه

 کند.  نگهداری

 

 ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  
زیرا وقتي  « برم مي  تو پناه  حاضر شوند به  من  آنها پيش  كه از اين و پروردگارا!»

شر و   به  ، برانگیختن افگني حاضر شوند، آنها را جز وسوسه  نزد انسان  شیاطین 

  شعیب  عمروبن  روایت  به  شریف  . در حدیث نیست  از خیر کار دیگری  برگرداندن

  ما تعلیم  را به  کلماتي صخدا  فرمود: رسول  که  است  آمده  و او از جدش  از پدرش

عوذأاهللباسم»خواندند:  مي  ترس  دفع  برای  خواب  هنگام  خود ایشان  دادند که مي

: يحضروننأوالشياطينهمزاتومنشرعبادهومنوعقابهغضبهمنةالتاماهللبكلمات

و از   بندگانش و از شر  و عقابش  وی  از خشم  برم مي  او پناه  تامه  کلمات  خدا به  نام به

دعا   این عمرو بنهلل عبدا  که  است  نقل». شوند حاضر  که و از این  شیاطین  های وسوسه

  را در هنگام  داد تا آن مي  تعلیم رسیدند، مي  حد بلوغ  به  که  از فرزندانش  کساني  را به
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دعا را حفظ   این  توانست بود و نمي  کوچک  که  هم  از آنان  بخوانند و کسي  خوابشان

 . آویخت مي  شانو بر گردن  نوشت را مي  آن هللکند، عبدا

 

 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  
 یعني: «گويد: پروردگارا، مرا بازگردانيد فرارسد، مي  از آنان  يكي  مرگ  كه  گاه تا آن»

بیدار   غفلت  مردند، از خواب  میرند و چون مي  برند تاکه سر مي خود به  در غفلت  آنان

ا بازگردانید، مرا بازگردانید، مرابازگردانید . دنی  سوی  گویند: مرا به مي  گاه آن  شده

 . تكرار است  معني  به  جمع  ارجعون: صیغه

 

 ۉ  ۉ    ې  ې    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ      ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ     ۓ  ڭ  ڭ
  انجام  نيكي كار» در دنیا یعني:«  بگذاشتم  كه  در سرايي  باشد كه»مرا بازگردانید:  ! آری

هرگز  « است  چنين  نه»خیر   از اعمال  است  آن  در پي  که  و آنچه  مانای  چون«  دهم

  یعني: این « است  آن  او گوينده  كه  است  سخني  اين»  پذیریم او را نمي  درخواست

  دنیا بازگردانیده  و به شود  برآورده  اش گوید و اگر خواسته او مي  که  است  صرفا سخني

یعني:  « است  برزخي  آنان  و پيشاپيش»وفا نخواهد کرد   شسخن  این  شود، هرگز به

  توانند از آن نمي  که  است  ای و پرده  دنیا حجاب  سوی  به  آنها و بازگشتشان  پیشاپیش

  . پس است  روز قیامت  که «شوند  برانگيخته  كه  تا روزي»دنیا برگردند   و به  گذشته

  توانند اعمال مي  اند، نه شده  واگذاشته خدا نتظار امرا  ، به برزخي  حیات  در مقطع  آنان

در دنیا فاسد   را که  توانند آنچه مي  کنند و نه  جبران  شده  فوت  از آنان  را که  صالحي

  تا روز قیامت  گروه  بر این  عذاب  که  است  مراد این نمایند.  بودند، اصالح  ساخته

 (در قبر  یعني)  در آن  پیوسته»... است:   آمده  شریف  درحدیث  که یابد چنان استمرار مي

 » . است  معذب
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 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   
،  اول  اما نفخه  است  دوم  نفخه  که «نشور»  دمیدن  به «شود  در صور دميده  چون  پس»

  که  است  بوقي صور: 1اند.میر را مي  از خالیق  زندگان  که»  صعق»  از: نفخه  است  عبارت

  ديگر آن»شود:   دمیده  صور دوم  چون ! دمد. آری مي  قیامت  برپایي  برای  در آن  اسرافیل

  کنند و نه ها فخر نمي نسب یعني: دیگر به« وجود ندارد  قرابت  نسبت  روز ميانشان

بزار و   روایت  به  شریف  حدیث بخشد. در مي  یسود  حالشان  ها به رابطه  هرگز این

  ازدواج  طالب ابي بن دختر علي  کلثوم با ام  الخطاب عمربن  چون  که  است  آمده  بیهقي

خدا   از رسول  که  نیست  جز این  هدفي کار  مرا در این  خدا سوگند که به»نمود، فرمود: 

: هر ونسبياالسببيةالقياميوممنقطعنهفإونسبسببكل»فرمودند:   که  شنیدم ص

  این  پس».  من  و نسب  ، مگر سبب است شدني  قطع  در روز قیامت  و نسبي  سبب

و »  است  ایشان  و نسبي  پیوند خویشاوندی در مورد صخدا   رسول  در حق  استثنایي

پرسد زیرا هر  نمي  دیگری  از حال  یكي  قیامت  یعني: در عرصه «پرسند ديگر نمي از يك

شود.   دیگر مشغول  کاری  تواند به نمي  که  است  مشغول خود  به  چنان  نگامه  در آن  کس

  ، اهل یا دوزخ  در بهشت  شدن اما بعد از مستقر  محشر است  نفخه  در هنگام  این  البته

ڀ  ڀ   ژخوانیم:  مي  تعالي باری  فرموده  این در  که پرسند چنان مي از همدیگر  بهشت

 ».15 /صافات» ژ ڀ   ٺ   ٺ

 

 ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
  آنان  شده  وزن  شایسته  یعني: اعمال «باشد  سنگين  آنان  اعمال  ميزان  كه  كساني  پس»

  های خواسته به  یعني: آنانند دستیافتگان « ايشانند رستگاران  گروه  آن»باشد   سنگین

 انگیز.  از امور بیم  یافتگان خود و نجات  داشتني دوست

 

 

                                                 
 . [ 68زمر/ ]  سوره  کنید به  نگاه 1
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 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ   ېئ  
  آنان  شده  وزن  شایسته  یعني: اعمال «باشد  سبك  اعمالشان  ميزان  كفه  كه  و كساني»

 «اند زده  خود زيان  به  گروهند كه  آن  پس»باشد   دارند، سبک  که  گناهاني  در مقابل

  هميشه»زیرا  اند ، فرو گذاشته ستآنها  نفع به  را که  اند و آنچه ساخته  یعني: خود را تباه

 «.مانند مي  در جهنم

 

 ىب    ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب
زیرا  کرد  را خاص  . چهره است  لفح: سوزاندن «سوزاند را مي  هايشان چهره  آتش»

کالح:  «رويند ترش در آنجا  و آنان»  است  انسان  اعضای  ترین و گرامي  ، شریفترین چهره

.  است  شده  نمایان  و دندانهایش  و درد وا افتاده  رنج  از نهایت  نشلبا  که  است  کسي

  که  ای را ندیده  گوسفندی  گوید: آیا سر سوخته مي  آن  معني  در توضیح مسعود ابن

نیز   ؟ اینان است  شده  و منقبض  باال جمع  طرف به  و لبانش  نمایان  دندانهایش

 اند. گونه همین

 

 پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ
آنها   با الفاظ و معاني «و شما آنها را»در دنیا  «شد نمي  بر شما خوانده  من  آيا آيات»

 ؟ نیست خداوند  از جانب  آیات  این  گفتید که و نمي «پنداشتيد نمي  دروغ»

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
  بر ما چیره  لذتها و شهواتمانیعني:  «شد  بر ما چيره  شقاوتمان گويند: پروردگارا! مي»

  در آنها بهافراط   و سرانجام  شد زیرا مال  نامیده  و شقاوت  بدبختي  شد. لذتها و شهوات

  و بدبختي  شقاوت  با این  که « بوديم  گمراه  و ما مردمي»انجامد  مي  و بدبختي  شقاوت

 . ساختیم  خود را تباه
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 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
در  « برگشتيم اگر باز هم   بر پس  بيرون»  یعني: از دوزخ «ما را از اينجا ارا!پروردگ»

بر خود  «بود  خواهيم  پيشه ستم  صورت  آن در»  بودیم  بر آن  که  کفر و شقاوتي  دنیا به

  ، خواستار بازگشت دوزخ به  بعد از درآمدن  که  است  سان کفر. بدین  به  بازگشت  با این

 بودند.  شده  خواستار آن  مرگ  در هنگام  که شوند چنان يدنیا م  به

 

 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  
  گم وگور شوید، به گم  یعني: در دوزخ «شويد  ساكت  در آن  رسوايي  فرمايد، به مي»

  به  سگ  وقتي  که  . چنان سگ  مانند سكوت  شوید به  و ساکت  و غضب  خشم  شدن

در  «نگوييد سخن   و با من» شو!  شود: گم مي  او گفته  ، بهشود  نزدیک  پاك  چیزهای

  ساخته  سبک  شود و نه مي  از شما برداشته  عذابم  از خود زیرا نه  عذاب  برداشتن  باب

 شود. مي

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڦ  ڄ
  پس  آورديم  ايمان را!گفتند: پروردگا مي  بودند كه  من  از بندگان  گروهي  حقيقت در»

ر د  هستند که  مؤمناني  ایشان « مهرباناني  تو بهترين  كه  كن  ما رحم  ما را بيامرز و به

 وی  و متعالي  مقدس  صفات  و به  کرده  و مغفرت  رحمت  درخواست خداوند دنیا از

 کنند. مي  اقرار و اعتراف 

 

 ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
  مؤمناني تمسخر آمیز خود، یعني:  با سخنان «گرفتيد  مسخره  را به  آنان» کفار «و شما»

از  ياد مرا  كه  تا حدي»را   ایشان  و امثال  و عمار و سلمان  و صهیب  بالل  چون

استهزا   به  اشتغال  شدت  سبب به  یعني: تا بدانجا که «گردانيدند  فراموش  خاطرتان
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از  در دنیا، «خنديديد مي  و شما بر آنان»کردید   فراموشرا  ، یاد خدا وتمسخر ایشان

 بودند.  مشغول  من  و نیایش  عبادت  به  که این

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
  پاداش  آنان  به»شما   بر آزار و تسمخرهای «صبر كردند  كه آن  پاس  امروز به  هم  من»

  به  شان یابي دست مراد، همانا  سرمنزل  این  که « مراد رسندگان  ، ايشانند به . آري دادم

 . است  از دوزخ  و نجاتشان  و بهشت  و سالمت  سعادت

 

 گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
عدد   به  مدت  چه»است:   آنان  مأمور پرسش  که  ای ، یا فرشتهخداوند «فرمايد مي»

پروردگار  شوند، دنیا مي  سوی به  خواستار بازگشت  آنان  چون «مانديد؟  سالها در زمين

  در دنیا آن  که سازد  روشن  را برایشان  حقیقت  کند تا این مي  سؤال  چنین  از آنان  متعال

  اند، هرچند آن کرده بود، عمر  الزم  حقیقت  به  و رسیدن  پندگرفتن  برای  را که  مقداری

 . است  بوده  اندك  آخرت  به  مقدار عمر، نسبت

 

 ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  
 یعني: از « از شمارگران  بپرس  پس  روز مانديم  از يك  اي روز يا پاره  گويند: يك مي»

  عمرهای و  اعمال  که  نگهباني  از فرشتگان  اعداد آگاهند، یا بپرس  شناخت  به  که  کساني

سالها را  شمار،  و هراس  هول  از شدت  که  است  سان شمارند. بدین را مي  بندگان

 کنند. مي  فراموش
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 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ   ھ             ھ  ھ  
اید  نمانده ، اندك  جز درنگي  یعني: در زمین «ايد نكرده  درنگ  فرمايد: جز اندكي مي»

و  خداوند  طاعت  را به  اندك  مدت  را تا آن  از علم  چیزی «دانستيد شما مي  كاش»

 کردید. مي  سپری  روز قیامت  برای  شدن  آماده

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
و »؟  کنیم مي  رهایتان  یا عقاب  ثواب  و بي « ايم آفريده  شما را بيهوده  آيا پنداشتيد كه»

برابر  در با حشر و نشر تا شما را «شويد؟ نمي  ما بازگردانيده  سوي شما به  كه اين

 . نیست  هرگز چنین ! ؟ نه جزا دهیم  اعمالتان

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
بیافریند   و بیهوده  را عبث  چیزی  که از این  است  یعني: منزه «هللا  برتر است  پس»

  فرمانروای و فقط او  سزاوار اوست  االطالق علي  فرمانروایي  که « برحق  فرمانرواي»

جز   معبودي  هيچ»  پذیر است و زوال  رفتني  بین از  دیگران  یيزیرا فرمانروا  است  برحق

  گرانمایه  او پروردگار عرش  وقتي  پس «قدر گرامي  پروردگار عرش  ، اوست او نيست

 باشد؟ نمي ، است  تر از آن  تر و فرودست پایین  که  پروردگار آنچه  ، چگونه است

 

 ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ   ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ 
 برهان: «نخواهد بود  او برهاني  را بخواند، براي  با خدا معبود ديگري  و هر كس»

وجود  جزا   ردگاریپرو  هستي  در عرصه ! . آری است  و روشن  واضح  و دلیل  حجت

 «باشد يم  پروردگارش با فقط  و حسابش»شود   اقامه  برهاني  بر وجود وی  ندارد که

در روز  «شوند رستگار نمي  كافران  حقيقت در»کند  مي  مجازاتش  ناخواه او خواه  پس

 . قیامت
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را   کرد و آن آغاز  ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿را با:   کریمه  سوره  این خداوند»گوید:  مي  نسفي

  اصلهف  چه  آن  آغاز و انجام  در میان ! آورد. وه  پایان  به ﴾ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ    ﴿با: 

 ». است  بزرگي

 

    ىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ

  و فقط رحمت « بخشايندگاني  زيرا تو بهترين  كن  بيامرز و رحم و بگو: پروردگارا!»

  که گرداند درحالي نیاز مي بي  هر دیگرانو م  را از رحمت  انسان  که  توست  و بخشایش

  پیامبرش خداوند  ، سان کند. بدین نمي نیاز بي  او را هرگز از رحمتت  دیگران  رحمت

 اقتدا کنند.  وی  به  استغفار امر کرد تا امتش  را به

  نم  به !هللا یا رسول»فرمود:   که  است  آمده  ابوبكر صدیق  روایت  به  شریف  در حدیث

ظلماًنفسيظلمتنيإاللهمبگو: »فرمودند: ».  بخوانم  را در نمازم  بیاموزانید تا آن  دعایي

وأنهكثير فاغفرليإالأنتاليغفرالذنوباً، الغفورأنتإنكوارحمنيعندكمنمغفرة،

  آمرزد پس را نمي  گناهان و جز تو کسي   ام کرده  برخود بسیار ستم  : بارخدایا! منالرحيم

  مرزگار مهربانتو آ  که  کن  رحم  خود و بر من  از جانب  آمرزشي  بیامرز به  من بر

 ». هستي

 مسعود بنهلل عبدا . از شفاء است  ، از آیات سوره  اخیر این  دو آیه  که  ذکر است  شایان

خواند:   وی  درگوش  پس  گذشت مي  او از نزد مرد بیماری  که  است  شده  روایت

  این  . پس بیمار شفا یافت  شخص  ؛ و آن تا آخر سوره ﴾...ے  ے  ۓ  ۓ﴿

  چه  وی  در گوش»عبداهلل فرمودند:   به صحضرت  رسید، آن صخدا   رسول  خبر به

  جانم  که  ذاتي  سوگند به»فرمودند:  ص  حضرت  . آن را بازگفت  او حكایت» ؟ خواندی

  ازبین  کوه  ا آنبخواند، قطع  بر کوهي  یقین  را از روی  آن  ، اگر کسي در اختیار اوست

بیمار   و استعداد و قابلیت  خواننده  ، صفای یقین ، ؛ ایمان ر استمعتب  آنچه  پس». رود مي

 . است  با قرآن  درمان  برای
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 ﴾نور   سوره ﴿
 . است  ( آیه61)  و دارای  است  دنيم

 

و   نوراني  بس  ای آیه  دربرگیرنده  که آن  سبب  شد، به  نامیده» نور»  سوره  تسمیه: این  وجه

. در ژ... ہ  ھ  ھ   ھژ است:   متعال  خدای  رمودهف  این  ، یعني درخشان

  مائده  سوره  خویش  مردان  به»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

 ».نور را بیاموزید  سوره  خویش  زنان  و به

آثار و   این  با آثار و مظاهر خود در دلها و روانها، که  ، نور است سوره  این  موضوع

و   آداب شود، مي  تمثیل  و اجتماعي  ، خانوادگي روحي  و اخالق  ، در آدابمظاهر

  کنند، انواری مي  او را نورباران  و زندگي  وجود انسان  و صفحات  و جان  دل  که  اخالقي

  گیرند. پس بر مي  فروغ  آسمانها و زمین  نور الیزال  ، آنهللا  و سرمدی  از نور ازلي  که

 . آن  با ابعاد مختلف  است»  تربیت»،  ورهس  محور این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ڀ  
و  وار زنجیره  از آیات  سوره: عبارت « ايم كرده  را نازل  آن  كه  است  اي ، سوره اين»

  به  عمل یعني: « گردانيديم  را فرض  و آن»باشد   آغاز و انجامي  دارای  که  است  ای پیاپي

 « كرديم  نازل  روشن  آياتي  و در آن»  گردانیدیم  و قطعي  و الزم  را واجب  آن  ماحكا

  دلیل ، به است  سوره  این  آوردن فرود  به  تعالي  حق  عنایت  کمال  تكرار )انزلنا(، گویای

فرود   لذا حكمت «پندگيريد  باشد كه»باشد  مي  آن  دربرگیرنده  سوره  این  که  احكامي

  سوره  مقدمه  ، در واقع آیه  این  . پس است  ذکر شد، این  که  ترتیبي  به  سوره  این  آوردن

 باشد. مي
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  

 ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 «بزنيد صد تازيانه  از آنان  هريك  به»اند ؛  نكرده  هنوز ازدواج  که «و مرد زناكار  زن»

  باشند، زدن  شده  عمل  این  مرتكب  از ازدواج  قبل  که  و مرد زناکاری  زن  یعني: حكم

 . است  از آنان  هریک  به  صد تازیانه

  شبهه وجود  و بدون  عقد ازدواج  بدون  مرد با زن  جنسي  از مقاربت  است  زنا: عبارت

  کند، نه مي  و در برابر مرد زناکار تمكین  داشته  زنا رغبت  به  که  است  . زانیه: زني نكاح

،  یا عصاست  تازیانه با  شود. جلد: زدن مي  انجام  زور و اجبار با وی به  عمل  این  که  زني

 بزند.  دیگر تازیانه  کسي  بدن  بر پوست  کسي  که  گاه آن»  جلده»شود:  مي  گفته

  بالغ زناکار آزاد  بكر )غیرمتأهل( و زن  مرد آزاد بالغ  حد زنای،  صد تازیانه  زدن

  تبعید یک ، صد تازیانه  بر زدن  افزون ص  اکرم رسول  در سنت  ، البته غیرشوهردار است

خواهد   که  چنان ، نیست  فقها اتفاقي  میان  حكم  ، هرچند این است  شده  ثابت  هم  سال

باشند و   کرده  ازدواج  صحیح  با نكاح  باشند، یعني  اد و متأهلآز  که  آمد. اما مرد و زني

زنا گردند، حد آنها   بار ـ ومرتكب  باشد ـ هرچند یک  گرفته  انجام  هم  آنها مقاربت  میان

نظر دارند.   اتفاق  حكم  وفقها بر این  )سنگسار( است  متواتر، رجم  صحیح  بنا بر سنت

آزاد نیستند، فقط   که  برده  متأهل  و زن مرد  حد زنای  که بر ایننظر دارند   اتفاق  همچنین

 بكر )مرد  حد زنای  . اما در خصوص نیست  سنگساری  زیرا در بردگان  است  تازیانه  زدن

تبعید   به  کنند نه مي  حكم  تازیانه  فقط به  آیه  صریح  به  با عمل  غیرمتأهل(، احناف  زن و

مرد بكر،   حد زنای  ، احمدحنبل( برآنند که ، شافعي )مالک فقها جمهور  ولي  سال  یک

  این  مسافت  باشد و حد اقل مي  اقامتش  از محل  سال  تبعید یک  اضافه  به  صد تازیانه

.  ( کیلومتر است89مقدار )  نماز یعني  کردن  کوتاه  ها، مسافت ها وحنبلي تبعید نزد شافعي

  زن  شود ولي نیز مي  ، زنداني تبعید شده  که  سرزمیني  در همان ها، مرد بكر مالكي اما نزد

مبتال  زنا  آفت  به  شود تا مبادا بار دیگر در تبعیدگاه فقها تبعید نمي  اتفاق  بكر زناکار به

 گردد.
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  سوره17و  16  در دو آیه  که  است  زناکاران  دادن آزار  و آیه  حبس  آیه  ناسخ  آیه  این

و   زدن  طعنه و  دادن آزار  مرد زناکار در صدر اسالم  زیرا مجازات  شتگذ» نساء»

  منسوخ  آیه  این با  حكم  آن  بود، که  اش در خانه  وی  کردن  زناکار زنداني  زن  مجازات

 شد.

زنا   انگیزه  که  است  گردانید، این  زناکار را بر مرد زناکار مقدم  ، زن کریمه  آیه  که این  دلیل

  گریهای ها وعشوه نمایي با چهره  که  کند زیرا اوست بروز مي  از زن  احوال  ر اغلبد

دیگر   نماید. دلیل مي  تحریک  حرام  عمل  ، اورا به گوناگون  مرد با روشهای  برای  فریبنده

 . بیشتر از مرد است  در زن ، آن  و بدنامي  زنا و ننگ  مفسده  که  است  این  ذکر وی  تقدم

،الزنيااتقو!يامعشرالناس»فرمودند:  ص  اکرم رسول  که  است  آمده  شریف  ر حدیثد

البهاءالدنيا،فيذهبفيماالتيأ،ةخراآلفيالدنياوثالثفيخصال:ثالثستفيهنفإ

وينقصويورث والفقر التيأالعمر، اةخراآلفيما فسخط وسوءوتعاليسبحانههلل: ،

،  است  خصلت شش   از زنا بپرهیزید زیرا در آن ! مردم  گروه  : ایالناروعذابالحساب

و   که: زنا اعتبار و ارزش  است  ، این در دنیاست  که اما آن  در آخرت  در دنیا و سه  سه

  هک  سه  کند و اما آن مي  کم گذارد و عمر را جا مي برد، فقر را به مي  زبینرا ا  انسان  جمال

».  دوزخ  و عذاب  حساب  بدی ، سبحان  خدای  از: خشم  است  عبارت  است  در آخرت

و   رأفت: رحمت «شويد  دچار رأفت  آنان  خدا درباره  حكم  و نبايد در اجراي»

خدا و   اگر به»  است  دلسوزی مهر و  عواطف  ترین ، رقیق قولي: رأفت . به است  دلسوزی

  پاداش  در آن  و روز رستاخیز که خدا یگانگي  یعني: اگر به «دداري  ايمان  روز قيامت

گردانید.   را معطل  متعال  نباید حدود خدای  پس شود باور دارید مي  داده  تمامي  به  اعمال

 . است  مؤمنان  و دیني  ایماني  غیرت  و برانگیختن  تهییج  از باب  این

در   که  گاه ـ آن زید  بن  اسامه  به صا خد  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

فرمودند:  کرد ـ  بود شفاعت  را دزدیده  ای روسری  که  دختر اسود مخزومي  فاطمه  باره

» ؟ کني مي  شفاعت از حدود خداوند  حدود اهلل: آیا در حدی  حد من  في  اتشفع»

كانوانهمأقبلكممنالذينكهلأنماإ»و فرمودند:   ایراد کرده  ای خطبه  پاخاسته به  سپس

بنتةفاطمنألواهللالحدوأيمقامواعليهأالضعيفذاسرقإوتركوهالشريففيهمذاسرقإ
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از شما بودند،   قبل  که  مردمي  هالکت  سبب  که  نیست  : جز اینيدهالقطعتمحمدسرقت

گذاشتند اما  کرد، او را آزاد مي مي  زدید  شریفي  شخص  در میانشان  چون  بود که  این

 خدای  کردند و سوگند به مي  اقامه  وی کرد، حد را بر مي  دزدی  ضعیفي  اگر شخص

و ». » کنم مي  را قطع  دستش  گمان کند، بي دزدی صدختر محمد   اگر فاطمه  که  عزوجل 

بیشتر، تشهیر،   سرزنش  برای» باشند آنها حاضر  بر عذاب  از مؤمنان  باید گروهي

حد »گوید:  مي  . نسفي است  تشهیر همراه با  کیفر آنان  پس  زناکاران  و بدنامي  رسوایي

 ». یا چهار نفر است  حاضر باشند، سه  زناکاران  مجازات  باید در هنگام  که  گروهي  اقل

شود زیرا   تهبرپا داش  در محضر مردم  حدودالهي  باید تمام  ها برآنند که و حنبلي  احناف

  اعمالي  چنان  آنها از ارتكاب  و بازداشتن  مردم  به  حدود، هشدار دادن  از اقامه  هدف

 . است

  چوبي با  زناکاران  زدن  تازیانه  که نظر دارند بر این  تازیانه: علما اتفاق  اما ابزار زدن

  بسیار سخت  نه  متوسط که  است  ای تازیانه  نباشد و آن  نداده  هنوز میوه  که  است  واجب

  حدود یكسان  در همه  زدن  تازیانه  چگونگي  . البته و لطیف  نرم  و نه  است  و ضخیم

در حدود   زدن  تازیانه  به  در تعزیر نسبت  زدن  برآنند که: تازیانه  . اما احناف است

و   شدیدتر است  در حد شراب  زدن  در حد زنا، از تازیانه  زدن  تازیانه  شدیدتر است

  . حكم شدیدتر است )بهتان(  در حد قذف  زدن  ، از تازیانه در حد شراب  زدن  تازیانه

  حالت  به  شود و زن مي  زده  تازیانه  ایستاده  حالت  مرد به  که  است  مورد این  دیگر دراین

 . نشسته

  ایشان  و جانشینان  المياس  جامعه  زمامداران  ، متوجه مذاهب  اتفاق  به  آیه  این  خطاب

را   آنان  نمایندگي  مسلمان  و حاکم  است  مسلمین  تمام  متوجه  قولي: خطاب  باشد. به مي

 دارد.  بر عهده

 

 ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
زناكار را جز مرد   كند و زن نمي  ازدواج  مشركي  زناكار يا زن  مرد زناكار جز با زن»

 ـ چنین  زن  مرد و چه  ـ چه  زناکاران  یعني: غالب «گيرد نمي  زني  به  يا مشركي زناكار
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کند. در  نمي  همانند خود رغبت  با زناکاری  ازدواج  جز به  از آنان  یكي  دارند که  گرایشي 

  نكاح  به  سیاق ر اینجاذکر شد زیرا د  مقدم  ـ مرد بر زن  قبل  آیه  عكس  ـ به  آیه  این

 کند. را آغاز مي  خواستگاری  که  زیرا اوست  است  مرد اصل  ارتباط دارد و در نكاح

با   ازدواج از  زنا ـ بازداشتنشان  از ارتكاب  مؤمنان  دادن ـ بعد از هشدار  کریمه  آیه  هدف

یعني:  «امر  اين و»باشد  مي  کریمه  در تفسیر آیه  اقوال  ترین راجح  و این  است  زناکاران

،  با آنان  ازدواج زیرا « است  شده  حرام  بر مؤمنان»  و مشرکان  با زناکاران  ازدواج

  است  دیگران  تهمت  در معرض  خویش  افگندن و پیش  فاسقان  به  خویش  ساختن شبیه

دنیا   بساط مرد بهبر   فرزندی پیوند،  در اثر این  نیز وجود دارد که  احتمال  این  که چنان

  ناپاکي  تا با زن  روا نیست  پاکدامن  مرد مسلمان  لذا برای  نیست  وی  از نطفه  آید که

نیز روا   پاکدامن  زن  برای  که دارد چنان  آگاهي  وی  عفتي  بي  به  که کند درحالي  ازدواج

 ید.نما  ازدواج  با وی  مردی  بودن  از فاسق  آگاهي  تا در عین  نیست

 ﴾...ٱ  ٻ  ٻ﴿سوره:   همین( از 11 با )آیه  آیه  این  اکثر علما، حكم  اما در رأی

  کند که  ازدواج  با زني تواند اند: مرد زناکار، مي گفته  احناف  جهت  ، بدین است  منسوخ

 نمایند.  ازدواج توانند با او نیز مي  دیگران  که چنان  است  زنا کرده  با وی

 

ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڑ  ڑ  ک     

 ں   ں  ڻ  
  پاکدامن  محصنه: زنان  مراد از زنان «دهند زنا مي  نسبت  محصنه  زنان  به  كه  و كساني»

  آنان  زنا از سوی  ارتكاب  به  که «آورند نمي  چهار گواه  گاه آن»اند  پرهیزکار مؤمن

بزنید   تازیانه را هشتاد  از آنان  یعني: هریک «بزنيد  اد تازيانههشت  آنان  به»دهند   گواهي

  زدن  گردانید: یكي جمع  یعني: دو کیفر را برایشان «را از آنها نپذيريد  و ابدا شهادتي»

  خارج  زنا از عدالت  اتهام  زیرا آنها با زدن  از آنان  گواهي  نپذیرفتن  و دیگری  تازیانه

  آنان  آیه  در آخر این  متعال  خدای  که اند چنان شده  فاسق  اند بلكه اییدهگر  فسق  و به  شده

  در طول  وجه  هیچ  که: به  است این» ابدا»  . معنای است  کرده  محكوم  فسق  را به

  شهادت  هم جمعا با  گواهان  که  جایزاست  را نپذیرید. البته  آنان  شهادت  شان زندگي
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  زن  نبودند، تهمت  کامل  . و اگرشهود چهار تن تفاریق  و به  اکندهطور پر دهند، یا به

در  عمر  حضرت  که شود چنان مي  جاری  حد قذف  روند و بر آنان مي  حساب به

  بودند، هشتاد تازیانه  داده  زنا شهادت  به  مغیره  علیه  را که  تني  سه  آن  خویش  خالفت

  و درگذشتن  متعال  خدای  از طاعت  رفتن  فسق: بیرون «دفاسقن ، همانا گروه  و آن»زد. 

 خدا  فاسقند و در پیشگاه  آنان  که این»گوید:  کثیر مي . ابن است  گناه  از حد با ارتكاب

  دیگر اضافه  دو خصلت  به  که  است  سومي  شوند، خصلت نمي  شمرده  عادل  و مردم

 ».شود مي  خصلت  ومجموعا سه  شده

  پرهیزکار مؤمن پاکدامن   زنان  ، یعني محصنه  ا از زنانمخصوص  کریمه  در آیه  که این  دلیل

بزرگتر و   در آنان و بدنامي  تر و ننگ زشت  آنان  به  زدن تهمت   که  است  یاد شد این

  ـ در این  امت  این  علمای  میان  خالفي  هیچ  ينیز ـ ب  مردان  ولي  تر است دهنده تكان

  زنا به  تهمت  دادن  نسبت فقط  که  ذکر است  شوند. شایان مي  ملحق  زنان  به  حكم

  آن  و امثال  دیگر، مانند دزدی اتهاماتي  دادن  نسبت  نامند، نه مي»  قذف»را   مؤمن  شخص

  دهد، حد قذفي زنا مي  نسبت  کافری  مرد یا زن  به  که  بر کسي  . همچنین وی  را به

 . نیست

،  است ، مورد اعتبار قرارگرفته  و مورد اتهام  زننده در تهمت  که  شرطهایي  در بارهعلما 

 . است  شده  بیان  تفصیل به  فقه  در کتب  دارند که  درازدامني  بحثهای

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 زدن  تهمت  گناه  از ارتكاب  یعني: پس « از اين  كردند پس  توبه  كه  مگر كساني»

حد،   اجرای  به  نهادن  و گردن  با توبه  را. یعني  اعمالشان« آوردند  صالح و به» )قذف(

  به « است  مهربان  خدا آمرزنده  كه  راستي به»اند  کرده  را جبران  خویش  زشت  عمل  این

را   وی  اهيگو  کند و قبول نمي  مؤاخذه  )قاذف( را بعد از توبه  زننده ، اتهام جهت  همین

  قبول  وی  کرد، گواهي  )قاذف( توبه  زننده  تهمت  که  در صورتي  پسندد پس از شما مي

و شافعي(   جمهور فقها )مالک  قول  شود و این مي  برداشته  از وی  فسق  شود و صفت مي

اخیر   جمله  استثنا فقط به  که  است  بر آن  زیرا ابوحنیفه  ابوحنیفه  رأی  ، برخالف است
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ابد   شود اما او برای مي  برداشته  از وی  فسق  صفت  با توبه  گردد، یعني برمي

فقها   اتفاق  به  شود. ولي نمي  پذیرفته  وی  گواهي  وجه  هیچ  و به  مانده  باقي  مردودالشهاده

خود   که  نیست  جز این  قاذف  توبه  البته رود. نمي  و ازبین  ساقط نشده  با توبه  حد قذف

بر   دروغگویي  این  سبب  به  کند و حد هم  ، تكذیب صادر شده  از وی  که  را در اتهامي

 گردد.  اقامه  وی

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   

 ى  ى  ائ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  
  به  اکنون کرد،  را بیان  بیگانه  نانز  )قذف( به  زدن  تهمت  حكم  تعالي  حق  که بعد از آن

  به  مردان  زدن  پردازد زیرا تهمت مي  همسران  )قذف( به  زدن  تهمت  حكم  بیان

 . است  خاصي  حكم  دارای  همسرانشان

 ديگر  گواهاني  دهند و جز خودشان زنا مي  خود نسبت  همسران  به  كه  و كساني»

  شهادت  پس»دهند   اند، گواهي داده  خویش  همسران  به  که  زنایي  نسبت  تا به «ندارند

  که ای یعني: گواهي «خدا سوگند ياد كند  نام بار به چهار  كه  است  اين  از آنان  يكي

او   كه» دهد  خدا شهادت  نام بار به چهار  که  است  کند، این را از مرد ساقط مي  حد قذف

بار   پنجمین در  گاه آن  است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  که  در آنچه « است  از راستگويان

اگر از  خدا بر او باد،  لعنت  كه  است  اين  گواهي  و پنجمين»دهد:   شهادت  چنین

 . است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  که  در آنچه «باشد  دروغگويان

  بر وی گواه( هم   )آوردن  بینه  زند و اقامه زنا مي  تهمت  زنش  به  که  مردی  حكم ! آری

را نزد حاکم )قاضي(   زنش  کند، یعني  مالعنه  باید با زنش  که  است  ، این دشوار است

  و چونسوگند دهد   فوق  ترتیب  او را به  حاکم  ادعا کند سپس  وی  و علیه  حاضر کرده

  حرام  بر وی  وزن آید مي  عمل  به  آنها جدایي  ها با سوگند اجرا شد، میان گواهي  این

 که:  است  این  و آن  صورت  شود، مگر در یک مي  حد زنا نیز جاری  بر زن  گردیده  ابدی
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 ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  
  كه  شود، در صورتي ساقط مي»حد   یعني: اجرای « عذاب»  یعني: از زن «و از او»

 از»  یعني: شوهرش «او»که:   مضمون  این  به «دهد  خدا گواهي  بار به چهار

  دفع  حد از وی  که  است  صورت  . در این وی  به  زدن  در تهمت « است  دروغگويان

زیرا ـ از نظر   است  زن  کردن  ، زنداني ، مراد از )عذاب( در آیه احناف  قول شود. اما به مي

زنا   کند و یا به  شود تا یا مالعنه يم  از )مالعنه( سر باز زد، زنداني  زن  ـ چون  ایشان

 نماید.  اعتراف

 

 ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ   
 «او باد خدا بر  خشم  كه»باشد:   باید این  زن  آن  گواهي  یعني: پنجمین «بار  و پنجمين»

از   وی  به  که  در آنچه «باشد  از راستگويان»  یعني: شوهرش «اگر او»باد   یعني: بر زن

تر  درشت  هر چه  ، برای زن  به  و خشم « غضب»  دادن  . اختصاص است داده  زنا نسبت

دلیل:   سه  ؛ به است  بر حقیقت  اعتراف  به  منظور وادار نمودنش  به  کار بر وی  ساختن

  ا ننگکه: مرد غالب این  دوم گیرد. مي  صورت  زن  زنا غالبا از سوی  به  تحریک  که این  اول

کار معذور   واقعا راستگو و در این که  کند، مگر این  زنا متهم  را به  زنش  که دارد از این

اثر   ، آن گفتن  و طعن  گویند و لعن مي و طعن   عادتا بسیار لعن  که: زنان این  باشد. سوم

  خشم  خواستدر   به  که این  ندارد، برخالف باشد  اشتهد  باید در دلهایشان  را که  بزرگي

 دارند.  کار بسیار واهمه  از این  که خود وادار گردند،  برای خداوند

نزد   ، که زناست  و محمد، حكم  ، احمد، ابویوسف ، مالک لواط در نزد شافعي  اما حكم

  فقط رجم  حد آن  حنبل  بن احمد و  شود اما نزد مالک مي  ، حد زنا جاری بر آن  شافعي

  آن  مهر به  و از آنجا که  زنا نیست  حكم لواط،  حكم  که  است  بر آن  نیفهابوح  . ولي است

 گیرد. مي  تعزیر تعلق  آن  به  بلكه گیرد نمي  تعلق  آن  به  گیرد، حد هم نمي  تعلق

سزاوار  ، با دست  مردان  و استمنای  زنان  بازی همجنس  که نظر دارند بر این  فقها اتفاق

 . است  توبیخو   تعزیر، تأدیب
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  حسب بر  آن  ، تعزیر فاعل چهارگانه  مذاهب  اتفاق  ، به با حیوانات  جنسي  عمل  حكم

 . است  صالحدید حاکم

سر  از  شامگاه  امیه بن است: هالل  شده  )مالعنه( روایت  آیات  نزول  سبب  در بیان

  است  همبستر شده  شبا زن  مردی  خود دید که  چشمان  آمد و به  خانه  خود به  زمین

خبر  این صخدا   اما رسول  آمد و ماجرا را باز گفت صخدا   بامداد نزد رسول  پس

  حد قذف بر وی صخدا   شد، رسول  چنین  نپسندیدند. انصار گفتند: حاال که  را از وی

  مامیدوار  من  ولي بود، گفت:  مطمئن  خویش  راستگویي  به  که  کنند. اما هالل مي  جاری

شد:   نازل  بود که کند. همان  فراهم  گشایشي  بست بن  از این  برایم  عزوجل  خدای  که

دادند و   مژده  هالل  به صخدا   رسول  بود که  هنگام  . در این﴾...ھ  ے  ے  ﴿

 کردند.  )مالعنه( را جاری  صیغه  او و زنش  میان

 

 مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت   
 « است  پذير حكيم  خداوند توبه  كه خدا بر شما نبود و اين  رحمت و  و اگر فضل»

  تعالي  حق  ولي رسانید مي  بزرگي  ، عذاب دروغگوست  که  دو تن  از آن  کسي  به  گمان بي

  رحمت  به  وی بر و  پذیر است  کند، توبه  رجوع  سویش به  پشیماني  حال  به  که  بر کسي

او در  آمرزد و هم مي کند و مي  را قبول  وی  ، توبه از گناه  نشگردد و با بازگشت بازمي

،  است  و مقرر کرده  مشروع حد  یا اجرای»  لعان»  از حكم  خویش  بندگان  برای  که  آنچه

  آنان  به  شتابان  گر ویرسوا بود، عذاب  نمي  اگر این ! . آری  است  و فرزانه  حكیم

 رسید. مي

 

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

 ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  
 . است  و تهمت  و بهتان  افک: دروغ «آوردند  در ميان  افك  كه  ، كساني در حقيقت»

 اهلل رضي  المؤمنین ام  صدیقه  بر سیدتنا عایشه  که  است  بهتاني  در اینجا: آن  مراد از آن

  عائشه  حضرت  طوالني  ، حدیث حدیث  کتب  و اصحاب  و مسلم  عنها زدند. بخاری
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است:   این  آن  حاصل  اند که کرده  روایت  آیات  این  نزول  سبب  عنها را در بیان هللا رضي

شد،   همراه صخدا   رسول با  مصطلق بني  در غزوه  قرعه  حكم  عنها به هللا رضي  عائشه

  بند حضرت اثنا گردن  زد، در این  منزل  مدینه  در نزدیک  ، کاروان غزوه  از آن  در برگشت

  کجاوه  به  که و او بعد از آن  گسست  هم از  حاجت  قضای  هنگام  عنها به هللا رضي  عائشه

آمد،   بیرون  از کجاوه  گردنبند خویش  یافتن  امر شد و برای  این  ، متوجه برگشت  خویش

کرد،   ـ حرکت  است  خویش  عنها در کجاوه هللا رضي عائشه  که این  گمان ـ به  کاروان

  از کاروان  ، دید که برگشت  بند خویش گردن  وجوی اهلل عنها از جست رضي  عائشه  وقتي

ماند، از   باقي  کاروان  اتراق  در محل  پس  است  کرده  حرکت  کاروان و  نیست  خبری

رسید،   کاروان  بود از دنبال  نگهدار کاروان  دنباله  که  معطل  بن دیگر، صفوان  سوی آن

 . را شناخت  بود، وی  دیده  حجاب  آیات  از نزول  عنها را قبل هللا رضي  عائشه  که او

 صفوان  بود پس  عنها را در ربوده هللا رضي  عائشه  آنجا رسید، خواب  او به  وقتي

 صدای  عنها با شنیدن هللا رضي  ، عائشه راجعون( گفت  لیهإنا إو  نا هللإاسترجاع: ) 

  حتي  را پوشانید. صفوان  خویش  چهره  درنگ بیدار شد و بي  از خواب  صفوان  استرجاع 

شتر   دست را فرو خوابانید و بر  شترش  نگفته  عنها سخن هللا رضي  با عائشه  کلمه  یک

شد و   صفوان عنها سوار شتر هللا رضي  شهسوار شود. عائ  بر آن  فشرد تا عائشه  پای

)افک: بهتان(   اهل  چون  رسید. پس  کاروان  کرد تا به  حرکت  شتر را گرفته  زمام  صفوان

  گفتند اما خدای  کردند وگفتند آنچه  فحشاء متهم  را به  شدند، عائشه  آگاه  واقعه  از این

  بهتان  عنها را از این هللا رضي  عائشه  تحضر  ، برائت آیه  هجده  کردن  با نازل  عزوجل

آوردند   را در میان  بهتان  این  که  فرمود: کساني  آیات  از این  آیه  کرد و در نخستین  اعالم

  اطالق  تن  تا چهل  ا بر ده، عرف و جماعت  گروه  یعني عصبه: «از شما هستند  اي عصبه»

،  رفاعه  ، زیدبن منافقان  رئیس  ابي د از: عبداهلل بنبودن  عبارت  زننده  بهتان  شود. گروه مي

  )منكم( این  . معني و همدستانشان  جحش  بنت  منه، ح أثاثه  بن  ، مسطح ثابت  بن  حسان

و یا   هستند؛ یا در ظاهر و باطن  مسلمانان  از خود شما جماعت  زننده  بهتان  است: گروه

 «نپنداريد  خود شري  را براي  زدن  تهمت  آن»  ابي  بن هلل؛ مانند عبدا در باطن  در ظاهرنه

 شما تعلق  به  عظیمي  ثواب  بهتان  و با آن « خير است  تانبراي  آن  بلكه» ! مسلمانان  ای
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 میلیونها  ، آبروی داستان  از این  بسیاری  گرفتن  با عبرت  عزوجل  گیرد زیرا خدای مي 

  : )آن ﴾پ  پ  ڀ  ڀ﴿، خطاب:  از مفسران  بعضيکند. اما  را حفظ مي  مؤمن  انسان

اند  کرده  حمل  ابوبكر صدیق  نپندارید( بر خانواده  خود شری  را برای  زدن  تهمت

  که  گونه همان شد،  خانواده  بیشتر این  و شرف  برتری  سبب  المؤمنین ام  برائت  زیرا بیان

و   عفت  داستانهای  در میان  همیشه  برای  و کلي  عام  قانون  یک  عنوان  به  داستانشان

  دست  بهتان  در این  که « آنان از  هر فردي  برعهده»را احراز کرد.   خاصي  ، جایگاه پاکي

  ترویج  به  شدن  آلوده  سبب به « است  شده  آن  مرتكب  كه  است  از گناه  سهمي»؛  داشته

،  است  دار شده را عهده  تهمت  آن  مدهع  بخش  كه  از آنان  كس  و آن»  بهتان  این

 بود.  ثابت  بن  حسان  قولي به و  ابي بن هللاو عبدا  که « است  بزرگي  عذاب  برايش

دو مرد  ، در رویداد افک صخدا   رسول  اند که کرده  روایت  و غیر وی  اسحاق محمدبن

و   اثاثه  بن  مسطح دو مرد  ، آناجرا کردند  را برآنان  و حد قذف  زده  را تازیانه  زن  و یک

  را نیز تازیانه  ابي بن هللعبدا قولي:  بود. به  دختر جحش  ، حمنه زن  و آن  ثابت  بن حسان

 زدند.

 و  مورد توبیخ  سختي  امر زیر، به  9را با   زنندگان تهمت  آن  عزوجل  خدای  سپس

 است:  این  توبیخ  نخستین  دهد، که قرار مي  سرزنش

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ    ڄ
  گمان  خويش  در حق  مؤمن  و زنان  را شنيديد، مردان  بهتان  آن  كه  چرا هنگامي»

بودند،   را شنیده  افک  اهل  سخن  مؤمنان  وقتي  بود که  این  یعني: شایسته «نبردند  نيك

 از آنان  عملي  صدور چنین  را وقتيکردند زی مي  قیاس  خودشان  به  را نسبت  سخن  این

 . بعیدتر است  المؤمنین از ام  صدور آن  اولي  طریق  بعید باشد، به 

  شایعه  پخش  در هنگام  انصاری  ایوب ابي  است: زن شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

گفت:   یوبا ابي گویند؟ مي  چه  عائشه  درباره  مردم  که  شنوی او گفت: آیا نمي  به  افک

،  ردهقرا  عائشه  جای  تو خود رابه ! ایوب ام  . ای است  دروغ  سخن  اما این  شنوم چرا، مي

  ایوب ابي خدا!  ، سوگندبه نه گفت:  ایوب ؟ ام شدی مي  کاری  چنین  مرتكب  آیا خودت
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،  شایعه  این  که  بدان  پس  از تو بهتر و پاکدامنتر است  عائشه  خدا که  گفت: سوگند به

آشكار   دروغي  نگفتند: اين»  مؤمنان  چرا همه «و».  نیست  ناروا بیش  و بهتاني  دروغ

گفتند،  مي  سخن  ایوب مانند ابي  مؤمنان  ؟ و اگر همه و واضح  عریان  و بهتاني « است

  ؤمنینالم بر ام  بهتان»گوید:  کثیر مي  بود. ابن  شأنشان  و شایسته  رفیع  ادبي  این  شک بي

افتخار   و با کمال  خونسردی  با کمال  صفوان  آشكار بود که دروغي  روی  ، از آن عائشه

لشكر   میان  روز به  ، در روشنایي است  رهانیده  سالمت  به  ورطه  را از آن  المؤمنین ام  که

دو   آنبود،  مي  ای شایبه  کار کمترین  آمد و اگر در این صخدا   رسول و نزد  مسلمانان

 ».کردند برخورد نمي  با قضیه  و جرأت  وضوح  این  به

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
و   اثبات «بر»  تهمت  در این  فروروندگان «چرا»است:   این  بر آنان  توبیخ  بانگ  دومین

را   هانگوا  چون  نياوردند؟ پس  چهار گواه»  بهتان « آن»در   سخنانشان  صحت

 «نزد خداوند» اهلل عنها رضي  عائشه  علیه  در بهتان  یعني: فروروندگان«  اند، آنان نياورده

  را به  دروغ  که هستند  یعني: دروغگویاني «خود دروغگويانند»  وی  یعني: در حكم

 اند. رسانده  آن  پایه  آخرین

 

 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ڳ گ  گ   ڳ  ڳ ک  ک  ک  گ  گ
 بر شما نبود،  در دنيا و آخرت  خدا و رحمتش  و اگر فضل»است:   این  سوم  ختوبی

 عفت  حریم  به  زنندگان  تهمت  ای «پرداختيد  دخالت  به  در آن  آنچه  سزاي  به  گمان بي

دنیا  بر شما نبود؛ در  الهي  یعني: اگر حكم «رسيد مي  بزرگ  شما عذابي  به»  المؤمنین ام 

و   شماست به  دادن  مهلت  هم  آنها یكي  از جمله  که  نعمتهایي  بر شما به  دننها  با فضل

  در آن  که  بهتاني شما را بر  تعالي  حق  گمان از شما، بي  ؛ با عفو و گذشت در آخرت

  خود در دنیا رسوایي  رحمت  به  تعالي  حق  کرد ولي مي  مجازات  شتاب  فرورفتید، به

کار آیند،  او توبه  سوی به  که  بر کساني  هم  ما فرو پوشانید و در آخرترا بر ش  بهتانتان

  دارای  که  است  کساني  حق در  و رحمت  فضل  این»گوید:  کثیر مي  کند. ابن مي  رحم
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از   وی  و امثال  ابي بن هللعبدا در حق  ، نه و حمنه  و حسان  بودند، مانند مسطح  ایمان

 ». ایمان بي  منافقان

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
 «گرفتيد مي ديگر يك  را از زبان  بهتان  آن  كه  هنگامي»است:   این  توبیخ  چهارمین

از شما   یكي  چون  که  سان کردید، بدین مي  را نقل  دیگر خبر افک  از بعضي  یعني: بعضي

از   ، آیا تو هم است  رسیده  خبری  چنین  من  گفت: به او مي  کرد، به مي  مالقات  با دیگری

افروز را از   خبر بهتان  ، این واثبات  و تحقیق  اندیشه بي  بود که  گونه ؟ بدین خبر داری  آن

  علمي  آن  به  گفتيد كه مي  سخني خويش  و با زبانهاي»کردید  مي  دیگر دریافت یک

  با واقعیتي  که آن  ، بي داشت  اختصاص  زبانهایتان  ا فقط بهشم  سخن  یعني: این «نداشتيد

و   سهل  را كاري  و آن»باشد   قرار گرفته باشد و در دلها مورد باور  همراه  خارجي

امر   آن  كه با اين»نخواهد بود   گناهي  آن  بر شما در پخش  که «كرديد مي  تلقي  ساده

 . است  بزرگ  بس  آن  مجازات و  یعني: گناه « است  بزرگ  نزد خدا بس

نبود،   هم صخدا  ، همسر رسول و پاکدامن  گناه بي  زن  اگر آن  حتي»گوید:  کثیر مي  ابن

االنبیا   خاتم همسر  به  بهتان  این  که این  رسد به  بود، چه  بزرگ  بس کار نزد خدا  این

  که  از آنچه را  ای کلمه  انانس  گمان بي»است:   آمده  شریف  در حدیث». شود  زده ص

  سبب  به  که دهد، درحالي نمي  هم  اهمیتي  هیچ  آن  گوید و به مي  است  الهي  خشم  سبب

  فروافگنده  ، در دوزخ است دورتر  و زمین  آسمان  از میان  که  ، از مسافتي کلمه  آن  گفتن

 ».شود مي

 

 ۋ   ۋ    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
  كه را شنيديد، نگفتيد: ما را نرسد  آن  و چرا وقتي»است:   این  و تأدیب  توبیخ  پنجمین

  پخش  ورطه  به  که  مؤمناني  تمام  برای  است  و سرزنشي  عتاب  این « بگوييم  سخن  آن  به

  تكذیب را شنیدید، در  افک  داستان  که  گاه فرو افتادند. یعني: چرا آن  افک  شایعه

  به  رسد که نمي ما  و به  ما سزاوار نیست  نگفتید: اصال برای  زنندگان و افترا  سازان بهتان
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تو را »زند  سر نمي از ما  وجه  هیچ هرگز به  سخني  و چنین  بیاالییم  زبان  سخني  چنین این

از   سبحان  خدای  است و پاك « بزرگ  است  بهتاني  اين» خداوندا! « كنيم ياد مي  پاكي  به

را   بهتان  این  شود. یعني: وقتي  زده  بشمحبو  رسول  همسر پاکیزه  به  بهتاني  چنین  که این

گفتید:  مي ! گفتید، آری ( ميهللا )سبحان و استبعاد  بودید، باید از سر تعجب  شنیده

  گروهي  این  حال را از  خویش  تعجب  که این  ! برای کنیم یاد مي  پاکي  خداوندا! تو را به

 باشید.  اختهبستند، آشكار س  هم را به  افک  داستان  که

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   
 مانند آن  هرگز به  دهد كه شما اندرز مي  خداوند به»است:   این  تأدیب  ششمین

  که گرداند مي  شما حرامکند، یا بر  مي  شما را نصیحت یعني: خداوند «بازنگرديد 

برگردید   بهتاني  مانند چنین  زدن  و دامن  بستن  به  خویش  حیات  مدت  دیگر در تمام

از   داری خودنگه مقتضي  زیرا ایمان  و شریعتش خداوند  به «هستيد  اگر مؤمن»

 . است  منجالبي  در چنین  فروافتادن

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
 آداب  و به  را دانسته  آیات  تا این «دارد مي  خود را بيان  ما آياتش  و خدا براي»

 دارید مي  آشكار یا پنهان  که  آنچه  به « و خداوند داناست»شوید   متأدب خداوند 

  وی  و از حكمت  خلقش  برای  خویش  و تدبیرهای  و احكام  در شریعت « است  حكيم»

شود تا   نازل  المؤمنین ام  ساحت  ، برائت آن  دنبال  به آشكار گردد و  افک  حادثه  که  است

 درنیفتید.  نظیر آن  هایي شما در ورطه
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ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    

 جب    حب    خب  مب  
 «شود  شايع  دارند، فاحشه  دوست  كه  كساني  راستي به»است:   این  تأدیب  هفتمین

یعني: در  «اند آورده  ايمان  كه  كساني  در ميان»پیدا کند و منتشر گردد   نا شیوعیعني: ز

  با اجرای « است  دردناك  در دنيا عذابي  برايشان»  ایمان  از اهل  با عفت  پاکدامنان  میان

و خدا »  دوزخ  با عذاب « درآخرت»  دردناك  است  عذابي  نیز برایشان «و»  حد بر آنان

  آن  خدا خود، شما را به  را که  آنچه مگر «دانيد و شما نمي»ها را  سینه  رازهای «داند مي

ندارند، افشا   دیگری  هدف  بداندیشي و  جز بدی  را که  گروهي  گرداند و کار این  آگاه

 شوید.  تسلیم  متعال  خدای  به  و حكمت  در حكم  سازد پس

 

 ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   
 خدا  كه خداوند بر شما نبود و اين  و رحمت  و اگر فضل»است:   این  توبیخ  ینهشتم

 کرد. مي  مجازات  شتاب  به  بهتانتان  ا شما را در برابر اینیقین « است  و مهربان  رئوف

 

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

ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

 ڃ  ڃ  
  اي» است:  عنها این هللا رضي  عائشه  حضرت  علیه  در بهتان  فروروندگان  توبیخ  نهمین

  وروشهای  یعني: از راه «نكنيد  پيروي  شيطان  ايد، از گامهاي آورده  ايمان  كه  كساني

و هر »نروید  خواند، اميفر  آن  سوی او شما را به  که  راههایي  نكنید و به  پیروی  شیطان

فحشا و منكر  به»  یعني: شیطان «او  كند، بداند كه  پيروي  شيطان  از گامهاي  كه  كس

حد افراط باشد   خود به  و ناشایستي  در زشتي  که  است  فحشاء: چیزی «دهد مي  فرمان

هر   که  است  مسلم را ناپسند شمارد.  ، آن و شرع  ، طبع عقل  که  است  و منكر: چیزی

و »کند  مي  اطاعت  اوامرش شود و از او در مي  وی  کرد، مقتدی  پیروی  از شیطان  کس
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 «شد نمي  شما مزكي از  كس بر شما نبود، هرگز هيچ  وي  خدا و رحمت  اگر فضل

  ها پاك خود را از پلیدی نفس  زندگیش  در طول  توانست از شما نمي  کس یعني: هیچ

گرداند  مي  و پاك «كند مي  تزكيه»  از خلقش «را بخواهد  هر كسخداوند   ولي»سازد 

گویند و  مي  بندگانش  را که  آنچه « و خدا شنواست»  خویش  و رحمت  فضل  به

  دارند و به مي  نگه  را پاك خود  که  کساني  به  جمله  ها از آن دانستني  تمام  به « داناست»

 گنند.اف مي  خود را در هالکت  که  کساني

 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  

 ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  
  که است  کرده  عنها روایت هللا رضي  از عائشه  کریمه  آیه  نزول  سبب  منذر در بیان ابن

بر  را  من  هعلی  افک  از بهتان  ای عمده  بخش  بود که  از کساني  اثاثه  بن فرمود: مسطح

بعد از  بود.  وی  تأمین  تحت  ابوبكر و جزو کسان  پدرم  بود و او از نزدیكان  گرفته  عهده

دیگر   سوگند یادکرد که  ، پدرم داشت  آن  به  زدن  او در دامن  که  و سهمي  افک  ماجرای

 « فضل  حبانو صا» فرمود:  نازل  عزوجل  خدای  بود که  نرساند. همان  او خیری  هرگز به

  به  كه خورند بر اين نبايد سوگند»  در دنیا از نظر ثروت «شما  و توانمندان»  در دین

از   هم  اثاثه بن مسطح پس «ندهند  خدا چيزي  در راه  و مهاجران  و بينوايان  خويشاوندان

  هگان سه  اوصاف  از این  بود و هریک  مهاجر و مسكین  و هم  ابوبكر صدیق  نزدیكان

و بايد عفو »سر زد   در افک  از وی  که  ، با وجود آنچه است  وی  به  کردن  یاری  مستدعي

 «و بايد درگذرند»اند  شده  مرتكب (ابوبكر  )خانواده  ایشان  علیه  را که  گناهي «كنند

خدا بر   نداريد كه  آيا دوست»  وی  و جنایت  از جاني  پوشي ، با چشم آنان  از جنایت

و »اند؟  شما بد کرده  به  که  کساني  از جنایت  عفو و درگذشتتان  سبب به «بيامرزد شما

و   از بدکاران  در عفو و گذشت ، بندگان  چگونه  پس « است  خدا آمرزگار مهربان

 کنند. اقتدا نمي  پروردگار خویش  ، به بداندیشان

  و انفاق  مالي  تأمین  ، مجددا به هآی  این  بعد از نزول  ابوبكر صدیق  که  ذکر است  شایان

 داد.  کفاره  و از سوگندش  پرداخت  بر مسطح
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 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   
فحشاء  در  هرگز فروروی  که  از بدکاری «خبر بي  پاكدامن  زنان  به  كه  كساني  گمان بي»

  و ندارند وبا این  نداشته  سروکاری  ز بدانو هرگ  است  خطور نكرده  هم  ذهنشان  به

  عائشه  حضرت  به  جمله  از آن «دهند زنا مي  نسبت»نیز هستند  « ايمان با»وجود 

در دنيا و »  کساني  ، چنین است  شده  نازل  وی  در برائت  آیات  این  همه  عنها که هللا رضي

حد   ، زدنخداوند  از رحمت  نساختنشا مراد از لعنت: دور «اند  شده  لعنت  آخرت

از   و دوریشان  از آنان  عدالت  رتبه  ، ساقط شدن مؤمنان  از سوی  نمودنشان  ، ترك بر آنان

.  در آخرت «دارند  در پيش  بزرگ  و عذابي»  است  مؤمنان  بر زبانهای  نیک  ثنا و ستایش

زنا   ، نسبت با ایمان  پاکدامن  زنان و دیگر صپیامبر   از همسران  یكي  به  که  کسي  پس

 . است  آیه  این  دهد، او یقینا مصداق مي

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  
  سخن  که  آنچه  به « زبانهايشان  كه  روزي»: خواهد بود در  سختي  عذاب  برایشان ! آری

  گواهي  ضد آنان دادند، بر مي  انجام  آنچه  براي  و دستها و پاهايشان»اند  گفته

 ! آری . اند؛ از بهتانها و افتراها و گناهان  اند و بسته در دنیا کرده  که  آنچه  به «دهند مي

 گرداند. مي و گویا  ناطق  بر ضدشان  دادن  گواهي  را به  دستها و پاهایشان  سبحان  خدای

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
 و  کم  هیچ  بي «دهد مي  آنان  به  و كمال  تمام  را به  آنان  يستهشا  روز خدا جزاي  آن»

  همان خدا  دانند كه مي»روز   آن «و»  قطعي  صورت  و حاضر و به  طور آماده  ، به زیادی

  زیرا در آن  خویش  و افعال  و صفات  در ذات  آشكار است  یعني: حق « است  المبين حق

 دهد. مي  دست  یقیني  علم  همه  شود و به مي  برداشته  ناز میا  و شبهات  روز شكوك

  آن  را به  نافرمانان  که  را زیرورو کنید و از آنچه  قرآن  اگر تمام»گوید:  مي  زمخشری

  چون  موضوعي  در هیچ خداوند  بینید که وجو نمایید، نمي جست  است تهدید کرده
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  چنان  باشد و نه  برده کار به  و شدت  ، درشتيعنها هللا رضي  عائشه  علیه  بهتان  موضوع

  در این  آیه  سه  جز همین باشد و اگر  کرده  را نازل  با هشدار سخت  آمیخته  کوبنده  آیات

 ».بود  کافي  آیه  سه  شد، همین نمي  نازل  باره

 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   

 ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  ەئ  وئ  
ناپاکند و  پلید و  سزاوار مردان  پلید و ناپاك  یعني: زنان «پليدند  مردان  براي پليد  زنان»

گذرند.  آنها درنمي و از «پليدند  زنان  پليد براي  مردان»  همچنین «و»باشند  مي  آنان  ویژه

اند و  پاكيزه  مردان  براي  پاكيزه  و زنان»متعال:   خدای  فرموده  این  معني  است  همچنین

اند لذا  خود پاکیزه صخدا   رسول  از آنجا که  پس « پاكيزه  زنان  براي  پاكيزه  مردان

  و پاکیزه  عنها پاك هللا رضي  عائشه  روی  این از ، است  سزاوارشان  و پاکیزه  پاك  همسری

  اين»باشد   داشته صمانند پیامبر   و پاکیزه  پاك  شوهری  که  است  و سزاوار آن  است

  ايشان  در باره»  پلید و ناپاك  و زنان  مردان « ازآنچه»  پاکیزه  و زنان  مردان « هگرو

  با وضوح  عنها از بهتان هللا رضي  عائشه  حضرت  برائت  آیه  با این «گويند، بركنارند مي

  درباره  آیه  این»گوید:  مي  آن  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن  که شد چنان  اعالم  تمام

  همانا روزی  که « نيكوست  و روزيي  آمرزش  برايشان»». شد  نازل  افک  و اهل  عائشه

 باشد. مي  بهشت

  که  شده  داده  خصلت  نه  برایم»عنها فرمود:  هللا رضي  سیدتنا عائشه  که  است  شده  روایت

 نشده:  داده  از من  قبل  زني  هیچ  به

 و  شكل  داد، به  فرمان  با من  ازدواج  را به صدا خ  رسول  جبرئیل  که  گاه ـ آن 1

 فرود آمد.  من  صورت

غیر   بكری  کردند و با هیچ  ازدواج  با من صپیامبر   که  بودم  ای تنها دختر باکره  ـ من 1

 نكردند.  ازدواج  از من

 .بود  من  در آغوش  ایشان  نمودند، سر مبارك  رحلت صخدا   رسول  که  گاه ـ آن 1

 شدند.  دفن  من  در خانه صخدا   ـ رسول 1
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 گرد آمدند. ص  حضرت  بر آن  من  در خانه  ـ فرشتگان 7

 شد، آنها از نزد مي  نازل  بر ایشان صپیامبر   نزد دیگر همسران  وحي  که  گاه ـ آن 6

  نازل  بر ایشان  در کنار من  وحي  رفتند اما چون شدند و دور مي مي  پراکنده  ایشان

 . قرار داشتم  لحاف  یک  در درون  شد، با ایشان مي

 . هستم  نخستین( ایشان  کننده  )تصدیق  و صدیق  دختر جانشین  ـ من 5

 شد.  نازل  از آسمان  من  ـ عذر و برائت 8

  به خداوند  و از بارگاه  درآمدم  ای سرور پاکیزه  و در نكاح  شدم  آفریده  پاکیزه  ـ من 9

 ». ام شده  داده  نیكو وعده  زقيو ر  آمرزش

 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

 ی  جئ  حئ  مئ   
 و مسكوني  ملكي « هاي از خانه غير  هايي ايد، وارد خانه آورده  ايمان  كه  كساني  اي»

از   خانهصاحب  بگیرید و بدانید که  اجازه  که یعني: مگر آن «بگيريد  خود نشويد تا اجازه» 

  امر مطمئن  این از  چون  . پس است  ورود داده  شما اجازه  و به  شده  حضور شما آگاه

 وارد شوید.  گاه شدید، آن

، یا هللا سبحان  ورود، با گفتن  اجازه  کسب  برای  خانه  صاحب  به  اعالم»گوید:  مي  نسفي

 ». است  کردن  صاف  ، یا سینه اکبر، یا الحمدهلل هللا

  داخل  که  هست  ، اجازه علیكم  صیغه: السالم  با این« گوييد  سالم  خانه  آن  و بر اهل»

  مستحب گرفتن   بار اجازه سه ! بار تكرار کنید. آری  تا سه  را از یک  سخن  ؟ و این شوم

باید   ودر غیر آن  شد، خوب  داده  دخول  اجازه  دیدارکننده  برای  و اگر بعد از آن  است

  اند، اجازه کرده  نصب و زنگ   دروازه  هایشان خانه  برای  مردم  که  ازگردد. اما امروزهب

  گرفتن  اجازه « اين»  است  زنگ  صدا در آوردن  در، یا به  بار کوبیدن  تا سه  با یک  گرفتن

دو هر   . یعني: برای طور ناگهاني به  شدن  از داخل « بهتر است  برايتان»  گفتن  و سالم

مراد از  «متذكر شويد  باشد كه»  خانه  آن  و اهل  گیرنده  از اجازه  ، اعم بهتر است  طرف

 . دستوراست  این  به  کردن و عمل  پذیرفتن تذکر، پند
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از   زني فرمود:  که  است  شده  روایت  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  ثابت بن از عدی

  خود بر حالي  در خانه  من !هللا و گفت: یا رسولآمد  صخدا   محضر رسول  انصار به

  پیوسته  ام خانواده  از اعضای  ببیند اما مردی  گونه مرا آن  کسي  ندارم  دوست  که  قرار دارم

 شد.  نازل  آیه  این  که بود  ؟ همان کار باید بكنم چه  شود، من وارد مي  حال  در آن  بر من

 

ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ    ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
 به «شود  داده  شما اجازه  نشويد تا به  را نيافتيد، وارد آن  اگر در آنجا كسي  پس»

بازگرديد  شد  شما گفته  و اگر به»  است  اجازه  این  مالک  که  کسي  از سوی  ورود در آن 

بازگردید و بار   پس شما گفتند: باز گردید!  به  خانه  آن  یعني: اگر اهل «بازگرديد  پس

 « را سزاوارتر است پاكي   برايتان  آن  كه»را تكرار نكنید   از آنان  اجازه  دیگر درخواست

  زیرا عدم  بر دخول  پافشاری  به  شدن از آلوده  تر است شما بهتر و پاکیزه  برایلكم:   ازکي

و گریز   و تهمت  گمان  از معرض  ، دوری نیت  اکيقصد، پ  از سالمت  حاکي  پافشاریتان

  موجب  که  و هر کار دیگری  دخول بر  پافشاری  که ، در حالي است  و پستي  از دنائت

صدا و دیگر امور   ، بلند کردن شدت  به در  شود، مانند کوبیدن  خانه  آن  اهل  ناراحتي

دهيد،  مي  انجام  آنچه  و خدا به» باشد مي  شرعي  ، دور از ادب معاشرت  اصول  خالف

 کنید. مي  چه  باشید که  هوش  باید کامال به  پس « داناست

 

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

 چ   
 «داريد  در آنجا متاعي  درآييد كه  اي مسكوني  هاي خانه  به  كه  نيست  بر شما گناهي»

باید   که  است  و نیازی  شود، یا بهره مي  فروخته  که  است  هایيو کاال  متاع: منفعت

  عمومي  ساختمانهای ها، دکانها و مانند آنها از ها عبارتند از: هتل خانه  شود. این  برآورده

خود در   این  اند پس قرارداده را در آنها  خویش  آنها، کاالها و خدمات  زیرا صاحبان

  متروك  های ، خانه مراد از آن»گوید:  مي . عطاء است  مردم  تمام  برای  دخول  اجازه  حكم
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هشدار   این «داند داريد، مي مي  را پنهان  را آشكار وآنچه  و خدا آنچه»».  است  و ویران

  و آراسته  ها متأدب خانه  ورود به  شرعي  آداب  به  که  کسي  برای  است  و تهدیدی

 شود. نمي

گفت:   شد، ابوبكر صدیق  نازل  استئذان  آیه  گوید: چون مي  نزول  ببس  در بیان  مقاتل

و آمد دارند و  رفت  و شام   ، مدینه مكه  در میان  که  تجار قریش  تكلیف  پس !هللا یا رسول

بود   شود؟ همان مي  ، چه است  خالي  از سكنه  دارند که  مخصوصي  های خانه  راه  در میان

 شد.  زلنا  آیه  این  که

 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ک  
  دنبال  نگریستن  عام  حكم  را با بیان  آن  متعال  ذکر شد، خدای  استئذان  حكم  که بعد از آن

  به  در نگریستن «فروبندند خود را  بگو: ديدگان  با ايمان  مردان  به»فرماید:  مي  کرده

  ادب  بر این  پایبندی  به  دیگران از  کنند زیرا مؤمنان  بسنده  حالل  هنگا  و به  نامحرم

ورود بگیرد،   خواهد اجازه مي  که  شخصي  از سوی  چشم  فروپوشیدن  سزاوارترند. البته

باشد.  مي  کردن  از آنها نگاه  یكي  که  اسبابي ، زنا است  و مقدمات  اسباب  قطع  برای

  را فرو پوشد، به  خویش  از نگاه  بعضي  شخص  که از این  است  عبارت  چشم  فروبستن

. علما  است  ، مفید بعضیت کریمه  زیرا )من( در آیه بازدارد  را از رؤیت  آن  که  ای گونه

  بدون  کننده  نگاه  از سوی  که  نگاهي  اولین  که  است  این  بعضیت  این  اند: دلیل  گفته

  که  از آنچه «ورزند  پاكدامني»بگو:   با ایمان  مردان  به« و»  ستا  افتد، بخشوده قصد مي

از  « تر است پاكيزه  برايشان»  و پاکدامني  چشم  فروبستن « اين»  است  حرام  برایشان

زيرا »  و دنائت  پستي  این  به  از درافتادن  است تر و پاکیزه  و تهمت  گمان به  شدن  آلوده

را از   چشمانشان  که  کساني  برای  است  هشداری  این « است  د، آگاهكنن مي  آنچه  خدا به

  نگاه  مواظب  که  کساني  برای  است  ورزند و ترغیبي نمي  ، یا پاکدامني فرونبسته  حرام

 پایند. و احتیاط مي  دقت  را به  خویش  و سكون  و هر حرکت  بوده  خویش
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  صاحب . است  حرام  ائمه  اتفاق  پسر )امرد(، به  روی  آمیز به  شهوت  نگاه  که  باید دانست

مظاهر   سوی به  را، نگاه  امردان  سوی  به  نگاه  که  اما کساني»گوید:  مي»  االساس»تفسیر 

  بعضي  که شناسند ـ چنان مي خداوند  سوی به  کار را راهي  دانند و این مي  الهي  جمال

  کفری  سخنشان  این  که  کنند ـ باید گفت مي  چنین  و عرفان  تصوف  مدعي  های از گروه

  زندیقان  از بدترین  گروه و این  لوط است  و کفر قوم  بتان  بزرگتر از کفر پرستشگران

 .1...» است  واجب  امت  کل  اجماع  به  قتلشان  هستند که  مرتدی

 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  

ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ں  ڻ  ڻ

ھ  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   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  

 ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
  که خود بود  عنها در خانه هللا مرثد رضي  اند: اسماء بنت گفته  نزول  سبب  علما در بیان

ها  وخلخال  برهنه  هایشان سینه  که  طوری  وارد شدند، به  بر وی  نا مناسب  با حالتي  زنان

  نازل  بود که  همان ! صحنه  این  است  زشت  بود، اسماء گفت: چه  نمایان  بر پاهایشان

 «فرو بندند»  نامحرم  به  از نگریستن «خود را  و: ديدگانبگ  با ايمان  زنان  و به»شد: 

و »کنند  مي  استدالل  نامحرمان  سوی به  زنان  نگریستن  ، بر تحریم آیه  علما با این

  به  که  وجهي  همان  تا به  است  الزم  آنان یعني: بر «را حفظ كنند  خويش  هاي فرج

  ها مقدم را برحفظ فرج  دیدگان  ند. فروبستنورز  ، پاکدامني شده  دستور داده  مردان

 . است  بدکاری  زنا و پیشاهنگ  چي  ، پست گردانید زیرا نگاه

  رسول از»فرمود:   که  است  آمده  بجلي هللعبدا جریربن  روایت  به  شریف  در حدیث

را   نگاهم  دستور دادند که  من  به  ، ایشان پرسیدم  نظر ناگهاني  به  راجع صخدا 

                                                 
 . 1518/5التفسیر   في  األساس :  کنید به  نگاه 1
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  به ص  حضرت  آن  که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین».  برگردانم

 ةخراأللكوليسولياأللك،فانةالنظرةالنظر،التتبعياعلي»فرمودند:   علي حضرت

  نگاه اما  است  از تو بخشوده  اول  نكند زیرا نگاه  را دنبال  اول  ، نگاه دوم  نگاه ! علي  ای :

  است  آمده  ابوسعید خدری  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین».  نیست  چنین  دوم

گفتند: یا   بر سر راهها بپرهیزید. اصحاب  از نشستن»فرمودند:  صخدا   رسول  که

و در   هاست راه  ما بر سر این  را مجالسزی  نداریم  و گزیری  کار چاره  از این !هللا رسول

  حق  ندارید پس  ای چاره  فرمودند: اگر که صخدا   . رسول گوییم مي  سخن  هم با  آن

  ؟ فرمودند: فروبستن چیست  راه  حق !هللا بدهید. اصحاب گفتند: یارسول  آن  را به  راه

  معروف  به ، امر سالم  دادن  جواب ، آزار خود از دیگران  داشتن )از نامحرم(، نگاه   چشم

 ».از منكر  و نهي

خود را.   و دیگر آرایشهای  مانند زیورآالت «خود را آشكار نگردانند  زينت»  زنان «و»

نیز   بدنهایشان در  و آرایش  زینت  مواضع  کردن  از نمایان  ـ نهي  اولي  طریق  ـ به  این

از: سر، گوشها،   است  عبارت  زینت  مواضع»گوید:  ـ مي  است  حنفي  ـ که  . نسفي هست

،  زنجیر، گوشواره  آویختن  محل  مواضع  زیرا این  زنان  ازوها و ساقهای، ب ، سینه گردن

خود را آشكار نگردانند   زینت ! آری». است  و غیره  ، میخک بند، خلخال  بند، دست گردن

و هر   ، صورت از: لباس  است  عبارت  که ، طور طبعي  به « يداستپ  كه  از آن  مگر آنچه»

  زن»گوید:  مي  نسفي  که . چنان است  حرج آنها  در پوشاندنزیرا   زن  دست  دو کف

را   خویش  صورت  که  بگیرد و ناگزیر است  خویش  تا اشیاء را با دستان  ناگزیر است

  و قتاده  عباس ابن».  و نكاح  و در محاکمه شهادت   ا در ادایکند، مخصوص  برهنه

بند،   ، دست از: سرمه  است  ، عبارت است  نمایان پیدا و  طور طبعي  به  که  زینتي»اند:  گفته

  در روایت».  جایز است  زن  اینها برای  ساختن  نمایان حنا، انگشتر و مانند اینها لذا

،  آشكار است  که  زینتي»است:  عنهما آمده هللا رضي عمر و ابن  عباس از ابن  دیگری

  است  این  و شریعت  در فقه  راجح  قول». باشد مي  دست  کف و هر دو  از چهره  عبارت

اما اگر   نیست  نباشد ـ عورت  فتنه  خوف  ـ چنانچه  زن  دستهای  و کف  که: صورت
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  صورت  بسیار بودند، پوشیدن  وفجور در جامعه فسق  و اهل  داشت وجود  فتنه  خوف

 . است  واجب

و   خمار است  خمر: جمع «فرو اندازند  را بر گريبانهايشان  هايشان روسري  و بايد كه»

  محل  و آن  است  جیب  شود. جیوب: جمع مي  پوشانده  سر با آن  که  است  چیزی  آن

آشكار  خود را  و زينت»شود  مي  داخل  سر از آن  که  است  از جایي  پیراهن  شكاف

  ینهو س  بر سر و گردن  را که  و آنچه  خود، مانند موی  پنهاني  یعني: آرایش «نسازند

  پسران يا  يا پسرانشان  شوهران  يا پدران  يا پدرانشان  شوهران  جز براي»دارند 

تعالي:   حق  در فرموده « خواهرانشان  يا پسران  برادران  يا پسران  يا برادرانشان  شوهران

شوند،  مي  نیز داخل  دختران  و پسران  پسران  یا پسرانشان(، پسران):  ﴾ےے﴿

 پدران):  ﴾ھھ﴿باشند. و در:   قرار داشته  پایین  ایه هرچند در رده

هرچند در  شوند، مي  )جد(، شوهر و پدر مادرشوهر نیز داخل  شوهرانشان(، پدر بزرگ 

  های قسمت  آن توانند با مي  موارد زنان  این  در همه  باشند. پس  قرارداشته  پایین  مراتب

ظاهر شوند. در   محرمان  ، در برابر این است  نمایان  که  خویش  پنهاني  از زینت  مجازی

  های شوند، هرچند در رده مي  نیز داخل  شوهران  پسران  ، پسران شوهران  قید پسران

  پسرانشان  ، پسران خواهران  پسران و  برادران  در پسران  باشند. همچنین  قرار داشته  پایین

نیز در   باشند. عمو و دایي  داشته قرار تر پایین  های شوند، هرچند در رده مي  نیز داخل

  آیه  ، مانند سایر محارمند ولي محارمشان  مجاز بدن  های قسمت  به  جواز نگریستن

  نیز چون  شیرخوارگي  که  پدرند. باید دانست  منزله به  یاد نكرد زیرا آنان  از آنان  مبارکه

را دارند   فوق  و سببي  نسبي  كاننزدی  ، حكم رضاعي  نزدیكان  تمام  ، یعني است  نسب

  خویش  تا در برابر آنها با زینت  جایز است  زن  برای  اند که محرماني  اینان  همه  پس

 . آرایش  ظاهر شود اما بدون

آزاد   مسلمان  توانند، در برابر زنان مي  مسلمان  زنان  یعني: همچنان « همكيشتان  يا زنان»

و   خدمتكار، یا همدم  که  زناني  ظاهر شوند، همچون  شخوی  همانند خود، با زینت

  دارند. کنیزان  و آمیزش  معاشرت  با آنان  یا صحبت  خدمت  حكم  آنانند و به  صحبت هم

  و غیرآنان  ذمه  از اهل  کفار ـ اعم  زنان اند:  شوند. علما گفته مي  داخل  اینان  نیز در جمله
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  ساختن  نمایان  مسلمان  بر زن  فقها برآنند که ، جمهور برایناند بنا  خارج  حكم  ـ از این

  تا زن  کافر جایز نیست  ـ در نزد زن  دستش  کف و هردو  ـ بجز روی  از جسمش  چیزی

  ، زن نكند بنابراین  توصیف  یا دیگران  شوهرش  برای را  هایش و زیبایي  کافر محاسن

  وصف  داند که مي  مسلمان  . اما زن است  د بیگانهمر  همچون  مسلمان  زن  به  کافر نسبت

در   که دارد چنان بازمي  لذا خود را از آن  جایز نیست  نزد شوهرش در  بیگانه  زنان  کردن

  زن»فرمودند:   که  است  آمده صخدا   از رسول مسعود ابن  روایت به  شریف  حدیث

  که کند چنان  توصیف  شوهرش  ا برایاو ر  و سپس  شده  صحبت  دیگر هم  نباید با زن

 آن  سوی تواند به کافر مي  ها، زن در نزد حنبلي  ولي». نگرد او مي  سوی به  شوهرش  گویي

  نسبت  زن  نگرد. اما عورت مي  وی  به  مسلمان  زن  کند که  نگاه  مسلمان  زن  از بدن  بخش 

  مسلمان  یعني: زن « هايشان يمين  يا ملك».  و زانوست  ناف  ا ـ فقط ما بینـ مطلق  زن  به

و   غالمان  یعني ـ  خود را در برابر بردگانش  مجاز از زینت  های تواند، قسمت مي

  كه  زنان  به  رغبت بي  يا مردان»کافر ـ آشكار سازد   باشند و چه  مسلمان  ، چه کنیزانش

خود را در برابر   زینت از ازمج  های تواند، قسمت مي  مسلمان  یعني: زن «پيرو شمايند

جنسي( یا   شهوت  )مرد بي ، اجیر، یا خصي اند، مانند خادم خانواده  تابع  که  مرداني

  به  یک  اند و هیچ خویش  و آب  نان  دنبال  فقط به  ، آشكار سازد زیرا اینان ، یا ابله مخنث

  حاصل  وقوف  زنان  عورتهاي بر  كه  يا كودكاني»ندارند   و حاجتي  شهوت  زنان

  خود را در برابر چنین  مجاز از زینت  های تواند، قسمت مي  مسلمان  یعني: زن «اند نكرده

  شود که مي  گفته»  طفل»  گاه تا آن  انسان  به  که  ذکر است  آشكار سازد. شایان  کودکاني

انگیز و  فتنه  عو مواض  حرکات  باشد و به  نرسیده  جماع  حد شهوت  و به  نشده  مراهق

  برانگیز صدای  و هیجان  لطیف  مثال آهنگ نكند؛  و التفاتي  نشده  متوجه  زنان  دلربای

را با   و نبايد زمين»نكند   ، احساس شهواني  را باحس  آنان  گرانه عشوه  و حرکات  زنانه

  یعني: زن «دگرد  دارند، معلوم مي  نهان  را كه  از زينتشان  بكوبند تا آنچه  پاهايشان

)جرس(   برنجن  پای  بكوبد تا صدای  زمین خود را بر  پاهای  رفتن  راه  نباید در هنگام

شود،  و فساد بینجامد مي  فتنه  به  نیز که  دیگری  هر حرکت  شامل  شود و این  شنیده  وی
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  مالسر، استع  ها در موهای زنگوله  دادن دستبندها، حرکت با  دست  دادن  مانند حرکت

 . از خانه  رفتن  بیرون  درهنگام  عطر و آرایش

  زنگ  صدای  زیرا وقتي  است  عورت  زن  اند: صدای گفته  آیه  این  به  با استدالل  احناف

گوید:  مي  . زجاج است  عورت  اولي  طریق به  خود وی  باشد، صدای  او مورد نهي  پای

  و اي»».  است انگیزتر  آنها شهوت  ساختن، از آشكار  زنان  زینت  ابزارآالت  صدای»

  دین  از فرایض فرضي  کردن  توبه  که و در این «كنيد  خدا توبه  درگاه  به  همگي ! مؤمنان

دنیا   سعادت  و به «رستگار شويد  باشد كه»کنید   توبه ! . آری نیست  اختالفي  ، هیچ است

 آیید.  نایل  و آخرت

  خدای  اوامر و نواهي  در امتثال  کند، باز هم  چند کوشش هر  بنده»گوید:  مي  نسفي

  را به  مؤمنان  تمام  تعالي  حق  که  است  جهت  ، از این نیست  از سهو و قصور خالي  متعال

 ». است  کرده  سفارش  توبه

 است:  بر چهار قسم  كه: عورت اين  خالصه

  ناف  بین ـ بجز ما  مرد دیگری  بدن  تمام  سوی مرد به  مرد با مرد: نگریستن  ـ عورت 1

زیرا   جایز نیست  در کنار هم  خوابیدن  مردان  برای  . البته  او ـ جایز است  تا زانوی

  هم با  جامه  در زیر یک  شدن بستر و هم  را از خوابیدن  و مردان  زنان صخدا   رسول

، مگر  است  مرد نیز مكروه مرد با  و روبوسي  شدن  آغوش اند. هم کرده  خود نهي  جنس

  با دست  مصافحه  که  است  ببوسد. گفتني  شفقت  فرزند خود را از روی  شخص  که این

 . است  آمده  شریف  در حدیث  که چنان  است  مستحب

  خوابیدن ، فتنه  بیم  و در هنگام  مرد با مرد است  با زن: همانند عورت  زن  ـ عورت 1

 . جایز نیست  هم  پهلویدیگر در  با یک  زنان

 او  به  نسبت  وی  بدن  بود، تمام  مرد بیگانه  به  نسبت  با مرد: اگر زن  زن  ـ عورت 1

ـ   دستش  و هر دو کف  ـ جز روی  وی  از بدن  چیزی  سوی به  کردن و نگاه  است  عورت

،  جایز شمرده بار  یک  را برای  بیگانه  زن  سوی  به  کردن  نگاه  ابوحنیفه  . ولي جایز نیست

  ، در هنگام خواستگاری  برای  بیگانه  زن  سوی  به  کردن  نبود. نگاه  فتنه  بیم  که  در صورتي
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امانتدار جایز   پزشک  برای و نیز  شهادت  گرفتن  و برعهده  تحمل  دادوستد، در هنگام

 . است

از   وی  به  مرد نسبت  عورت بود،  بیگانه  زن  به  مرد با زن: اگر مرد نسبت  ـ عورت 1

 . تا زانوست  ناف  میان

  جامعه  وجود آوردن  ، به اسالم  هدف»گوید:  مي»  القرآن  ظالل  في»تفسیر   صاحب

  زیرا انگیزش نشود  برانگیخته  ، در آن و هر لحظه  ها در هر آن شهوت  که  است  ای پاکیزه

  نه  انجامد که مي  ای شهواني  آتشفشان  انآنچن  ، به مهار شهوت و بي  لحظه  به  لحظه

  حرکت  لحظه  ، یک خاینانه  نگاه  لحظه  ... لذا یک سیراب  شود و نه مي  خاموش

  از پیكره  منظره  یک برانگیز و  شهوت  از آرایش  صحنه  ، یک کننده و تهییج  گرانه عشوه

  اعصاب  و زمام  کرده  تحریک را  يوار حیوان جنون  آتشفشان  این  که  است  ... کافي برهنه

در   همیشه  که  هنری بي  بارگان  شهوت رسد به  برباید، چه  با کفایتان  را از کف  و اراده

مهار  بي  و مرج  جز هرج  ، چیزی نتیجه  که  است  لولند.. و مسلم مي  بارگي شهوت  گنداب

  بعد از تهییج  شهوت  از سرکوب  ناشي  رواني  های وعقده  عصبي  ، یا بیماریهای شهواني

 ». آن، نیست  پیاپي

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ   
باشد و  بكر  ، چه شوهر است بي  همسر و زن ایم: مرد بي «را  هايتان  و همسر دهيد ايم»

  شریف  حدیث  این  دلیل به،  است  مؤکده  از سنتهای  سنتي  نكاح  که  . باید دانست بیوه  چه

  من  از سنت  نكاح مني:  فلیس  سنتي  عن  رغب  فمن  سنتي  من  النكاح: »صخدا   رسول

  بر نكاح  قدرت  داشتن  ولي».  نیست  کرد، از من  اعراض  من  از سنت  که  کسي  پس  است

  د جمهور علما ـ برایـ نز  مبارکه  . امر در آیه شرط است  آن  تكالیف  از عهده  و برآمدن

  در تحت  که «درستكار خود را  كنيزان و  غالمان»نیز همسر دهید « و».  است  استحباب

اگر فقير »  است  بودنشان  آنها: مؤمن  ودرستكاری  شما قرار دارند. مراد از صالح  ملكیت

  زنان  نداد یعني: از همسر «را توانگر خواهد كرد آنان  خويش  باشند، خداوند از فضل



9817 

او   عزوجل  کند، خدای  ازدواج  که  نورزید زیرا کسي  امتناع  فقر آنان  سبب به  و مردانتان

و خداوند گشايشگر »  وی  به  مال  و غنای  نفس  غنای  کند، با بخشیدن را توانگر مي

. کند نمي  کم  وی  ملک  از فراخنای  ، چیزی فقیرش  بندگان  آن  و توانگر ساختن « است

 . خلقش  ومنافع  مصالح  به « داناست»

و   حق  عزوجل  بر خدای  نمودنشان  یاری  اند که  کس سه»است:   آمده  شریف  در حدیث

 است:  ثابت

 دارد.  و پاکدامني  قصد عفت  که  ای کننده ـ نكاح 1

 د.آزاد شو  خود، از قید بردگي  آزادی  وجه  قصد دارد تا با پرداخت  که  ـ مكاتبي 

 ».خدا  ـ جهادگر در راه 1

 

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

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   

 ڳ  
  که یعني: کساني «كنند  پيشه  يابند، بايد پاكدامني را نمي  ازدواج  اسباب  كه  و كساني»

  مناسبي همسر  که  یابند، یا کساني ـ را نمي  مهر و نفقه  ـ از قبیل  ازدواج  های هزینه

  ورزند؛ با روزه  و پاکدامني  ، عفت زنا و حرام  در باتالق  از فروافتادن یابند، باید نمي

را از   خدا آنان تا»  ای دهکنن  تهییج  از هر منظره  جستن  ، تفكر، ذکر و دوری گرفتن

توانگر   آن  وسیله به کند که  عنایت  روزیي  یعني: برایشان «نياز گرداند بي  خويش  فضل

  مكاتب  در پي  كه  هايتان يمين  از ملك  و كساني»را پیدا کنند   ازدواج  و قدرت  شده

  که  برابر مالي در  اش برده  به  مولي  که  است  و مكاتب: این  کتاب «خود هستند  ساختن

  مبلغ  آن  کند و چون خود را از او بازخرید  بدهد که  پردازد، امكان مي  وی  اقساط به  به

یعني:  «سازيد  شان مكاتب يافتيد،  خيري  اگر در آنان  پس»شود  ، آزاد مي را پرداخت

  وجه  بر پرداخت  نشا توانایي خیر در آنان:  ببندید. مراد از یافتن  عقد کتابت  با آنان
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از   با کاستن «بدهيد  آنان  به ، داشته  شما ارزاني  به  خداوند كه  و از مال»  است  کتابت

باشند، از   ا پرداختهخود را تمام بازخرید  وجه  که  . یعني: درصورتي  بازخرید آنان  مبلغ

 برگردانید.  چیزی  انآن  به  مبلغ  آن

  بردگان  باید به  ، که مسلمانان  برای  وجوب  وجه بر  است  يفرمان  این»گوید:  مي  نسفي

  مشروع  وسیله بپردازند و با هر  را از زکات  آنان  کنند، سهم  مالي  خود کمک  مكاتب

  راستینشان  وپیروان صخدا   رسول  کار به  کنند و در این  آنها کمک  آزادی  به  دیگری

را آزاد   ( برده61خود) صخدا   کنید: رسول  ار توجهآم  این  به  اقتدا نمایند. اینک

را.   ( برده52) صپیامبر   عموی را آزاد کرد. عباس  ( برده65)  المؤمنین ام  کردند. عائشه

  را. عبدالرحمن  ( برده1222عمر ) بنهلل را. عبدا  ( برده122)  حزام  بن  حكیم

  یكي  البته».  بسیار داریم  اسالم  ا در تاریخه نمونه را... و از این  هزار برده سي  عوف بن

  ستوده  روش  نیز، همین  اسالمي  در جامعه  بردگي  تدریجي  رفتن  از بین  مهم  از عوامل

 . است  بوده  مسلمانان

باشند   پاکدامني  یعني: اگر خواهان «باشند  پرهيزكاري  خود را اگر خواهان  و كنيزان»

  كه اين  براي»  مزد است  زنا دربرابر دریافت  به  زنان  دادن  بغاء: تن« بغاء وادار نكنيد  به»

  خود برای  شرمگاه  کنیز با فروختن  که  از مبالغي «آريد  دست  دنيا را به  زندگاني  بهره

داشتند و از  فحشا وامي خود را به  کنیزان  بود که  چنین  اعراب  اندوزد. عادت شما مي

  بودند پس  و پاکدامني  عفت خواستار  آنان  که گرفتند در حالي مي  ار مالیاتک  بر این  آنان

شرط   بلكه  نیست  شرط نهي باشند(  پرهیزگاری  قید: )اگر خواهان  که  باید دانست

لذا   پاکدامني  با اراده  مگر همراه  زیرا اجبار متصور نیست  اجبار است  تصور و تحقق

  نامیده  وی  دهد، اجبار کننده دستور مي عمل  این  زنا را به  عمل  به  کنیز راضي  که  کسي

اگر   آید که برنمي  معني  باشند(، این  پرهیزگاری ، از قید: )اگر خواهان شود. بنابراین نمي

شوند و شما   داده  زنا اجازه  عمل  به  که  نیست  باکي نبودند،  عفت  خواهان  خود کنیزان

  در حقيقت»بر زنا  «را اجبار كند  آنان  و هر كس» زنا وادار کنید.  هبتوانید آنها را ب

زور  کنند زیرا هرچند به  اگر توبه « است  مهربان  ، آمرزنده آنان  از اجبار كردن  خدا پس

  و طبیعت  سرشت  حكم  به  بسا که اند اما چه شده  زنا واداشته  عمل  ارتكاب  به  و اکراه
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  اساس  چون  نباشند ولي  خالي  آن  به  و رغبت  میل  زنا از شایبه  ملع  ، در خالل بشری

  آمرزگار و مهربان  کنیزان  این  به  نسبت  متعال  ، خدای است اجبار و فشار  برمبنای  عمل

 باشد. مي

  منافقان  رئیس  ابي بن هللعبدا  درباره  مبارکه  گویند: آیه مي  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  کرده  وضع  کرد و بر آنها مالیاتي را بر زنا اجبار مي  و همه  کنیز داشت  شش  شد که  زلنا

 بود.

 

 ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
  كساني از  و مثلي»و روشنگر   یعني: روشن « مبينات  شما آياتي  سوي  به  راستي و به»

  های آموز امت آور وعبرت  شگفت  از داستانهای  خبرییعني:  «از شما گذشتند  پيش  كه

  بهره  از آن  پرهیزگاران  بویژه  که « ايم كرده  نازل  پرهيزگاران  براي  اي و موعظه»  پیشین

  ا میاننگیرد، یقین  بهره  قرآن  مبرهن  و اندرزهای  روشن  از آیات  هر کس  گیرند. پس مي

 قراردارد.  حجابي  او و قرآن

 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  

 ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
با  اشیاء را  که  است  و پرتوی  روشني  نور: در لغت»  است  نور آسمانها و زمین اهلل»

 ! تاباند.آری کند و آنها را بر چشمها مي مي  خود منور و نمایان  و بازتاب  انعكاس

  که  است  هدایتگری ... از اوست  و هستي  کائنات  و نظام  قوام  که  است  نوری خداوند

  اهالي  احوال  دهي سامان را ـ با  آسمانها و زمین  که  و هموست  اوست  به  کاینات  رهبری

و   برند، روشن سر مي درآنها به  که  کساني  ـ برای  خویش  تدبیر و رهبری  ا و کمالآنه

  دریافته  طور کامل  را به  نور الهي این صخدا   رسول  قلب  . البته است  روشنگر گردانیده

سفر پر   ـ در آن  از طایف صخدا   رسول  چون  که  است  آمده  شریف  بود. در حدیث

  گشتند، چنین بودند ـ بر مي  گردیده  عازم  آن  اهالي  قصد دعوت  به  که  خویش  مشقت
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وجهك»... دعا کردند:  بنور وصلحالظلماتبهأشرقتالذيأعوذ الدنياأمرعليه،

  سامان  و کار دنیا و آخرت  ها درخشان تاریكي  آن وسیله به  تو که  نور روی  : بهةخرواآل

  تابد و آن باز مي  تعالي  از حق  که  یعني: نوری «نور او  مثل» ...». برم مي  ، پناه است  یافته

  ای مشكات: طاقچه « است  مانند مشكاتي»  است  قرار داده  خویش  مؤمن  بنده  را در دل

  بهتر و بازتابي  پرتو و شعاعي  در آن  گذارند و نور چراغ را مي  چراغ  در آن  که  است

  در قنديلي  چراغ  و آن  است  چراغي»  مشكات « در آن  كه»کند  مي فراگیرتر پیدا

  آن  ، نور و روشني جهت  ، بدین است  ای و آبگینه  شیشه  در درون  چراغ  یعني: آن « است

،  شیشه  آن  یعني: گویي « است  دري  كوكبي  گويي  قنديل  آن»  تر است قوی بیشتر و

 زهره  ، ستاره دری  کوکب»گوید:  مي  . ضحاك است وگوهر در  شبیه  درخشان  اختری

  گفته « زيتوني  بابركت  درخت»  روغن «از»  شیشه  آن «شود مي  افروخته  كه»».  است 

  ، هم روغن  ، هم است  خورش  نان  هم  آن  میوه  که  است  این  زیتون  درخت  اند: از برکت

  در آن  که مگر این  نیست  زیتون  از درخت چیز  افروز و هیچ آتش  ، هم پوست  پیراینده

یعني:  « غربي  و نه  است  شرقي  نه»  زیتون  خجسته  درخت  آن « كه»وجود دارد   منفعتي

دهد  قرار نمي  را از نورخورشید در حجاب  چیز آن هیچ  که  است  ، درختي درخت  آن

  خورشید بر آن  که  است  ای شده  زرع  ای تپه بلند یا در وسط  در کوهي  آن  زیرا موقعیت

نور   تابش  تا آخر روز در معرض  از اول  بلكه دمد نمي  یا غروب  طلوع  فقط در وقت

  آن  به  بخشد ـ هرچند آتشي  روشني  روغنش  كه  است  نزديك»خورشید قرار دارد 

از   قبل  يخود ـ حت  و درخشش  زاللیت  جهت به ـ  آن  روغن  یعني: گویي «باشد  نرسيده

  باشد، از دور دارای  و زالل  اگر صاف  درخشد زیرا روغن مي برسد،  بدان  آتشي  آنكه

 . و پرتو است  شعاع

  به  آتش  رسیدن از  قبل  و زالل  صاف  روغن  که چنان»گوید:  مي  آن  در معني  عباس ابن

  افزاید و همچنین مي خود  رسید، بر درخشش  آن  به  آتش  که  درخشد و هنگامي مي  آن

  علم  چون  کند ولي مي  عمل  هدایت  ، به آن  به  علم  از رسیدن  قبل  که  مؤمني  قلب  است

از ». شود مي  افزوده  بر نوری  نوری  افزاید و بر آن مي  خویش  رسید، بر هدایت  آن  به

فراس»شریف:   حدیث  است  باب  همین بننهفإالمؤمنةاتقوا اهللينظر و   : از فراستور
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زیرا  « است  نوري  بر روي  نوري» ».نگرد پروا کنید زیرا او با نور خدا مي  مؤمن  تیزبیني

دیگر   نوری  از چراغدان  آن  انعكاس و  است  نور دیگری  ، شیشه است  خود نوری  چراغ

رساند ـ یا با  مي  حق  و او را به «كند مي  هدايت  را بخواهد با نور خويش  خدا هركه»

  و خداوند براي»  حق  خود او در دالیل  نگرش  وسیله  ، یا به خویش  از جانب  الهامي

و   ها ـ با اشباه فهم  آنها به  ساختن  نزدیک  را ـ برای  یعني: حقایق «زند مثلها مي  مردم

  که  يکسان  او به  پس « داناست  هر چيزي و خدا به»دارد  مي  آنها بیان  همانندهای

 . باشند، داناتر است مي  گمراهي  مستحق  که  هدایتند و کساني  مستحق

  چراغ  که . یعني: چنان است  مؤمن  در قلب  انوار قرآن  برای  ، مثلي الشأن  عظیم  آیه  این

  درخشش  سرچشمه  قرآن  دارد، همچنان  مضاعف  ، پرتو و درخششي موصوف

و   وی  زبان و  فهم  ، چراغدان مؤمن  قلب  ، شیشه ستا  قرآن  چراغ  . پس هدایتهاست

  . یا ـ به است  غربي  و نه  شرقي  نه  که  است  و شریعت  وحي  درخت  هم  بابرکت  درخت

گیرد و  مي  مولد برق را از  نورش  برق  که: المپ  بگوییم  توانیم معاصر ـ مي  تعبیر علوم

، مولد نور  است  مؤمن  قلب نور،  المپ  نیاز دارد پس  محرکي  دارد و به  مكاني  مولد برق

...  و ذکر و نماز و نیایش  تسبیح  آن  و محرك  تولید مسجد است  ، کارگاه است  شریعت

  نزدیک  که نشود چنان  هم  خوانده  هرچند که بدرخشد  قرآن  حجتهای  که  است  و نزدیک

از دو   نشود. نور مؤمن  افروخته  آتشي  نهرچند بر آ بدرخشد،  زیتون  زالل  روغن  است

  در انساني  و نور شریعت  نور فطرت  هرگاه  پس  شریعت و نور  ، نور فطرت است  منبع

 خواهد بود.  خویش  انساني  تعالي  شد، او در کمال  جمع

ز خود ا اما او  است  در آسمانها و زمین  نور حسي  آفریننده  تعالي باری  که  باید دانست

 . نیست  انوار حسي

 اند:  ها بر چهار نوع قلب»است:   آمده  شریف  در حدیث

 درخشد. مي  مانند چراغي  که  غش و بي  صاف  است  ـ قلبي 1

 . است  شده  خود بسته  غالف  و به  قرار داشته  در غالف  که  است  ـ قلبي 1

 . است  شده  واژگون  که  است  ـ قلبي 1

 . است  شده  منقلب  که  است  ـ قلبي 1



9831 

،  غالف در  . قلب است  نور آن  آن  و چراغ  است  مؤمن  ، قلب غش و بي  صاف  اما قلب

  منكر آن  سپس  را شناخته  حق  که  است  منافق  قلب  شده  واژگون  . قلب کافر است  قلب

  دو وجود دارد، که هر  و نفاق  ایمان  در آن  که  است  قلبي  شده  برگردانده  . اما قلب گشته

دهد و  رشد و نمو مي  پاکیزه  را آب  آن  که  است  بذری  ، مانند صفت در آن  ایمان  صفت

 ».دهد... را رشد مي  آن  زردآب و  خون  که  است  زخمي  مانند صفت  در آن  نفاق  صفت

 

 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   
  صاف  ای شیشه در  چراغي  را به  مؤمن  قلب  متعال  خدای  که بعد از آنگوید:  کثیر مي  ابن

کند:  مي  مساجدند بیان  را که  قندیل  این  و جایگاه  محل  کرد، اینک  تشبیه  قندیل  بسان

  که  در مساجدی یعني: «يابند  رفعت  كه  است  داده  خدا اجازه  كه  هايي در خانه»

و قدر   آنها رفیع  وجایگاه  قرار گیرند و شأن  و حرمت  مورد تعظیمتا   داده  فرمان خدا

  داده  شوند و نیز رخصت  گردانیده  آنها واال باشد و از پلیدیها و نجاستها پاك  و منزلت

و نماز   با اذان «در آنها ياد شود  نامش و»و بلندوباال بنا شوند   ها برافراشته خانه  آن  که

او در   در آنها براي»اند  زمین  روی  های خانه  اینها بهترین  کرها پسو سایر ذ  و تسبیح

  الجمع  آصال: جمع «شود مي  گفته  تسبيح»روز  و اواخر  یعني: در اوایل « و شام  صبح

  آخر روز اطالق  به  باشد که مي  اصیل  خود جمع  و أصل  است  أصل  زیرا جمع  است

نماز   یک  مفرد ذکر کرد زیرا در آن  صیغه  مداد( را بهبا )غدو:  متعال  شود. خدای مي

  ، یعني روز تا شامگاه  یاد کرد زیرا از نیمه  جمع  صیغه  به اما )آصال( را  بیشتر نیست

 گیرد. مي بر چهار نماز دیگر را در

فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  آمده  مالک بن انس  روایت  به  شریف  در حدیث

  مرا دوست  باشد و هرکه  داشته  دارد، باید مرا دوست  را دوست  عزوجل  دایخ  هر که»

را   دارد، باید قرآن  را دوست  اصحابم  باشد و هرکه  داشته  را دوست  دارد، باید اصحابم

باشد   داشته  را دوست دارد، باید مساجد  را دوست  قرآن  باشد و هرکه  داشته  دوست

  آنها امر فرموده  دادن  رفعت او به  اند که وی  و بناهای خداوند  های زیرا مساجد خانه

و   آنها نیز مبارك  اند و اهل وخجسته  ، مساجد مبارك است  نهاده  و در آنها برکت



9839 

هستند و   محفوظند، آنها در نماز خویش آنها نیز  اند، مساجد محفوظند و اهل  خجسته

در مساجد خویشند و   ، آنان است  ازهایشانونی  حوایج  در برآوردن  عزوجل  خدای

مساجد »گوید:  مي  عباس ابن». ( و نگهبانشان  حامي)  سرشان  از پشت  عزوجل  خدای

  که افگنند چنان مي  روشني  آسمان  بر اهالي  اند که  زمین در خداوند  های خانه

  که  است  آمده  ریفش  در حدیث  همچنین». افگنند مي  روشني  زمین  بر اهل  ستارگان

  عزوجل  خداوند بنا کند، خدای  را برای  مسجدی  که  کسي»فرمودند:  صخدا   رسول

 ».کند بنا مي  را در بهشت  ای خانه  برایش

مساجد   که  نیست  باکي»گوید:  مي :ابوحنیفه  مساجد: امام  و آراستن  دادن زینت  حكم

  مسجدالنبي عبدالعزیز  بن عمر  که وند چنانش  طال اندوده  آب  و به  ونگار شده نقش

کار   علما این از  اما جمعي».  نگرفت  ایرادی  بر وی  هم  ونگار کرد و کسي را نقش ص

شود تا  نمي برپا  قیامت»اند:  کرده  استدالل  شریف  حدیث  این  و به  دانسته  را مكروه

 ».در مساجد با همدیگر تفاخر نكنند  مردم  که  گاه آن

  شریف  . در حدیث است  مساجد مسنون  ورود به  دعا در هنگام  که  ذکر است  شایان

اللهم مسجد درآمد، باید بگوید:  از شما به  یكي  هرگاه»است:   آمده صخدا   رسول

از مسجد  . و چون  بگشای  را بر رویم  رحمتت  درهای : بارخدایا!رحمتكبوابأليافتح

  از تو، از فضلت  : بارخدایا! منفضلكمنأسألكإنياللهمبگوید: شد، باید   خارج

مسجد   به  را دیدید که  مردی  چون»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین».  طلبم مي

 ».دهید  گواهي  وی  بودن  مؤمن  به  پس  کرده  عادت  آمد دارد وبدان و  رفت

 

ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ 

 ٿ  ٿ   
  آنان  كه» گزارند در مساجد نماز مي  عزوجل  خدای  برای  در بامداد و شامگاه « مرداني»

  به «خدا از ذكر»در حضر  « و خريدوفروشي»در سفر   ای و معامله « تجارت  را هيچ

تأخیر   بدون آنها  اوقاتدر  «نماز  برپاداشتن»از  «و»  و زبان  با دل  وی  حسنای  اسمای

 ك عباس کند. ابن نمي  خود مشغول  و به «دارد بازنمي»  فرض « زكات  پرداخت»از  «و»
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و   خریدوفروش خدا  و نعمت  فضل  طلب  به  بودند که  مرداني  گوید: در مدینه مي

افگندند  يداشتند، م  را در دست  شنیدند، آنچه را مي  اذان  صدای  کردند و چون مي  معامله

  که  است  تر از قولي قوی  معني  شتافتند. این مسجد مي  سوی نماز به  ادای  و برای

 ذکر خدا  به  شدن  فارغ  برای  وتجارت  از معامله  کامل  کشیدن  را بر دست  کریمه آیه

  ها در آن دلها و ديده  كه»  است  روز قیامت مراد،« ترسند مي  از روزي»کند.  مي  حمل

و زیر   و دگرگون  ، نگران هالك  و بیم  نجات امید  یعني: در میان «شوند مي  روز منقلب

از   که  امر است  این  و پاییدن  ها، بر اثر نگریستن دیده  و دگرگوني  شوند. تقلب و رو مي

 شوند. مي  برده  مكاني  چه  سوی گیرند و به قرار مي  مورد مؤاخذه  ای ناحیه  چه

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ ٹ       
تا »کنند:  مي آبادان   قرآن  و قرائت  ، مساجد را با ذکر و نیایش با ایمان  مردان  آن ! آری

  وعده  که گونه  همان «دهد  پاداش  آنان  اند، به كرده  كه  آنچه  بهترين  پاس  خدا به

  و از فضل»  است  داده  ایشان  رابر تا هفتصد برابر بهب را از ده  پاداش  این  دوچند ساختن

  وعده  ایشان به  که  پاداشي  یعني: برتر از آن «ببخشد  آنان  به  هم  اين بر  افزون  خويش

  است  آمده صخدا   از رسول مسعود  ابن  روایت  به  شریف  . در حدیث است  داده

را   وخدا هركه».  است  ایشان  به  تشفاع  اجازه  دادن ﴾ڤ  ڤ ڤ﴿مراد از:   که

  خلق و شمار  در حساب  روزی  آن  که چندان «دهد مي  روزي  حساب بخواهد بي

 نگنجد.

 

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

 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
  كه  ار استهمو  در دشتي  مانند سرابي  اند، اعمالشان كفر ورزيده  كه  و كساني»

 را انجام  کفار آن  که  است  خیری  ، اعمال اعمال  مراد از این «پندارد مي  را آبي  آن ، تشنه

  سراب . حجاج  به  دادن  و آب  الحرام بیت  ، آباد ساختن رحم ، صله اند؛ مانند صدقه داده 
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  شود به مي  دیده  آب  صورت گرما به  سختي  هنگام به  آب بي  در بیابانهای  که  است  چیزی

  آب  که  است  و پایین گود  ، مكاني قاع  پندارد. قیعه: جمع مي  را آب  آن  بیننده  که طوری

  بداند که  وقت  و در آن «نيابد را چيزي  رسد، آن  بدان  تا چون»شود.  مي  جمع  در آن

  خویش  بر اعمال  که  اند کفاری همچنین  پس  است  نبوده  بیش  از دور، گماني  آب  دیدن

  به  بندند اما چون مي  طمع  آن  پاداش  و به  پنداشته را خیر  آن  که  کنند، اعمالي مي  تكیه

  یابند زیرا کفرشان نمي  اثری  هیچ  اعمال  شوند، از آن  افگنده  پیش  سبحان  خدای  بارگاه

  يابد كه  و خدا را نزد خويش»  است  محو و نابود ساخته و اثر آنها را  آنها را هدر داده

را نزد  خداوند  کافر جزای  یعني: آن «بدهد او  به  و كمال  تمام را به  حسابش

  کافر مانند این  عمل ! . آری است  شده  داده  وی  به و کمال  تمام  به  بیند که مي  خویش

  سراب  که چنان یابد، مگر نمي  سودی  دررسد، از عملش وی   مرگ  چون  که  است  سراب

  و پردازش  شمارش  زیرا او به«  است  الحساب  و خدا سريع» رساند! سود مي  تشنه  به

 ندارد.  نیازی

 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ک  ک  گ  گ ک    ک  

 ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  
مانند »کفار   اعمال «يا»فرماید:  مي  دیگر زده  کفار مثلي  اعمال  برای  متعال  خدای  سپس

  ، عمق است  ژرف  از بس  که « ژرف  در دريايي»  تودرتو و متراکم « است  هايي تاريكي

  دریا فراز آمده  آن  برآب  یعني: موجي «پوشاند را فرو مي  آن  موجي  كه»  پیدا نیست  آن

،  موج  یعني: بر فراز آن « است  موجي  و بر فراز آن»پوشاند  فرو مي  کلي را به  آن  که

تودرتو،   دریا، امواج  بیم  پس « است  نيز ابري  و بر فراز آن»  است  دیگری  موج

آید  فرود مي  ا بر آنان، جمع است  برآمده  بر فرازآن  که  و ابری  آن  الیه به الیه  های تاریكي

پوشاند  یابند، فرو مي مي  آنها راه  وسیله به  نشینان کشتي  کهرا   زیرا ابر نیز ستارگاني

 « است  گرفته ديگر قرار  بعضي  از آنها بر روي  بعضي  كه  است  هايي تاريكي»

  و بر فراز آن  است  موج  تاریكي  یكي  ؛ که ومتراکم  و انبوه  انباشته هم به  های تاریكي

  این  ابر پس  تاریكي  دیگر و باز بر فراز آن  موجي  كيتاری  دریا، باز بر فراز آن  تاریكي
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کافر تودرتو است:   و روان  قلب  های تاریكي  که چنان  است  الیه به ها تودرتو والیه تاریكي

بر   شده  زنگار و مهر کوبیده  های تاریكي  ، بر فراز آن و حیرت  و شک  جهل  تاریكي

  این « هرگاه»؛  عمل  و تاریكي  قول  ، تاریكي دهعقی  تاریكي  برفراز آن ، قلبهایشان

  آورد، نزديك  را بيرون  خويش  دست»دریا   درون  های تاریكي  گرفتار در این شخص

 تراکم  علت  امر ببیند. یعني: به  را در واقعیت  آن  رسد که  چه «را ببيند  آن  كه نيست

 قرار  نوري  خداوند برايش  كه  كس و هر»  است  ناممكن  برایش  آن  ها دیدن تاریكي 

 نداده قرار  هدایتي  برایش خداوند  که  یعني: هر کس «ندارد  باشد، نوري  نداده

  در قلب  که  است  کافر، بر ضد انواری  در قلب  ظلمات  ندارد. وجود این  باشد، هدایتي 

 . گذشت ﴾...ۓ ے ے﴿»: 17ـ   آیه»آنها در   بیان  که  قرار دارد، انواری  مؤمن

  قدرت و  وجود و یگانگي  را بر اثبات  از دالیل  چهار نوع  عزوجل  ، خدای از آن  پس

 است:  مخلوقات  گفتن  ، تسبیح دلیل  دارد. نخستین مي  بیان  خویش

 

ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ    ڭ ڭ  ڭ

 ى  ائ  
  این  تعبیر، به  با این  . آغاز سخن ای ندانسته  عیني  علم  هیعني: آیا ب « اي آيا نديده»

  که  است  ، امر روشني عزوجل  خدای  برای  کائنات  گفتن  تسبیح  دارد که  اشاره  حقیقت

  كساني  همه  كه» ای  آیا ندانسته ! . آری  است  و نمایان  ، واضح شک  غیرقابل  در حد علم

  یادکردن  پاکي به تسبیح: «گويند مي  ستند، خداوند را تسبيحه  در آسمانها و زمين  كه

در   که  و هر چه  هرکه ! .آری نیست  وی  سزاوار شأن  که  است  چیزی از هرآن خداوند

 ، ، حیوانات ، انسانها، جنیان ، مانند فرشتگان از عقال و غیر آنان  ، اعم است  و زمین  آسمان

عقال در  غیر  گفتن  گویند. تسبیح مي  تسبیح  سبحان  ایخد  ، برای و جمادات  نباتات

  حق  بدیع  از صنعت  که  شود و در آثاری مي  شنیده  از آنان  که  مشهود است  صداهایي

در  «اند گشوده  بال  در آسمان  كه  نيز در حالي  پرندگان و»شود  مي  دیده  در آنان  تعالي

  انگیزترین  ، شگفت پر و بال  گشودن  ویند. حالتگ مي  تسبیح  پروردگارشان  هوا برای
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  و بدون  بالهایشان  دادن  حرکت  استقرار آنها در هوا بدون زیرا  است  پرندگان  حاالت

  های نشانه  ، از بزرگترین حالت  این  در عین  گفتنشان  و تسبیح  زمین  بر روی  قرارگرفتن

  است  آفریده  تمام  و استحكام  اتقان  یز را بهچ همه  که  است  ذوالجاللي  خدای  آفرینش

نماز و   این یعني: خداوند « است  را دانسته  خويش  نماز و تسبيح  آنان از  هريك»

 از آنان  اعمال  صدور این  که این  ، نه است  کرده  و الهام  آموخته  آنان  را به  تسبیح و  نیایش

و  « كنند، داناست مي  آنچه  و خداوند به»باشد   بصیرت  داشتن  و بي  طور اتفاقي به 

 را  انسان  گفتن  تسبیح  که  گونه همان  ماند پس نمي  پنهان  وی  علم  چیز از ساحت هیچ

 داند. سایر چیزها را نیز مي  گفتن  داند، تسبیح مي

 

 ائ  ەئ   ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 و بازگشت»  غیر وی  نه « تخداس  از آن»فقط  « آسمانها و زمين  و فرمانروايي»

  به نكنید و  درنگ  هیچ  حق  راه  به  لذا در پیوستن  غیر وی  سوی به  نه«  خداست  سوي به 

 . است  بعد از مرگ  نهید. مصیر: بازگشت  گردن  اسالم  به  اختیار خویش

 

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

 يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ     مب  ىب
آيا » است:  باران  ، فرودآوردنخداوند  وجود و یگانگي  اثبات  از ادله  دوم  نوع

  سوی به  و آرام  نرم  راندني  یعني: ابرها را به «راند را مي  خداوند ابرهايي  كه  اي ندانسته

ابرها را   آن  یعني: اجزای «دهد آنها پيوند مي  ميان  گاه آن»راند؟  بخواهد مي  که  آنجایي

  دهد وفراهمشان پیوند مي  هم آنها ـ به  بودن گسسته  هم و از  بودن  ـ بعد از پراکنده

یعني: ابرها  «فشرد مي  هم آنها را در  سپس»گردند   و انبوه  آورد تا نیرومند و متراکم مي

  گاه آن»گرداند  مي  فشرده  و درهم  مرکب  را در بعضي  بعضي  گردانیده  را متراکم

از   که  بیني را مي  باران یعني: «آيد مي  بيرون  آن  از خالل  كه  بيني را مي  باران  هاي قطره

در   كه  از كوههايي  از آسمان»  که  است خدا «و»آید  مي  ابرها بیرون  البالی
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  تگرگي»  کوهها است  شبیه  در آسمان  که  ابری  ار بزرگبسی  یعني: از قطعات « آنهاست

را فرود   ، تگرگي درآسمان  انباشته  ابرهای  زده  یخ  های یعني: از کوه «آورد فرود مي

  که  زیرا شخصي  آسا است معجزه  ، تعبیری آسمان  ابرهای  برای» کوهها»آورد. تعبیر  مي

  سلسله  شكل  ابرها آنها را به  گذرد، ازپشت ابرها مي  و از خالل  سوار هواپیماست

  شكل  این  ، به بشر عصر بعثت  برای  پدیده  این  که بیند، در حالي از کوهها مي  عظیمي

فعال در   سرما و یخ  برآنند که: کوههای  از مفسران  . بعضي است  نبوده  مشاهده  قابل

را   معني  این  آورد، که ا فرود مير  تگرگ خداوند  که  موجودند و از آنهاست  آسمان

در هر دو »  من»است:  گفته  اند. اخفش نیز تأیید کرده  علمي جدید  از نظریات  بعضي

  که: از آسمان  است  این  معني  پس  نیست  بعضیت  و برای  است زاید  آیه  این  جای

یا   یعني: تگرگ «را  آن  سپس»آورد  فرود مي  همانند کوههاست  که  را از ابرهایي  تگرگ

یعني: فرود  «رساند مي»  خویش  از بندگان «خواهد  كه  هر كس  به»را  یا هر دو  باران

  خویش  از بندگان «بخواهد  را از هركه  و آن»رساند  گزند مي  آورد و اورا با آن مي

را   ديدگان»،  در ابرهاست  که  یعني: برقي « برقش  درخشش  است  نزديك دارد، بازمي»

 . و پرنفوذ است  قوی  نور آن  که  و کور سازد، از بس «ببرد  بين از

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   
روز است:  و  شب  جا کردن جابه  بزرگ  خدای  و قدرت  وجود، یگانگي  از ادله  سوم  نوع

و   و تعاقب  توالي و روز، ایجاد  شب  گردانیدن «گرداند و روز را مي  شب  كه  خداست»

گرما و سرما   جا کردن جابه آنها با  قولي: گردانیدن  . به آنهاست  در میان  و کوتاهي  بلندی

  شب  ساختن  و دگرگون  باران  ابرها، فرودآوردن  راندن « در اين  گمان بي».  در آنهاست

  و اعتبار حاصل پند  آن  وسیله به  که  است روشني  یعني: داللت « است  عبرتي»و روز 

و   خود، آیات  و نگرش  بینش  انداختن کار به با  که « بينش  صاحبان  براي»شود  مي

 کنند. مي  را درك  تعالي  حق  و عظمت  وجود و قدرت  های نشانه
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ڦ  ڄڄ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڀ  ٺ  ٺ

 ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ 
از  را  اي هر دابه  كه  و خداست»خداوند:   وجود و یگانگي  اثبات  از ادله  چهارم  نوع

  اساس  جنبد. پس و مي خزد مي  از جانداران  بر زمین  که  دابه: هرآنچه « است  آفريده  آب

.  است  مني  آب  یعني  نطفه  مراد، آب  که . یا این است  از آب  هر جانداری  اولیه  خلقت

و مانند   حشرات ها، مانند مارها، ماهي «روند مي  راه  شكم  از آنها بر روي  برخي  پس»

از   و برخي»  وپرندگان  مانند انسان «روند مي  دو پا راه  از آنها بر روي  و برخي»اینها 

بخواهد،   خدا هرچه»  سایر حیوانات  چون «روند مي  چهار پا راه  آنها بر روي

  دراینجا از آنها یادی  که  در اینجا از آنها یاد کرد و نیز آنچه  که  از آنچه  اعم« يندآفر مي

،  مانند خرچنگ کنند، مي  بر بیشتر از چهار پا حرکت  که  جنبندگاني  نكرد، چون

و   از مرکب  ؛ اعم جمادات  دیگر و نیز چون  و کرمهای  از حشرات  و بسیاری  عنكبوت

و  « تواناست  خداوند بر هركاري  گمان بي»آنها   و نمو نكننده  نندهبسیط آنها، نمو ک

 . او دشوار نیست چیز بر  هیچ

 

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  
چیز،   هیچ  از بیان  و در آن  کریم  در قرآن « ايم كرده  روشنگر نازل  ما آياتي  راستي به»

  راست  راه  سوي به»  خویش  لطف  به «را بخواهد  ركهو خدا ه»  ایم نورزیده  کوتاهي

  به  وی  بخشیدن  توفیق ؛ با نیست  ای کژی  هیچ  در آن  که  راستي  راه «كند مي  هدايت

  راست  راه  این  پیمودن  وسیله . و به و تدبر راستین  تأمل  به  و ارشاد وی  صحیح  نگرش

 شود. مي  نایل  بهشت  نعمتهای  او به  که  است

 

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
  وی  یهودی و خصم  منافق» بشر»  درباره  آیات  گویند: این مي  نزول  سبب  در بیان  مفسران

  رسول  سوی به بشر را  کردند، یهودی  مرافعه  باهم  زمیني  در قضیه  که  گاه شد آن  نازل
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  اشرف بن کعب  سوی او را به  کنند و منافق  آنها داوری  میانکشانید تا  مي صخدا 

 !کند! مي  ستم  خویش  گفت: محمد بر ما در داوری مي  که کشانید در حالي مي  یهودی

  اطاعت و  آورديم  او ايمان  خدا و رسول  به»  خویش  زبانهای  به  منافقان «گويند و مي»

را   چیزی  و با دهانهایشان  داشته  و کفر را پنهان را اظهار  ، ایمان سان بدین « كرديم

  وی  و رسول ازخدا  بردن  فرمان  به  فقط با زبان  پس  نیست  در دلهایشان  گویند که مي

  از آنان  گروهي  گاه آن»  و راستین  درست  اعتقاد و باوری  از روی  متعهد هستند، نه

  اطاعت  مورد جهاد و غیره در  وی  مانهایرا در فر صخدا   و رسول «گردانند مي  روي

  مؤمن  و اينان».  و اطاعت  ایمان  و ادعای  یعني: بعد از اعالم « بعد از اين»کنند  نمي

 صخدا   از رسول  گردد که بر مي  منافقان از  کساني  )أولئک: اینان( به  به  اشاره «نيستند
  منافقان  گردد زیرا همه بر مي  منافقان  همه  ، به اشاره  دیگر: این  قولي  گردانند. به مي  روی

 اند.  راضي  گرداني روی  این  به

 

 ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 یعني: تا «كند  داوري  آنان  شوند تا ميان  خوانده  خدا و رسولش  سوي به  و چون»

 از بردن» تابند برمي  روی  ناناز آ  گروهي  بناگاه»کند   داوری  میانشان صخدا   رسول

 . است  از نفاقشان  نباشد و این  با آنان  حق  ؛ چنانچهصخدا   رسول  سوی به  داوری 

و بر   است خداوند ، حكم صپیامبر   و داوری  حكم  که  است  بر آن  دلیل  مبارکه  آیه

 باشد. استوار مي  و عدالت  بنیاد حق

 

 ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ 
 نزد  یعني: درحالي «آيند نزد او مي  به  نهاده  باشد، گردن  آنان  جانب  به  و اگر حق»

  که دانند مي  کنند زیرا آنان مي  و طاعت  و فروتني  اظهار خضوع  آیند که مي صپیامبر 

و   حكم ، رضا به آمدن  از این  شان انگیزه  کند پس مي  حكم  نفعشان به  زودی به صپیامبر 

 . است  خویش  حق  کردن  طلب  بلكه  نیست صپیامبر   داوری
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 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   

نزد   دادخواهي و  از مرافعه  گردانیشان یعني: آیا روی « است  بيماري  آيا در دلهايشان»

  شك  يا به»  است  دوانده  ریشه  در دلهایشان  که  است  نفاقي  انگیزه  ، بهصپیامبر 

  يا از آن»  و حكمیت  در داوری  وی  و عدالت صپیامبر   در امر نبوت «اند افتاده

  داوری و  در حكم  حیف: گرایش «كنند  ستم  بر آنان  خدا و رسولش  ترسند كه مي

 این  یعني: علت «خود ستمكارند  اينان  ، بلكه نه»  است  عدالتي بي  سوی به

  عنادورزی و  ، ستمگری آن  علت  بلكه  ذکر شد نیست  چیز از آنچه هیچ  گردانیشان روی 

 . است  خودشان

  فراخوانده  ای قاضي  حكمیت  سوی به  چون  که  است  واجب  ، بر هر مسلماني آیه  بنابراین

 کند زیرا  اجابت ، باید است  عادل  خویش  و در داوری  داناست خدا  حكم  به  شد که

  کتاب  دانا، به  الهي  احكام  به  که  مسلماني  قضات  و داوری  پیامبرند و حكم  علما وارثان

 ص  وی  رسول  و حكم خدا  عادلند، همانا حكم  خویش  آشنا و در قضاوت  و سنت
 . است

 

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

 ېئ  ېئ  
 « رسولش و»  وی  و وحي  یعني: کتاب «خدا»  حكم « سوي به  نچو  مؤمنان  سخن»

  شوند تا ميانشان  فراخوانده»  بعد از وفاتش  وی  و سنت  در حیاتش  وی  یعني: شخص

  سزاوار مؤمنان یعني: « برديم  و فرمان  گويند: شنيديم مي  كه  است  كند، فقط اين  حكم

آمد،   عمل  به  ای فراخواني  چنین  از ایشان  چون  که  ای گونه باشند، به  چنین این  که  است

 ! گویند. آری  و چرا لبیک  چون وبي  مطلق  و اطاعت  بردن  ، با فرمان و دل  را از جان  آن

، هرچند  کردیم  اطاعت  و از دستور وی  را شنیدیم صپیامبر   گویند: سخن مي  مؤمنان

شود   تمام  ما هم  زیان  و به  داریم مي  ناخوش را  آن  مربوط باشد که  چیزی  دستور به  این

خیر و   به «رستگارند  اينانند كه»گویند  را مي  سخن این  که  یعني: مؤمناني « گروه  و اين»

 . دنیا و آخرت  سعادت
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 ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  
  در گناهان «اوند بترسدكند و از خد  او اطاعت  از خداوند و رسول  و هر كس»

 نعمتهای  به «خود كاميابند  اينانند كه  پس»  در آینده «و از او پروا دارد»  اش گذشته

 . غیرآنان  ، نه و اخروی  دنیوی 

 

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جتحت  خت   مت   ىتيت  جث  مثىث  يث      حج  مج  جح  

 مح  جخ   
 فرمان  آنان  اگر به  د كردند كهخداوند سوگند يا  به  سوگندهايشان  ترين و با سخت»

 ترین )سخت  معنای «خواهند آمد  بيرون  شك بي»آیند ؛   جهاد بیرون  به  که « دهي 

خورند  مي دارند، سوگند  توان  خوردن بر سوگند  است: تا آنجا که  سوگندهایشان( این 

 خداوند  ویر  این از  ، هم آشكار است  تماما کذب  و سوگندهایشان  سخن  این  ولي

  و بیرون  رسول  بر طاعت «نخوريد بگو: سوگند»فرماید:  مي  را رد کرده  ادعایشان  این

 شما، از سوگند  و سزاوارتر برای « است  مطلوب  پسنديده  اطاعتي»جهاد   سوی به  رفتن

  ، نه است  شود، فرمانبرداری مي  از شما خواسته  که  . یا آنچه اساس و بي  دروغ  خوردنهای

خدا   گمان بي»  است  آن  برخالف  گویید اما دلهایتان مي  زبان  به  که  دروغیني  سوگندهای

  را ابراز دارید پس  آن  هرچند در ظاهر خالف « است  آگاه»  از اعمال «كنيد مي  آنچه  به

  ، هشداری جمله  خورید؟ این راستگو هستید، چرا سوگند مي  خویش  اگر در سخن

 شوند. مي  رسوا ساخته  که  آنان  هب  است

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
،  باطني و  ظاهری  بردني  فرمان  به «بريد  او فرمان  بريد و از رسول  بگو: از خدا فرمان»

  رسول  به  بدانید که «وديدنم  اگر پشت  پس»  نیت  اعتقاد و درستي  با خلوص  همراه

  تنها همان او  عهده زيرا بر»اید  زده  خود زیان  فقط به  اید بلكه نرسانده  زیاني صخدا 
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  عمل  خویش  تكلیف  این  و او به  پیام  و رساندن  از تبلیغ « شده  مكلف  آن  به  كه  است

و »  بردن  وفرمان  ز اطاعتا  بدان «هستيد  مكلف  آنچه  شماست  و بر عهده»  است  کرده

خواهيد   راه»کند  مي  نهي  امر و از آن  شما را بدان  که  در آنچه« بريد  اگر از او فرمان

ما   رسول  و برعهده»شد  خواهید  نایل  پاداش  دریافت  و خیر و به  حق  سوی به « يافت

  ایمان  را به  دلهایتان  که  قادر نیست  این  به صلذا پیامبر ما «  آشكار نيست  جز ابالغ

 بشتابید.  ایمان  سوی به  و عملتان  ، شما خود باید با تصمیم وادارد بنابراین

 

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

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  

 ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   
خدا   رسول  است: چون کرده  روایت  کریمه  آیه  این  نزول  سبب  بیان در  کعب بن ابي

  عرب  مشرکان دادند،  جای  آنان  کردند و انصار به  هجرت  مدینه  به  و اصحابشان ص

شدند و کار   توطئه اندرکار دست  مسلمانان  واحد علیه  موضع  و از یک  متحد شده

  صبح  را به  شب  خوابیدند و جز با سالح نمي  حجز با سال  مؤمنان  بدانجا رسید که

  هم  گفتند: آیا روزی با خود  مسلمانان  بود که  و احوال  اوضاع  آوردند. در این نمي

و   دیگر بیم  از کسي  عزوجل  خدای و جز از  کنیم  زندگي  ما با آرامش  خواهد رسید که

  آمده  شریف  شد. در حدیث  نازل  مبارکه  آیه  این  بود که  ؟ همان باشیم  نداشته  هراسي

خدا   به»فرمودند:  دیدند، مي را مي  اصحابشان  نگراني  چون صخدا   رسول  که  است

،  شخص  رساند تا بدانجا که مقصد مي  را به ( ودعوت  دین)کار   این تعالي  حق  سوگند که

و از  جز از خدا  که حالي پیماید در مي  راه  تنهایي به  از صنعا تا حضرموت  سواره

  آیه  پس». کنید مي  شما شتاب  ترسد ولي نمي  چیز دیگری  از هیچ  بر گوسفندانش  گرگ

شد.   محقق  دهد که خبر مي  آینده  در زمان  امری  زیرا از وقوع  است  نبوت  معجزه  مبارکه

 « است داده  اند وعده كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  از شما كه كساني  خدا به»

  خليفه  را در زمين  ا آنانحتم  كه»  است  و امتشان صپیامبر  متوجه  خطاب

  شاهان  تصرف  بسان  دهد تا در آن قرار مي  جانشین  را در زمین  یعني: آنان «گرداند مي
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 از  پيش  را كه  كساني  ختسا  جانشين  كه  گونه همان»کنند   ، تصرف خویش  در ممالک

،  است  پسنديده  برايشان  را كه  ديني  و آن»  و دیگران  اسرائیل بني از «بودند  آنان

در   را برایشان  و عرصه  و استوار داشته  را ثابت  حق  یعني: دین« دارد مستقر  سودشان به

آنها   و نصرت  فتح  گرداند، قلمروها را در زیر پرچم مي  کشورها فراخ ها و سرزمین

 ، سان گرداند تا بدین و پیروز مي  غالب  ادیان  ـ را بر تمام  ـ اسالم  دینشان د وآور درمي

پایبند وپایدار   حق  آیین  بر این  که  باشد، مادامي  و آیندگانشان  ایشان  از آن  فرمانروایي

  موقعیتي را در  یعني: آنان «كند  را جايگزين  ايمني  از بيمشان  پس  و برآنان»باشند 

سر برند،  به  کامل  و آسایش  ، در ایمني از دشمنان  و هراس  بیم  جای به  دهد که ار ميقر

نبندند.   امیدی  وی غیر نترسند و به  چیز دیگری  ، از هیچ سبحان  جز خدای  که  ای گونه به

  و هراسي  در خوف  مشرکان ، از بعد از آن  و اندکي  از هجرت  قبل  مسلمانان ! آری

  و جز با سالح  نیامده  بیرون  جز با سالح  که  طوری  بردند، به سر مي هب  سخت

کفار بر خود   از سوی  وآسیبي  زیان  آمدن در انتظار فرود  و شام  خوابیدند و صبح نمي

در   و ایشان  گشت  محقق خدا  وعده  ، سپس گذشت  نزول  سبب  در بیان  که بودند چنان

خوار   برابرشان را در  مشرك  شیاطین  عزوجل  گرفتند وخدای قرار  کامل  و آسایش  امن

هموار   خویش  در زمین  رویشان را به  گشود، راه  برایشان سرزمینها را  گردانیده  و ذلیل

 . اوراست  و ستایش  سپاس  و استوار کرد ـ که  محكم را  پایشان  گردانید و جای

  برآنان  من  یعني: پرستش «سازند نمي  ريكش  را با من  كنند و چيزي مي  مرا پرستش»

  برایشان  ممتاز درحالي  موقعیت  . یا این وفا کنم  برایشان  یادشده  وعده  تا به  است  الزم

، وفا کرد و  وعده  این  به  عزوجل  کنند. خدای  فقط مرا پرستش  خواهد بود که  مسلم

و   مشرق  های سرزمین  ایشان  عد از آنمسلط گردانید و ب  العرب را بر جزیره  مسلمانان

بر   کوبیده  را درهم  روم  قیصرهای و  فارس  کسراهای  کردند و امپراتوری  را فتح  مغرب

  همچنان  اسالم  ، دولت درپي پي  خالفتهای  روز مسلط شدند و در سایه  آن  دنیای

و   در شام  اموی  ا خالفتب  ، سپس راشدین  خلفای  با خالفت  ماند؛ نخست  نیرومند باقي

  کفران  مسلمانان  که تا آن  عثماني  با خالفت  آن از  و پس  عباسي  با خالفت  گاه آن  اندلس

  از قرن  اول  ربع  در پایان  گرفتند، سرانجام  فاصله  خویش  دین  و از حقیقت  کرده  نعمت
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  و بنیاد خالفت  شتمسلط گ  اسالمي  بر مرکز حكومت  آتاتورك .م(1911)  بیستم

  از آن  پس  كه  و كساني»فرماید:  مي  تعالي  باری  که کرد چنان  را ویران  اسالمي

و   نعمتها را کفران  ، این راستین  وعده  بعد از این  که  کساني یعني: «كنند  ناسپاسي

  ، که خویش  یعني: در فسق «همانا فاسقانند»  ناسپاس « گروه  آن  پس»کنند   ناسپاسي

 اند. ، کامل است  در ناسپاسي  و گردنكشي  و طغیان  حق  از طاعت  خروج

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
  بريد، باشد كه  خدا فرمان  را بپردازيد و از رسول  و نماز را برپا داريد و زكات»

بر   نسبحا  دهید تا خدای  ذکر شد انجام  را که  یعني: آنچه «قرار گيريد  رحمت مورد

 پایبند باشید.  اصول  بر این  حال  کند و در همه  رحم شما

 

 ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ    ں  ں  ڻ  ڻ 
  حق توانند از نزد مي  آنان  یعني: مپندار که «مپندار  در زمين  را عاجزكننده  و كافران»

  است  آتش  جايگاهشان و»فرود آورد   را برآنان  بخواهد عذاب  که  گاه بگریزند آن  تعالي

 ؟! است  بدمنزلگاهي  و چه  بد سرانجام  چه  یعني: دوزخ « است  گاهي بد بازگشت  و چه

 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  

ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   

ېئ   ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 ىئ  يئ   
  با این ، خداوند نیز هست  اطاعت  وجوب  خود دالیل  که  الوهیت  ادله  بعد از طرح

  چنین و آنها را  برگشته  سوره  در این  گذشته  و آداب  احكام  و تفصیل  بیان  به  آیات

شما  از  يتانو كنيزها  ا بايد غالمايد، قطع آورده  ايمان  كه  كساني  اي»کند:  مي  دنبال

  سبب  در بیان  عباس شوند. ابن نزد شما وارد مي  خانه  به  که  در وقتي «بگيرند  اجازه
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 عمرو را  بن مدلج  نام از انصار به  غالمي صخدا   گوید: رسول مي  آیه  این  نزول

دید   حالي درآمد و او را به بر عمر  مغال  فرستادند. آن  الخطاب نزد عمربن  چاشتگاه

خدا   رسول  بها عمرپسندید، بعد نمي  حالت  را بر خود در آن  ورود وی عمر  که

  امرونهي  استئذان  ما را در موضوع  متعال  خدای  کاش  اهلل! ای گفت: یا رسول ص

از   كساني»بگیرند   زهنیز باید از شما اجا« و»شد.   نازل  آیه  این  بود که  کرد. همان مي

دو  یعني: هر « نوبت  سه» آزاد پسر و دخترند  اطفال  آنان «اند نرسيده  بلوغ  هب  شما كه

  قولي: مراد سه  بگیرند. به  اجازه از شما  وقت  روز، در سه شبانه  مدت  باید در طول  گروه

بار ببیشتر تكرار نكنند،  سه را از  گرفتن اجازه . یعني: است  در هر نوبتي  گرفتن  بار اجازه

از   برخاستن  ، وقت وقت  زیرا این «از نماز بامداد پيش»از:   است  عبارت  وقت  سه  این

  بسا که و چه  است  بیداری  های جامه  و پوشیدن  خواب  های جامه  و درآوردن  خوابگاه

او را   ندارد دیگران  وستد  باشد که  داشته قرار  یا بر حالتي باشد،  خوابیده  برهنه  شخص

زیرا  «آوريد مي  را بيرون  لباسهايتان  از نيمروز كه  وهنگامي»ببینند   حال  بر آن

  و پس»آورند  خود را در مي  )چاشتگاه( لباسهای  قیلوله  خواب در نیمروز برای  مسلمانان

  با همسران  نکرد و خلوت  از لباس  شدن برهنه  نیز، وقت  وقت  این که «از نماز عشاء

  که  شماست  برهنگي  ساعات  عورات: یعني « است  عورت  برايتان  نوبت  سه  اين»  است

 و بردگان  ، اطفال وقت  سه  باید در این  شود پس مي  و مختل  ناقص  در آن  ستر وپوشش

 بر شما  اجازه بي  که  جایز نیست  دستور دهید و برایشان  اجازه  کسب  را به  خویش 

در  ها خانه  که  بوده  در زماني  حكم  و این  است  منسوخ  آیه  این  قولي: حكم  درآیند. به

اند،  ساخته مجهز  دروازه  را به  هایشان و خانه  منازل  مردم  اغلب  حاال که  اند ولي نداشته

  بلكه  نیست  منسوخ  آیه  این  دیگر: حكم قولي . به است  رفته  از میان  اجازه  کسب  نیاز به

  یک  است: هیچ  گفته  ابوحنیفه  . امام و پابرجاست  ـ هر دو ـ ثابت  و زنان  مردان  در حق

  اوقات « غير از اين». اما در  است  نورزیده اصرار  استئذان  حكم  بودن  از علما بر منسوخ

و کنیزانتان   غالمان  شدن  در داخل « نيست  گناهي  هيچ  بر آنان  بر شما و نه  نه»  گانه سه

هستند  شما  خدمتكاران  یعني: آنان «اند كننده  طواف بر شما  آنان  چراكه»  اجازه  بدون

  اجازه  بدون  گانه سه  اوقات  در غیر این  که  نیست  باکي  شما در گردشند پس  لذا پیرامون
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آیند و  زد شما مين  و کنیزان  غالمان  آن «شويد وارد مي و بر همديگر»بر شما درآیند 

اگر دستور   پس  گرفتنشان  خدمت  به  و شما برای  کردن  خدمت  برای  ، آنان شما نزد آنان

  خداوند آيات»افتید  مي  و سختي  یابد، شما در حرج  تسری  وقت  همه  به  اجازه  کسب

  است  وی  شریعت  بر احكام  دال  که  آیاتي «كند مي  شما روشن  براي  گونه  خود را اين

و   با حكمت  ، نهایت بندگانش  منافع  به  بسیار داناست « است  حكيم  و خدا داناي»

 . مرادش  بیان در  است  فرزانه

 

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

 ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  
  خدای رسیدند.  و بلوغ  المحد احت  یعني: به «رسيدند  حلم  سن  به  كودكانتان  و چون»

اکثر   رأی رسند. در مي  حد احتالم  به  دارد که مي  را بیان  اطفالي  در اینجا حكم  سبحان

. اما  سالگي پانزده  سن  به  ، یا با رسیدن است  شدن  ، یا با احتالم حد حلم  به  علما، رسیدن

ننماید و   را تكمیل  نرسد وآن  سالگي  هجده  سن  به  که  گاه گوید: پسر تا آن مي  ابوحنیفه

در مورد   شود. حد بلوغ نمي  حكم  آنان  بلوغ  نرسد، به  سالگي  هفده  سن  دختر تا به

  چون ! . آری آنها بیشتر است  شود زیرا رشد و بالندگي مي  کم  سال  یک  دختران

  كه  گونه ند، همانبگير  بايد از شما اجازه»حد از رشد رسیدند   این  به  کودکانتان

قبال ذکر   که  بزرگساالني  که چنان  بعني «دگرفتن  بودند، اجازه  از آنان  پيش  كه  كساني

  خلوت  از اوقات  ـ اعم  اوقات  نیز در تمام  کردند، اینان  اجازه  ، از شما کسب رفت  آنان

دارد و خدا  مي  ما بيانش  براي  گونه اين را  خدا آياتش»بگیرند   ـ باید اجازه  و غیرآن

 . احكام  در بیان  است  حكیم ، بندگان  مصالح  به  داناست « است  حكيم  داناي

و   اقارب )استئذان(  خواستن  اجازه  بر حكم  است  مشتمل  آیات  این»گوید:  کثیر مي  ابن

  ستئذانا  حكم  به  ، راجع گذشت  سوره  قبال در این  آنچه  از همدیگر. ولي  نزدیكان

  برای  سوره  در این  که  است  آدابي  ، مكمل آیات  از همدیگر بود لذا این  بیگانگان

 ».ذکر شد  استئذان
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ڄ  ڄ    ڄ   ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
،  کهنسالي  لتع به  که  ای و از کار افتاده  یائسه  زنان یعني: بر پیره « اي بازنشسته  و بر زنان»

  اميد ازدواج ديگر  كه»  آنان  اند، هم از تولد فرزند بازمانده  و هم  ماهیانه  از عادت  هم

بر »ندارند   وزناشویي  در ازدواج  و طمعي  دیگر شوق  بزرگسالي  سبب یعني: به «ندارند

لذا   نیست  رغبتي  آنان را به  زیرا مردان «را فرونهند  لباسهايشان  كه  نيست  گناهي  آنان

اند ـ از  خود پوشیده  عورت  پوشاننده  جامه  بر روی  را که  رواندازی  های توانند جامه مي

  به»  است  عورتشان  پوشاننده  راکه  ای جامه  آن  ـ فرو نهند، نه  چادر و مانند آن  قبیل

ڳ  ﴿تعالي:  باری  هفرمود  در این  راکه  یعني: زینتي «را آشكار نكنند  زينتي  كه  شرطي

توانند  اند، آشكار نكنند. یعني: مي مأمور شده  آن  ساختن  پنهان  به» 11/ آیه» ﴾... ڳ 

  زینت  ساختن آنها قصد آشكار  از فرونهادن  که شرط این را فرو نهند، به  رواندازهایشان

را   آنان  و توجه  قرار داده  دید مردان  را در معرض  باشند تا آن  خود را نداشته  و آرایش

  یعني: اگر فرونهادن « بهتر است  كنند، برايشان  عفت  و اگر طلب» کنند  خود جلب  به

  بسیار شنواست « داناست  و خداوند شنواي»  بهتر است  برایشان  کنند، این  را ترك  جامه

 قصد و  به  شود و بسیار داناست مي  آنها گفته  گویند، یا درباره مي  که  آنچه به  نسبت

 . هدفشان

 

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  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  

ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ې  ې   ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې 

 ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
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  های خانه  رفتند، کلیدهای جهاد مي  به  چون  است: مسلمانان  آمده  نزول  سبب  در بیان

  شما حالل  گفتند: برای مي  ایشان  و به  و زمینگیر داده  افراد از پامانده  را به  خویش

کار   از این  واماندگان  د اما آنما وجود دارد بخوری  های در خانه  از آنچه  که  کردیم

  ما به آنها غایبند،  صاحبان  که گفتند: درحالي و مي  کرده  و گناه  حرج  احساس

 شد.  نازل  آنان  به  دادن  رخصت  برای  آیه  این  . پس شویم نمي  داخل  هایشان خانه

  مراد از آن ، شرع  را گویند و در اصطالح  تنگي  حرج: در لغت « نيست  بر نابينا حرجي»

و  شما « كه در اين  نيست  حرجي  و بيمار و نيز بر خودتان  و بر لنگ»  است  گناه

 فرزندان  های یعني: از خانه «خود بخوريد  هاي از خانه»با شما همراهند   که  کساني

 ذکر  در آیه  ، فرزندان جهت  ، بدین است  از خود شخص  خود زیرا فرزند جزئي 

  دلیل به ، خود اوست  خانه  پسر شخص  اند: خانه گفته  مفسران  روی از این  ، هماند نشده

بخورید از  «يا» ».هستید  پدرت  از آن  البیک: تو و مالت  و مالک  انت»شریف:   حدیث

  هاي خانه يا  برادرانتان  هاي يا خانه  مادرانتان  هاي يا خانه  پدرانتان  هاي خانه»

يا   هايتان دايي  هاي يا خانه  هايتان عمه  هاي يا خانه  عموهايتان  هاي انهيا خ  خواهرانتان

را ذکر کرد زیرا   بسیار نزدیک  اقارب  تعالي ، باری ترتیب  این  به « هايتان خاله  هاي خانه

  كه  اي خانه»از  بخورید «يا»  آنهاست  برای  ساز صدور اجازه وجود قرابت زمینه

در آنها   صاحبانشان  اجازه  به  که  هایي یعني: از خانه «ختيار داريدرا در ا  كليدهايش

دارانند زیرا  یا انبار  بردگان وکال،  چون  کساني  شامل  گروه  هستید. این  تصرف  مالک

را   هایشان خانه  به  شدن داخل  اجازه  هستند که  کساني  های در خانه  تصرف  مالک  اینان

  که  باغ  نگهبان  است  گونه  همین را در اختیار دارند.  آنان  های نهخا  دارند و کلیدهای

  صورتي ها در گروه  این  از غذا برای  استفاده  قولي: حق  بخورد. به  آن  تواند از میوه مي

  باشد اما اگر غذا در مكاني  شده  گذاشته  آنان  استفاده  غذا در معرض  آن  که  است

  با این  . ابوحنیفه جایز نیست  برایشان  از آن  خوردن بود، شده  ر دادهو محفوظ قرا  دربسته

  وی  را دزدید، دست  چیزی  خویش  از نزد محرم  کسي اگر  که  است  کرده  استدالل  آیه

،  آن  از نزدیكان  شخص  مال  که و دیگر این  اجازه  وجود شبهه سبب شود، به نمي  قطع

،  حفاظ و نگهبان  به  آن  محاط بودن  ، یعني مال  رز بودنو مح  نیست محرز و محفوظ
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  غالبا این  زیرا دوست « دوستتان  هاي خانه»بخورید از  «يا»  است  دست  شرط بریدن

 . است  راضي  دل  کار از ته  این  دهد و به مي  خویش  دوست  رابه  اجازه

  در آن آمدند و  اش خانه  به  وی  در غیاب  بصری  حسن  از دوستان  جمعي  که  است  نقل

او   بودند که  خوردن  گرم  کردند پس  آن  خوردن  به  شروع  را یافته  لذیذی  های خوردني

شد وفرمود: خدا   ، بسیار خوشحال یافت  حالت  را بر این  آنان  رسید و چون  خانه  به

  باهم  كه  نيست  گناهيبر شما »بودند.   گونه این صخدا   رسول  بدهد، صحابه  خیرتان

  تنهایي  به  که از این  از اعراب  برخي « يا پراكنده»ذکر شد   که  هایي خانه  از این «بخوريد

ماندند  مي  باقي  گرسنه  روز تمام  یک  بسا که  کردند و چه مي  حرج  غذا بخورند احساس

از   بودند که  ، کساني قابلم در  که  غذا بخورد، چنان  با آنان  را بیابند که  تا همراهي

  از دیگری  بیش  یكي  که آن  از بیم کردند، مي  حرج  احساس  جمعي  طور دسته  به  خوردن

  تنهایي تواند به مي  شخص  داد که  رخصت  آیه  در این  عزوجل  خدای  غذا بخورد. پس

 . تر و بهتر است ، بابرکت جمع با  خوردن  ولي  غذا بخورد یا با گروه

  خوریم مي ما غذا»گفت:  صخدا   رسول  برای  مردی  که  است  آمده  شریف  در حدیث

خورید،  غذا مي و تنهاتنها  شاید شما پراکنده»فرمودند:   حضرت».  شویم سیر نمي  ولي

ببرید،   را بر سر غذایتان  وتعالي تبارك  خدای  گرد آیید و نام  جمعي خود دسته  بر غذای

ذکر   که « هايي خانه  به  چون  پس»». نهد مي  شما برکت  برای  در آن  وجلعز  ا خدایقطع

  سالم  یعني: به «كنيد  ديگر سالم يك به درآمديد،»ها  از خانه  ، یا غیرآن آنها گذشت

 « اي تحيه  به»هستند، ابتدا کنید   در آن  که  از مسلمانان  و کساني  خانه  آن  بر اهل  گفتن

. یعني:  است  شده  ثابت «خداوند  از جانب»  که  درودی  درود بگویید به و  یعني: سالم

  گویید، از جانب مي  سالم  آنان  به  که  کساني  برای  و برکت  و رحمت  سالمتي  طلب  این

  ، سالم است  شده  مشروع  وی  و از جانب  است  ثابت  وی امر  ، یا به است  عزوجل  خدای

  ، که است « پاكيزه»و   است  یعني: بسیار باخیر و بابرکت « است ركمبا  كه»  و درودی

قولي: مراد از   نشیند. به مي  گوارا و خوش  وی  و بر دل  یافته  نوازش  با آن  شنونده  روان

  های خانه  باید بر اهل  ، یعني: انسان آنهاست و غیر  مسكوني  های اینجا: خانه ها در خانه

عمر  از  که بگوید چنان  بر خود سالم  غیرمسكوني  های وید اما در خانهبگ  سالم  مسكوني
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  مسكوني غیر  مسجد یا خانه  به  چون»فرمودند:   که  است شده  روایت  عباس  و ابن

  و بر بندگان بر ما  الصالحین: سالم هللعباد ا  علینا وعلي  ، بگو: السالم شوی وارد مي

 :  الهدی  اتبع  من  علي  السالم»، بگو:  درآمدی  مسلماني غیر  اگر در خانه». خداوند  صالح

برما و بر   الصالحین: سالم هللعباد ا  علینا وعلي  السالم»یا بگو: ».  هدایت  بر پیروان  سالم

  در سالم : وبركاتههللاةورحمعليكمالسالم»گوید:  مي  ضحاك». خداوند  شایسته  بندگان

».  حسنه  سي  و با برکات  حسنه  بیست  رحمت  اضافه  به  ، در سالم است  حسنه  ده

  یعني: تا زمینه «كند تا بينديشيد مي  شما بيان  براي  گونه  خود را اين  خداوند آيات»

 آید.  فراهم شما  برای  سبحان  خدای  آیات  و فهم  درك

 

  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ

 ڦڦڦ ٹ  ٹڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ

 چ  چ   ڃ ڃ ڄڃ  ڃ ڄ ڦڄ  ڄ
اند  آورده  ايمان  خدا و رسولش  به  اند كه  فقط كساني  مؤمنان  كه  نيست  جز اين»

  همراه  بر طاعتي صبا پیامبر   که  یعني: هنگامي «با او باشند  جامع  در كاري  وچون

،  جمعه نماز  دارد، مانند برگزاری  مساعي  و اشتراك  و اجتماع  همگرایي  نیاز به  باشند که

  كسب  روند تا ازوي  نمي  جايي  به»و عید فطر، جهاد و مانند آنها   عید قربان  نمازهای

رفتند  منبر مي بر  در روز جمعه صخدا   رسول  گویند: چون مي  مفسران «نكنند  اجازه

  بیرون  رود، از آن  از مسجد بیرون  رییا عذ  حاجت  قضای  تا برای  خواست مي  و کسي

او را ببینند و   ایشان  گیرد که قرار  ای گونه به صخدا   رسول  تا روبروی  رفت نمي

از   هر کس  به صخدا   رسول  بگیرد پس  تا اجازه  است برخاسته  آن  او برای  بدانند که

  چنین این  خویش  د با پیشوایبای مؤمنان  ! دادند. آری مي  خواستند اجازه مي  که  آنان

او   که  از اجتماعاتي  تجمعي  هیچ نكنند و از  و سرپیچي  خالفتم  وی  باشند، از فرمان

در   آنان  حرکت  که  نحوی  بازنگردند، به و پیشوا  امام  آن  اجازه  دهد، جز به مي  تشكیل

  به  که  است  کار بزرگيمراد از )أمرجامع(  قولي:  او باشد. به  دید و دریافت  معرض

  از تو اجازه  كه  ، كساني در حقيقت»باشد   داشته نیاز  و تجربه  رأی  صاحبان  گردهمایي
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  که  بر آنچه  است  تأکیدی  این «دارند  ايمان  خدا و پيامبرش  به  خواهند، آنانند كه مي

  ایمان  بر درستي  وشنر  مصداقي صاز پیامبر  گرفتن  ذکر شد. یعني: اجازه  آیه  در اول

  از تو اجازه  از كارهايشان  برخي  براي  چون  پس»  است  وی  خدا و رسول  به  مؤمنان

هر   به»  است  نیاز آنان  و محل  مورد عنایت  که  اموری  دادن  انجام  یعني: برای «خواستند

  بازدار، برحسب  خواستي مي  را که  و هر کس « ده  اجازه ، خواستي  كه  از آنان  كس

  به  از احكام  برخي  که  کند بر این مي  تعبیر داللت  کند. این مي اقتضا  مصلحت  که  آنچه

  گمان ، بي بخواه  آمرزش  و از خدا برايشان»  است  واگذار شده صخدا   رسول  رأی

  از رسول  تنخواس  اجازه  دارد که  آن  به  تعبیر اشاره  این « است  خداوند آمرزگار مهربان

کار دنیا بر کار   دادن  ترجیح  باشد اما از شایبه  همراه  موجه  عذری هرچند با صخدا 

 نشود.  گرفته  اجازه  که  است  بهتر آن  پس  نیست  خالي  آخرت

  منافقان  متعرض  هایشان در خطابه صخدا   گوید: رسول مي  نزول  سبب  در بیان  کلبي

  و چون نگریستند مي  و راست  چپ  به  منافقان  کردند پس مي  را سرزنش  و آنان  شده

  آنان  اگر کسي خواندند اما و نماز نمي  رفته  بیرون  از کناری  دید پنهاني را نمي  آنان  کسي

  آیه  این  بود که  همان گزاردند، ماندند و نماز مي خود مي  بر جای  دید، از ترس را مي

و نیاز   حاجت  برای صپیامبر  از محضر  مؤمني  ، هیچ آیه  این  شد. بعد از نزول  نازل

  منافقان  ولي  گرفت نمي  اجازه صخدا   از رسول  که تا این  رفت نمي  بیرون  خویش

 رفتند. مي  بیرون  اجازه  بدون

 

ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ     ڇ  ڇ چ  چ  ڇ  ڇ   

 ڳ  ڳ  ڳ    ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ    
  به  از خودتان  بعضي  خود، مانند فراخواندن  خدا را در ميان  رسول  فراخواندن»

فراخواند، از   اجتماعي  شما را به صخدا   یعني: اگر رسول «ندهيد ديگر قرار  بعضي

 مورد  را چنان صاست: پیامبر   این  نشوید. یا معني  متفرق  اجازه  کسب  بدون  وی نزد

  مباالتي بي  و از روی  پروایي با بي  از حاالت  همدیگر را در بعضي  ندهید که رارق  خطاب

را بلند   صدایتان روید، یا مي  بیرون  از مجلس  اجازه  دهید، یا بدون قرار مي  مورد خطاب
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و   ادب  در کمال ، شماست  مخاطب صپیامبر   وقتي  که  است  مراد این  کنید پس مي

  محمد! لذا خدای نگویید: ای  و خشونت  و با درشتي !هللا : یارسولبگویید  مالیمت

باید   که داد و این  فرمان صپیامبر   و تعظیم  تشریف  ، به آیه  را در این  مؤمنان  عزوجل

را در  صاست: پیامبر   این  معني  قولي برخورد کنند. به  با ایشان  و فروتني  ادب  با کمال

  وی  بد کند زیرا دعای  دعای و در حقتان  گرفته  د تا بر شما خشمقرار ندهی  آن  معرض

از   خدا كساني  يقين  به»گیرد  قرارمي  ا مورد اجابتو قطع  شما نیست  مانند دعاهای

  بودند که  منافقان  آنان «شناسد مي گريزند، از نزد او مي  و پنهاني  جويان پناه  شما را كه

چسبیدند  دیگر مي  بعضي  به  و بعضي  گریخته  بیرون  به  از جمعهاز نم  و مخفیانه  پنهاني

جهاد و   برای  که  از اجتماعاتي  همچنین کنند  پنهان صخدا   تا خود را از دید رسول

  كساني  پس».  است  پنهاني  رفتند. )لواذ( نیرنگ مي  بیرون  شد، پنهاني برگزار مي  مانند آن

  راه  همان  که صخدا   رسول  از فرمان  که  یعني: کساني «كنند مي او تمرد  از فرمان  كه

  کنند و پنهاني نمي  عمل  وی  فرمان  مقتضای  پیچند و به سر مي  است  ایشان  و برنامه

  كه  بايد برحذر باشند از آن»سرباز زنند   وی  طاعت  به  تا از عمل روند مي  بیرون

  و بالیای  شدن  فتنه: کشته «گرفتار شوند  دردناك  عذابي  يا به رسد  بديشان  اي فتنه

کثیر در تفسیر )فتنه(   . ابن است  مهر بر دلهایشان  قولي: کوبیدن . به است  دهنده تكان

 ». است  یا بدعت  در اینجا، کفر یا نفاق  فتنه مراد از»گوید:  مي

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ    

    ھھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ

از »  مخلوقات  یعني: تمام « است  در آسمانها و زمين  آنچه  شك بي»  بدانید که « هان»

نكنید   مخالفت  باعظمتي  ذات  چنان  با فرمان  باشید که  هوش  به  پس « خداوند است  آن

شما را   پس «داند مي»  عو اوضا  از احوال  بندگان  ای «شما برآنيد  را كه  آنچه  يقين  به»

یعني: و  «شوند مي  او بازگردانيده  سوي به  كه  و روزي»دهد  جزا مي  آن  حسب به

 «اند كرده  را از آنچه  آنان  گاه آن»شوید  مي  او بازگردانده  سوی به  را که  داند روزی مي
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را جزا   آنان اند، کرده  عمل  آنچه  و برحسب «دهد خبر مي»  آشكار و نهان  از اعمال

 ماند. نمي  پنهان چیز بر او  هیچ  پس « داناست  چيزي هر  و خدا به»دهد  مي
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 ﴾ فرقان  سوره ﴿
 . است  ( آیه55)  و دارای  است  كيم

 

در   حق  حجت  که  شده  پرداخته  و معجزاتي  آیات  بیان  به  سوره  در این تسميه:  وجه

  ، از این گر است ا جلوهتمام  در آن  و باطل  حق  انمی  آشكار و فرق  طور کامل  آنها به

 شد.  نامیده»  فرقان»  سوره  این  روی

و   نبوت توحید،  ، یعني عقیده  ، اصول مكي  های سایر سوره  همچون  سوره  محور این

 . معاد است

 

    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ
 ، تبارك: برکت «كرد  را نازل  رقانخود ف  بر بنده  كه  كسي  است  و خجسته  بزرگ»

و   چیزاست  یک  در عربي»  تقدس»و »  تبارك»گوید:  . فراء مي چیزی از هر  است  کثرت

  جدایي  باطل و  حق  میان  که  است  . فرقان: قرآن است  و بزرگي  عظمت  معنای  دو به هر

  از باب»  نزل» گرداند. مي متمایز  را از حرام  و حالل  را از گمراهي  و هدایت  افگنده

دیگر و   بعد از حال  ـ درحالي  تدریجي  در روندی  نزول  مفید معنای  که  است»  تنزیل»

از   قرآن  . نزول است و رویدادها  حوادث  حسب ـ بر  دفعات  از بار دیگر به  پس  باری

  و روشنگری  بیان تا  است  بوده  تدریجي  شیوه  این  به صمحمد   دنیا بر حضرت  آسمان

ما   ، پیامبر گرامي» اش بنده» بیشتر و بزرگتر باشد. مراد از  آن  تر و تأثیرگذاری بلیغ  آن

و   تكریم  ، برای وبندگي  عبودیت  به  ایشان  اند و توصیف صمحمد   حضرت

  زیرا مقام  است  قرآن  با نزول  بر ایشان  گذاشتن  منت  در مقام  ایشان  داشت گرامي

  یعني: فرقان «باشد  اي هشداردهنده  عالميان  تا براي»  است  بزرگي  بس  ، مقام عبودیت

و   انس  برای  حقیقت  این  دهنده تا بیم کرد  خاطر نازل  بدین صخود محمد   را بر بنده

محشور   عزوجل  خدای  سوی به شوند و مي  برانگیخته  بعد از مرگ  باشد که  جن

 دهد.  جزا و پاداش  برابر اعمالشان را در  نگردند تا آنا مي
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    

     ۇئ   ۇئ
 « اوست  از آن  آسمانها و زمين  مانرواييفر  كه»  فرو آورده « كس  همان»را   قرآن ! آری

  و بقای در وجود  گيو هم  در آسمانها و زمین  متصرف  اوست  پس  از غیر وی  نه

یهود و   که چنان « است  نگرفته  فرزندي  هيچ»  همو که «و»او محتاجند   به  خویش

  فرمانروايي او در  و براي»دارند   پندار باطلي  چنین  در مورد عزیر و مسیح  نصاری

  لو اه  پرستان دوگانه ، پرستان از بت  ـ اعم  مشرکان  طوایف  که چنان « نيست  شريكي

  گاه آن»  موجودات  از تمام « است  چيز را آفريده  و همه»پندارند  ـ مي  خفي  شرك

  حكیمانه  با اراده « است  مقدر كرده  اندازه  ، آنها را به بوده  در خور آن  كه چنان

و   ، آفریده اوست  وضعیت  صالح و به  حال  مناسب  که  گونه چیز را آن هر  پس  خویش

  ، به است  ساخته  و معین ـ را مقرر  و سایر امور وی  و روزی  از اجل  ـ اعم  وی  مقدرات

موجود با دیگر   آن  هماهنگي  میزان و  ، مكان ، کار، زمان ، وظیفه ، شكل حجم  که  طوری

  نحوی  بر همان  وی  و مقدرات  شده  سنجیده  دقت  به  بزرگ  هستي  ها در این پدیده

 . است  مقدر کرده  وی  آفرینش  در برنامه  تعالي  حق  که  یافته  جریان

 

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

 ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
  خدای خود ـ بجز  برای  یعني: مشرکان «اند خود گرفته  براي  او خداياني  جاي و به»

  از سنگ  معبوداني یعني: «آفرينند نمي  چيزي  كه»اند  گرفته  و معبوداني  ـ خدایان  متعال

از چیزها قادر نیستند   چیزی  آفریدن  به  که  و ستارگان  و خورشید و ماه  و بشر و درخت

  خود نه  و براي»آفریند  مي را  آنان  سبحان  یعني: خدای «شوند مي  و خود آفريده»

خود اختیار   برای  معبودان  آن  که  حالي در  پس «را  سودي  را دارند و نه  اختيار زياني

اختیار  و صاحب  خود مالک  پرستشگران  برای  را ندارند، دیگر چگونه  زیاني سود و

یعني:  «را  رستاخيزي  نه و  حياتي  را مالكند و نه  مرگي  و نه»هستند؟   سود و زیاني
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از   آنان  نگیختنو برا  مردگان  ساختن  و زنده  زندگان  بر میراندن  باطلشان  معبودان

  میراننده  آفریننده  عبادت آنها  چگونه  ندارند پس  ای و توانایي  قدرت  ، هیچ قبرهایشان

  روی  جان بي  موجودات  آن  عبادت  و به  را فروگذاشته  سود و زیان  پدیدآورنده

 آورند؟! مي

 

 ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
پردازد.  مي رد آنها  و به  کرده  را طرح  مشرکان  شبهه  چندین  آیات  در این  متعال  خدای

محمد  «خود  كه  نيست  جز دروغي»  قرآن « گفتند: اين  و كافران»بود:   این  شبهه  اولین

 « ا بر آناو ر ديگر و گروهي»  است  و از نزد خود برساخته « است  را بربافته  آن» ص

از   ، برخي«ديگر گروهي»مراد آنها از  «اند كرده  ياري»  قرآن  یعني: بر افترا و برساختن

و   و مبشران  است  ومكاني  از کفار در هر زمان  بسیاری  سخن  یهود و نصارا هستند. این

جز  اند کوشیده  اما هر چه اند ها کشیده و زحمت  کتابها پرداخته  باره در این  مشرکان

و   و بزرگ  هولناك  بس « و دروغي  ا ستمو قطع»اند  برنیندوخته  چیز دیگری  رسوایي

را   ای عربي  زیرا شخص  بنیادشان بي و نسبتهای   سخنان  با این «آوردند  در ميان»آشكار 

در   که  را دریافته  سخني  ای رومي  عجمي گویا از شخص  دادند که قرار  يدر موضع

  چیست  بیش  از این  و ستمي  است  کرده  درمانده را  عرب  فصحای  تمامخود   فصاحت

 !.کنند!  را وارونه  حقیقت  که

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 یعني: قرآن « است  پيشينيان  هاي و گفتند: افسانه»بود:   این  مشرکان  دوم  شبهه

 را بازنوشته  آن  كه»  است  آنان  خرافات از اخبار و  یافته و نشأت  پیشینیان  های افسانه 

را  آن  و از آنها بازنویسي  دیگر برگرفته مردمي  را از زبان  آن صیعني: محمد  « است 

 بر او امال  و شام  و صبح»  است  خود باز نوشته  را برای  ، یا: آن است  کرده  طلب

امال   وی بر  که  کساني  را از دهان  نآ  کرده  آنها را بازنویسي  که یعني: بعد از آن «شود مي

را   این  توان  بوده  و ناخوان  گیرد ـ زیرا او خود امي فرامي  کند و خوب کنند، حفظ مي مي
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  مرتبا این  بامداد تا شام از  گروه  این  ها بخواند پس نوشته  این  را از روی  آن  ندارد که

و   صبح»  معني  قولي کنند. به مي  دهند و دیكته مي  تعلیم  وی  ها و داستانها را به اسطوره

 خود دارند.  آموزش  را تحت صمحمد   اوقات  دائما در تمام  است: آنان  این»  شام

 فرماید: مي  در رد آنان  متعال  خدای

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
 یعني: «داند مي  ا در آسمانها و زمينر  هر راز نهاني  كه  كرده  نازل  را كسي  بگو: آن»

  داستانهای  از روی  دیگران  و نوشتن  با یاری  که  نیست  چیزهایي  آن  از سنخ  قرآن  این

  وحیي  قرآن  این  شود بلكه  بندی بتواند سرهم  پیشینیان  های و اخبار و افسانه  دروغین

از چیزها از   چیزی داند و چیز را مي همه  که  کرده  نازل  را کسي  آن  که  است  آسماني

و   بر علوم  مشتمل  قرآن  که ، شاهد مدعا این نیست  پنهان  وی  و نظارت  علم  میدان

  قرآن  نزول  آنها را در هنگام  یا دیگران صمحمد   است  ا ناممكنعادت  که  است  اسراری

  از بارگاه  قرآن  که  است امر  این بر  بزرگي  دلیل  تنهایي  به  خود این  باشند، که  دانسته

  ای اید و سوره درمانده  قرآن  شما از معارضه  که  روست  ، از همین است  عزوجل  خدای

  مهربان  او آمرزنده  گمان بي»آورید   میان  به  و نخواهید توانست  را نتوانسته  همانند آن

 دهد. مي  شما مهلت  و بهکند  نمي  شما شتاب  بر مجازات  جهت  بدین  هم « است

 ». و انابت  توبه  سوی به  از آنان  است  ای فراخواني  این»گوید:  کثیر مي  ابن

 

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

 ڻ  ڻ  
  است  تعارض در  با نبوت  آنان  زعم  به  را که  صفت  پنج  در آن  که  مشرکان  شبهه  سومین

  حضرت  آن « است  شده  پيامبر را چه  و گفتند: اين»از:   است  کردند، عبارت  مطرح

  عقیده  ایشان  پیامبری  به  که نامیدند درحالي» پیامبر»استهزا و تمسخر   را از روی ص

  است  شده  یعني: او را چه «رود؟ مي  خورد و در بازارها راه مي  خوراك  كه»نداشتند 

رود  مي  خود راه  معیشت  طلب  بازارها به و در  خوریم ما مي  که نانخورد چ غذا مي  که
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 صپندار آنها اگر محمد  ؟ به است  پیامبری  گونه چه  ؟ این رویم مي  ما راه  که چنان
  اي او فرشته  سوي  چرا به»بود  نیاز مي بي  پیامبر بود، باید از غذا و کار وکسب  راستي به

  شدند که  خواستار آن  ترتیب  این  به «باشد؟  هشداردهنده  وي  تا همراه  نشده  نازل

  و تصدیق  و پشتیباني  یاری  را در امر رسالت  وی  باشد که صپیامبر   همراه  ای فرشته

 دهد.  گواهي  وی  و بر رسالت  کرده

 

ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       

 ڭ  ڭ  ۇ  
  روزی  ، از طلب از آن  گیری تا با بهره « نشده  بر او افگنده  گنجي»  از آسمان« يا چرا»

با   هم  باغ  رود آن و هر کجا مي «بخورد؟  از آن  ندارد كه  يا چرا باغي»نیاز باشد  بي

  مردي گفتند: جز از  و ستمكاران»باشد   داشته  بر ما مزیتي  آن  وسیله برود تا به  وی

تعبیر   . این است  سحر و جادو شده  مغلوب  وی  عقل  که «كنيد نمي  پيروي  زده دوجا

دور از   و به  و ستمگرانه  ظالمانه  پیشنهادها و سخنانشان  این  تمام  که  است  بیانگر آن

 . است  بوده  و انصاف  عدل

 

 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
 تو مثلها  براي  چگونه  كه»  داناتری  خویشتن  و تو خود به !صمحمد   ای «بنگر»

  تكذیبت  به  یاوه  سخنان  این  وسیله و ... خواندند تا به  وجادو زده  و تو را مفتری «زدند

  پیشنهادات نادر و  عبارتند از سخنان»:  أمثال»برند.   راه  و بر انكارت  گشته  متوسل

کشیدند   میان به ص  حضرت  آن  علیه  انمشرک  که  چیزی  . یعني: همان وغریب عجیب

  محضي  تصور مادی  و پیامبری  از رسالت  ، چرا که صواب  از راه «شدند  گمراه  پس»

  هيچ  نتيجه در»کنند  مي  قیاس  و نفوذ دنیوی  سلطه  صاحبان  را بر احوال  و نبوت  داشته

 سرگردانند.  باطل  های راه به  وتتنب  به  زدن  در طعنه  پس  حق  سوی به «يابند نمي  راهي
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 ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ       ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 صخدا   رسول به  منان  خدای  گوید: از بارگاه مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  خثیمه
  و این  دهیم تو مي  رابه  آن  های و گنجینه  زمین  کلیدهای  خواهي رسید که: اگر مي  پیغام

را   جهان دو  های گنجینه  خواهي کند و اگر مي نمي  را کم  آخرتت  از پاداش  نزد ما چیزی

  هر دو را در آخرت  بلكه ! نه فرمودند: ص خدا . رسول گردانیم  جمع  در آخرت  برایت

 شد.  نازل  مبارکه  آیه  . پس خواهم مي

نیز   جبرئیل  که ـ درحالي  کلیددار بهشت  رضوان را  آیه  این  که  است  شده  روایت

خدا   رسول فرود آمد، بر  رضوان  کرد. چون  نازل صخدا   بود ـ بر رسول  وی  همراه

  این  گوید و بعد از آن مي  تو سالم  به  العزه رب محمد!  کرد و گفت: ای  سالم ص

  درخشد ـ سپس مي  که  نور استاز   ای صندوقچه  دیدند که  ـ بناگاه  است  ای صندوقچه

و   است  صندوقچه  این  درون دنیا  گنجهای  گوید: کلیدهای تو مي  به  گفت: پروردگارت

  کند. در این نمي  کم  ای پشه  بال  اندازه  به نیز  آخرتت  تو، از عطایای  اینها به  دادن  که بدان

  وی  مشورت  که  از آن  حاکي  نگریستند، نگاهي  جبرئیل  سوی به ص خدا  اثنا رسول

  که  داشت  امر اشاره  این  زد. یعني: به  را بر زمین  خویش دست  طلبند، جبرئیل را مي

فقر و   ، نزد من نیست  آنها نیازی  مرا به ! رضوان  فرمودند: ای صخدا   نپذیرند. رسول

نیكو   گفت: چه  رضوان.  تر است داشته دوست  شكیبا و شكرگزار باشم  ای بنده  که این

 . با توست ، خدا کردی  انتخابي

  که  چیزهایي « بهتر از اين  اگر بخواهد برايت  كه  كسي  است  و خجسته  بزرگ»

 آنها جويباران  از فرودست  كه  دهد، باغهايي قرار مي»در دنیا پیشنهاد کردند   مشرکان

 هر  . قریش است  برافراشته  کاخ قصر: «آورد تو قصرها پديد مي  و براي  است  روان 

 نامند. ـ قصر مي  بزرگ  باشد چه  کوچک  را ـ چه  از سنگ  ای خانه

 

 ۈئ   ۈئ        ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی   
اینها را   تر از همه آنها عجیب  یعني: بلكه «انگاشتند  را دروغ  آنها قيامت  بلكه ! نه»

برند  مي ای  بهره  از دالیل  نه  روی از این  پس  است  امتروز قی  به  تكذیبشان  آوردند و آن
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  و حقانیت خداوند  ، منشأ انكار آنها از وحدانیت نند بنابراینک مي  در آنها تأمل  و نه

  دارد، همانا انكار روز قیامت وامي  یاوه  سخنان  این  گفتن  آنها را به  که  و عاملي  دعوتت

  در آن  که « ايم كرده  را آماده  انگارند،دوزخ  را دروغ  قيامت  كه  كساني  و براي»  است

 گردند. مي  معذب

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
 غیظ: «شنوند مي  غيظ و زفيري  را ببيند، از آن  دور آنان  از جايي  دوزخ  چون»

زفیر:  کند. مي  بر کفار داللت  و غیظ آن  خشم  آید و به بر مي  از دوزخ  که  است  خروشي

  یعني: دوزخ آید. مي  بیرون  شخص  از درون  خشم  شدت  هنگام  به  که  است  خروشي

، از  بر آنان  خشم  از شدت  است  نزدیک  که  است  و خروشان  بر کفار خشمگین  چنان

 بدرد.  هم

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   
 به  از دوزخ  مكان  این  کردن  وصف «شوند  انداخته  از آن  تنگ  در مكاني  و چون»

در  کند.  داللت  بر آنان  فرود آمده  و بالی  سختي  بر نهایت  که  است  آن  ، برای تنگي 

 قرار گرفتند  سؤال مورد  معني  از این صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  حدیث

  دوزخ به  فشاری  چنان با  ، آنان اوست  در دست  جانم  که  ذاتي  سوگند به»فرمودند:   پس

 « وپابسته دست» ».شود مي  فشار در دیوار فرو برده  به  میخ  که شوند چنان مي  درآورده

  معنای  قولي . به است  شده  بسته  گردنهایشان  زنجیر به و  با غل  در دوزخ  هایشان دست

  اند، یعني: هرکدام شده  گردانیده  و پیوسته  بسته  هم به  که: با شیاطین  است  این )مقرنین(

  و خفقاني  تنگ  مكان  یعني: در آن « آنجاست»  شده  همراه  خویش  شیطان  به  از آنان

  در حق  شده  تاب بي  سخت  که  یعني: در آنجاست «شوند  نابودي  خواهان  كه»  است

  ، از شدت را دریاب ما ! هالکت  زنند که: ای کنند و فریاد مي مي خود نابودی را آرزو

 . است  شده  نازل  بر آنان  که  بالیي
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در ».  است  و زیان  ، ویراني ، بربادی هالکت  معاني  کننده ثبور: جمع»گوید:  کثیر مي ابن

فرمودند:   که  است  آمده صخدا   از رسول  مالک  بن انس  روایت  به  شریف  حدیث

را بر   جامه  ، او آن است  شود ابلیس مي  پوشانده  آتشاز   ای جامه  وی بر  که  کسي  اولین»

  وی  نسل  که درحالي کشد را مي  آن  سر خویش  و از پشت  گذاشته  خویش  پیشاني

و   و نسل ! را دریاب، م کجایي ! هالکت  کشد: ای فریاد مي  حال  اند و در این  وی  دنبال به

  قرار داده  دوزخ  در پرتگاه  ! تا چون ا را دریابم  هالکت  کشند: ای فریاد مي  هم  تبار وی

نیز   و تبارش  . و نسل ! مرا دریاب هالکت  ! یعني: ای گوید: یا ثبوراه مي  شوند، ابلیس

 شود: مي  گفته  آنان  به  هنگام  آورند، در این بر مي  بانگي  چنین

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 یعني: امروز در «را بخواهيد  بسيار نابودي  د بلكهرا نخواهي  بار نابودي امروز يك»

 را بخواهید زیرا  و نابودی  بارها هالکت  نكنید بلكه  هالکت  بار دعای خود یک  حق

 که چرا  است  و نابودی  تر از بارها هالکت دارید، سخت قرار  شما در آن  که  عذابي

  مرگ  و عذاب  سختي  که اليدر ح  ناپذیر است و پایان  طوالني  عذاب  این  مدت 

  و نابودیي  هالکت  آرزوی  از تحقق  آنان  ساختن . مراد: نا امید نیست  بیش  ای چندلحظه

 . است  سخت  عذاب  از آن  آنان  دهنده نجات  که  است

 

 ڃ  چ  چ  چ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    
  داده  وعده  پرهيزكاران  به  كه  جاويدان  شت، يا به بهتر است»  عقوبت « بگو: آيا اين»

، یا  است ماندگار بهتر  آتش  فروزان  در کام  فرو رفتنشان  یعني: آیا این « است  شده

»  برایشان»  بهشت ؟ نیست  و انقطاعي  گسست  را هیچ  آن  نعمتهای  که  جاویداني  بهشت

 ». است  گاه و بازگشت  پاداش»  بهشتیان  یعني: برای
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 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ          ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 ، خوردني  نعمتها و لذتهای  از انواع «بخواهند در آنجا دارند  هر چه  جاودانه»

 و غیر نواز روح  های راهوار، منظره  های دلنواز، مرکب  های ، مسكن ، پوشیدني نوشیدني

بر   و نه  آنها را شنیده  گوشي  هیچ  و نه  دهآنها را دی  چشمي  هیچ  نه  که  اینها از نعمتهایي

 خداوند كه  بر عهده  است  اي وعده  اين».  است  خطور کرده  بشری  هیچ  قلب

 را از  آن  وفا به  بهشتیان  که  است  ای وعده  یعني: این « است  شده  كرده  درخواست 

  این  تحقق  کند و مسئول فا ميو  وعده  این  به  اند و او هم کرده  درخواست  پروردگارشان

 . است  وعده

 

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

 ڳ  ڳ  
 ، ، جنیان ، فرشتگان از بتان «پرستند خدا مي  جاي به  كه  را با آنچه  آنان  كه  و روزي»

 يد: آيا شماگو مي  معبودان  به  گاه كند آن محشور مي»  و عزیر، یا مخصوصا بتان  مسیح

  دعوت  اساس بر  آنان  آیا گمراهي «شدند؟  كرديد يا خود گمراه  را گمراه  بندگانم  اين

شما   که  گاه اند ـ آن شده  گمراه  حق  خود از راه  آنان  ، یا که است  شما بوده  فراخواني و

 . آنهاست  پرستشگران  و سرزنش  ، سرکوب سؤال  این  کردند. فایده  را پرستش

 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ھ   ھ  ھ  ے  ے  
  آنچه از  است  معبودان  تعبیر بیانگر تعجب  این « كنيم ياد مي  پاكي  گويند: تو را به مي»

  گرامي  یا پیامبران  ، فرشتگان معبودان  زیرا آن  است  شده  داده  نسبت  آنان  به  که

  قابل  چیزی  چنین  از آنان  چگونه  و شعورند پس  عقل بي  جماداتي  یا هم، خداوند

  ما درست  یعني: برای « خود برگيريم  براي  جز تو اوليايي  ما را نسزد كه»  تصور است

  نماییم  پرستش را و آنها  برگرفته  و اولیایي  جز تو دوستان  و ما را هرگز نسزد که  نیست
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و   قرار داده  پرستش ما رامورد  که  خوانیم مي امر فرا  این  سوی را به  نتبندگا  چگونه  پس

و   تو آنان  ولي»  پرستیم نمي ما خود، غیر تو را  که کنند، با این  تو را ترك  عبادت

و   از عذاب  عمر، سالمت  ، اوالد، طول اموال  به « مند ساختي را بهره  پدرانشان

از   یعني: تا بدانجا که «كردند  ذكر تو را فراموش  ا آنجا كهت»ها  از نعمت  برخورداری

و   کردند و از نگرش  را ترك  کتابت و تدبر در  کرده  را فراموش  ، پندت شده  غافل  یادت

  شده نابود  و گروهي»برتافتند   روی  آورت شگفت  و آفرینش  صنع  در عجایب  اندیشه

 نابود شدند. یاد تو،  یعني: با فراموشي» گشتند

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۓ

 ۋ  ۅ  ۅ   
 گوييد، تكذيب مي  ما را در آنچهش  ا خدايانتانقطع»گوییم:  مي  مشرکان  به  سپس

،  باطلشان  از پرستشگران  معبودان  جستن  بیزاری  در هنگام  سبحان  یعني: خدای «كردند 

  خدایانتان  آنان  که شما را در این  سخن  معبودان  ینکگوید: ا مي  مشرکان  به  خطاب

  گروه  ای «كنيد  را از خود دفع  توانيد عذاب مي  نه  در نتيجه»کردند   اند، تكذیب بوده

از   داده  شما را یاری  یابید که را مي  کسي  یعني: نه «نماييد  خود را ياري  و نه» ! مشرك

 برهاند.  الهي  عذاب

  ستم  از شما كه  و هر كس»فرماید:  مي  قرار داده  را مورد خطاب  مكلفان  تمام  سپس

در غیر  چیز  یک  از گذاشتن  عبارت  باشد زیرا ظلم  ورزیده  یعني: شرك «باشد  كرده

 . دوزخ در  داشتنش  نگه  با جاودان « چشانيم او مي  به  بزرگ  عذابي»  است  آن  جایگاه

 

ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئوئ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    

 وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
غذا » افراد بشر  مانند همه  آنها هم « كه جز اين  را نفرستاديم  از تو پيامبراني  و پيش»

  پاسخگویي نیز بشرند و از ص  زیرا پیامبران «رفتند مي  خوردند و در بازارها راه مي
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  هستي  تو نیز همچنان !صمحمد   ای  باشند پس ينیاز نم بي  بشریشان  نیازهای  به

  از جانب  ای فرستاده که   نیست  از آن  در بازارها، مانع  رفتن  و راه  غذا خوردن  بنابراین

خورد و  غذا مي  که  است  شده  پیامبر را چه  گویند: این چرا مي  پس  نباشي خداوند

  پس « قرارداديم  ديگر آزموني  برخي  ا براياز شما ر  و برخي»رود؟  مي  در بازارها راه

،  است  پیروی  به  مكلف  دیگری  و آن و انذار  دهي  بیم  به  مكلف  است  پیامبری  یكي  این

و   دیگر حلیم  و آن  سر است سبک  یكي  ، این دیگر جاهل  و آن  است  عالم  یكي  این

.  آزماییم دیگر مي یک  وسیله  را به  ... ما همهفقیر  یكي  و آن  توانگر است  یكي  بردبار، این

  به  شریف  شخص  بیمار و آزمودن  وسیله  به  سالم  شخص  آزمودن  است  باب  از این

، یا  برابر دیگری در  خویش  تكلیف  به  هر یک  پرداختن  میزان تا  فرومایه  انسان  وسیله

  داشتن برپا  به  همه  شود پس  شناخته  ، در عینیت دیگری  برای  یكي  این  آزار رساني

 . است  تكلیف  رفیق  صبر و پایداری مكلفند و  الهي  حكم

  شخص از  ، قبل اشراف از غیر  ای فروافتاده  شخص  چون  بود که  چنان  در جاهلیت

گفت: بعد از  مي و  تافت برمي  روی  از اسالم  اشرافي  شخص  شد، آن مي  مسلمان  اشرافي

  و سابقه  فضل  من بر  ، او در اسالم کنم  زیرا اگر چنین  شوم نمي  مسلمان  دیگر من  وی

 ماندند. پابرجا مي  در کفر خویش  علت  همین  دارد. به

؟  بزرگ  ابتالی  و این  سخت  حال  این  ، با مشاهده حق  در راه «ورزيد؟ مي  آيا شكيبايي»

ورزید. نظیر   و پایداری  ، یعني: باید شكیبایي ر استام  معني  به  که  است  استفهامي  این

بردار   وقمار( دست  آیا شما )از شراب):   ژڄ  ڄ   ڄژ متعال:   خدای  فرموده  این

ژ قبل:   جمله  برای  است  علت  جمله  بردارید. یا این  یعني: دست» 91 مائده/»هستید؟( 

از شما   شود: بعضي مي  نینچ  معني  صورت  در این  ، که ژوئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  

و   از شما پایداری  یک  کدام  که  تا بدانیم  ایم ساخته  آزموني  دیگر مایه  بعضي  را برای

ورزد  مي  شكیبایي  که  کسي آن  به « بيناست  و پروردگار تو همواره»ورزید؟  مي  شكیبایي

 ورزد. نمي  شكیبایي  که  کس  آن  و به
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پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ

 ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  
  که  آنچه  دریافت  یعني: به «ما  لقاي  به  كه  و كساني»است:   این  مشرکان  شبهه  چهارمین

  ذکرشان  اند که کافراني  آنان «اميد ندارند»  ایم داده  وعده  از پاداش  برابر طاعت در

محمد   که ما خبر دهند  تا به «نشدند  بر ما فروفرستاده  شتگانگفتند: چرا فر»  گذشت

بر ما   رسالت به خدا  از بارگاه  ؟ یا چرا فرشتگان راستگوست  رسالتش  در ادعای ص

  ما خبر دهد که  تا به  العین رأی  به « بينيم را نمي  يا چرا پروردگارمان»اند؟  نشده  فرستاده

خود گرفتار استكبار   ا در بارهقطع»است:   این  آنان  اسخ؟ پ است  وی  محمد فرستاده

  جسارت  وقیح بس   سخن  این  طرح  به  یعني: آنان «كردند  سركشي  شدند و سخت

و تكبر و   هرسید استكبار و گردنكشي   درجه  نهایت  به  که  سبب  این  نكردند، مگر به

از   مرحله  یک در  اند زیرا آنان هانباشت  را در دلهایشان  در برابر حق  عنادورزی

  و خواستار ارسال  نكرده اکتفا  رسالت  بشر به  فرستادن  به  شان عنادورزانه  های درخواست

  دیگری  انتخاب  فراتر گذاشته را پا  حد هم  شدند و باز از این  خویش  سوی به  فرشتگان

،  در دنیاست  وی  و دیدن  حانسب  با خدای  رویاروی  وگوی گفت  کشیدند و آن  را پیش

  جهلشان  نمایانگر منتهای  درخواستشان  باشد. این  او ترجماني  و میان  آنان  میان  که آن بي

  بشری  قرار ندارد تا با حواس  جهان  این  قوانین  در محدوده  سبحان  زیرا خدای  است

  و حواس  نیست  و خود ماده  است  ماده  آفریننده  سبحان  شود. خدای  و دریافته  درك

  امر بدیهي  یک  عقل  امر در منطق  این  دارند و چون  کارآمدی  مادی  فقط در محدوده

دیگر   جنبه  را به  پاسخ  نداد بلكه  پاسخي  آن  به اصال  تعالي باری  بنابراین  است

 است:  فرشتگان  آمدن فرود  درخواست  آن و  متمرکز ساخت  آنان  درخواست

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
  این  را خواهند دید ولي  فرشتگان  زودی به  یعني: آنان «را ببينند  فرشتگان  كه  روزي»

همانا   که  دیگری  بر وجه  بلكه  پیشنهادیشان  و صورت  مطلوب  بر وجه  نه  است  دیدني

  براي روز  آن»  حشر است  ر هنگامیا د  مرگ  در هنگام  بر آنان  فرشتگان  شدن  نمایان
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  فرشتگان  آنان  دارد که مي  اعالم  سبحان  خدای  گونه بدین « نيست  بشارتي  هيچ  مجرمان

را از   آنان خداوند  بینند که مي  در وقتي  یعني  یا روز قیامت  مرگ  را فقط در هنگامه

کفار   به  فرشتگان «گويند ومي»  ستا  گردانیده  محروم  وقت  در آن  و مژده  بشارت  یافتن

  قطعي  بر شما حرام  رستگاری امروز  حجرا محجورا: یعني «نداريد  جز حرمان  نصيبي»

  ، یا هجوم با دشمن  شدن روبرو  را در هنگام  کفار آن  که  است  ای جمله  . این است

  دیدن  با درخواست  است: آنان  این  معني  حاصل  بردند. پس کار مي به  سخت  مصیبتي

  فرشته  کنند زیرا دیدن مي  طلب  شتاب به  خویش  را برای  عذاب  در واقع  فرشتگان

 دانستند. مي  کاش . ای مقدور نیست  برایشان  رحمت

 

 ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
 است  دهبو  کار خوبي  پندارشان  ظاهر و به و به «اند كرده  كه  كاري  هر گونه  و به»

 را  اعمالي  مشرکان « گردانيم مي  رفته باد بر  غباري  را چون  آن  ، سپس پردازيم مي» 

 ، دادرسي رحم  بود، مانند صله  نیک  عمل  و صورت  در شكل  دادند که مي  انجام

  آن ، کفر و شرکشان  سبب به  سبحان  ، مگر خدای آن  و امثال  مسكینان  ، اطعام مظلومان 

. هباء  است  شده» هباء منثور»  منزله  به  تا بدانجا که  ثمر گردانیده را هدر و بي  لشاناعما

  موجود در شعاع غبار  ، یا ذرات ، یا خاکستر بربادرفته رفته منثور: یعني: غبار برباد

 . آب  خورشید یا روی

  شرعي فاقد شرط  لاعما  آن  که  است  این  اعمالشان  هدر دادن  دلیل»گوید:  کثیر مي  ابن

  از شرع  با پیروی  همراه  اخالص  ، داشتن اعمال  باشد زیرا شرط قبول مي  قبول  برای

  تهي  اخالص نیست: یا از  خارج  دو حالت  کفار از این  نیک  اعمال  که در حالي  است

 . دور است  به  شرع  و یا از پیروی  است

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
  بهتری  و منزلگاه  یعني: قرارگاه « مستقر خويش  روز بهترند از روي  در آن  بهشتيان»

نیمروز   استراحت  ، یعني مقیل: قیلوله « و نيكوترند از نظر مقيل»  است  بهشت  دارند، که
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نباشد. مراد   همراه  استراحت  با این  شود، هر چند خوابي مي  گرما سخت  که  آنگاه  است

  ولي  نیست  خوابي  در بهشت . هرچند است  در بهشت  گاهشان احت، استر از مقیل

 . است  شده  تشبیه  خوابگاه  به  بهشتي  با حوران  گاهشان استراحت

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  
  برایشان را  از مناظر قیامت  دهد تا دو منظره را دستور مي  پیامبرش  متعال  خدای  سپس

یعني: روز  «بشكافد از ابر  آسمان  كه  و روزي»است:   این  اول  د، منظرهتصویر کش  به

مراد   قولي شود. به مي  شكافته  از هم  است  ابر سپیدی  بر آن  که در حالي  آسمان  قیامت

  ابری  شود که مي  شكافته  در حالي ، از آن  فرشتگان  آمدن فرود  برای  است: آسمان  این

  های روشن  از سایه  است  ابر عبارت  آن» گوید: کثیر مي  آید. ابن مي  ونبیر  سپید از آن

  بايد، فرود آورده  كه چنان  و فرشتگان» ».کند مي  چشمها را خیره  که  نور عظیمي

  خویش  را در احاطه  در محشر خالیق و  دیگر، پیاپي  بعد از گروه  گروهي «شوند مي

 گیرند. مي

 

 گ   گ     گ  ڳ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ 
 روز، هر  زیرا در آن « است  رحمان  خداي  از آن  راستين  روز، فرمانروايي  آن»

 خداوند جز  شود اما در دنیا کساني نابود مي  وی  جز فروانروایي  دیگری  فرمانروایي

  روزي  و اين»  نیست  حقیقي  هایشان دارند، هرچند فرمانروایي  هایي ا فرمانروایيظاهر

،  حساب یافتن   بعد از انجام  که  روی  از آن « دشوار است  بسي  بر كافران  كه  است

  ایشان  برای  زیرا در آن  است  آسان  ؤمنانروز بر م  شوند . اما آن مي  درگیر عذاب

  که  است  آمده  شریف  رسد. در حدیث مي  بخش و مسرت  عظیم  های ها و مژده کرامت

باشد چقدر   هزار سال پنجاه مقدار آن   که  روزی !هللا گفتند: یا رسول صخدا   رسول  به

  در دست  جانم  که  تيذا  سوگند به»فرمودند:  صخدا   ؟ رسول است  طوالني  روزی

  نماز فرض  یک  از وقت  حتي  شود که مي  گردانیده  سبک  بر مؤمن  روز چنان  ، آن اوست

 ». تر است سبک  خواند هم در دنیا مي  که
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 ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
  كه»را  « روزي»  آنان  به  کن  یادآوری «و»است:   این  روز قیامت  های از منظره  دوم  منظره

  گويد: اي مي»  و پشیماني  و حسرت  خشم  از روی «گزد خود را مي  دستهاي  ظالم

.  است  نجات و  حق  راه  که « گرفتم مي  ر پيشد  خدا راهي  رسول  همراه  هم  من  كاش

و   ننگین  فرجام  تا از این  رفتم مي  حق  راه  به صبا پیامبر   هم  من  کاش  یعني: ای

 . یافتم مي  رسواگر رهایي

 

 ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  
گمراهي   مرا در دنیا به  که !« بودم  نگرفته  را دوست  فالني  كاش  اي ! بر من  واي»

 باد!  بر سرم  هالك  خاك  کشاند، ای 

 

 ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
خدا   رسول محضر  به  خلف بن گوید: ابي مي  کریمه  آیه  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

کار   بر این معیط او را ابي  بن داد اما عقبه فرامي  گوش  ایشان  سخنان  آمد و به مي ص

  من  سوي به  كه از آن  او مرا از ذكر ـ پس  راستي به»شد:   نازل  کرد پس مي  سرزنش

  به  از پیوستن ، مرا گرفتم  او را دوست  که  کسي  یعني: همان «كشاند  گمراهي  آمد ـ به

  قدرت  ورمآ  ایمان  آن  به  که آمد و بر این  سویم به  قرآن  که کرد، بعد از آن  گمراه  قرآن  راه

تنها   و ذلت  خواری و او را در « است  انسان  خوارسازنده  همواره  و شيطان»  یافتم

  که نامید بعد از آن  شیطان را  ظالم  آن  دوست خداوند  که  کنیم مي  گذارد. مالحظه مي

را   نسانا  که  زیرا اوست  است  لعین  ، ابلیس کرد. یا مراد از شیطان  گر معرفي او را گمراه

 . است وا داشته  سازان گمراه  گرفتن  دوست  به

  که  است  ظالم  آن  سخن  ...( پایان همواره  اخیر: )و شیطان  جمله  آیا این  که  باره  در این

بر   ؟ مفسران است خداوند خود  کند، یا کالم مي  حكایت  وی  از زبان  عزوجل  خدای

 اند. دو قول
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 که  است  آمده صخدا   از رسول  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

  حامل  صفت  بد همچون  و همنشین  خوب  همنشین  صفت  که  نیست  جز این»فرمودند:  

را   دهد، یا آن مي تو  به  یا از مشک  مشک  ؛ حامل است  آهنگری  در کوره  و دمنده  مشک

را   ، یا لباست کوره در  اما دمنده  يیاب مي  خوش  بویي  و یا از آن  خری از او مي

  شریف  در حدیث  همچنین ».دهد را آزار مي  مشامت  پلید آن  بوی  که سوزاند، یا این مي

  کدامین»پرسیدند:  صخدا   رسول از  اصحاب  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به

علمكموزادفيرؤيتههللاذكركممن» فرمودند: صخدا   رسول» اند؟ ما بهتر  همنشینان

  و بیانش  یاد خدا اندازد، منطق شما را به  دیدنش  که  : کسيعملهةخرباآلوذكركممنطقه

 ».اندازد  یاد آخرت شما را به  عملش شما بیفزاید و  و دانش  بر علم

 

 ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 « من قوم  پروردگارا!»در دنیا   پروردگارش  سوی به  شكواکنان « خدا گفت  و رسول»

 به  آوردند و نه  انایم  آن  به  و رها کردند، نه «را وا نهادند  قرآن  اين»  ، یا اعراب قریش

و   باد هذیان را به  قرآن  است: آنان  این  معني  قولي را پذیرفتند. به  آن  از وجوه  وجهي 

  امت  که  هر زماني و در  اکنون هم صپیامبر   شكوای  این  که  ناسزا گرفتند. باید دانست

  قرآن  و وانهادن  دادن قرار مهجور» گوید: مي  قیم . ابن را رها کنند، بلند است  قرآن  ایشان

. دوم:  است  آن  به  نیاوردن  و ایمان  ننهادن  انواع: گوش  از این  است: یكي  بر چند نوع

  آورد. سوم: ترك  ایمان  آن  را بخواند و به آن  چند که ـ هر  است  آن  به  عمل  ترك

. پنجم:  است  آن  معاني  تدبر و فهم  . چهارم: ترك است  از آن  طلبیدن  و داوری  حاکمیت

از   بعضي  دلها. هرچند که  در بیماریهای  است  از آن  جستن  درمان و  خواستن شفا  ترك

 ».ددیگر سبكتر ان  بعضي از  انواع  این

من» فرمودند:  که  است  آمده صخدا   از رسول  انس  روایت  به  شریف  در حدیث

بهمتعلقمةالقياجاءيومينظرفيهولميتعاهدهلممصحفهوعلقالقرآنتعلم ياربيقولا

  یرد سپسرا فراگ  قرآن  : هر کسوبينهبينيمهجورافاقضهذااتخذنيعبدك:إنالعالمين

 بنگرد،  در آن  کند ونه  و پایبندی  مواظبت  بر آن  نه  گذاشته  ای طاقچه  را به  مصحفش
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پروردگار   گوید: ای مي و  است  درآویخته  بدان  قرآن  آید که مي  درحالي  روز قیامت

 ». کن  و او قضاوت  من  میان  تو مرا وانهاد پس  بنده  همانا این ! عالمیان

 فرماید: و مي  پرداخته ص  پیامبرش  دلجویي  به  متعال  یخدا  سپس

 

 ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
هر   براي» محمد!  ای  قرار دادیم  دشمناني  قومت  از مشرکان  برایت  که « گونه  و اين»

  و افسرده قرار برخوردها بي  گونه تو از این  پس « قرار داديم  از مجرمان  دشمني  پيامبري

  شكیبا باش  پس است   بوده  از تو نیز جاری  قبل  بر انبیای  و سنت  شیوه  مشو زیرا این

لذا او  « است  كافي هدايتگر و ياور  عنوان به  و پروردگارت»شكیبا بودند   آنان  که چنان

و   یاری  بر دشمنان را  کند و آنان مي  و دنیا هدایت  دین  مصالح  سوی را به  بندگانش

  خواهد کرد پس  عمل  گونه  با تو نیز این  دهد. یعني: پروردگارت مي  نصرت

 . خاطر باش آسوده

 

وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  

 جئ   
  يكجا بر او نازل  گفتند، چرا قرآن  و كافران»است:   این  نبوت  منكران  شبهه  پنجمین

  برحسب  تدریج  و به  بخش را بخش  ما قرآن « گونه  اين»؟  وقت  یکدر  « است  نشده

یعني: تا با  « گردانيم استوار  آن  وسيله  را به  تا قلبت»  کردیم  و رویدادها نازل  حوادث

زیرا   واستوار گردانیم  را قوی  ، قلبت وصف  و بر این  کیفیت  بر این  قرآن  کردن  نازل

از   هر رویدادی در  قلبت  که  است  آن  نزدیكتر به  کیفیت  این  به  آن  کردن  نازل

  رنگارنگي  های نیرنگ و  گون گونه  ها و شگردهای انگیز و در توطئه مخاطره  رویدادهای

  گونه گردد و در خود هیچ و استوار  ، قوی هستي  با آنها رویاروی  دشمنان  از سوی  که

گیرد.  مي  آرام  محبوب  های نامه  پیاپي  با رسیدن  محب  لبزیرا ق  نیابي  تردید و انفعالي

  و معاني  را حفظ کني  قرآن  که  است  آن  نزدیكتر به  قرآن  کردن  نازل  شیوه  این  همچنین

  با زبان  در دم  که کنند، مگر این نمي  سؤال را  چیزی  از تو هیچ  زیرا آنان  را فراگیری  آن
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  ، آیتي آرامي  یعني: به « ايم بر تو خوانده  ترتيل را به  و آن»شود  مي  دهآنها دا  پاسخ  وحي

  استواری  و کمال  و روشني  شیوایي  دیگر، به  بخشي  دنبال به  دیگر و بخشي  از آیت  پس

 . و محكمي

و  صخدا  رسول بود زیرا  نیز همین  قرآن  تدریجي  کردن  نازل  های از حكمت  یكي

  یكباره  به  اگر قرآن  شناختند پس را نمي  و خواندن  بودند و نوشتن  دو امي هر  امتشان

  که این  عالوه دشوار بود، به  بر ایشان  آن  داشت ا حفظ و نگهشد، قطع مي  نازل  بر ایشان

  آن  عزم  بود که  خود از اموری ،ص  اکرم  رسول  از سوی  جبرئیل  گاه به  گاه  مشاهده

وا   رسالت  در تبلیغ  و شكیبایي صبر  را به  و ایشان  استوارتر گردانیدهرا  ص  حضرت

 . داشت مي

  قرآن بود زیرا اگر  از مكلفان  و دشواری  حرج  ، دفع قرآن  تدریجي  نزول  حكمت  دومین

امر   شدند و این مي  مكلف  بسیاری  احكام  شد، آنها دفعتا به مي  نازل  یكباره  ا بهتمامم

 بود.  و سنگین  سخت  انبرایش

 و  عادات  بود چراکه  گذاری در قانون  ، تدرج قرآن  تدریجي  نزول  حكمت  سومین

  به ، نیاز آنها از نهاد جامعه  برکندن  دار بود که و ریشه  موروثي  چنان  جاهلي  روشهای

 . داشت  کافي  زمان

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   
  و نيكوتر از روي  برحق  ما جوابي  كه آورند، مگر آن نمي  مثلي  نزد تو هيچ و به»

  باطل  از سؤالهای  سؤالي  هیچ  مشرکان !صمحمد   یعني: ای « آوريم مي  برايت تفسير،

 ما  که آورند، مگر آن نمي  ای و شبهه  حجت  و هیچ  است  خود مثلي  در بطالن  گویي که 

 را  و استواری  ، راستین حق  پاسخ  ، برایت آنان  اساس بي  و شبهه  باطل  مثل  در مقابل

نظر  ما از  پاسخ  کند و این و نابود مي  را دفع  و آن  اثر گردانیده را بي  مثلشان  که  آوریم مي

  برایت  را که  و مشكلي  شبهه  که  ای گونه ، به نیكوتر است  رساتر و از نظر معني  بیاني

  تدریجي  نزول  شبهه  در دفع  که کند چنان مي  را دفع  شكافد و آن مي  اند، از درون آورده

 کردند.  خود را دریافت  و محكم  منطقي  ، پاسخ قرآن
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 ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 و  جاي  بدترين  شوند، اينان حشر مي  جهنم  سوي به  درافتاده  روي  به  كه  كساني»

  است  دارد این وامي  شبهات  این  طرح  را به  مشرکان  یعني: آنچه «درا دارن  راه  ترين گم

  گمراهي او را  صواب  و راه  را حقیر پنداشته ص  پیامبر اسالم  و منزلت  جایگاه  آنان  که

و   خود در جایگاه  آنان  یابند که بنگرند در مي  انصاف  دیده  اگر به  که پندارند در حالي مي

  نكوهشي  و این ند!هرا  کرده  حقیر و گم  خود، بسي  و بازگشتگاه  و روش  و راه  منزلت

  در سه  در روز قیامت مردم »است:   آمده  شریف  . در حدیث است  آنان  برای  سخت

شد:   . سؤال افتاده  روی  به  روهيو گ  سواره  ، گروهي پیاده  شوند: گروهي حشر مي  گروه

را بر   آنان  که  ذاتي  شوند؟ فرمودند: همان محشور مي  افتاده  روی  به  چگونه !هللا رسول یا

  روان  هایشان را بر چهره  آنان  که  امر نیز تواناست  گرداند، بر این مي  روان  پاهایشان

 ».گرداند...

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
تو   به  که چنان  را عطا کردیم  وراتاو ت  یعني: به « داديم  كتاب  موسي  ما به  يقين  و به»

  کتاب  اولین  و کتابت  نیستي  نودرآمدی  پدیده  تو در امر رسالت  پس  را عطا کردیم  قرآن

دستیار،  وزیر: « گردانيديم  او وزيرش  را همراه  هارون  و برادرش»  نیست  آسماني

دستیار  !صمحمد   ای  ود. پسپیامبر نیز ب  هارون  که ، با آن همكار، یاور و مشاور است

 طلبند. رامي  از تو این  مشرکان  که نبود چنان  از فرشتگان  وزیری  موسي

 

 ڦ  ڦ   ڄ      ڄ   ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
  هرچند که «اند، برويد انگاشته  ما را دروغ  آيات  كه  قومي  سوي دو به گفتيم: هر  پس»

 رسالت  به  متعال  خدای  صدور فرمان  در هنگام  و قومش  فرعون  از سوی  تكذیب

داد   روی  ایشان  بعد از فرستادن  آنان  تكذیب  نزد بلكه سر علیهماالسالم و هارون  موسي 

انگارند،  مي  ما را دروغ  آیات  سرانجام  که  و قومش  فرعون  سوی است: به  مراد این اما

  گاه آن».  گذشت ذکر آنها  که  است  ای گانه نه  های و نشانه  معجزات  بروید. آیات: همان
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  آنان  سوی بهعلیهماالسالم   و هارون  موسي  یعني: پس « نابود ساختيم  سختي را به  آنان

  هالکشان  تكذیب  این  دنبال به  روبرو شدند. )فدمرناهم(: پس  رفتند اما با تكذیب

  هالکت  آید، به ذکرآنها مي  را که  دیگری  اقوام  . همچنان بزرگ  ساختني  ، هالك ساختیم

  هوش  کنند، نیز به مي  تكذیب را ص  پیامبر خاتم  که  گروهي  باید این  پس  رساندیم

 باشند.

 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ڈ  
  حنو  قوم « ساختيم  كردند، غرقشان  را تكذيب  پيامبران  كه  گاه را آن  نوح  و قوم»

ا کند، مسلم  را تكذیب  پیامبری  کردند و هر کس  را تكذیب  از وی  قبل  او و پیامبران

» هود» در سوره   که بود چنان  با طوفان  کردنشان . غرق است کرده   انبیا را تكذیب  تمام

  عبرتي  مردم  براي»را   را، یا داستانشان  کردنشان  یعني: غرق «ار  و آنان».  گذشت

  نوح  قوم  یعني: برای « ستمكاران  و براي»بگیرند   عبرت  درس  از آن  که « نيديمگردا

  دردناك  عذابي» ؛  است  شده  آنان  رهرو راه ‡پیامبران  در تكذیب  که  کسي و هر

 . است  دوزخ  عذاب  که « ايم كرده  آماده

 

 ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  
 عرب: چاهي  در سخن  . رس نیز نابود ساختیم «را  رس  حابو عاد و ثمود و اص»

  بود که » انطاکیه»در   چاهي  قولي: رس  باشند. به  برنیاورده  را با سنگ  آن  دیواره  که  است 

  که حالي در  شدند پس  داده  نسبت  چاه  آن  به  جهت  نجار را کشتند، از این  حبیب  در آن

و »فرو برد   در زمین  را با منازلشان  آنان بودند، خداوند  نشسته  چاه  گرداگرد آن

  را در میان  بسیار دیگری  یعني: نسلهای « نابود ساختيم  را در ميانشان  بسياري  امتهاي

  که  هنگامي زیرا  دانیم را فقط خود ما مي  شمار آنان  که  گردانیدیم  ها هالك گروه  این

  چیز دیگری  تكذیب آنها جز  العمل  ، عكس فرستادیم  آنان  سوی  را به  خویش  پیامبران

 نبود.
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 گ  گ    گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
و   دادیم  را بیم  ، آنان ها آورده حجت  هر یک  یعني: برای « مثلها زديم  هر يك  و براي»

  هالك  سختي  به را  از آنان  و هريك»  نمودیم  حكایت  را بر آنان  انگاران  اخبار دروغ

 گیرند؟! نمي  عبرت  آنان  از سرنوشت  گروه  آیا این  پس  و زیر و زبر کردیم«  ساختيم

 

ڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

 ھ  ھ  
آنها در  «اند گذشته  شده  بارانده  بال بر آن  باران  كه  بر شهري»  مكه  مشرکان «او قطع»

با   که  اند، شهری کرده لوط گذر  بر شهر قوم،  شام  سوی به  شان تجارتي  هایسفر  هنگام

  آيا آن»لوط بود   شهر قوم  بزرگترین»  سدوم»شهر   شد و آن  ساخته  هالك  سنگ  باران

  از کنار شهر سدوم  زیرا آنان  تجارت  برای  شام  سوی سفر به  در هنگام «ديدند؟ را نمي

  که  است  امر این  یعني: حقیقت «نداشتند  شدن  اميد برانگيخته  كه  نيا اي»گذشتند  مي

  است  این  آنان  پذیری عبرت  عدم  سبب  نداشتند پس  جزا بیمي  از حشر و نشر برای  آنان

. 

تا   است صخدا   رسول  در تكذیب  مشرکان  به  دادن داستانها، هشدار  این  از بیان  هدف

 کنند. حذر  پیشین  امتهای  عذاب  چون  باز آیند و از عذابي  و رسم  راه  از این

 

ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

 ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
 ایمان  جای یعني: به «گيرند مي  ريشخندت  به  كه  نيست  تو را ببينند، جز اين  و چون»

  تمسخر روی استهزا و  ، به ای آورده  آنان  برای  که  در پیامي  تو و اندیشیدن  به  آوردن 

  خدا او را به  كه كسي  همان  است  آيا اين»گویند:  مي  تحقیر و اهانت  و از روی  آورده

  ، اخالق تصرفات ، و روش  در راه صخدا   رسول  که با آن «؟ است  برانگيخته  رسالت
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  بشریت  و کافه ‡پیامبران  همه  اعالی  ، نمونه شیرینشان  و بیان ، فكر رسا متعالي

 بودند.

  رسول  شد زیرا چون  نازل  ابوجهل  درباره  آیه  است: این شده  روایت  نزول  سبب  در بیان

  )آیا این گفت: مي  گذشتند، ریشخندکنان مي  از برابر وی  خویش  با یاران صخدا 

  بود كه  نزديك  راستي به»؟(  است  برانگیخته  رسالت  ا او را بهخد  که  است  کسي  همان

اگر »  رها کنیم آنها را  پرستش  بود که  نمانده  و چیزی «كند  گمراه  ما را از معبودانمان

و از   ورزیدیم نمي  آنها پایداری  بر پرستش  یعني: چنانچه « كرديم نمي  بر آنها ايستادگي

  نشان  خود مقاومت از  راه  و در این  نكرده  از آنها نافرماني  کردن در پرهیز صمحمد 

کفر خود سزاوار   سبب به  را که  عذابي  همان «را ببينند  عذاب  كه  و هنگامي»  دادیم نمي

و   حق  از راه « است تر گمراه  كسي  چه  كه  خواهند دانست  زودي به»هستند   آن

 ؟ یا مؤمنان  ، آنان هدایت

 

 وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   وئ   
یعني:  «؟ اي ، ديده است  خود گرفته  خود را خداي  نفس  هواي  كه  كس  آيا آن»

  چیزی  هیچ  و به  برده  فرمان از خدا  بردن  خود مانند فرمان  نفس  از هوای  که کسي

 دهد. قرار مي  خویش  ینو آی  را دین  و آن  کرده  پیروی  از آن  که بندد مگر این نمي  دل

را   سفیدی  سنگ  زماني  شخص  بود که  چنین  در جاهلیت»گوید:  مي ك عباس ابن

و  آورد مي  روی  آن  پرستش  ، به یافت مي  را بهتر از آن  غیر آن  پرستید اما چون مي

آیا تو  پیامبر!  یعني: ای «؟ هستي  آيا تو بر او وكيل»». نهاد را وامي  اول  سنگ  پرستش

  نه  که  ؟ درحالي و از کفر برگرداني  آورده  ایمان  راه  تا او را به  او هستي  و ضامن  نگهبان

و   است  پیام  ابالغفقط بر تو   بلكه  هستي  مكلف  آن  به  و نه  کار را داری  این  تو توان

 . بس
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 ٺ  ٿ   ٺ   ٺ   ڀ  ٺ ڀ      ڀ   ڀ     پ  پ  پ پ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ٱ  
 نیست  چنین «كنند؟ مي  شنوا دارند يا تعقل  گوش  بيشترشان  كه  پنداري يا مگر مي»

 از «ترند گمراه  آنان  نيستند بلكه»و خرد   عقل بي « جز همانند چهارپايان  آنان» 

 گویند، مي  او تسبیح  شناسند، برای را مي  پروردگارشان  زیرا چهارپایان  چهارپایان

  آنچه شوند، مي  خود منقاد و رام  صاحب  برند، برای مي  راه  خویش  چراگاههای  سوی به

پرهیزند در  مي  زیانبار و خطرناك  کنند و از چیزهای مي  عمل  است  سودشان به  را که

را   آنان  که  پروردگاری  شوند و نه آفریدگار خود منقاد مي  برای  نه  گروه  این  که حالي

اگر   ترند که گمراه  دلیل  این  به  از چهارپایان  اینان  شناسند. همچنین مي  است  داده  روزی

  این  ستیزند، برخالف نمي  هم  آن  علیه کنند، نمي  را درك  توحید و نبوت  پیام  چهارپایان

ستیز   به  ، در برابر آن حق  شمردن خرد و  ، تعصب عناد، مكابره  از روی  که  گروه

 . امیدوار نباش  آنان  هرگز به  پس خیزند برمي

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ ڤ  ٹ     ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
  شود، این مي آغاز  وی  و وحدانیت بر وجود خداوند  گانه پنج  دالیل  بیان  آیه  از این

د: کن مي  و مشاهده  آنها را درك  هر مخلوقي  که  است  هستي  های از پدیده  مظاهری  ادله

را   سایه  یعني: چگونه «؟ است  را گسترده  سايه  چگونه  پروردگارت  كه  اي آيا نديده»

  از طلوع  قبل  سایه  این  ، که است  گسترده خورشید  تا طلوع  صبح  سپیده  دمیدن  از هنگام

  سمت  به  شاخص  اشیای  های کرد، سایه  طلوع خورشید  چون  ، سپس خورشید است

با  «گردانيد مي  ساكن»را   یعني: سایه «را  آن  خواست مي و اگر»شود  مي  دهگستر  غرب

 منشا  و حیوانات  ، نباتات انسان  برای  آن  حرکت  از آنجا که خورشید اما  ساختن ساکن

،  متحرك  سایه  گردانید. از فواید این  را متحرك  آن خداوند ، است  فواید بسیاری

  را نشانه  فقها آن  که چنان  است  زمان  گیری اندازه  برای  مقیاسي  عنوان به  از آن  گیری بهره

  شروع  اند، مانند نماز ظهر که از نمازها گردانیده  بعضي  اوقات  شناخت  برای  و مقیاسي

 سایه  شدن برابر  در هنگام  آن  وقت  و نماز عصر که  خورشید است  زوال  درهنگام  آن

نزد  ـ در  آن  اصلي  سایه  شدن ـ در نزد جمهور ـ و دو برابر   آن  صليا  هرچیز با سایه 
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  برای یعني: خورشید را « گردانيديم  دليلي  خورشيد را بر آن  گاه آن»  ـ است  ابوحنیفه

  جهت  بدان  است  آن  خورشید، بازتابگر احوال  احوال  که  رهنما گردانیدیم  ای نشانه  سایه

  برای  سایه ! کند.آری پیدا مي  یا کوتاهي  و گستردگي  شده  شید زیاد و کمبا خور  سایه  که

گرمسیر   های درسرزمین  ، بویژه است  عظمایي  نعمت  در هر مكاني  و عاقالن  جانداران

 . است  جانداران  تن  کننده  و خنک  بخش راحت  که

 

 ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
  سایه کند،  خورشید طلوع  که  گاه یعني: آن « يريمگ خود بازمي  سوي را به  آن  سپس»

  خدای  که است  شود و چنین مي  آن  خورشید در جو، جانشین  چیند و شعاع برمي  دامن

  اندك اندك و  تدریج  را به  یعني: سایه«  اندك  بازگرفتن  به»گیرد  را باز مي  سایه  متعال

  قرآني  معجزات  بزرگترین از  نمایانگر یكي  آیه  نگیرد. ای خورشید بازمي  آمدن قدر باال به

  عبور آن  در هنگام  انكسار شعاع اگر  دارد، چه  انكسار نور اشاره  موضوع  زیرا به  است

 .1 داشت مي  امتداد بسیار بیشتری  از جو نبود، سایه

 

 چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
پوشاند  اشیاء را مي  که «گردانيد  شما لباسي  برايرا   شب  كه  ذاتي  آن  و اوست»

  در آن  که «گردانيد  آرامش  را مايه  و خواب»آید  بر آنها فرود مي  ومانند لباسي

 و  آسایش  و به  ها بریده و مشغله  از کار و گرفتاری  خواب  آسایید زیرا در هنگام مي

  روح و  جسم  به  دادن  آرامش  برای  کتحر  کننده  روید. سبات: قطع فرو مي  کامل  راحتي

  بیداری  که  کنیم مي  مالحظه «شما قرار داد  وجوش جنب  و روز را زمان»  است

 . است  مرگ  شبیه  که  است  شده  تشبیه  ای غنودگي  به  و خواب  حیات به

در   وجوش و روز و جنب  آن  و آسایش  ، خواب آن  و آرامش  ، خورشید، شب سایه  پس

زیرا   است  هستي در  آفریدگار توانا و متصرف  بر وجود خدای  روشن  دالیلي  ، همه آن

  آرامش  ، مایه شب  وسكوت  و تاریكي  و کار و فعالیت  وجوش روز بستر جنب  روشني
                                                 

 ».القرآنیه  الظاهره»  کتاب  کنید به  بیشتر ، نگاه  تفصیل  برای 1
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  شروع  برای  آن  ساختن  آماده و  و جان  جسم  و استراحت  آسایشمندی  برای  و ظرفي

  را ـ تماما ـ برای  هر ظرفي  متعال  وخدای  و پیكار است  کار و تالش از  روند جدیدی

 . است  کرده  دارد، آماده  مناسبت  با آن  که  چیزی

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  
 یعني: «فرستاد  بخش مژده  خويش  رحمت  بادها را پيشاپيش  كه  كس  آن  و اوست»

 « طهور فروفرستاديم  آبي  و از آسمان»  پروردگار است  رحمت  که  باران  پیشاپیش

آید  فرود نمي  پلیدی یا  چیز نجس  بر هیچ  آسمان  زیرا آب  است  کننده پاك  طهور: پاك

 گرداند. مي  را پاك  آن  که مگر این

 صخدا  رسول  که  است  آمده  ابوسعید خدری  روایت  به  شریف  در حدیث
  نجس را  چیز آن  و هیچ  است  کننده  پاك  : آبءشيالماءطهورالينجسهنإ»فرمودند: 

 ».گرداند نمي

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
  پژمرده  سرزميني»  از آسمان  فرودآورده  باران  آب  آن  وسیله  یعني: به « آن  وسيله  تا به»

ها در  مدت  که  گیاهي بي  ها از زمین ا و رستنيه سبزه  آوردن با بیرون « گردانيم  را زنده

  درآید و گل  وجوش جنب  به  آمده  بیرون  تا از بستر پژمردگي  است  بوده  باراني  انتظار نم

ـ از   ايم  كرده  خلق  كه  آنچه به»را   یعني: آب «را  و آن»برویاند   و طراوت  و گیاه

و   سرحان»  ، مثل است  انسان اناسي: جمع « يمبسيار ـ بنوشان  و انسانهاي  چهارپايان

 . است » نون»از   بدل» یا»  پس» و گرگها  سراحین: گرگ

 

 ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
پند  تا  كرديم  بيان  گوناگون  در ميانشان»و اندرزها را   یعني: آیات «را  آن  راستي و به»

را در   باران  کردن  ابرها و نازل  آوردن و پدید  یهسا  گستراندن  یعني: ذکر احوال «پذيرند

کنند و پند   اندیشه در آنها  تا عاقالن  کردیم  مكرر بیان  آسماني  و سایر کتابهای  قرآن
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  ، در اوقات مختلف  سرزمینهای در  مردم  را میان  است: باران  این  معني  قولي بگیرند. به

  دیگر ـ گردش  در جایي  در اینجا وگاهي  هيـ گا  متفاوت  های و کیفیت  مختلف

  های سرزمین  و در بعضي  بارانیم مي بسیار  ها از آن از سرزمین  در بعضي  پس  دهیم مي

 کنند.  اندیشه و  پند گرفته  آن  تا به  فرستیم مي  کم  دیگر از آن

و   عباس کثیر از ابن  . ابن شویم روبرو مي  اسالم  بزرگ  از معجزات  در اینجا نیز با یكي

دیگر در   از سال  سالي  هیچ»گفتند:   آیه  در تفسیر این  کند که مي  نقل مسعود  ابن

  نقاط مختلف خواهد در  که  گونه  را آن  باران  عزوجل  خدای  ولي  نیست  بیش  بارندگي

  را اثبات  نيمع  همین معاصر  دانشمندان  که  ذکر است  شایان». آورد مي  گردش  به  زمین

و   کم  ای و ذره  است  ثابت  پیوسته  در جهان  باران  تبخیر و نزول  اند: نسبت و گفته  کرده

شود  نمي  کند، زیاد و کم مي  جذب را  آن  زمین  که  ای ساالنه  شود زیرا گرمای زیاد نمي

کند،  پیدا مي  تفاوت  زمین  نقطه  یا آن  این در  که  است  باران  جزئي  نسبت  فقط این  پس

نعمت: انكار و   کفران «را نپذيرفتند  كفران جز  بيشتر مردم  ولي»  آن  کلي  نسبت  نه

در   را بر خویش  منان  خدای  نعمت  به  اعتراف  . یعني: بیشتر مردم است  آن  ناسپاسي

  را به  آن  نگفتند بلكه  شكر و سپاس  آن را بر خداوند نپذیرفتند و  باران  فروفرستادن

  ساقط شد، یا فالن  که  ای ستاره  فالن  سبب و گفتند: به  داده  نسبت  یا ستارگان  بتان

و   خود در مغرب  از مكان  ای . یعني: سقوط ستاره یافتیم  باران کرد،  طلوع  که  ای ستاره

  فضل  تند: بهپنداشتند و نگف  باران  فرود آمدن  را سبب  از مشرق  آن  رقیب  ستاره  طلوع

 . یافتیم  باران  وی  رحمت و  منان  خدای

 

 ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
  که چنان یعني: « يختيمانگ برمي  اي هشداردهنده  ا در هر شهريقطع  خواستيم و اگر مي»

  در میانشان  گونه را نیز این  رسالت  خواستیم ، اگر مي کردیم  تقسیم  را در میانشان  باران

  هم  و آن  فرستادیم را  هشداردهنده  فقط یک  بلكه  نكردیم  چنین  ولي  کردیم مي  یعتوز

  و تو به  هستي  جهانیان همه   برای  عامي  رحمت  زیرا تو باران !صمحمد   ای  تو هستي

 . گیری  دوش بر را  از پیامبران  بار فوجي  که  را داری  آن  شایستگي  تنهایي
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 ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ
  ، به نكن  و موافقت  مجامله  با آنان  وجه هیچ به « مكن  اطاعت  ، از كافران پس»

  خویش  ، در دعوت پا بزن  شود، پشت مي  مطرح  آنان  از سوی  که  سازش  پیشنهادهای

  به  با آنان»  قرآن  وسیله  یعني: به « و با آن»ورز   پایداری  و در آن  کوشا باش  سخت

  بزرگ: جهادی . جهاد بخوان  بر آنان  است  را در قرآن  و آنچه «بپرداز  بزرگ  هاديج

  حجتها و آیات  که  کنیم مي  مالحظه  نباشد. پس  و تزلزلي  سستي  هیچ  در آن  که  است

 . است  آن  مخالفان  علیه  جهاد اسالم  وسیله  بزرگترین  قرآن

 

 ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 
 کرد  روان  هم  سوی  و به « برآميخت  هم به  زنان دو دريا را موج  كه  ذاتي  و اوست»

 بسیار خوشگوار  فرات: آب « است  ديگر شور تلخ  خوشگوار و آن  شيرين  يكي  اين»

 «داد قراراستوار   و حايلي  دو، برزخ  آن  و ميان»  است  بسیار نمكین  و اجاج: آب

دریا قرار  دو  در میان  خویش  قدرت  به  متعال  خدای  که  است  و حایلي  برزخ: حجاب

یكدیگر  آنها به  آب  شدن  و از آمیخته  جدا گردانیده  آنها را از هم  که  است  داده

  با آب  شیرین  آب  شود و نه یكجا مي  شیرین  با آب  نمكین  آب  نه  کند پس مي  جلوگیری

 . نمكین

  ریختن  و محل  را در دهانه  آب  دو نوع  این  متعال  خدای  باشد که  شاید مراد این

  چیره  شیرین  شور بر آب  آب  وجود، نه  آمیزد اما با این مي  هم ها ـ مثال ـ به رودخانه

  ر آبب  شیرین  آب  کند ـ و نه  غلبه  خود بر آن  از نظر خاصیت  که  ای گونه شود ـ به مي

خود   حال  به  آب  هر دو نوع  وتعالي تبارك  خدای  قدرت  به  شود بلكه مي  شور چیره

نیاز   آب  هر دو گونه ، به دیگر از جانداران  بشر و بسیاری  که این  سبب مانند، به مي  باقي

 دارند.
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 ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
آفرید   اندام  تمام  ، انساني نطفه  یعني: از آب «آفريد  شريب  از آب  كه  ذاتي  و اوست»

از   که  وآنچه  است  مراد از نسب: والدت «قرار داد  و سببي  او پيوند نسبي  براي  گاه آن»

،  ، خواهری ، برادری فرزندی ، ، پدر یا مادربزرگي ، مادری پدری  آید؛ از رابطه پدید مي  آن

  در میان  از ازدواج  پدیدآمده  رابطه . مراد از صهر: فرزندانشانو   بودن  ، دایي عمویي

با   هر دو خانواده  و میان  شوهرش  ، همسر و خانواده همسرش  شوهر و خانواده

  شوهر برای  اویند و نزدیكان  خواهران شوهر،  همسر برای  نزدیكان  پس  دیگر است یک

  گیرد و همه مي بر آنها را در  دوی هر ، خویشاوندی  و رابطه  همسر، پدر شوهر است

 آید.  پدید مي ناچیز  آب  ها از آن رابطه  این

  آید و از زن پدید مي  از مرد نسب»گوید:  مي»  القرآن  ظالل  في»تفسیر   صاحب

  که « تواناست  رههموا  و پروردگارت»».  است  ا و صهرا( اینو تفسیر )نسب  خویشاوندی

و   بزرگ  های توانایي  ، از جمله ذکر شده  دو جنس  به  وی  تقسیمو   انسان  آفرینش

 . است  نظیر وی بي

 

 ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ    حئ     مئىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   
را   اگر آن «بخشد سود مي  آنان  به  نه  پرستند كه را مي  خدا چيزي  جاي به»کفار « و»

  گویای امر  را فرو گذارند. و این  اگر آن «رساند مي  نزيا  آنان  به  و نه»کنند   پرستش

 « است»  شیطان « پشتيبان  پروردگارش  بر نافرماني  و كافر همواره»  است  مشرکان  جهل

 کند. مي  و پشتیباني  پروردگار یاری  و او را بر نافرماني  کرده  پیروی  از شیطان

  عام  ولي شد  نازل  ابوجهل  درباره  کریمه  آیه»گوید:  مي  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

 ». سبب  بودن  خاص  ، نه لفظ معتبر است  بودن
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 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ        
و   نده بها  کفر و عنادشان  به  پس « ايم نفرستاده  و هشداردهنده  رسان و تو را جز مژده»

. از  نیستي  بیش  ای دهنده  گر و بیمنشو ـ زیرا تو بشارت  اندوهگین  ایمانشان  بر عدم

 کن:  زیر توجه  فرمان  سه  این  به  روی این

 

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
جز  ، طلبم از شما نمي  مزدي  هيچ»  رسالت  یا تبلیغ  قرآن  یعني: بر تبلیغ « بگو: بر آن»

  که کسي  یعني: ولي «گيرد  در پيش  دگارشپرور  سوي به  بخواهد راهي  هر كس  كه اين

و   صدقات در جهاد و  مال  و با انفاق  شایسته  با عمل  پروردگارش  سوی خواهد به مي

  خود راه  به  تردیدی  باید هیچ  انجامد پس مي  و ثواب  رحمت  به  بجوید که  ، راهي غیره

  احسان  من  ، به و رسالت ر و مزد تبلیغاج  که: با دادن  است  کند. مراد این  و چنین  نداده

  کنید و این  خود احسان  به  متعال و شكر خداوند  کار خیر و عبادت  با انجام  نكنید بلكه

 دهد. مي  پاداش  مرا بر آن  عزوجل  زیرا خدای  است  مزد من  همان

 

 ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  
  منافع  در تمام  که  ای پاینده  همیشه  زنده « كن  ميرد توكل نمي  كه  اي زنده  و بر آن»

 و شاكرانه»میرد  مي  که  ای بر زنده  ، نه کن  بر او توکل  شود پس مي  او تكیه  به  ومصالح

 با  که  یاد کن  و تنزیهي  پاکي  چنان  به  نقصان  یعني: او را از صفات « گوي  او را تسبيح 

 سبحان  خدای  از آن  و ستایش  بگو: پاکي  باشد لذا چنین  پیوسته  وی  سپاسحمد و 

  در تسبیح صخدا   رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث  جهت  . بدین است 

بحمدكاللهمسبحانك»گفتند:  مي خویش و و   پروردگار ما! پاکي  ای : بارخدایا!ربنا

  به  تعالي  حق  که  بس  همین « بس  آگاه  بندگانش  گناهان  و او به»».  تو راست  ستایش

 ماند. نمي  پنهان  از آنها بر وی  و چیزی  است  آگاه  بندگانش  گناهان  امور و از جمله  همه
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 ڎ  ڎ  
 روز آفريد  ، در شش دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  آسمانها و زمين  كه  كسي همان»

 ، داناتر است  آن  خود به  که  کیفیتي  به  یعني: بر عرش « استوا يافت  بر عرش  گاه آن

یعني: او »  رحمان»  زماني  ترتیب  ، نه است  اخباری  ترتیب  برای»  گاه ثم: آن. » ا یافتواست

  که  است  داند و روشن مي  که « بپرس  اي از خبره  اش درباره  پس»  است  رحمتگر عام

 . تر نیست داناتر و آگاه صمحمد   حضرت  و پیامبرش  از بنده خداوند  به  کسي

 

 ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
  رحمان را بجز  دیگری  گفتند؛ ما رحمان  مكه  است: مشرکان  آمده  نزول  سبب  در بیان

  بود پس  نامیده  خود را رحمان  بود که  کذاب  مراد آنها مسیلمه . شناسیم نمي»  یمامه»

  گويند: رحمان مي كنيد،  سجده  رحمان  شود: براي  گفته  آنان  به  و چون»شد:   نازل

را با انكار   شنیدند، آن را  سبحان  خدای  از صفات  صفت  این  یعني: چون «؟ چيست

  تو به  كه  بريم  سجده  چيزي  آيا براي»کردند   ناآشنایياظهار   آن  به  و نسبت  کرده  تلقي

او   برای  کردن  سجده  ما را به تو  که  بریم  سجده  رحماني  یعني: برای « دهي مي  ما فرمان

و   بر نفرت  سجده  به  دادن  فرمان یعني: «افزايد مي  و بر رميدنشان»؟  دهي مي  فرمان

 افزاید. مي  از آن  انش و دوری  از دین  شان رمندگي

 نظر دارند.  ، اتفاق است  تالوت  سجده  از آیات  آیه  این  امر که  علما بر این

 

 ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
  برجهای مراد از بروج: « است  آفريده  برجهايي  در آسمان  كه  كسي  آن  است  مبارك»

،  جوزا، سرطان ، ثور، عبارتند از: حمل  که  است  آن  گانه دوازده  منازل  ، یعني ستارگان

قصر بلند   یعني»  برج» . آنها را ، دلو و حوت ، جدی ، قوس ، عقرب ، میزان اسد، سنبله

  و در آن»هستند   بلندی  های کاخ  خود همچون  ساکنان  برای  نامیدند زیرا ستارگان
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با   که « تاباني  و ماه»داد  قرار  خورشید فروزاني  یعني: در آسمان «قرار داد  چراغي

  و گرمابخش  خورشید، فروزان مانند نور  نور آن  کند ولي مي  را روشن  خود زمین  طلوع

دیگر )سرجا(   قرائت  در یک»گوید:  مي» األساس»در تفسیر   سعید حوی  . شیخ نیست

ـ   کریمه  آیه  پس  خورشید است  همان  سراج و  است  سراج  جمع  ، سرج است  آمده

  خورشید و این  یک  به  کند نه مي  متعدد اشاره  خورشیدهای وجود  ـ به  قرائت  بنابراین

  دریافته ! اند. آری  و دریافته  عصر شناخته  را فقط در این  آن  مردم  که  است  معنایي  همان

  این  جا کهاز آن  مانند خورشید ما هستند ولي  خورشیدهایي  همه ستارگان   اند که

 ».رسند نظر مي  به  از ما دورند، کوچک  ستارگان

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ   ڻ   ۀ
 از آنها در پي  یكي  که «ديگر قرار داد يك  و روز را جانشين  شب  كه  ذاتي  و اوست»

و   روشنگریو روز در   آید لذا شب دیگر مي  رود و آن مي  این  آید، سپس مي  دیگری 

  گرفتن پند  خواهان  كه  كسي  براي»آیند  دیگر مي یک  از پي  و کمي  و افزوني  تاریكي

  این  بیندیشد، به و روز  شب  آموز، در اختالف عبرت  پندگیرنده  یعني: چون « است

  ای دهنده ناگزیر نقل دیگر،  حال  به  و روز از حالي  شب  انتقال  برد که مي  پي  حقیقت

  عزوجل  خدای  خواهد که مي و « است  گزاري سپاس  خواهان»  که  کسي  برای «يا»دارد 

، شكر و  است  و روز نهاده  شب  درآفرینش  که  بسیاری  و الطاف  بزرگ  های را بر نعمت

 گزارد.  سپاس

  اتاوق  تعیین  و روز را برای  شب  تعالي  حق  یعني»گوید:  مي  کثیر در تفسیر آیه  ابن

شود،   فوت از او  عملي  در شب  که  کسي  پس  است  دیگر قرار داده آمد یک ، پي عبادت

  را در شب  آن شود،  از او فوت  در روز عملي  که  کند و کسي مي  را در روز جبران  آن

 ».کند مي  جبران
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 ٴۇ  ۋ   ۇۇۆۆۈۈ ڭڭڭ  ۓڭ
 و  هون: آرامش «روند مي  راه  وتنانهفر  زمين  بر روي  اند كه كساني  رحمان  و بندگان»

  خدای  فرمان  که  نیست  مراد این  . البته است  و فخرورزی  کشي تكبر، گردن  وقار، بدون

  شكستگي ـ به  و ریایي  طور ساختگي ـ به  مانند بیماران  به  بندگان  که  است  این  رحمان

  نشانه  دارند که برمي  گام  فرازیي و گردن  با عزت  آنان  که  است  مراد این  روند بلكه  راه

  حرکت  چنان  رفتن  در راه صخدا   رسول  که چنان  است خدا  برای  متواضع  مؤمن

  نیز راه  صالح  از سلف  آیند. بعضي فرود مي  بلند و مرتفعي  از مكان  گویي  کردند که مي

 است: عمر  شده  روایت  بدانجا که دانستند تا مي  را مكروه  و تصنع  پژمردگي  به  رفتن

؟  ، آیا بیماری است شده  تو را چه رود، فرمود: مي  راه  و پژمرده  سست  را دید که  جواني

او   بلند کرد و به  را بر سرش  شمشیر خویش عمر  گاه آن ! امیرالمؤمنین  ای  گفت: نه

  هستند که  کساني  رحمان  گانبند «و»برود.   راه  و چابكي  داد تا با نیرومندی  فرمان

یعني: بر  «دهند مي  پاسخ  دهند، با سالم قرار  خطاب  را طرف  آنان  جاهالن  چون»

  را در پیش  و بردباری  تحمل  بینند، روش مي  و ناداني  جهالت  اهل  از سوی  که  آزارهایي

  سالم  ، البته سالم  این  که ! گویند: سالم مي  بلكه کنند نمي  جهالت  و مانند آنان  گرفته

. یا  شری  و نه  است  خیری  در آن  نه  که  است  متارکه سالم   بلكه  نیست  درود و تحیت

از آزار   گویند که مي  و حكیمانه  مالیم  سخني  است: در برابر جاهل  این»  سالم»مراد از 

 مانند.  سالمت  او به

 

 ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  
  كنان قيام و  كنان سجده  پروردگارشان  را براي  شب  اند كه كساني»  رحمان  بندگان «و»

و   روهایشان بر  کنان را سجده  آن  یا بیشتر قسمتهای  شب  تمام  یعني: آنان «گذرانند مي

 آورند. روز مي  نماز و تهجد به  حال در  بر پاهایشان  کنان قیام
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 ۇئ   ۇئ       ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ 
را از ما   جهنم  عذاب گويند: پروردگارا! مي  اند كه  كساني»  رحمان  بندگان «و»

 . است  و دائمي  غرام: الزم « پايدار است  آن  عذاب  گمان ، بي بگردان

 

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
،  تاقام  برای  دوزخ  آتش  یعني: در حقیقت « است  و بد مقامي  بدقرارگاه  آن  راستي به»

 . از دوزخ خدواند  به  بریم مي  . پناه است  و بدمكاني  بد جایگاه

 

 ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
 بخل  كنند و نه مي  اسراف  كنند، نه  انفاق  چون  اند كه  كساني»  رحمان  بندگان «و»

در   که  ، هرچند راهي بسیار است  کردن  از حد با انفاق  اسراف: در گذشتن «ورزند مي 

و »  است  در انفاق  ورزیدن  و بخل  گرفتن باشد. اقتار: تنگ  حاللي  شود، راه مي  انفاق  آن

،  است  روی میانه و  اعتدال  به  قوام: انفاق « دو حد وسط است  اين  در ميان  شان شيوه

  هم  ولخرجي  گونه آن ماند ون  و برهنه  فقیر، گرسنه  کند که  انفاق  در حدی  که  ای گونه به

  او گشایش  به خداوند اگر  کرد بلكه  روی و زیاده  بگویند: اسراف  مردم  نكند که

نیاز خود،   وقت  برای  ولي گیرد  در پیش  دستي و گشاده  و بخشش  کرد، بذل  عنایت

 بكند.  هم  ذخیره

  پیشه  روی میانه  که  کسي»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

حسنأما»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین». نشد  کرد، هرگز فقیر و محتاج

الغنيالقصدفي القصدفيحسنأوما   نیكوست : چقدرةالعبادالقصدفيحسنأالفقروما

  تنیكوس فقر و چقدر  در حال  روی میانه  ، چقدر نیكوست در توانگری  روی میانه

 ». در عبادت  روی میانه
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  

 ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
  خونریزی کشتار و  شرك  از اهل  گوید: مردماني مي  نزول  سبب  در بیان  عباس ابن

و   آمده صخدا   رسول نزد  کردند و بسیار کشتند و زنا کردند و بسیار کردند، سپس

ما خبر   اما اگر به  نیكو است  بسي  خواني مي فرا  آن  سوی تو به  که  آنچه  راستي گفتند: به

 شد.  نازل  مبارکه  آیه  این  پس ! است  ای کفاره  ایم شده  مرتكب  که  آنچه  برای  که  دهي

و  یعني: دعا «نندخوا ديگر نمي  با خدا معبودي  اند كه كساني»  رحمان  بندگان «و»

قرار  خود پروردگار  را برای کنند تا غیر خدا نمي  صرف غیر خدا  را برای  نیایش

 حق  جز به»را   یعني: کشتنش « است كرده  خداوند حرام  را كه  نفسي  و هيچ»دهند 

  کردن زنا مرتد(،  )کشتن  مورد است: کفر بعد از ایمان  در سه  حق  به  کشتن «كشند نمي 

  را بدون  جنسي  یعني: مقاربت «كنند و زنا نمي»  قصاص  به  و کشتن 1 بعد از احصان

  یعني: چیزی «كند  چنين و هر كس»شمارند  نمي  )کنیزی(، حالل  یمین  یا ملک  ازدواج

 «را  اثام»؛   شود در آخرت مي و روبرو «بيند مي»دهد ؛   ذکر شد انجام  را که  از آنچه

 . و کیفر است  اثام: مجازات

 

 ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  
و   خواري  به  در آن  شود و جاودان مي  دوچندان  عذاب  او در روز قيامت  براي»

 ماند. مي  جاودانه  و حقارت  ذلت  ، به دوچندان  یعني: در عذاب «بماند  زاري

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 ڍ  ڍ  
  و كار شايسته» صمحمد   به «آورد  و ايمان»  از شرك «كند  توبه  كه  مگر كسي»

هستند   كساني  اينان  پس»  نیست  عذابي  کس  بر این  پس  خویش  بعد از توبه «كند  پيشه

                                                 
 (.همسر  دارای  )مرد و زن  محصنه  و زن  مرد محصن  : زنای  یعني 1



9879 

  مهربان  آمرزنده  كند و خدا همواره مي  تبديل  حسنات  را به  خداوند سيئاتشان  كه

  حسن را ـ با  ها و طاعات نیكي  برایشان  آن  جای و به  محو کرده  از آنانرا   گناهان « است

 رساند. مي  ثبت  ـ به  وی  سوی به  و انابتشان  و طاعت  عمل

  بدکرداری و  در گناه  از ایمانشان  قبل  هستند که  مؤمناني  اینان»گوید:  مي  عباس ابن

  حسنات سوی و به  نموده  گردان ا رویرا از بدیه  آنان خداوند  قرار داشتند پس

  فرمود. تبدیل  عنایت  عوض  ها را برایشان بدیها، نیكي  جای به  نتیجه برگردانید و در

و   شرك  جای به را  ایمان  برایشان  متعال  خدای  که  است  در دنیا این  حسنات  به  سیئات

  خویش  را ازبدکاریها در پناه  انفرماید و ایش مي  عنایت  ، عوض شک  جای را به  اخالص

دهد  نیكو مي  با توبه  شایسته  عمل  انجام  توفیق  آنان  به  کند، یعني مي  و حفظشان  قرارداده

  بین را از  سیئات  همانا حسنات):  ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ فرماید:  مي  که چنان

اتبع»فرمودند:  ص  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث». 111هود/»برند(  مي

را محو   ، آن کن  دنبال  را با نیكي  بدی :حسنبخلقالناستمحها،وخالقةالحسنةالسيئ

 ». نیكو رفتار کن  اخالقي  به  کند و با مردم مي

  حسنات  به  نصوح  با توبه  سیئات  که بدان»گوید:  و مي  داده  را ترجیح  معني  کثیر این  ابن

آورد،  مي یاد  را به  اش او گذشته  چون  که  جهت  مگر بدین  نیست  ود و اینش مي  تبدیل

  تبدیل  طاعت  به  وی  اعتبار گناه  این  به  گوید پس و استغفار مي  و استرجاع  شده  پشیمان

  باره  در این  که چنان شوند مي  تبدیل  حسنات  به  وی  اعمال  ها در نامه شود و بدی مي

 ». است  آمده  حیحيص  احادیث

 

 ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  
  انجام  صالح  و عمل»باز گردد  خدا  سوی  به  دل  و از صدق «كند  توبه  و هر كس»

 طور یعني: او به «گردد خداوند باز مي  سوي شايد به و بايد  كه او چنان  دهد، حقا كه

هر  است:  این  معني  قولي . به است  باز گشته خداوند  سوی به  تمام  و با قوت  راستین

  توبه  آن  نگرداند پس  ثابت  خویش  را با عمل  توبه  کند اما آن  توبه  خویش  زبان  به  کس
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)نصوح(  راستین  توبه خدا  سوی به  فقط کسي  بلكه  سودمند نیست  وجه  هیچ  به  وی

 باشد.  گردانیده  و محقق  ، ثابت یستهشا  را با اعمال  خویش  توبه  که  است  کرده

 

 ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  
است:   این  معني  قولي به «دهند نمي  دروغ  گواهي  اند كه كساني»  رحمان  بندگان «و»

  مشاهده را  یابند و آن حضور نمي  باطل  در مجالس  اند که کساني  رحمان  بندگان

  نیست  دروغي  متعال  خدای  به  و باالتر از شرك  است  و باطل  کنند. )زور( دروغ نمي

  و محافل  حضور در مجالس ! . آری بزرگتر از )زور( است خداوند  به  زیرا شرك

 . است خدا دین   و علیه  ، باطل دروغ  محافل  زیرا این  از )زور( است  بدعت

  آیا شما را از بزرگترین»دند: فرمو ص  اکرم رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

 گفتند: چرا،  را تكرار کردند. اصحاب  سخن  بار این  ؟ و سه نگردانم  کبایر آگاه

  که و درحالي  والدین  خداوند، نافرماني  به  کنید. فرمودند: شرك  ما را آگاه !هللا یارسول

باشید:   آگاه ، دروغ  : و گفتنباشید  آگاه  فرمودند: هان  گاه بودند، نشستند و آن  داده  تكیه

با خود گفتند:   اصحاب  که کردند تا بدانجا را تكرار مي  آن  پیوسته  پس».  دروغ  و گواهي

  بگذرند، كريمانه  لغوي بر امر  و چون»کنند.   سكوت صخدا   رسول  کاش  ای

روگردانند.   ز آنا  گذرند که مي  کار لغو و بیهوده  از برابر آن  یعني: درحالي «گذرند مي

در امور لغو   خود را از درآمدن  که  کساني . یعني: است  ای بیهوده  یا سخن  لغو: هر عمل

لغو   دارند و با اهل مي  را پاس  خویش  نفس  و کرامت  برکنار نگاهداشته  و بیهوده

 کنند. نمي  و همنشیني  معاشرت

 

 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 «آرند  يادشان را فرا  پروردگارشان  آيات  چون  اند كه كساني»  رحمان  گانبند «و»

  از پندها و اندرزها وعبرتهاست  در قرآن  را که  بخوانند یا آنچه  را برایشان  یعني: قرآن

بر   و بینایي  با شنوایي  بلكه «افتند نمي  سجده  كور و كر به  بر آن»تذکر دهند   ایشان  به

 برند. مي  بهره  آیات  افتند و از آن مي  سجده  به  آن
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 ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  
و   ما از همسران  به گويند: پروردگارا! مي  اند كه  كساني»  رحمان  بندگان «و»

 بخشیدن  را ـ با توفیق  یعني: آنان «ما باشد  چشمان  روشني  مايه  كه  ده  آن  فرزندانمان

»  العین قره» . ده قرار  آفرین و مسرت  بخش ما شادی  ـ برای  خویش  طاعت  به  ما و آنان 

  که چنان  است  مسرت و  شادماني  دلیل  چشم  اشک  زیرا خنكي  چشم  اشک  یعني: خنكي

 باشد. مي  و اندوه  بر غم  دلیل  اشک  گرمي

  عمل بمیرد،  انسان  چون»دند: فرمو ص  اکرم رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  که  صالحي ، یا فرزند سودبخش  ، عملي جاری  شود: صدقه مي  چیز قطع  جز از سه  وی

قرار   الگویي یعني: ما را « قرار ده  پرهيزگاران  و ما را پيشواي»». دعا کند  وی  در حق

 ما در کار خیر اقتدا کنند.  به  پرهیزگاران  که  ده

  را طلب  باید آن  که  است  از اموری  دیني  ریاست  که دارد بر این  روشني  لتدال  آیه  این

در   مردم  که  بزرگي  نفع  جهت به  بلكه  آن  به  فخرکردن  برای  بود، نه  راغب  کرد و در آن

 دارد.  ریاست  این  که  اجر عظیمي  آوردن  دست  به  دارند و برای  وی  ریاست

  واالی  خلعت  به  آراسته  مؤمنان  برای  صفت  نه  ( دربرگیرنده61 تا 51  )آیه  پس

 . )عبادالرحمن( است

 

 ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
  پاداش را  غرفه  اند كه»  در فوق  ذکر شده  زیبای  اوصاف  به  موصوف « گروه  اين»

  . پس است  بهشت  منازل  و بهترین  از بلندترین  ، عبارت رفیع  درجه  غرفه: یعني «يابند مي

بر  «اند ورزيده  كه  خاطر صبري به»  است  آنان  مخصوص  بهشت  معالی  های غرفه

  به  یعني: برخي «شوند مي روبرو  و سالم  و در آنجا با تحيت»  دیني  تكالیف  مشقتهای

فرستد  مي  سالم  سویشان نیز به  سبحان گویند، پروردگار مي  دیگر درود و شادباش  برخي

 خواهند. را مي  از آفات  سالمتي  برایشان و  گفته  و شادباش  سالم  نیز بر آنان  و فرشتگان
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 ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
  و چه  نيكو قرارگاه  چه»بهشتند   و فنا مقیم  مرگ  یعني: بدون «در آنند  جاودانه»

 مستقر  در آن  که  است  رگاهيقرا نیكو  ها چه غرفه  یعني: آن « است  مقامي  خوش

 سخن  در مقابل  گردند. این مي  آن  مقیم  که  است  اقامتگاهي  خوش  شوند و چه مي

  ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ قبال فرمود:   که  است  دوزخ  در وصف  تعالي باری 

 ».66»است(   بد مقامي  و چه  بدقرارگاه  چه  راستي :به

 

     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئ 
نزد  یعني: شما در «كند نمي  اعتنايي  شما هيچ  به  نباشد، پروردگارم  بگو: اگر دعايتان»

  اگر این ، داشت نخواهد  اعتنایي  شما هیچ  ندارید و او به  و بهایي  ارج  هیچ  متعال  خدای

  تعالي باری  که  تاس  گونه  نباشد. بدین  پرستید در میان خوانید و مي او را مي  امر که

  تكذيب شما به  در حقيقت»  نیاز است بي  شان همگي  از اطاعت  کند که مي  روشن

 «خواهد بود  الزم  زودي به   پس» ! کافران  را ای  سبحان  خدای  یگانگي «ايد پرداخته

در   هک  است گیر شما خواهد شد. مراد: سزایي  گریبان  تكذیب  سزای  زودی  یعني: به

 . است  آخرت  عذاب  قولي: مراد از آن  شد. به  گیر مشرکان وز بدر گریبانر

 اول:  آیه  ، یعني آغاز آن  به  سوره  پایان  که  و هشدار است  دهي  بیم  با این

  کسـي   اسـت   و خجسته  بزرگ):  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ

پیونـد   باشـد(   ای هشـداردهنده   میـان عال  کـرد تـا بـرای     را نـازل   خود فرقان  بر بنده  که

 خورد. مي
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 _ شعراء  سوره +
 . است  ( آیه115)  و دارای  است  كيم

 

ـ  116)  در آیات  تعالي  حق  که آن  سبب شد به  نامیده» شعراء»  سوره  : اینتسميه  وجه 

  ا ادعایت  است نموده  و مقایسه  مقارنه  مؤمن  و شعرای  گمراه  شعرای  ، میان ( آن111

  اند از باب باخود آورده  که  شاعراند و آنچه صخدا  پنداشتند رسول مي  را که  مشرکاني

 شعر است، رد نماید.

 

 ٱ  ٻ
از   مراد خویش به  عزوجل  . خدای در میم  سین  با ادغام « طا، سين، ميم»شود:  مي  خوانده

»  بقره»  در آغاز سوره  که  طوری  ها، داناتر است در آغاز سوره  مقطعه  حروف  این  آوردن

 شد.  بیان

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  قرآن  یا کل  سوره  این  آیات  سوی به»  است  تلک: این» « مبين  كتاب  آيات  است  اين»

 . است  روشن  و اعجاز آن  معاني  که  قرآني  مبین: یعني  دارد. کتاب  اشاره  کریم

 

 پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
  که این بر  و اندوه  شاید از تأسف پیامبر!  یعني: ای «آورند نمي  ايمان  كه ز اينشايد ا»

باخع:  « اي خود را نابودكننده  تو جان»آورند ؛  نمي  ایمان  ای آورده  که  پیامي  به  قومت

در   که  نخاع  محل  به  ذبح  عمل  که  است  بخع: این  . اصل ای کننده و هالك  خود را کشنده

  سبب  به  خوردن  در اندوه صخدا  رسول  است، برسد. مراد از آن، مبالغه  گردن  فقرات

 نابود گردند. بسیار  از غصه  تا بدانجا که  است  قومشان  تكذیب
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  را که ص  حضرت  زیرا آن  است صخدا   رسول  برای  ای و دلجویي  آیه، تسلیت  این

  آنان، سخت  رویگرداني  بودند و از مشاهده  و مشتاق  حریص  خود سخت  قوم  بر ایمان

 خواند. فرامي  آرامش  خوردند، به مي  تأسف

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
و  وادار  ایمان  را به  آنان  که  ای یعني: معجزه « اي آيه  از آسمان  برآنان  اگر بخواهيم»

 گاه یعني: آن «گردد  خاضع  برابر آن در  گردنهايشان  گاه آن  فروفرستيم»ناچار کند 

 چنین  متعال  خدای  خواهند نهاد ولي  منقاد خواهند شد و گردن  اجبارا دربرابر آن 

  است نخواسته   تعالي  حق ! خواهد. آری را نمي  اختیاری  جز ایمان  کند زیرا از کسي نمي 

  اساسي  معجزه بفرستد بلكه   ای کننده  سرکوب  خویش، معجزه  رسالت  آخرین  با این  که

باشد   داشته  همخواني  رسالت  این  با خاتمیت  که  است  گردانیده  را قرآني  خاتم  رسالت

  و لفظي  تعبیری  در بنای  است  ؛ معجزه است  و از هر نظر معجزه  همیشه  برای  زیرا قرآن

  دلها و روانها و درمان  حفت در  است  خود و معجزه  معنوی  در بنای  است  خود، معجزه

  خاصي  و مكان  زمان  رسالت، رسالت این  زمانها و مكانها. پس  در همه  انسان  مشكالت

  برای  مفتوح  است  رسالتي  شود بلكه  پشتیباني  و مقطي  حسي  ای که با معجزه  نیست

عصرها و   همه  راینیز ب  آن  معجزه  بود که  چنین  مناسب عصرها لذا  ها در همه امت  همه

 باشد.  باز و مفتوحي  معجزه  نسلها تا روز قیامت

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
آيد،  نمي رحمان   از سوي»  شده  فرود آورده اجدید  که « اي ذكر تازه  هيچ  و برآنان»

را   قرآن دارد که  مي  بیان  سبحان  خدای «تافتند بر مي  روي  از آن  همواره  كه جز اين

  دیگری  از زمان  پس  و زماني  بعد از حالي  درحالي  اندك  و اندك اتدریج  آنان  برای

و   بینش  نتیجه، از روی یاد آورند و در  را به  و حقایق  پند گرفته  آورد تا از آن فرود مي

  بودن  بر مخلوق  آیه  نای با  آورند. معتزله  ایمان  آن  اجبار و فشار، به  از روی  نه  تعقل

و   است: )ذکر محدث  فرموده آیه  در این  متعال  اند: خدای و گفته  کرده  استدالل  قرآن
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  قرآن  آید که بر مي  معني  این  باشد لذا ازآن مي  قرآن  ( و مراد از ذکر هم جدید است

  با وحي  دهش  الفاظ تالوت  به  متعلق  که: حدوث  است  این  . جواب است  مخلوق

 .  است  قدیم است، أخدا  نفسي  کالم  که  قرآن  باشد اما اصل مي

 

 ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ             چ  ڇ  ڇ  
اکتفا   قرآن از  شدن  رویگردان  یعني: آنها فقط به «پرداختند  تكذيب  به  در حقيقت  آنان»

  سقوط کردند و آن شدیدتر است،  آناز   دیگر که  فرودی  نیز به  آن  و از تكذیب  نكرده

  به  پس»کند:  مي  داللت  بر آن  متعال  تعبیر خدای  این  که باشد چنان تمسخر و استهزا مي

 «خواهد رسيد  كردند، بديشان مي ريشخند  بدان  كه  آنچه»یعني: اخبار  «انباء  زودي

  استهزا و ریشخندشان  جزای  نعنوا  به  که  یا آجلي  عاجل  اخبار مجازات  زودی  یعني: به

 . است  بوده  پنهان  از آنان  تا کنون  که  اخباری خواهد رسید،  آنان  هستند، به  سزاوار آن

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ    ژ    
 ارزشمندي  جفت  از هر گونه  بسيار در آن  چه  اند كه ننگريسته  مگر در زمين»

گیرند و  مي  از آنها بهره  انسانها و حیوانات  که  سودمندی  یعني: از اجناس « ايم رويانده 

 ؟. آنها توانا نیست  رویاندن بر  جز پروردگار عالمیان  کسي

 

 ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ      گ  گ  گ  
زمین،  در ها رستني  گونه گونه  یاندنیعني: قطعا در رو « است  اي در اين، نشانه اقطع»

  ولي»  وی  بدیع  و صنعت  سبحان  خدای  قدرت  بر کمال  است  آشكاری  تدالل

  پیشي  چنین  آنان  درباره  تعالي  حق  ازلي  یعني: علم «نيستند  آورنده  ايمان  بيشترشان

 آورند. نمي  ها، ایمان نشانه  این  با وجود دیدن  که  است  گرفته
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 ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
  کافران بر  و قاهر است  یعني: غالب « است  عزيز رحيم  همان  ردگارتپرو  گمان و بي»

  آنان  به  روی  این از  است، هم  بسیار مهربان  که  حالي  از آنان، در عین  گرفتن  با انتقام

 کند. نمي  شتاب  مجازاتشان  به  طور عاجل  دهد و به مي  مهلت

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  
  موسي  به  پروردگارت  كه  گاه آن»  قومت  برای صمحمد   ای  یا بخوان « كن و ياد»

کفر   میان  برو که  کساني  سوی  یعني: به «برو  پيشه ستم  قوم  سوي  به  ندا در داد كه

  و ذبح  اسرائیل بني  ساختن  برده  ـ چون  و با کفر و تجاوز بر دیگران  کرده  جمع  وگناه

 اند. کرده  ـ بر خود ستم  نپسرانشا  کردن

از   ندایي شنید،  پروردگارش  از سوی ÷ موسي  آنچه»گوید:  مي : ابومنصور ماتریدی

 ».بود  و اصوات  حروف  جنس

یونس، هود،  قرآن: )بقره، اعراف،  سوره  در یازده ÷ موسي  داستان  که  ذکر است  شایان

  دیگری  و داستانهای  است  ذکر شده(  و نازعات  طه، شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده

  آن  درپي  سوره  نیز در این ‡ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط و شعیب  مانند داستان

شود  مي  مطرح  ای گونه  به  مختلف با روشهای  سوره  در چندین  داستان  آید. تكرار یک مي

 .1را ایفا کند  سوره  تار آنخود در ساخ  ویژه  و نقش  بوده  ها هماهنگ سوره  با سیاق  که

 

 ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  
  خدای  عذاب یعني: آیا از «دارند؟ آيا پروا نمي»بودند «  فرعون  قوم»  ستمگر، همان  قوم

 ترسند؟ نمي  سبحان

و   تقوی  روح  پیامبر، پروراندن  یک  مأموریت  اولین  که کند بر این مي  داللت  آیه  این

 . است  دممر  در دلهای  خداترسي

 
                                                 

 . ایم کرده  را بیان  فواید تكرار در قرآن، مطالبي  به  راجع  تفسیر شریف  قبال در این 1
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 ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  
 . من در رسالت  «كنند  مرا تكذيب  كه  ترسم مي  من پروردگارا!» ÷ موسي « گفت»

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  
بر «  نيست  گشاده  و زبانم»؛  آنان  تكذیب  و اندوه  از غم «گردد مي  تنگ  ام  و سينه»

یعني:  « بفرست  هارون  سوي  به  پس»بود   لكنتي ÷ موسي  . زیرا در زبان رسالت  ادای

یاور و   که  گردان  پیامبری  و او را نیز با من  او بفرست  سوی به  را با وحي ÷ جبرئیل

 در مصر بود. ÷ هارون  هنگام  باشد. در این  من  پشتیبان

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
  این «مرا بكشند  كه  ترسم لذا مي  است  اهيگن  من  بر ذمه  آنان  براي»  از طرفي «و»

در   ترسید که مي  از آن ÷ موسي  بود پس ÷ موسي  از سوی  قبطي  فردی  گناه، کشتن

 بر  ـ بجز فضال و علما ـ گاهي  ترس  که  رسانند. باید دانست  قتلش  به  برابر وی

 ÷ رتیب، موسيت  این  . به طبعي  است  ترسي  دهد و این مي  نیز دست ‡انبیا
 شود، نزد  با آنها مواجه  رفت انتظار مي  را که  مهمي  های دشوار و چالش  احتماالت تمام

 باید  که أخدا  راه  دعوتگران  برای  است  درسي  این  کرد. البته  مطرح  پروردگارش

 کنند.  ارزیابي  طور دقیق ها را به موقعیت

 

 ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  
  شخص  به  و هشدار دادن  ردع  برای  است  ای کلمه  کال: در اصل « است  چنان  نهفرمود: »

در اینجا » کال»  . ولي نیست  درست  امر مربوطه  در آن  تصور وی  که  است  و مفید آن

تو   که  باش  نترس، مطمئن و از آنان   کن  توکل  بر من ! موسي  . یعني: ای است  وعده  برای

  این  در ضمن  که  کنیم مي  مالحظه «ما برويد  شما با آيات  دوي هر  پس»د کشن را نمي

  نیز، نهفته  در امر رسالت  با وی  برادرش  ساختن  در همراه ÷ موسي  جواب، پاسخ

  معجزاتم  همراه  ای، به کرده را  وی  رسالت  درخواست  که  کسي  . یعني: تو و آن است
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  از این  متعال  مراد خدای « ايم شنونده ما با شما  گمان بي» ها نترسید بروید و از قبطي

  و یاری  و حراست  داری دار نگه خود عهده دو بود. یعني: ما  آن  دلهای  سخن، تقویت

 . شما هستیم  دادن

 

 ەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
  کلمه « تيمهس  پروردگار عالميان  برويد و بگوييد: ما رسول  فرعون  سوي  به  پس»

است،   رسول  هم  تن یک  شود پس مي  ـ اطالق  ـ هر سه  و جمع  بر مفرد و تثنیه  رسول

شود،  مي نیز ÷ هارون  شامل  نیز بنابراین، خطاب  تن  و سه  است  رسول  هم  دو تن

  واحد قرار داده  رسول  یک  دو را چون  شریعت، آن  آنها بر یک  اتحاد و اتفاق  گویي

 . هستیم  العالمین رب  از ما رسول  است: بگویید؛ هر یک  این  آن  معنای  قولي  . به است

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  
 ! فرعون  یعني: ای « را با ما بفرست  اسرائيل بني  كه»  است « اين»ما   رسالت  و مضمون

 .روند  تا با ما از مصر بیرون  رها کن  و بندگي  بردگي  را از یوغ  آنان

 

 ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   
 یعني: بعد از «؟ نداديم  خود پرورش  در ميان  آيا تو را در كودكي»  فرعون « گفت»

  فرعون کردند،  ابالغ  وی  را به  شده یاد  و پیام  آمده  نزد فرعون إ و هارن  موسي  که آن

  دادیم  پرورش خود  در خانه  کودکيتو را در   که  ما نبودیم  گفت: آیا این ÷ موسي  به

و »؟  نرساندیم  قتل و به  کشتیم، تو را استثنا کرده  اسرائیل از بني  که  اطفالي  و در میان

  تو چه  مورد ادعای  نبوت  این  یعني: پس «؟ ما نماندي  را در ميان  سالها از عمرت

  فرعون  در خانه  سال  سي ÷ قولي: موسي  ؟ به را از کجا آوردی  داد و آن  روی  وقت

  کرد و به مي  استفاده  وی  سواری  های پوشید، از مرکب مي  فرعون  سر برد، از لباسهای به

  گاه ماند آن  در مدین  سال  از مصر ده  بعد از گریختن  شد سپس مي  نامیده  فرزند وی  نام

 أهللا  سوی  را به  ر آناندیگ  سال سي  مدت  و به  بازگشت  فرعونیان  میان  مجددا به
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  دیگر زندگي  سال  نیز پنجاه  و قومش  فرعون  شدن  بعد از غرق  کرد سپس مي  دعوت

 کرد.

 

 حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
 این  به « كردي  كه  كاري  و از تو سر زد آن»گفت:  ÷ موسي  به  در ادامه  فرعون

  را به÷ موسي  گناه  برشمرد، سپس ÷ خود را بر موسي  های ترتیب، او در آغاز نعمت 

از  و تو»بود  ÷ موسي  از سوی  قبطي  شخص  آن  کشتن  مرادش  آورد که  یاد وی

 . کردی  نعمت  کفران  از یارانم  یكي  با کشتن  که ! موسي  ای « ناسپاساني

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
یعني:  « بودم  سرگشتگاناز   كه  شدم  مرتكب  كار را هنگامي  آن» ÷ موسي « گفت»

  برسد پس  ای دانایي و  علم  من  به  پروردگار متعال  از بارگاه  که  کشتم  از آن  را قبل  قبطي

 . بودم  از نادانان  حال  در آن

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
در   داستان  تفصیل  که ـ چنان  مدین  سوی به « از شما ترسيدم، از شما گريختم  و چون»

نبوت،   من  یعني: به «بخشيد  حكم  من  به  پروردگارم  گاه آن»  است  آمده»  قصص»  سوره

را از   و ناداني  است، بخشید و جهل  در آن أخداوند  حكم  را که  توراتي  و فهم  یا علم

  که این  د؛ بهکر  و اکرام  داشت  مرا گرامي یعني: «گردانيد  و مرا از پيامبران»دور کرد   من

 گردانید.  خویش  مرسل  از انبیای  مرا یكي

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 «؟ اي كشانده  بردگي  را به  اسرائيل بني  كه  نهي مي  منت  بر من  كه  است  نعمتي  و اين»

ای،  هداد  پرورش کودکي مرا در  که  نهي مي  منت  بر من  که  است  نعمتي  هم  یعني: آیا این
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؟ اگر تو  را کشتي  وآنان  ساخته  را برده  اسرائیل بني  من  و قبیله  قوم  که  حالي  در همان

  مرا در رودخانه  بود که  نیاز از آن بي  مادرم اکشتي، قطع را نمي  اسرائیل نوزاد بني  پسران

  من  رخ  به  حسانو ا  منت  عنوان بود، به  و عذابت  شكنجه  سببش  را که  آنچه  بیندازد پس

 . نكش

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  
 که  است  کسي  یعني: او دیگر چه «؟ چيست  گفت: و پروردگار عالميان  فرعون»

 را  جز خود، دیگر پروردگاری  ؟ زیرا من است  پروردگار جهانیان  پندارد بجز من مي 

  ادعایي  پروردگار عالمیان  : ایناست  این  دیگر معني  قولي  ؟ به شناسم نمي  جهانیان  برای

 ؟ چیست  آن  و حقیقت  است  چیزی  تو، چه

  عزوجل  خدای  وجود و وحدانیت  پیرامون  و فرعون ÷ موسي  میان  آغاز مناظره  و این

 بود.

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  
 آنهاست، اگر  در ميان  هو آنچ  است  پروردگار آسمانها و زمين» ÷ موسي « گفت»

  داشته  یقین  آن  دلیل  بعد از شناخت  از حقایق  حقیقتي  یعني: اگر به «باشيد  يقين  اهل

مراد  ÷ موسي بود که  گونه . بدین است  اولي  حقیقت  این  به  یقینتان  باشید، بدانید که

  به  مستقیم  پاسخ  ادنو د  ساخت  روشن  توضیح  ( را با این )عالمیان  از معنای  خویش

  و حقیقت  عالمیان پروردگار  او از جنس  که  فروگذاشت  روی  را از آن  فرعون  سؤال

  وجود حق  و کنه  حقیقت  شناخت  را به  خلق  بود و از آنجا که  کرده  سؤال  وی  وجودی

  وی  در پاسخ ÷ موسي  پس شناسند مي  اوصافش  او را به  آنان  بلكه  نیست  راهي  تعالي

  و زمین  آسمان  خلقت  و به  پرداخت أهللا عظیم  قدرت  از حقیقت  ای جلوه  بیان  به

 کرد.  اشاره
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 ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
  سخن «شنويد آيا نمي»  قوم  و سران  از اشراف « اطرافيانش  به»  فرعون « گفت»

  این  برانگیزاند. که  تعجب  به  وی  را از سخن  تا آنان  خواست  گونه را؟ بدین ÷ موسي

 بود.  ملعون  آن  از سوی  ای مغالطه

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 پس « است  پيشينتان  گفت: پروردگار شما و پروردگار نياكان»  دوباره  موسي

 کند ـ پروردگار نیست ادعا مي  که ـ چنان  فرعون  کرد که  روشن  برایشان ÷ موسي 

 از خود  او یكي  کنید که مي  را پرستش  کسي  . یعني: چگونه است  تهیاف  پرورش  بلكه 

  بوده  آبا و اجدادی  و برایش  شده  اید، آفریده شده  شما آفریده  که شماست، او نیز چنان

 اند. آبا و اجداد شما فنا شده  چون  که  است

 

 ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   
  این او با « است  شده، ديوانه  شما فرستاده  سوي به  هك  رسولي  گمان گفت: بي  فرعون»

  نشان بیفگند، با  و سردرگمي  و حیرت  را در مغالطه  تا اطرافیانش  خواست سخن، مي

سزاوار   موسي و  نیست  قایل  اهمیتي  گوید هیچ مي  موسي  آنچه  او به  که  موقف  این  دادن

و   پرسم را مي  چیزی  از موسي  گوید: من مي  یانشاطراف  به  فرعون  . گویي ریشخند است

 . است  او دیوانه  دهد پس دیگر مي  پاسخي  من  او به

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  
 خود ÷ موسي « آنهاست  در ميان  و آنچه  و مغرب  گفت: پروردگار مشرق  موسي»

را   حجت  نكرد بلكه  داد، مشغول  نسبت  وانگياز دی  وی  به  فرعون  که  آنچه  دفع  را به

  احوال  که  است  و مغرب  پروردگار مشرق  همان  و گفت: پروردگار جهانیان  گرفت  پي

  ایجادگر همه او  کند پس مي  ـ دگرگون  با ظلمت  با نور و گاهي  را ـ گاهي  آن  و اوضاع
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خرد و   از اهل اگر تو و همراهانت  ! فرعون  یعني: ای «كنيد  اگر تعقل»  هاست پدیده

 . گفتم  که  است  همین  هستید، حقیقت  تعقل

 

 ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
خواهم   زندانيان  تو را از جمله ااختيار كني، قطع  جز من  گفت: اگر خدايي  فرعون»

  کردن مجبور  شد، برای  مغلوب  یلدل  در آوردن  ملعون  آن  چون  بود که  گونه بدین «كرد 

زنجیر را  زور و  تهدید و اعمال  خود، شیوه  قوم  و فریب  رسالتش  ترك  به ÷ موسي

 . گرفت  در پیش

 

 ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  
 تو  برای  یعني: اگر هم «؟ بياورم  آشكار هم  تو چيزي  گفت: هرچند براي  موسي»

  من  ادعای  صحت  آن  و با مشاهده آشكار شود  با آن  من  راستگویي  که  بیاورم  چیزی

  زنداني مرا  ـ آیا باز هم  است  من  کوبنده  در هم  از معجزه  عبارت  رسد ـ که  اثبات به

 کرد؟.  خواهي

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  
 «.را بياور»چیز آشكار  « آن»  در ادعایت « گوياني گفت: اگر از راست  فرعون»

 

  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
 عصا  یعني: آن« شد  نمايان  اژدهايي  آن  را افگند و بناگاه  عصايش  موسي  پس»

 باشد.  میان در  خیالي  ای پدیده  که آن  شد، بي  واقعي  اژدهایي

  یک  اندازه شد، به  اژدها تبدیل  عصا به  چون»گوید:  تفسیر کبیر مي  صاحب  رازی  امام

 ÷ موسي  به  که فرود آمد در حالي  فرعون  سوی بهرو   جهید، سپس  آسمان  به  مایل
  کنان  التماس ! و فرعون  بده  فرمان  من  به  خواهي مي  هر چه ! موسي  گفت: ای مي

او   که  خواهم تو مي از  است  فرستاده  رسالت  تو را به  که  کسي  نام ! به موسي  گفت: ای مي
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و مجددا   را گرفت  آن ÷ موسي  کند. سپس  حمله  من  به  که  ندهي  و اجازه  را بازداری

 ».شد  عصا تبدیل  به

 

 ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
سپيد و   تماشاگران  براي  آن  ناگاه  آورد و به  بيرون  را از گريبانش  و دستش»

و   پوست  ظاهری  هیأت  برخالف ÷ موسي  یعني: دست «پديدار شد  درخشان

را   دیدگان  که  برخوردار گشت  و پرتو درخشاني  شعاع  واستخوان، از چنان  گوشت

 گردانید.  را نوراني  افق و  خیره

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  
 بسيار  مرد، جادوگري  اين  گمان بودند گفت: بي  پيرامونش  كه  سراني  به  فرعون»

 القا کند که  انشرا در اطرافی  ذهنیت  تا این  خواست  ترتیب، فرعون  این  به « داناست

 . معجزه  از باب  سحر و جادوست، نه  آورده، از باب ÷ موسي  آنچه 

 و گفت:  پرداخت  آنان  تحریک  به  سپس

 

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  
 «دهيد مي  رأي  چه  كند، اكنون  بيرون  خود شمارا از سرزمينتان  خواهد با جادوي مي»

  معجزه  سلطه و  درخشش  بود که  گونه ؟ بدین و چیستا  شما و نظر شما درباره  رأی

را   پروردگاری ادعای  درآورد که  تأثیر خویش  تحت  را چنان  ، فرعون÷ موسي

و   را جلب  آنان دراز کرد تا نظر  خویش  قوم  سوی به  یاری  و دست  نموده  فراموش

، ÷ موسي  معجزه  درخششخود بكشاند زیرا با   سوی را به  آنان  و پشتیباني  دوستي

و   او شأن  و گرنه بود  قرار گرفته  و اضمحالل  زوال  در شرف  وی  ادعایي  ربوبیت

  بود که  بیشتر از آن  وی  بیني دید و کبر و خودبزرگ مي  خود را بسیار فراتر از آن  جایگاه

  تنزل  از خودشان  فردی  او را درجایگاه  گرداند که  مخاطب  ای گونه  را به  قومش  سران
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را   الوهیت  نیز این  بود و آنان  الوهیتشان از این، مدعي  او پیش  که دهد در حالي مي

 بودند.  نهاده  گردن  و بر آن  شناخته  رسمیت  به  برایش

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  
تأخیرانداز و   را به  کارشان یعني: «را باز دار  او و برادرش»  فرعون  قوم  سران «گفتند»

و   مأموران یعني « شهرها بفرست  را به  و گردآورندگان»  نرسان  قتل  به  درنگ را بي  آنان

  قلمرو حاکمیتت  و اکناف  اطراف  آورند، به را گرد مي  مردم  که  ای انتظامي  نیروهای

در   که  است  کسيسحار:  «بياورند  حضورت  را به  تا هر جادوگر ماهري»  بفرست

 . است  سحر و جادو بسیار ماهر و برازنده  فن  شناخت

 

 حئ  مئ       ىئ  يئ   جب  حب  
، » زینت» روز، روز  آن «شدند  گردآوري  معين  روزي  ميقات  براي  جادوگران  پس»

 شود. مي  اطالق دو هر  و موعد مكاني  بود. میقات: بر میعاد زماني  روز عیدشان  یعني

 

 ىب  يب  جت  حت     خب  مب
 تشویق  تعبیر گویای  این «خواهيد شد؟  جمع  شد: آيا شما هم  گفته  مردم  توده  و به»

  وجادوگران ÷ موسي  میان  را که  میعاد بود تا آنچه  در آن  بر اجتماع  مردم  و برانگیختن 

  . فراخوانيکنند  خواهدبود، مشاهده  کسي با چه  غلبه  سرانجام  که دهد و این مي  روی

  خواست زیرا اومي  داشت ÷ موسي  علیه  بر غلبه  فرعون  از اطمینان  مردم، نشان

  او ایمان  درخفا به  از آنان  گردد تا احدی  مغلوب  مردم  در محضر اجتماع ÷ موسي

  دانست زیرا او مي نیز بود ÷ موسي  مورد عالقه  رویداد، سخت  این  نیاورد. از سویي

  این  . پس است  و مغلوب  محكوم  کافران  و حجت  غالب اقطع أخداوند  حجت  که

 ÷ موسي  دشمن، دعوت خود  دست تا به  خواست  بود که أخداوند  خود از عنایات
و   و مسلط گردانیده  غالب  همگان را در انظار  و آن  نمایان  مردم  های توده  را در میان
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  به  برهان  را در میدان  آن  سازد و حقانیت آشنا  آن  به  را همگي  اسرائیل مصر و بني  مردم

 هویدا گرداند.  برآنان  العین رأی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  
  ترتیب این  . به در دینشان « كنيم  پيروي  پيروز شدند، از آنان  اگر جادوگران  باشد كه»

  طرفند، با این بي  آنان  گویي  ند کهوانمود کرد  چنین  مردم  در میان  فرعون  کسان  بود که

  پیروی  منظورشان  که بگیرند درحالي  بازی و به  کرده  را سبک  خویش  خرد قوم  که  هدف

 بود.  و مسند پیامبری  رهبری  از مقام ÷ موسي  کردن  بیرون  بلكه  نه  از جادوگران

 

ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ڤ  
خواهد   گفتند: آيا ما را پاداشي  فرعون  به»  فرعون  پیش «آمدند  جادوگران  چون  پس»

 ؟÷ بر موسي«  اگر پيروز شويم»  و مقام  یا جاه  از مال «بود

 شما در آن  گمان و بي  گفت: آري»کرد و   موافقت  آنان  خواسته  با این  فرعون  که

  دارید بلكه  پاداش  صورت  تنها در آن  یعني: شما نه «د بودخواهي  از مقربان  صورت 

  از مقربان  که طوری  به  نیز قرار خواهید گرفت  من  مورد عنایت  بر آن  افزون

 . فریفت  و مقام  منصب  وعده  را به  آنان  فرعون  بود که  گونه  خواهید شد. بدین بارگاهم

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
از  «بيفگنيد هستيد،  افگننده  را كه  گفت: آنچه»  جادوگران  یعني: به « آنان  به  موسي»

و   قدرت، با حجت  تا از موضع  خواست ÷ موسي  بود که  سان سحر و جادو. بدین

او   که  ای معجزه  سازد که  نمایان  گرداند و برآنان  و مقهورشان  سرکوب  خویش  معجزه

  این کنند، از  معارضه  با آن بتوانند  آنان  که  نیست  چیزهایي  سآورده، از جن  همراه به

 او باشند.  میدان  آماده  بكنند سپس دارند  در توان  هر چه  که  با آنهاست  تقدم  نوبت  روی
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 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
  گفتند: به» اآنه  انداختن  در هنگام «را انداختند و  هايشان ريسمانها و چوبدستي  پس»

. یا  شویم پیروز مي  فرعون  عزت  سبب ما به  یعني « پيروزيم اما حتم  كه  فرعون  عزت

  و عظمت  وجالل  . مراد از عزت: جاه شویم ما پیروز مي  که  فرعون  عزت  سوگند به

 . است

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  
  عصای یعني: «را فروبلعيد  هايشان تهساخ بر  ناگاه  را افگند و به  عصايش  موسي  پس»

چیز از   یک  آوردن  ـ با بیرون  افگني و خیال  از فریب  را که  جادویي  اژدها پیكر وی

 فروبلعید. بودند،  ـ ساخته  حال  در حقیقت  در ظاهر امر نه  آن  حقیقي  صورت

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  
  مشاهده را  حقیقت  جادوگران  ونیعني: چ« شدند  در افگنده  سجده  به  جادوگران  پس»

بشر و از   از صنع  است، نه  حكیم  صانعي  از آفرینش  معجزه  آن  کردند، دانستند که

درافتادند   سجده به  و برایش  آورده  ایمان  عزوجل  خدای  به  پس  جادوگران  های تردستي

  چنان  آنان  سجده  تاو را پذیرفتند. وسرع  و نبوت  گفته  را اجابت ÷ موسي  و دعوت

 شدند.  فروافگنده  بناگاه  گویي  بود که

 

 ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  گ  
 این  نیز مدعي  فرعون  و از آنجا که « آورديم  ايمان  پروردگار عالميان  گفتند: به»

 « هارون و  پروردگار موسي»افزودند:   ای شبهه  هرگونه  دفع  بود، برای  پروردگاری 

  پروردگار موسي همانا  پروردگار حقیقي  بلكه  پروردگار نیست  فرعون  امر که  این  الماع

نیز   پروردگارخود فرعون  و از جمله  عالمیان  پروردگار همه  که  است إ و هارون

 بود.  فرعون  به  جادوگران  از سوی  محكمي  و سرکوفت  هست، سرزنش
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں  ں 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
  ايمان او  به»  من  اجازه یعني: آیا بي « دهم  شما اجازه  به  كه از آن  پيش»  فرعون « گفت»

 «.آورديد؟

  که این  اندازد و برای  مغالطه  بودند به  آورده  ایمان  را که  جادوگراني  که این  برای  سپس

  سحر شماست  از جنس  نیز سحری  درافگند، گفت: کار موسي  و گمان  شک  را به  مردم

  به  فرعون  اعتراف « است  شما جادو آموخته  به  كه  شماست  بزرگ  او همان  گمان بي»

  کند که  اعتراف  چیزی  به  نداشت  او دوست  که است، با آن  آنان  بزرگ ÷ موسي  که این

  رویارویي  در صحنه  که  کساني  همه بود که  این  یباال ببرد، برا  را با آن ÷ موسي  شأن

  موسي  آنچه  بودند که  برده  پي  حقیقت این  حاضر بودند، به  با جادوگران ÷ موسي

  میان  به  جادوگران  که  است  چیزی  تر ازآن تر و قوی است، درخشان  آورده ÷

را درافگند که:   و شبهه  شک  این  مردم  اذهان تا در  خواست  سخن  با این  اند پس افگنده

  بر جادوگران  موسي  و غلبه  کردید، هرچند با برتری شما مشاهده  را که  ای صحنه  این

  آموخته  وی را از خود  فن  این  بود و آنان  استاد خودشان خود؛ کار  آمد اما این  پایان به

  قادر نیست، یا این  شر بر آنب  که  است  کاری ÷ کار موسي نبرید که  گمان  بودند پس

خواهيد   زودي  به»خواند  فرامي  سویش او به  که  است  پروردگاری  از فعل  کار وی

  یعني «بريد  همديگر خواهم  جهت  را در خالف  دستها و پاهايتان ا. حتم دانست

 « ختآوي  دار خواهم  را به  تان همگي  سپس»  آن  چپ، یا عكس  را با پای  راست  دست

  خواست  . فرعون است  تا مرگ  آویزکردن  حلق  دارآویختن، همان  به یا  کشیدن لیبص  به

  شدیدتری  عمل، شكنجه  دار کشد تا این  خرما به  درختان  های بر شاخه را  تا ساحران

 گرداند.  بیشتر خوارشان  و در انظار مردم باشد  برایشان

 

 ھ  ے  ےۓ  ۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
یعني:  « گرديم پروردگار خود باز مي  سوي نيست، ما به  گفتند: باكي  ادوگرانج»

 عذاب  زیرا این  نیست  و زیاني  باك  رسد، بر ما هیچ ما مي  دنیا به  از عذاب  که  درآنچه
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واو   گردیم بازمي  پروردگارمان  سوی به  شود و ما بعد از آن مي  و برطرف  درگذر است 

از کفر   بر توحید و بیزاری  ات، ثباتمان بر شكنجه  حق، پایداریمان  به  ایمانما ـ با   برای

 . نیست  را حد و وصفي  آن  بخشد که مي  چنان  خویش  همیشگي  ـ از نعمتهای

 

 ۅ  ۅ  ۉ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 آورندگان ايمان  نخستين  كه  روي  را از آن  گناهانمان  پروردگارمان  كه  ما اميدواريم»

 «.ايم، بيامرزد بوده 

 . گذشت » اعراف»  در سوره  داستان  تفصیل  . که را کشت  آنان  همگي  فرعون  سرانجام

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ        ائ  ەئ  
در  سالها ÷ موسي  که بعد از آن «ببر  مرا شبانه  بندگان  كه  كرديم  وحي  موسي  و به»

  به  متعال نیفزود، خداوند  جز بر عناد و استكبار فرعونیان  وی  و دعوتماند   مصر باقي

  تعقيب زيرا شما مورد»دهد   از مصر حرکت  را شبانه  اسرائیل بني  داد که  فرمان  وی

  از راه کنند تا شما را مي  شما را تعقیب  و قومش  یعني: فرعون « قرار خواهيد گرفت

  و رسالت ÷ موسي به  خود نامید زیرا آنان  را بندگان  اسرائیل بني  تعالي  بازگردانند. حق

  در هنگام  شبانگاه ÷ موسي از مفسران،  جمعي  قول  بودند. براساس  آورده  ایمان  وی

  را نیز از قبر وی ÷ یوسف  تابوت ÷ موسي  که  است  کرد. نقل  حرکت  ماه  طلوع

  اسرائیل بني  چون  بود که  کرده  د وصیتخو ÷ آورد و با خود برد زیرا یوسف  بیرون

  اقامت  مدت  که  است  ببرند. نقل  فلسطین  او را نیز با خود به  رفتند، نعش از مصر مي

نزد   همیشه  از مصر، برای  شدنشان  بیرون  بود و شب  ( سال112در مصر، )  اسرائیل بني

 نامند. مي»  عیدفصح»را   آن  که  عید است  شب  آنان
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 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
  افتادن  راه خبر به  که  هنگامي  یعني «شهرها فرستاد  را به  گردآورندگان  فرعون  گاه آن»

قولي:   داد. به  عمومي  رسید، او دستور بسیج  فرعون  از مصر به  و خروجشان  اسرائیل بني

 . داشت قرار  فرعون  حاکمیت  تحت  هزار قریه  هزار شهر و دوازده

 

 ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
  سخنش  او با این «اندكند  گروهي»  اسرائیل  بني  یعني « اينان  گمان بي»گفت:   فرعون

  برداشتنشان  و از میان  کاسته  در نزد قومش  اسرائیل بني  و ارزش  تا از شأن  خواست مي

بودند و   ار تنششصدوهفتادهز جمعا  اسرائیل قولي: بني  دهد. به  جلوه  و آسان  را ساده

و   نرسیده  اثبات  عدد به  . اما این تن و پانصد هزار  میلیون  در حدود یک  فرعون  سپاه

 . است  اسرائیل بني  های گویا از مبالغه

 

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
مصر  ما از  اجازه  بي  که «اند آورده  ما را بر سر خشم  آنان  راستي  و به»افزود:   فرعون

 اند. رفته  بیرون

 

 ی  ی  ی   ی  
  را فرمان  خویش  پیروان  او تمام  و بیدار. گویي  حاذر: آماده « حاذر هستيم  و ما انبوهي»

  این  کردن  ناکام  قرار گیرند و برای  باش  آماده  حال  به  اسرائیل بني  داد تا با حرکت

 شوند.  بسیج  حرکت، همه

 

 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    خب           مب   
 ها و جايگاههاي سارها و گنجينه را از باغستانها و چشمه  ما آنان  سرانجام»

پر   مصر که  را از سرزمین  و لشكریانش  یعني: فرعون « كرديم  بيرون  پرنازونعمت 
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 های و خانه  کریم: منازل  . مقام راندیم  ها بود بیرون سارها و گنجینه ازباغستانها، چشمه

 . رؤسا و امراء است  سقولي: مجال نیكو و به 

 

 ىب  يب  جت  حت  خت  
  زمان در « داديم  ميراث  به  اسرائيل بني  و آنها را به»ما   و اراده  خواست «بود  چنين»

  اسرائیل بني  که  است  . یا مراد زیوراتي اسرائیل دیگر بني  از شاهان  و بعضي ÷ سلیمان

ـ   و آن  این  احتمال  کریمه  گرفتند. آیه  یتعار  به  از مصر از قبطیان  آمدن  بیرون  در شب

 هر دو ـ را دارد.

 

 مت  ىت  يت   
  به  که  و فرعونیان  یعني: فرعون «كردند  خورشيد آنها را تعقيب  برآمدن  هنگام  پس»

  قولي رسیدند. به  آنان  خورشید به  برآمدن  هنگام بودند، به  رفته  بیرون  اسرائیل  بني  تعقیب

  آنها به  حرکت  که شتافتند  اسرائیل بني  تعقیب  به  درحالي  است: فرعونیان  ینا  معني

 بود.  مشرق  سمت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
دید همدیگر قرار گرفتند،   در معرض  یعني «همديگر را ديدند  دو گروه  و چون»

 ما گير  گمان گفتند، بي موسي  ياران»دید  دیگر را مي  گروه، گروه  این  که  ای گونه به

آنها را  با  رویارویي  وتوان رسند و ما تاب ما مي  به  فرعون  سپاه  زودی یعني: به « افتاديم

 ما.  روی  پیش  سر ما هستند و دریا هم  نداریم، آنها پشت

 

 

 

 

 



9797 

 ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
  دست أخداوند  به  نسبت  از سوءظن ! من  قوم  ای « نيست  چنين» ÷ موسي « گفت»

  ورهنموني  با یاری « است  با من  زيرا پروردگارم»رسند  شما نمي  هب ابر دارید، آنها قطع

 . نجات  راه  به «كرد خواهد  مرا راهنمايي  زودي و به»  خویش

 

 ڦ      ڦ    ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ
 راجح،  دریا بنابر قول  آن « بر دريا بزن  با عصايت  كه  كرديم  وحي  موسي  به  پس»

بر  را  عصایش  یعني: موسي « شكافت  دريا از هم  گاه آن»)بحراحمر( بود   سرخ  دریای

  که چنان  گشت  و نمایان  خشک  بستر آن  که  طوری  شكافت، به  دریا زد و دریا از هم

 ÷ موسي  قوم )اسباط(  داد قبایلتع قولي: دریا ـ به  گذر کرد. به  از آن  بود پیاده  ممكن
  همچون»  ازدریاست  ای و پاره  فرق: قطعه « از آن  اي هر پاره  پس»شد   پاره  ـ دوازده

 بود.  قرارگرفته باال  سوی  ها، به راه  و چپ  راست  از جانب  که «بود  بزرگ  كوهي

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 دریا  سوی را به  و فرعونیان  رعونیعني: ف « گردانيديم  را بدانجا نزديك  و ديگران»

 . کردیم  نزدیک

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
از   عبورشان  برای  راههایي  با گشودن«  داديم  نجات  را همگي  و همراهانش  و موسي»

 . ایشان  دریا به  گذر از پهنای  امكان  دریا و دادن  کف

 

 چ  چ  چ  ڇ  
برآنان،  دریا  آوردن هم را با به  و قومش  ي: فرعونیعن « كرديم  را غرق  ديگران  گاه آن»

 درآمدند. دریا  به  و قومش ÷ موسي  کردن دنبال  زیرا آنها برای  کردیم  غرق
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 ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  
  یافتن تا پایان  و فرعون  موسي  ذکر شد از آغاز داستان  که  رویدادی « در اين  گمان بي»

  حق  کننده وخیره  عظیم  بر قدرت  بزرگ « است  اي نشانه»انگیز  عبرت  پایاني  چنین  به  آن

  بودند، مؤمن  فرعون با  که  گروهي  یعني: بیشتر این «نبودند  مؤمن  و بيشترشان»  تعالي

 بودند.  نیاورده  ایمان ـ  فرعون  زن  ـ مانند آسیه  از آنان  نبودند زیرا جز اندکي

 

 ڑ   ک    ڈ  ژ  ژ   ڑ    
  وبه  گیرنده انتقام  خویش  یعني: از دشمنان « است  عزيز رحيم  پروردگارت او قطع»

 . تاس  مهربان  خویش  دوستان

 

 ک  ک   ک  گ      گ  
زیرا او  !صمحمد   ای « بخوان»  خویش  بر امت  یعني « را برايشان  و خبر ابراهيم»

  امت  این  برای  وی  داستان  که  است  هشایست  پس  حنفاء است  و امام أخدا  خلیل

 اقتدا کنند.  وی  از شرك، به  و بیزاری  و عبادت  و توکل  شود تا در اخالص  خوانده

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 ÷ ابراهیم «پرستيد؟ مي گفت، شما چه  و قومش  پدرش  به» ÷ ابراهیم « كه  گاه آن»

 گرداند.  ملزم  را با حجت  تا آنان  خواست  د وليپرستن را مي  آنها بتان  که  دانست مي

 

 ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
استمرار ـ   و به  یعني: پیوسته « آنها معتكفيم  براي  و پيوسته  پرستيم را مي  گفتند: بتاني»

بتان:   برای  اعتكاف . آنها پایدار و مالزمیم  ـ بر عبادت  معین  و میعادی  فقط در وقت  نه

 . آنهاست  بر عبادت  ورزیدن  اقامت
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 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  
 شما را  خوانيد، نداي مي  پرستش  را به آنها  آيا وقتي»  قومش  به ÷ ابراهیم « گفت»

 «.شنوند؟ مي

 

 ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  
 «رسانند؟ مي  يا زياني»  سودرساني  از وجوه  وجهي  به «بخشند مي  شما سودي  يا به»

سود   شنوند و نه مي  و آنها نه  نیست  اگر چنین  پس کنید؟!  آنها را ترك  پرستش  چنانچه

 وجود دارد.  و توجیهي  دلیل  آنها چه  عبادت  دیگر برایرسانند،  مي  و زیاني

 

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  
 ودیس ما  به  شنوند، نه ما را مي  ندای  بتان  ؛ نه از اینها نیست  یک  هیچ « گفتند: نه»

و ما  «كردند مي  چنين  كه  را يافتيم  نياكانمان  بلكه»رسانند  مي  زیاني  بخشند و نه مي 

  توجیه  برای  دیگری  پاسخ  هیچ  قومش  بود که  گونه . بدین ایم از آنها تقلید کرده  هم

ار و اقر  کرده  معرفي کار خود  را انگیزه  تقلید محض  که آنها نیافتند، جز این  پرستش

  برسانند، نه  زیاني توانند سود و مي  نه  عاجز و ناتوانند که  چنان  بتان  که این  کنند به

 بینند. مي  شنوند و نه مي

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
 شما و نياكان  آيا در آنچه»  آنان  تقلید کورکورانه  ، در رد این÷ ابراهیم « گفت»

 «.ايد؟ كرده  ايد، تأمل دهپرستي مي  پيشينتان 

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  
  دشمني خود  در زندگي  اند و من من  دشمنان  یعني: بتان «اند من  آنها دشمن  بدانيد كه»

آنها را از   پرستش تا  ورزم مي  ام، با آنها دشمني قرار داده  خویش  و روش  با آنها را راه
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یعني:  « پروردگار عالميان جز»  از آنها ندارم  هم  باکي  و هیچ  کنم  کن ریشه  زمین  روی

  و سرور من  دوست  او در دنیا وآخرت  بلكه  نیست  من  دشمن  پروردگار عالمیان  لیكن

  پاسخ  که بود در حالي  عقلي  و هم  عاطفي  هم ÷ ابراهیم  سان، پاسخ . بدین است

  این  اعالن  حاوی ÷ ابراهیم پاسخ   آنجا کهبود. و از   عاطفي  پاسخي اصرف  مشرکان

او آغاز کرد   شناساندن  باشد بنابراین، به مي  پروردگارش  عزوجل  خدای  بود که  حقیقت

 و گفت:

 

 ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  
  و منافع  مصالح  سوی به «كند مي  و همو مرا هدايت  است  مرا آفريده  كه  كسي  همان»

کرد   وصف  اوصافي  را به  پروردگارش ÷ خلیل  ترتیب، ابراهیم  این  . به دنیایمو   دین

  دادن، دفع روزی کردن، زیرا آفرینش، هدایت  است  خاطر آنها سزاوار پرستش او به  که

  بر آنها صراحت  بعدی  آیات  ـ که  و آمرزیدن  کردن  شفا، میراندن، زنده  بیماری، جلب

و   بلندترین  شكر ـ که  انواع  را با تمام  شكر منعم  هستند که  هایي دارند ـ همه، نعمت

  كسي  و همان»فرماید:  مي  چنانچه طلبند، ـ مي  است  و پرستش  نیایش  آن  سزاوارترین

  و زمیني  آسماني  اسباب  کردن  رام با «گرداند مي  دهد و سيرابم مي  خوراك  من  به  كه

 . من  برای

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
و »  قادر نیست  بر شفا دادنم  و جز او کسي «دهد همو مرا شفا مي  بيمار شوم  و چون»

  قادر بر این  و جز او کسي «گرداند مي  ام زنده  ميراند و سپس مرا مي  كه  كس  آن

 را، از  شدهذکر  دیگر افعال  داد نه  خود نسبت  را به  فقط بیماری ÷ . ابراهیم کارنیست

  خدای  از جانب  همه  آن و غیر  و اال بیماری  با پروردگار خویش  ادب  رعایت  روی

 . است  سبحان
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 ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ      مئ  
 و خالصه  حاصل «ببخشايد  را بر من  در روز جزا خطايم  اميدوارم  كه  كس  و آن»

 که: فقط آفریننده،  است  این  وی  روشن  تشیوا و حج  بیان  در این ÷ ابراهیم  پیام 

غیر   باشد، نه مي  پرستش  شایسته  که  هاست ها و نعمت پدیده  این  کننده و اداره  بخشنده

 . وی

 بود:  مورد ذیل  از خطایش، سه ÷ مراد ابراهیم»گوید:  مجاهد مي

  گفته ؟ است  خرد کرده  کسي  را چه  بتان  که  پرستان بت  سؤال  این  او در پاسخ  که این  اول

 که ( در حالي است  بزرگ  کار بت  این  بلكه):    ژچ  چ  ڇ   ڇ  ژبود: 

 خود او بود.  شكن بت 

  دنبال و  عیدشان  مراسم  به  با آنان  رفتن  بیرون  عدم  در توجیه  قومش  او به  که این  دوم

بیمار   که ( درحالي بیمارم  من):  ژگ  گ     ژ بود:   گفته  بتان  شكستن  خود برای  کشیدن

 نبود.

بود:   را داشت، گفته  همسرش  ساره  قصد تجاوز به  ستمگر که  حاکم  او به  که  این  سوم

 (. است  خواهر من  )ساره

  این):  ژ ڄ  ڄژ بود:   گفته  که  ستاره  درباره  وی  سخن  است: و این  افزوده  حسن

 . است  جمله  از آننیز  ( است  پروردگار من

  آنان سر زند، مگر از  گناه  از آنان  که  بشرند و جایز است ‡پیامبران»گوید:  مي  زجاج

  سخنان  که هرچند». اند  معصوم  کبیره  گناه  از ارتكاب  زند زیرا آنان سر نمي  کبیره  گناه

  دروغ  وی  هدف ابود لذ  شده  گفته  محاجه  بود، یا در مقام»  معاریض»از  ÷ ابراهیم

 نبود.  گویي

 

 ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
و   قولي: نبوت . به است  و فهم  مراد از حكم: دانش « ببخش  حكم  من  به پروردگارا!»

  است  معارف از  این و غیر  ، احكامأحدود اهلل   دیگر: شناخت قولي  . به است  رسالت
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  ملحق  بهشت در  از من  قبل  پیامبران  ا بهیعني: مر « فرماي  ملحق  صالحان  و مرا به»

 . گردان

بالصالحین،  لحقناأو  متنا مسلمینأو  حینا مسلمینأ  اللهم»است:   آمده  شریف  در حدیث

  و ما را به  بمیران  بدار و مسلمان  زنده  لمانما را مس مبدلین: بارالها! غیر خزایا وال

خود را   دین  که  یا از کساني  باشي  کرده  مانخوار  که آن گردان، بي  ملحق  شایستگان

 ».اند کرده  دگرگون

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
  که  آیندگاني  در میان  من  یعني: برای «نيكو گذار  آوازه  آيندگان  در ميان  من  و براي»

و   نام  این  سبحان  . خدای نیكو قرار ده  و آوازه  آیند، نام مي  تا روز قیامت  بعد از من

نسلها   همه در  ادیان  اهل  امتها و همه  قرار داد زیرا تمام ÷ ابراهیم  نیكو را برای  آوازه

 دارند. مي  و بزرگ  کنند و او را گرامي او افتخار مي  و عصرها به

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  
وارد   آن  به  نهجاودا  که  یعني: از کساني « گردان  پرنازونعمت  بهشت  و مرا از وارثان»

 شوند. مي

 

 ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     ٿ  
  پدرش  در آغاز امر برای ÷ ابراهیم «بود  بيامرز زيرا او از گمراهان  و بر پدرم»

  بیزاری  است، از وی أخدا  او دشمن  شد که  معلوم  برایش  اما چون  خواست  آمرزش

 . جست

 

 ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  
محضر  یعني: مرا در مال و « شوند، رسوا نكن مي  برانگيخته  مردم  كه  ا در روزيو مر»

  قیامت . یا مرا در روز ـ رسوا نكن  و مجازاتم  در روز محشر ـ با بازخواست  مردم
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  که  است آمده  هریره از ابي  و غیرآن  بخاری  روایت  به  شریف  . در حدیث نكن  عذاب

کند  مي  مالقات  آزر درحالي  با پدرش  در روز قیامت  ابراهیم: »فرمودند صخدا   رسول

  تو نگفته  آیا به گوید:پدر! مي  وی  به  . سپس است  نشسته  آزر گردوغباری  بر چهره  که

در  ! کنم نمي  امروز از تو نافرماني  گوید: اینک مي  ؟ پدرش نكن  نافرماني  از من  که  بودم

در   که  دادی  وعده  من  تو به گوید:پروردگارا! مي [ کنان  مناجات] ÷ ابراهیم  هنگام  این

؟  بیشتر است  پدرم  رسوایي  از این  رسوایي کدام   پس  نسازی  روز رستاخیز رسوایم

  فرماید: ای مي  ام، سپس کرده  حرام  را بر کافران  بهشت  فرماید: همانا من مي أخداوند

نگرد،  مي  خویش  زیر پای  به ÷ ؟ ابراهیم تو چیست  پاهایدر زیر   بنگر که ! ابراهیم

  وپای چهار دست  گاه آن  است  ای و آلوده  کفتار نر گندیده در زیر پایش   بیند که مي  بناگاه

ر را آز  خداوند متعال  گویي». شود مي  افگنده  شود و در آتش مي  کفتار گرفته  آن

 آورد. درمي  کفتاری  صورت به

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   
توانند  نمي  شخص  و فرزندان  مال  یعني «دهد سود نمي  و فرزندي  مال  هيچ  كه  روزي»

 دارند.  نگاه أخداوند  از عذاب  را در روز قیامت  وی

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  
 نزد خدا به»  باطني  امراض  و بقیه  از کفر، نفاق « و پيراسته  پاك  دلي  كه  مگر كسي»

  بلكه رسانند نمي  سودی  انسان  به أنزد خداوند  شخص  و نزدیكان  یعني: مال «بياورد

  صحیح  قلب  سلیم: یعني  . قلب است  وی  قلب  رساند، سالمت سود مي  وی  به  که  آنچه

 . بیمار است  کافر و منافق  زیرا قلب  است  مؤمن  و سالم، همانا قلب

 رسید.  پایان  به ÷ ابراهیم  هایدعا، دعا  با این

 

 ڃ  ڃ     چ     چ  
 وارد شوند.  آن  تا به «شود مي  آورده  نزديك  پرهيزگاران  براي  و بهشت»
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 چ  چ  ڇ     ڇ  
  آشكار و نمایان  یعني: چنان «شود مي  گردانيده  نمايان  گمراهان  براي  و دوزخ»

  است  گونه را فراگیرد. بدین  آنان  ایشه شعله  است  نزدیک  شود که مي  گردانیده

  به  که از آن  گرداند؛ قبل مي  آشكار و نزدیک  مؤمنان  را برای  بهشت أخداوند که

 کفار  و اندوه  درآیند تا غم  آن  به  که از آن  کفار، قبل  را برای  شوند و دوزخ  داخل آن

 گردد.  مضاعف  مؤمنان  و مسرت  و شادی  تر شده سخت

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ         ڑ   ڑ  ک       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
جز   آنچه» و سرکوب:  سرزنش  دوزخ، از باب  اهل  یعني: به «شود مي  گفته  آنان  و به»

 اقطع «بينند؟ مي  كنند، يا خود ياري مي  پرستيديد كجايند؟ آيا شما را ياري خدا مي

 . است  منفي  پاسخ

 

 ک  ک   ک  گ  گ  
  باطل  یعني: معبودان «شوند مي  افگنده  سرنگون  در آن  و گمراهان  آنان  گاه آن»

 شوند. مي  افگنده  دیگر با سر در دوزخ یک  بر روی  پرستشگرشان، همه  وگمراهان

 

 گ  گ        ڳ  ڳ  
  که  وی  و جني  انسي  و پیروان  ابلیس  یعني: شیطانهای « ابليس  سپاهيان  و نيز همه»

قولي: مراد از  به شوند. مي  افگنده  سرنگون  در دوزخ  کردند نیز همگي مي  را گمراه  مردم

  پرستش  سوی به  که  است دیگر: مراد هر کسي  قولي اند. به و تبار وی  ( نسل )جنود ابلیس

 شوند. مي  درافگنده دوزخ   به  آنان  همگي ! کند. آری مي  دعوت  بتان
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 ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 
ما   خدا كه  گويند: سوگند به كنند، مي مي  ديگر ستيزه در آنجا با يك  كه درحالي  آنان»

خود   با معبودان  باطل  پرستشگران  یعني: در روز قیامت « بوديم  آشكاري  درگمراهي

  آنان  در دنیا در محبت  که شورند، بعد از آن برمي  و بر آنان  برخاسته  و ستیزه  دشمني به

  در این  آنان با  که  شناختند و بر هرکسي سر از پا نمي  از آنان  بودند و در پیروی  فنا شده

  که کردند چنان مي  اقدام  مجازاتشان  و به  برخاسته  مبارزه  کرد، به مي  معارضه  باطل  راه

شود و  مي  دگرگون  وضع  تدر قیام  کردند. لیكن  چنین  با وی ÷ ابراهیم  قوم

کنند و  خود تأکید مي  گمراهي و بر  برخاسته  ستیزه  خود به  باطل  با معبودان  پرستشگران

 . ایم بوده  گویند: ما آشكارا در گمراهي مي

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
  باطل  معبودان «شما كه   گاه آن»  بودیم  آشكاری  ما در گمراهي  خدا که  سوگند به ! آری

قرار   و شما را مانند او مورد پرستش « كرديم برابر مي  را با پروردگار عالميان»

 . دادیم مي

 

 ہ  ھ    ھ       ھ  ھ  
یكتا و   با خدای  که  ای و جني  انسي  از شیطانهای « و جز مجرمان»افزایند:   مي  گاه  آن

 «.نكردند  ما را گمراه»را برافراشتند   و دشمني  مبارزه  پرچم  الشریک

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
برهاند   کند و ما را از عذابت  ما شفاعت  برای  که « نداريم  شفيعي  هيچ  اكنون  پس»

 دارند.  هایي و واسطه  شفیعان  پروردگارشان  اذن  به  مؤمنان  که چنان
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 ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   
  کرده  با ما نزدیكي  که  نداریم  هم  ای صمیمي  یعني: دوست « حميمي  دوست  هيچ  و نه»

  است  نزدیكي  پروردگار برهاند. حمیم: دوست  و عذاب  دهد و ما را از خشم  و یاریمان

  به  شریف  باشید. درحدیث  داشته  تمامتر دوست  هر چه  شدت تو او و او تو را به  که

  شخص همانا» فرمودند:  که  است  آمده صخدا   از رسول هللعبدا  جابربن  روایت

  کار کردند؟ سپس چه  در دوزخ  وی  و دوست  کس  پرسد: فالن مي  در بهشت  بهشتي

  خداوند متعال  سرانجام کند تا مي  او شفاعت  برای [گیرد و را مي  قضیه  دنبال]  پیوسته

گویند:  مي  یابد، مشرکان مي  نجات  از دوزخ  چون  پذیرد پس مي  وی  را درباره  شفاعتش

  دوست  هیچ  و نه  داریم  شفیعي  ما هیچ  نه  حمیم: اینک  و ال صدیق  شافعین  منما لنا 

 ». نزدیكي

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
ودر  « شديم مي  تا از مؤمنان»دنیا   سوی  به «بود  بار بازگشتي ما يك  براي  كاش  و اي»

 . آمدیم درمي  قطار آنان

 

 ې    ى  ى      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې
  دشمني ،÷ ابراهیم  ذکر شد از داستان  یعني: در آنچه « است  اي نشانه  در اين  گمان بي»

مؤثر   وپندی  خویش، عبرت  بر گمراهي  خوردنشان دیگر و حسرت با یک  دوزخیان

  داستان صخدا   رسول  که  گروهي  یعني: بیشتر این «نبودند  مؤمن  و بيشترشان»  است

نیستند. یا   آنانند ـ مؤمن  دیني  و همراهان  قریش  خواند ـ که مي  انرا برایش ÷ ابراهیم

 نبودند.  مؤمن  بیشترشان  اند که ÷ ابراهیم  مراد: قوم

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  
و   کرده  را سرکوب  لذا دشمنانش « است  عزيز رحيم  پروردگار تو همان  و در حقيقت»

 ورزد. مي  مهر و محبت  دوستانش  به
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 ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
فقط   آنان  که را(؟ درحالي  چرا فرمود: )پیامبران «كردند  را تكذيب  پيامبران  نوح  قوم»

منكر   آنان  که جهت  را؟ بدان  پیامبران  همه  کردند نه  را تكذیب ÷ نوح  پیامبر خویش

  ایشان  همه  تكذیب  پیامبر در حكم  یک  تكذیب  که بودند. یا این ‡ پیامبران  تمام  بعثت

 . است

 

 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
 بود نه  و نسب  در قبیله  برادرشان  یعني: نوح « گفت  آنان  به  نوح  برادرشان  چون»

  هم با  مخالف  در دو جهت  از نظر دیني ÷ و نوح  زیرا آنان  در دین  برادرشان 

تا   سبحان  از خدای «داريد روا نميآيا پ»گفت:   آنان  به ÷ نوح ! قرارداشتند. آری

  بیکل است   شده  شما فرستاده  سوی به  که  پیامبری  ندای  و به  کرده  را ترك  بتان  پرستش

 بگویید؟

  به  پیامبران  ندای ‡نوح، هود، صالح، لوط و شعیب  در داستانهای  که  کنیم مي  مالحظه

دارید؟(.  پروا نمي کنید و نمي  پیشه  قون: آیا تقویبود: )أال تت  این  همه  و امتهایشان  اقوام

، همانا ‡پیامبران  تمام  دعوت  اساسي  هدف  که  است  بر آن  امر دلیل  این  البته

 . است  تقوا بوده  سر منزل  به  مردم  رسانیدن

 

 ی      ی   ی  جئ   حئ  
  حق  جانب شما از  به  در آنچه  که أخداوند  از جانب « هستم  شما رسولي  براي  من»

  به ÷ نوح  قوم  که  ذکر است  . شایان و مورد اعتماد هستم « امين»  کنم مي  ابالغ  تعالي

 بودند.  واقف  وی  و راستگویي  امانتداری

 

 مئ  ىئ  يئ  جب  
در   را سپری أخداوند  یعني: طاعت «نماييد  اطاعت  از خدا پروا كنيد و از من  پس»

امر   بدان شما را أخداوند  از سوی  که  در اوامری  رار دهید و از منق  وی  برابر عذاب
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و   فرایض  دادن  شرك، انجام  وی، ترك  به  آوردن  برید؛ مانند ایمان  فرمان  کنم مي

 . دیني  های برنامه

 

 حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  
 رسالت، از شما مزدی  این  بلیغیعني: بر ت « كنم نمي  از شما طلب  و بر اين، اجري»

 رسالت  این  تبلیغ  که  بزرگي  بندم، با وجود منفعت نمي  مزد طمع  و در این  طلبم نمي 

  پاداش  من  پس « نيست  پروردگار عالميان  جز بر عهده  من  پاداش»شما دارد   برای 

  رسالت، مكلف  الغاب  مرا به  که  زیرا هموست  طلبم مي  تعالي  خود را از حق  دعوت

 . است  گردانیده

 

 ىث  يث   حج  مج  
 جهت  را بدان  جمله  این ÷ نوح «كنيد  اطاعت  پس، از خدا پروا بداريد و از من»

  برای ÷ نوح  که  کنیم مي  پایدار سازد. مالحظه  را در نهادشان  معني  تكرار کرد تا این 

گفت:   در اول  که ذکر کرد؛ چنان  تقوا، علتي  سوی  خود به  از دو درخواست  هر یک

خود گفت:   درخواست  کنید و در دومین  تقوا پیشه  آگاهید پس  ام داری بر امانت  چون

 کنید.  تقوا پیشه  پس  طلبم نمي  از شما مزدی  دانستید که  چون

 

 جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   
 یعني: «اند؟ كرده  از تو پيروي  فرومايگان  كه آن  حال  بياوريم  تو ايمان  گفتند: آيا به»

  کمترین از  که  فرومایگاني  که آن  بیاوریم، حال  تو ایمان  و به  کنیم  از تو پیروی  چگونه

  قوم ! .آری است  و ذلت  اند؟ رذاله: خست کرده  برخوردارند، از تو پیروی  و جاه  مال

و   و مقام  سرمایه  ایشان  هشمردند ک  ومایهو فر  را پست  پیروانش  روی  از آن ÷ نوح

قولي:  نداشتند. به  عالي  نسب  ایشان  که  جهت داشتند. یا بدان  کمتری  ظاهری  شرف

 بودند.  وفرومایه  پایین  ها و مشاغل حرفه  از صاحبان  متشكل ÷ نوح  پیروان
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در   نه و  نیمک مي  از تو پیروی  آوریم، نه مي  تو ایمان  به  است: نه  این  معني  حاصل  پس

 . نماییم اقتدا مي  فرومایگان  به  کار ایمان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  
 آنان  و حرفه  یعني: مرا با شغل «؟ دارم  اي آگاهي  چه  از كارشان  گفت: من  نوح»

  آگاه  آنان  از کارها و مشاغل  که  نیستم  آن  به  مكلف  ؟ من باشم  آگاه  از آن  کار که چه 

را   و آن  دهم بها  ایمانشان  و به  فراخوانم  ایمان  سوی را به  آنان  که  فقط مكلفم  بلكه  شوم

ایمان،   در میزان امور  این  چراکه  و فقر و غنایشان  ها و مشاغل حرفه  به  معتبر بشناسم، نه

 ندارند.  قدر و قیمتي  هیچ

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  
 و  و بازرسي  یعني: تفتیش «يابيد نيست، اگر در مي  بر پروردگارمجز   آنان  حساب»

بودید،   شعور و فهم  و اگر شما از اهل  است أفقط بر خدا  ضمایر و اعمالشان  محاسبه

 کردید. را باور مي  و آن  را دریافته  حقیقت  این

  فرومایگي، به  یندر ع  کردند که  را متهم ÷ نوح  متكبران، پیروان  آن»گوید:  مي  نسفي

را   پاسخشان ÷ نوح  که». ندارند  ایمان ÷ نوح  به  کنند و در واقع تظاهر مي  هم  ایمان

 داد.  نحو فوق  به

 

 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  
باید   کفار که  درخواست  به  است ÷ نوح  پاسخ  این « نيستم  مؤمنان  طردكننده  و من»

 از خود براند و طرد کند. را  پست  مشاغل  صاحب  مؤمنان

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  
  آنچه  که  هستم  ای فقط هشداردهنده  یعني: من « آشكار نيستم  اي جز هشداردهنده  من»

و آشكار   واضح طور  است، به  داده  شما فرمان  سوی به  آن  ابالغ  مرا به  سبحان  را خدای
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  به  من  هستند که  کساني  نیز از جمله  نمستضعفا  . یعني: این رسانم شما مي  برای

 . کنم مي را از خود طرد  آنان  چگونه  پس  ام مأمور شده  هشداردادنشان

 

 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 «بود خواهي   سنگسارشدگان  از جمله اقطع  برنداري  نوح، اگر دست  گفتند: اي»

برنداری،  دست   خویش  و دعوت  مان  یانخدا  دادن و دشنام  دین  یعني: اگر از سرزنش

است: اگر از  این _ڄ  ڄ+  معنای  قولي بود. به  هيخوا  سنگسارشدگان  از جمله

  برنداری، از جمله  دست  خویش  و دعوت  مان  خدایان  دادن  و دشنام  دین  سرزنش

 دشنام  چون برخورد بدلفظي،  را به ÷ سان، نوح بود. بدین  خواهي  شدگان داده  دشنام

شدند.   سالح  خلع  و حجت  منطق  در میدان  که تهدید کردند، بعد از آن  و اهانت  دادن 

برند  مي  تهدید پناه  امر، به  در نهایت  که  است أخدا  دشمنان  و شیوه  عادت  این  البته

 برگردانند.  را از دعوتشان أخدا  راه  تا دعوتگران

 

 چ    ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ         
  پافشاری  من  ببر تكذی  یعني «كردند  مرا تكذيب  من  قوم گفت: پروردگارا!  نوح»

 نكردند.  را اجابت  و دعوتم  را نشنیده  کرده، سخنم

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
  طرف دو  در میان  قاضي  فتح: حكم « كن  فيصله  حكمي  به  و آنان  من  در ميان  پس»

ومتمایز   نمایان  را از مبطل  محق  که  حكمي  به  من  و قوم  من  . یعني: میان تدعوا اس

از  « بخش  نجات  است  با من  را كه  از مؤمنان  و هر كس  و من»  کن  گرداند، حكم

بعد از  ÷ نوح چون ! . آری کني  مجازاتشان  بخواهي  که  گاه آن  آنان  عمل  عذاب

را   دعا پروردگارش شد، با این   مأیوس  خویش  قوم  از ایماندعوت،   سال  نهصدوپنجاه

 کرد:  را اجابت  دعایش أفراخواند و خداوند  یاری به
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 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  
  که  ای یعني: کشتي « بخشيديم  پر و گرانبار، نجات  را در كشتي  او و همراهانش  پس»

 کاالها بود.و   از مردم، چهارپایان، پرندگان  آکنده

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
 او و  دادن یعني: بعد از نجات « كرديم  غرق  را بعد از آن  ماندگان باقي  گاه آن»

 . کردیم  را غرق  از قومش  ماندگان همراهانش، باقي

 

 ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  
  بر این  همراهش  و مؤمنان ÷ نوح  یعني: در نجات « است  اي نشانه  در اين اقطع»

بر   بزرگ است   و عبرتي  قومش، نشانه  انگاران دروغ  کردن و هالك   شگفت  وصف

 «نبودند  مؤمن و بيشترشان »  پیامبرانش  و راستگویي  عزوجل  خدای  وجود و وحدانیت

 بودند.  و حجت، از مشرکان  دلیل  با وجود برپایي  حنو  قوم  اکثریت  یعني

 

   ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ
  بوده  دشمنانش  کننده یعني: او سرکوب « است  و در حقيقت، پروردگار تو عزيز رحيم»

 . است  مهربان  دوستانش  و به

 

 ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 گفت: آيا پروا  آنان  هود به  برادرشان  كردند، چون  را تكذيب  عاد پيامبران  قوم»

  آیات در  است، که  خویش  قوم  به ÷ نوح  تفسیر سخن  مچونه  تفسیر آن «داريد؟ نمي

 . گذشت» 127ـ  126»
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ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ
 پس، از خدا پروا بداريد و از من  هستم  امين  رسولي  برايتان  من  كه  راستي به»

جز بر پروردگار   من  طلبم، پاداش نمي  اشياز شما پاد  آن  كنيد و براي  اطاعت 

 ، آیات:÷ نوح  تفسیر آنها در داستان  همچون  گانه سه  آیات  تفسیر این « نيست  جهانيان

 باشد. مي» 125ـ  129»

 

 ې  ې  ې   ې  ى  ى  
 . است  از زمین  مرتفع  ریع: تپه «سازيد؟ مي  از سر بازيچه  بنايي  آيا بر هر بلنديي»

  راهي  کوره دو کوه، یا  در میان  ای گوید: ریع، وادی . مجاهد مي است  ي: ریع، کوهقول به

  را چون  سازید و آن مي  از سر بازیچه  بنایي  بلندی  . یعني: شما در هر مكان است  در کوه

  مایه  که بناهایي، جز این  گردانید زیرا چنین خود مي  و قدرت  بر اظهار قوت  ای نشانه

  نفع  باشد، هیچ  امكانات  و هدر دادن  دیگران  زیان و آزار و  ای عده  مباهات فخر و

  را به  و آنان  کرده  اذیت را  بناها، رهگذران  شما از فراز این  که ندارد چنان  دیگری

  مرتفع  ها و مكانهای در تپه  بناسازی  خصلت  که  ذکر است  گیرید. شایان ریشخند مي

ما   زمان  و بوالهوسان  از حكام  بسیاری و مكنت، در  جاه  نمایش  و ارائه  يفخر نمای  برای

 نیز وجود دارد.

 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     
  سكونت برای  مردم  که  است  از قصرها و منازلي  مصانع: عبارت «سازيد مي  و مصانع»

  كه اميد آن هب»  استوار است  ها و دژهای از قلعه  قولي: مصانع، عبارت سازند. به مي

  را هرگز به  مانید ومرگ مي  برجها، جاودان  وساز این  با ساخت  گویي «بمانيد  جاودانه

  و کاخها از دست برجها  این  بلكه  نیست  اصال چنین  که در حالي  نیست  شما دسترسي

 . شما رفت  پیشینیان  از دست  که رود چنان شما مي
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 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 ور  بطش: حمله «گشاييد مي  دست  گشاييد، ستمكارانه مي  يفر دستك  به  و چون»

 . است  و سرکوب  با خشم  و خشونت، همراه  درشتي  به  شدن

.  است  برخورد، ظالمانه  گونه این  که  دانست  ناشایست  روی آن را از  شیوه  این ÷هود

 . جایز است  غیر آن و شمشیر و  تازیانه  کارگرفتن حق، به  به  دادن اما در کیفر

 

 ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   
  شما را به  پروا كنيد كه  كنيد. از كسي  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من»

از   یعني «مدد كرد  و فرزندان  چهارپايان  دادن  دانيد، مدد كرد. شما را به مي  آنچه

مدد رسانید و از   فراواني  های شما را با نعمت  که  پروا دارید، خدایي أخدا  عذاب

 گردانید.  مندتان ها بهره برخورداری  انواع

داشتند و   ـ سكونت  یمن  حضرموت  ـ نزدیک  هود در احقاف  قوم  که  ذکر است  شایان

 مند بودند. بهره  بسیاری  از نعمتها و قدرت

 

 مئ  ىئ  يئ  
 . جویباران ها و و چاه « ساران باغها و چشمه  دادن  به»نیز شما را مدد رسانید  «و»

 

 جب  حب  خب  مب  ىب   يب   جت  
شما  بر  سهمگين  روزي  از عذاب  من  راستي به»فرمود:   داده  را بیم  آنان ÷هود  سپس

دارید،  قرار  آن بر  اکنون  هم  که أغیرخدا  پرستش  و بر شیوه  اگر کفر ورزیده « بيمناكم

 جا نیاورید. نعمتها را به  نمایید و شكر این  یاصرار و پافشار
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 حت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث   حج   
یعني:  « است  ما يكسان  نباشي، براي  از پنددهندگان  دهي، خواه  پندمان  گفتند: خواه»

  اهمیتي  آن چیز از  هیچ  است، به  نزد ما یكسان  اندرز دادنت  و عدم  اندرز دادن

هستیم،   بر آن  که  و از راهي  کنیم نمي  گویي، هرگز التفاتي تو مي  آنچه  به و  دهیم نمي

 . بردار نیستیم هرگز دست

ندهد   ادامه  دعوتش  گفتند تا به  وی  کردن و مأیوس ÷تعجیز هود  را از باب  سخن  این

 بداند.  و کار آنها را یكسره

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  
و کفرقرارداریم، جز   از شرك  ما بر آن  که  یعني: آنچه « نيست  پيشينيان  جز شيوه  اين»

  اند که بوده  کیشي  ما نیز براین  پیشین  و نیاکان  نیست، آخر پدران  پیشینیان  و عمل  عادت

بود   طور دلخواه وامور آنها به  سامان  وجود کار آنها به  هستیم، با این  ما بر آن  اکنون هم

  تا آن  خواهیم داد و نمي  استمرارخواهیم  شیوه  بنابراین، بر این  هستیم  آنانپیرو   و ما هم

 . کنیم  جایگزین  دیگری  و روش  را با راه

  حكایت  باشد، نه  سبحان  خدای  از فرموده  ای معترضه  آیه، جمله  این  که  است  محتمل

نیز مانند  هود  قوم  تكذیباست:   این  معني  صورت  در این  هود، که  قوم  از سخنان

کردند. نظیر  را تكذیب  پیامبرانشان  از آنان  قبل  بود که  گری طغیان  سایر مرفهان  تكذیب

/   بقره( » همدیگراست  شبیه  دلهایشان): ژ ېئ  ېئژ تعالي:   حق  فرموده  این

118.« 

 

 پ  پ  پ  ڀ  
  مانند آن و  ستم  دهیم، از ارتكاب مي  انجام  که  در برابر آنچه « نيستيم  شونده و ما عذاب»

 . داریم قرار  بر آن  اکنون هم  که  ناروایي  ها و رفتارهای از شیوه
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 ٿ    ٹ  ٹ     ڀ   ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ
 یعني: « ساختيم  هالكشان  كردند و درنتيجه  تكذيب»را  ÷هود  یعني «او را  پس»

با   نابودکردنشان  که  ذکر است  کرد. شایان  نابودشانتكذیبشان،   سزای  به  سبحان  خدای

ې   ې  ې  ژخوانیم:  مي» سوره حاقه /6»  در آیه  که و تند بود چنان  باد سرکش

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

سرد و   سخت  تندبادی و اما عاد، با): ژېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

  روز پیوسته  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن  شدند که  کشیده  نابودی  به  کن بنیان

  نانيخرمابُ  آنان  گویي ؛ بیني  از پا درافتاده  حال  را در آن  قوم  و آن  گماشت  برایشان

نابود  « در اين  گمان بي»؟(.  بیني مي بازمانده  از آنان  آیا اثری  پس  شده کن هستند ریشه

  برای  است  عبرتي  و درس ‡ پیامبران  بر راستگویي « است  اي نشانه»  ساختنشان

  بودن  و روشن  معجزات  با وجود بسیاری «نبودند  مؤمن  و بيشترشان»  پیشگان  تكذیب

 . بینات

 

 ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
 . گذشت» 112»  تفسیر نظیر آن، در آیه « است  عزيز رحيم  پروردگارت  راستي و به»

 

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

 ڑ  ڑ  ک  ک   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ ڍ ڇ
 گفت:  آنان  به  صالح  برادرشان  كه  گاه كردند. آن  را تكذيب  يافتگان ثمود نيز رسالت»

ز خداوند پروا ا  . پس هستم  امين  رسولي  برايتان  من  گمان داريد؟ بي آيا پروا نمي

  . پاداش طلبم نمي  از شما پاداشي  رسالت  اين  كنيد. بر تبليغ  اطاعت  از من داريد و

از   آیات، قبل  همانند با این  تفسیر آیات « نيست  پروردگار عالميان  عهده جز بر  من

 . گذشت» هود»  این، در داستان
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  نام به  و شام  مدینه  میان  ای  در وادیبودند و   ثمود از اعراب  قوم  که  ذکر است  شایان

 بود. ÷ صالح  حضرت  داشتند و پیامبرشان  سكونت» حجر»

 

 ک  ک  گ  گ   گ  گ     
 که  هایي نعمت  یعني: آیا در این «شويد؟ رها مي  اينجاست، ايمن  آيا در آنچه»

شوید  ميرها   و عذاب  از مرگ  است، ایمن  شما بخشیده  در اینجا به أخداوند 

 مانید؟ در دنیا ماندگار مي  وهمچنان

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 باروبر آنها لطيف  كه  ؟ و كشتزارها و خرمابناني ساران در باغها و در كنار چشمه»

  هضیم  معنای  که  است  محتمل  . همچنین و لطیف  و نرم  و رسیده  هضیم: پخته «؟ است 

  اند.طلع: غالف اند، فرو افتاده  شده  پر و پخته  که  خرما از بس  های باشد: خوشه  این

 نشیند. باروبر مي به  خرما که  های ها از خوشه شكوفه

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
  هنرمندی و  ثمود با مهارت  قوم «تراشيد مي  هايي خود از كوهها خانه  براي  و ماهرانه»

  دراز باقي  مدتهای  تراشیدند تا به هها ميکو  های صخره  خود را در درون  های خانه

شد و  مي  ویران از گل  بناشده  های بود و خانه  طوالني  عمرهایشان  که  روی  بماند، ازآن

ها را با تسلط و  خانه  است: آنان  ( این رهینا)ف  معني  قولي  داد. به را نمي  عمرشان  کفاف

و   ایمني  و در کمال  مرفهانه است: آنها  این  عنيدیگر م  قولي تراشیدند. به مي  دستي چیره

ها را  خانه  این  است: آنان  دیگر مراداین  قولي تراشیدند. به را مي  هایي آسایش، خانه

  هنگفت  ساختند و اموالي مي  وفخرنمایي  زدگي رفاه  فقط از روی  و متكبرانه  گردنكشانه

باشند و در   داشته  در آنها نیازی  سكونت به  که آن  کردند، بي آنها مي  بنای  را صرف

ونگارها را در   نقش  و انواع  داده  خرج ها را به هنرنمایي مهارتها و  بناها انواع  این  ساختن

امروز   هنرها و مهارتها تا به  از آنان، این  مانده از آثار برجای  که کردند چنان آنها اجرا مي
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چهارصد   نیز در فاصله  اکنون ثمود هم  قوم  منازل  که  ستذکر ا  شایان شود. مي  مشاهده

را متحیر   ای هر بیننده  که  ای گونه است، به  شده  و شناخته  معروف  منوره  مدینه  کیلومتری

 سازد. مي  ومدهوش

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  
  ادای پروا دارید؛ با أیعني: از خدا «كنيد  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من»

شما را   که در آنچه  از من  و اطاعت  من  و رسالت  وی  یگانگي  به  ایمان  وی، چون  حق

 . کنم مي  امر و نهي  آن  به

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
  سوی به شما را  که  مشرکاني  یعني: از فرمان «نكنيد  اطاعت  كاران اسراف  و از فرمان»

چینند و  مي  توطئه أهللا  دعوت  و علیه  من  خوانند و علیه فرامي أغیرخداوند  پرستش

مراد از  قولي: نكنید. به  دهند، اطاعت مي  فرمان  من  رسالت  تكذیب  شما را به

 کردند.  شتر را پي  هستند که  ( کساني کاران )اسراف

 فرمود:  مسرفان  گروه  این  در وصف  سپس

 

 ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  
 و عادت  یعني: شیوه «كوشند نمي  كنند و در صالح ساد ميف  در زمين  كه  كساني»

ـ   همراهش  و مؤمنان ÷ صالح  علیه  ـ با توطئه  در زمین  که  کاراني و اسراف  افراطگران 

  و اصالح  صالح ـ  و عدالت  ـ با ایمان  از آنان  وجه  هیچ  کنند و به و فساد برپا مي  فتنه

 . است  زند، این سر نمي

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ڭ  ۇ
جادو  تو را  که  هستي  یعني: از آناني « شدگاني  تو از افسون  كه  نيست  گفتند: جز اين»

  شیوه و  پنداشته  را حق  از باطل  و خیال، اموری  وهم  صرف  به  اند تا بدانجا که کرده
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  که  ای شیوه داری،پن را ناهنجار و نابكار مي  و آن  نقد کشیده را به  مان  استوار زندگاني

  غذا و آب  به  که  است  قولي: مسحر کسي اند. به قرار داشته  ما بر آن  و نیاکان  پدران

  که  ند ما هستيمان تو نیز بشری  ! صالح  گفتند: ای  چنین  شود. گویي مي  مشغول  خوردن

 . آشامي و مي  خوری مي

 

 ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې       ې  ې  ې  
  مقام در ÷ صالح  داشتن قرار  پنداشتند که  لذا چنین « مانند ما نيستي  تو جز بشري»

یعني:  «بياور  اي آيه  پس»کند  دروغگو مي  نبوتش  مانند ایشان، او را در ادعای  بشری

  پروردگار عالمیان  از سوی  ای تو فرستاده  که  کنیم  یقین  آن  با دیدن  بیاور که  ای نشانه

اگر »  توانا نیست  مانند آن  آوردن  بشر به  باشد که  از چیزهایي  نشانه  آن  تي، چنانچههس

 . خویش  و ادعای  در سخن « هستي  از راستگويان

 

 ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  
  عظیم  شتری  کردند، خداوند متعال  طلب  و معجزه  نشانه ÷ از صالح  آنان  که بعد از آن

  با دستان را  آن  دیدند و بدن او را مي  که  ای گونه آورد، به  بیرون  از کوه  را زنده  الجثه

  شتري ماده  گفت: اين»باشد:  ÷ صالح  بر نبوت  حجتي  کردند تا این مي  لمس  خویش

شتر   یعني: برای « شماست  آب  نوبت  معين  و روزي  اوراست  از آب  نوبتي  كه  است

شما   برای  پس  است  معین  و نوبتي  شما نیز بهره  و برای  است  از آب  معین  يو نوبت  بهره

  شتر نیز در روزی ماده بنوشید و این  آب  از آن  اوست  نوبت  که  تا در روزی  مجاز نیست

 نوشد. نمي  آب  شماست، از آن  نوبت  که

 

 ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  
  هر گزند و آسیب  او، یا رساندن  یا زدن  کردن مانند پي «نرسانيد  آسيبي  آن  و به»

روز   آن «شد خواهد  گريبانگيرتان  بزرگ  روزي  عذاب  صورت  در آن  كه»  دیگری

 باشد. مي  عذاب  روز نزول  که  است  و هولناك  بزرگ  جهت  بدان
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 ىئ  ىئ   ی  ی  
دانستند   که  آن، هنگامي  کردن ياز پ «گشتند  پشيمان  گاه كردند و آن  را پي  آن  پس»

 . است  فرودآمدني  آنان بر  عذاب

  ازآن  ای داد و در هر روز نشانه  روز مهلت  سه  آنان  به ÷ صالح  بود که  ماجرا چنین

  سودی  حالشان  به  دیگر پشیماني  شدند که  پشیمان  شد و وقتي پدیدار مي  برآنان  عذاب

  هیچ  آن  و ظهور آثار و عالیم  عذاب  دیدن  در هنگام  امتو ند  زیرا پشیماني  نداشت

آنها در   پشیماني شدند(؛  پشیمان  گاه تعالي: )آن  حق  مراد از فرموده  ندارد. پس  ای فایده

 .1بود  بر آنان  فرود آمدن  حال در  بود که  عذابي  های نشانه  دیدن  هنگام

 

 مب  ىب  يب      ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب           
   تفسیر بودند.  شده  داده  وعده  آن  به  که  عذابي  همان « را فرو گرفت  آنان  عذاب  گاه آن»

و   است  اي ماجرا نشانه  در اين  گمان بي»  _ٿ    ٹ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ+

 ÷ صالح قوم  عذاب  که  ذکر است  . شایان گذشت «نبودند  آورنده  ايمان  بيشترشان
و   )و در خانه را از جا بر کند  دلهایشان  بود که  مرگبار مهیبي  بانگ  شدید و سپس  لزلهز

 ».65هود/»از پا درآمدند(   شان کاشانه

 

 جت  حت  خت  مت     ىت  يت   
 کافر  دشمنان  که  است  وی  از عزت « است  پروردگار تو عزيز رحيم  شك و بي»

 نصرت  را بر دشمنانش  دوستانش  که  ستاو  کند و از رحمت مي  را سرکوب  خویش

 دهد. مي 

 

 

 

                                                 
 . است  رویداد آمده  این  بیان  در آن  که» هود»  از سوره» 18ـ   61»  تفسیر آیات  د بهکنی  نگاه 1
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 ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  ابراهیم  فرزند آزر برادرزاده  او لوط فرزند هاران «كردند  را تكذيب  لوط پيامبران  قوم»

  رسالت به»  سدوم»شهر   اهالي  سوی  به ÷ ابراهیم  در حیات  که  است ÷ خلیل

 شد.  فرستاده

 

ٹ   ٹ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  پ  پ  پ  ڀ

 ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   

  برايتان  من  كه  راستي داريد؟ به گفت، آيا پروا نمي  آنان  لوط به  برادرشان  چون»

از   آن  كنيد. براي  اطاعت  پروا داريد و از من ندپس، از خداو  هستم  امين  رسولي

  تفسیر نظیر این « نيست  جز بر پروردگار عالميان  من  طلبم، پاداش نمي  داشيشماپا

 . گذشت»  اعراف»  در سوره  طور مشروح لوط به  و نیز تفسیر داستان  سوره  این در  آیات

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
نید در ک مي  یعني: آیا با مردان، شهوتراني «آميزيد؟ مي  با مردان  جهان  مردم  آيا از ميان»

را   آن  ازمردم  از شما احدی  قبل  که  است  فحشا و زشتي  عمل، عمل  این  که حالي

دادند  مي  لواط را انجام  غریبه، عمل  لوط با مردم  قوم ! ؟ آری است  نگردیده  مرتكب

 . گذشت»  اعراف»  در سوره  که چنان

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  
 را که  یعني: زناني «گذاريد شما آفريده، وامي  براي  پروردگارتان  را كه  و همسراني»

مراد از  کنید؟ و رها مي  واگذاشته  است شما آفریده  جنسي  برداری بهره  برای أخداوند 

  را به  زنان  بود که  این  از دعوتشان  زیرا هدف  همسران  مطلق  ( زنانند، نه )ازواج

و از   گناهان  یعني: شما در ارتكاب «تجاوزكاريد  شما مردمي  بلكه»برگیرند   همسری

 کنید. بزرگ، از حد تجاوز مي  معصیت  این  جمله
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 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  
کار ما؛   و تقبیح  جویي ، عیب از سرزنش « برنداري  اگر دست لوط!  گفتند: اي»

 شد. تبعید خواهي  از آن اما و قطعاز شهر  «بود خواهي  شدگان از رانده  گمان بي»

 

 ک  ک  ک    گ  گ  گ   
  کردارهای سایر  و همچنین  با مردان  مقاربت  عمل  یعني «شما  عمل  براي  گفت: من»

کار و   این  و دشمنان  از متنفران  یعني « هستم  از دشمنان»دهید؛  مي  انجام  که  زشتي

 . شما هستم  زشت  کردارهای

 

 ڳ  ڳ  ڱ   گ  ڳ  ڳ  
سان  بدین « بخش  دهند، رهايي مي  انجام  را از شر آنچه  ام مرا و خانواده پروردگارا!»

 را از آن  اش شد تا او و خانواده  دعا متوسل  به أخداوند  سوی به ÷لوط  بود که 

  جاتن خواهد رسید،  آنان  به  که  پلید آنها یا از مجازاتي  و از عمل  آورده  بیرون  سرزمین 

 دهد.

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں   
  اش دیني  و پیروان  یعني: لوط و خانواده « بخشيديم  را رهايي  همگي  او و اهلش  پس»

  بر قومش  آن  در صبحگاه  عذاب  که  شبي  را در آن  ایشان  که  گاه آن  دادیم  را نجات

 . دادیم  فرمان  از میانشان  آمدن  بیرون  بود، به  پیوستني

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڻ  
 زیرا  در عذاب «بود  ماندگان از باقي  كه»  است ÷لوط  مراد زن «را  جز پيرزني»

 أخداوند  آمد، لیكن  شهر بیرون از  اش خانواده  و سایر اعضای ÷هرچند او با لوط
  سویشان ستمگران، به بر  عذاب  نزول  در هنگام  بود که  داده  فرمان  و کسانش ÷لوط  به
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او   و در نتیجه ÷لوط  زن نكرد، جز  التفاتي  ستمگران  به  از ایشان  کس هیچ  ننگرند پس

با   سرزمین  در آن  بود پس  را فراگرفته  سایر ستمگران  که  فراگرفت  عذابي  را همان

 ماند.  شد و باقي  میخكوب  ستمگران

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 . کردنشان  و سنگباران  در زمین  با فروبردن « را نابود ساختيم  ديگران  سپس»

 

 ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے  
فرو  بر  بارید، افزون  برآنان  از آسمان  که  از سنگ « بارانديم  سخت  باراني  و برآنان»

  تكذیب شدند اما  داده  بیم  که « هشداريافتگان  باران  بد است  چه»  در زمین  بردنشان

 دچار شدند.  يعذاب  چنان  به  کردند و در نتیجه  پیشه

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  
بر  « است  اي نشانه»  او و کسانش  دادن لوط و نجات  قوم  عقوبت « در اين  گمان بي»

  ايمان  بيشترشان  ولي»  پیامبرانش  رسالت  و بر صحت أخداوند  وجود و یگانگي

و در حقيقت،پروردگار تو »ها  و نشانه  معجزات  با وجود بسیاری «نبودند  آورنده

کند و  مي  کن ریشه را بخواهد  هر کس  که  است  وی  از عزت « است  عزيز رحيم  همان

 دهد. مي  را نجات  و مؤمنان  پیامبرانش  که  است  وی  از رحمت

 

 ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  
  سرزمین  آن  تمام  ، نام» أیكه» قولي:  به «كردند  را تكذيب  نيز پيامبران  أيكه  اصحاب»

». داشتند  مسكن  دریا تا مدین  از ساحل  زاری در بیشه  آنان»گوید:  مي  عباس بود. ابن

  )درخت  )کنار( و اراك سدر  درخت  که  است  و جنگلي  أیكه، بیشه»گوید:  مي  خلیل

 ».روید مي  در آن  و نازك  نرم  ( و مانند آنها از درختان مسواك
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 ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  
 نفرمود: أدر اینجا خداوند «داريد؟ گفت: آيا پروا نمي  آنان  به  شعيب  كه  گاه آن»

در  ÷ شعیب زیرا» لوط  برادرشان»لوط فرمود:   در داستان  که چنان»  شعیب، برادرشان»

فرمود:   در آن  که  مدین  سوی به  وی  فرستادن  داستان  نبود، برخالف  أیكه  از مردم  نسب

  بیان  بود. البته  مدین  از قوم  در نسب ÷ ( زیرا شعیب شعیب  : برادرشاناشعیب  )اخاهم

  أیكه  اصحاب  که  است  بر آن اکثیر ترجیح ابن  . ولي گذشت»  اعراف»  در سوره  وی  نسب

» 81 آیه»د امر شدن  طور کامل  به  پیمانه  دادن  به  که این  دلیل  اند، به  مدین  اهالي  همان

  دوبار به ÷ شعیب  که  نیست  چنین  پس  است  نیز آمده  مدین  در داستان  که چنان

  اصحاب  سوی  و بار دیگر به  مدین  اهل  سوی  بار به باشد، یک  شده  فرستاده  رسالت

 . أیكه

 

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

 حئ   مئ  
كنيد.  پيروي  . از خدا بترسيد و از من هستم  امين  شما رسولي  براي  من»تفسیر آیات: 

 جز بر پروردگار عالميان  من  . پاداش  كنم نمي  طلب  از شما اجري  رسالت  اين و بر

 . گذشت  سوره  در همین « نيست 

 

 ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  
  و تمام کمال  را به  کند، پیمانه مي  با شما معامله  که  کسي  به  يیعن« دهيد  را تمام  پيمانه»

  و پیمانه  وزن بر  بكاهید. اما افزودن  و پیمانه  از وزن  که «نباشيد  فروشان و از كم»دهید 

 را ذکر نكرد.  آن  دلیل  همین  است، به  مشتری، کار نیكي  نفع  به
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 جت  حت  خت   مت   
  درست ( را با ترازو )باسكول  حق  صاحب  حق  یعني «كنيد  وزن  تدرس  و با ترازوي»

 خریدار بكاهید.  برید تا از حق  دست  بر آن  با تردستي، پنهاني  که آن  و برابر بدهید، بي

 

 ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   
تفسیر  د نكاهید.دارن  مردم  که  یعني: از حقوقي «ندهيد  را كم  شان اشياي  مردم  و به»

و در »   _ىث    يث  حج  مج      جح+  تفسیر:  . همچنین گذشت» هود»  در سوره  نظیر آن

 . گذشت  هود و غیر آن  در سوره «نكوشيد  تباهي به  زمين

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 جبله: امتها و خلق «را آفريد، پروا كنيد  پيشين  شما و امتهاي  كه  كس  و از آن»

 اند. انبوه 

 بود:  چنین  عادالنه  اوامر و نواهي  این  به  آنان  اما پاسخ

 

 پ  پ    پ   ڀ  ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿٿ  ٿٿ  ٹ
 « نيستي مانند ما  . تو جز بشري شدگاني  تو از افسون  كه  نيست  گفتند: جز اين»

  به  همانندانشان  در پاسخ  سوره  این» 171 » در آیه  و کافي  طور شافي به  تفسیر آن

  این  راستي یعني: به « پنداريم مي  ما تو را از دروغگويان  راستي و به»  گذشت ÷ صالح

، دروغگو أخداوند  از سوی  رسالتت  تو در ادعای  کند که مي  ما غلبه  امر بر گمان

 . هستي

 

 ڦ  ڦ  ڦ       ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 « بيفگن را بر ما  از آسمان  اي پاره»خود   رسالت  در ادعای « اگر از راستگوياني  پس»

 یا غیر  آتش از  هایي او گفتند. کسف: پاره  را از سر عناد و استبعاد و تعجیز به  سخن  این
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خدا   رسول  به  قریش  سران  که  است  سخني  همان  عین  . این است  عذاب  عنوان به  آن

و   کافران  دلهای زیرا  است  آمده»  لانفا»و » اسراء»  های در سوره  که گفتند چنان ص

 . و همانند است  مشابه  عصرها باهم  در همه  شان الفاظ

 

 ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ
  پس « است داناتر»  و گناه  از شرك «كنيد مي  آنچه  به  پروردگارم» ÷ شعیب « گفت»

  یا به  از آسمان  ای هپار  افگندن  کند؛ یا به مي  برابر اینها مجازات اگر بخواهد شما را در

 . کنم  از نزد خود شما را عذاب  که  نیست  من  و توان  اما در وسع  غیر آن

 

 ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   
و  اصرار  آن و بر  استمرار ورزیده  وی  یعني: بر تكذیب «كردند  او را تكذيب  پس»

  بود که  ظله: ابر آتشباری « را فرو گرفت  آنان  روز ظله  عذاب  پس»کردند   پافشاری

  هالك  بارید و بر اثر آن  آتش  ابر بر آنان  گسترد و آن  را بر سرشان  آن  عزوجل  خدای

فرود آورد   آنان بودند، بر  خود پیشنهاد داده  را که  آنچه  سبحان  سان، خدای شدند. بدین

فرود   بر آنان  ای سختي  چنان  که  جهت  بدان «بود  سهمگين  روزي  عذاب  آن  گمان بي»

 تواند بسنجد. را نمي  آن  بشر حد و اندازه  آمد که

باد   آن  پس را فرستاد  از جهنم  باد سمومي  بر آنان  سبحان  خدای»گوید:  مي  عباس ابن

  و بریان  را پخته  بدنهایشان  آن  تا گرما و داغي  گشت  روز بر آنان  و سوزان، هفت  سموم

آمد   و غلیان  جوش  به سارها در چاهها و چشمه  شد و آبهایشان  داغ  هایشان کرد، خانه

  همراهشان  باد سموم  که رفتند درحالي  بیرون  گریزان  خویش  ها و محالت از خانه  پس

  کامال آنان  مسلط گردانید که  آنان بر  سرشان  خورشید را از باالی أخداوند  گاه بود آن

را نیز از زیر   سوزان  های ها و شن وریگ  گرفت  خویش  کننده  ذوب  را زیر شعاع

بر   افتاد سپس  شد و از پاهایشان  بریان  پاهایشان  گوشت  برگمارد تا بدانجا که  پاهایشان

ابر را دیدند،   این  چون  را پدید آورد پس  سیاه  مانند ابری  ای سایه  فراز سرهایشان

بكاهند   خویش  از عذاب  اندکي  آن  خود در سایه  گمان  رفتند تا به  آن  سوی به  شتابان
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  آتشي  آنان ابر بر  از آن  سبحان  قرار گرفتند، خدای  آن در زیر  همگي  که  هنگامي  ولي

  و مؤمنان ÷ شعیب  عزوجل  سان، خدای شدند. بدین  سوختند وهالك  همه  بارانید که

 داد.  اترا نج  وی  همراه

  های )سوره  از قرآن  سوره  در سه ÷ شعیب  قوم  نابودساختن  وصف  که  باید دانست

  است، بیان  سوره هر  با سیاق  مناسب  که  تعابیر مختلف  ( به سوره  اعراف، هود و همین

 . است  شده

 

 ڍ      ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ       ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک   گ      
 بر وجود و یگانگي  روشن « است  اي نشانه»  ساختنشان هالك « در اين  هحقا ك»

 « است  عزيز رحيم  كه  نبودند و پروردگار توست  مؤمن  و بيشترشان» أخداوند 

 . گذشت  سوره  دو آیه، در همین  همانند این تفسیر

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
در   ذکر آن  که  یعني: قرآن « است  پروردگار عالميان  فروفرستاده  اين  كه  راستي  و به»

  خدای  از بارگاه  شده شود، نازل مي  بر شما خوانده  که  اخباری  و این  گذشت  سوره  اول

 . است  العالمین رب

 

 ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  خوانده  را بر دلت  آن ÷ یعني: جبرئیل « است  فرود آورده  را بر دلت  آن  االمين روح»

  است  آن اثر کند و بر مي  دریافت  که  است  باطني  از حواس  حس  اولین  زیرا دل  است

  است ÷ جبرئیل علما  اتفاق  به  االمین . روح ای را فهمیده  و آن  را فراگرفته  تو قرآن  که

تا ». ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ژ   ژ  ڑژ است:   آمده  بقره  در سوره  که چنان

را با هشدارها   تا مردم  را بر تو فرودآورده  آن  یعني: جبرئیل « باشي  شداردهندگاناز ه

 . است، هشدار و انذار کني آن   متضمن  قرآن  که  هایي ها و مجازات و اعالمیه

 



9737 

 ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
  زبان  را به  قرآن أخداوند ! . آری و صحیح  و روشن  فصیح  یعني « مبين  عربي  زبان  به»

گویي،  ما مي  غیر زبان  را تو به  نگویند: آنچه  عرب  کرد تا مشرکان  نازل  روشن  عربي

  را دفع  معذرتشان و  را قطع  حجتشان  تعالي  حق  بود که  سان . بدین کنیم نمي  و فهم  درك

 کرد.

 

 ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
  انجیل و  در تورات  قرآن  این  یعني: وصف « است  آمده  پيشينيان  هاي در صحيفه  و آن»

.  موجود است  پیشینیان  در کتب  آن  . یا معاني  است  در آنها آمده  آن  و بشارت  ذکر شده

وجدید را ـ با وجود   عهد قدیم  ؛ زیرا اگر کتب است  روشن  حقیقت  یک  این ! آری

  ا موجود است، امریآنه در  قرآن  از معاني  بسیاری  که  بینیم يآنها ـ بخوانیم، م  تحریف

 کند. مي  داللت  الهي  دین  و وحدت  وحي  بر وحدت  که

 

 ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
 « اي نشانه»  اسرائیل  بني  علمای  برای  ؛ از جمله خلق  کافه  برای  یعني « آنان  براي  آيا اين»

یعني:  «دارند  اطالع  از آن  ئيلاسرا بني  علماي  كه  نيست»  کامل  ای و معجزه  روشن

و   قرآن  نزول  به  بشارت  دهند که مي  دانند و گواهي مي  سالم بن هللعبدا  مؤمنانشان، چون

  حجتي  کتاب  اهل  گواهي  پس  موجود است  و زبور و انجیل  در تورات  قرآن  نیز معاني

را   آنان  و سخن  نگریسته  مرجع  بهمثا  به  کتاب  اهل  به  زیرا مشرکان  است  مشرکان  علیه

 کردند. مي  تصدیق

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      
  وصف  را بر این  یعني: اگر قرآن « كرديم مي  نازل  عجميان  را بر برخي  و اگر آن»

 کردیم مي  زلنیستند، نا  عربي  زبان  به  تكلم  قادر به  که  از عجمیاني  بر مردی  وکیفیت

  آن به»؛  و درستي  صحیح  عربي  قرائت  پیامبر به  آن «خواند مي  را برايشان  آن  سپس» 
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با  فرد عجمي،  از سوی  عربي  کالم  اعجاز قرائت  که با وجود این «آوردند نمي  ايمان

  دلیل  به  شاننیاوردن  ایمان  دارد که  بر آن  داللت  واقعیت  شد لذا این مي  جمع  اعجاز قرآن

  و روح  و قلب  در عقل  ای بیماری  دلیل  به  بلكه  نیست  روشن  و برهاني  حجت  نبودن

 . است  آنان

 

 ې  ې   ې  ې  ى  ى  
و   تكذیب و  گونه، شرك  یعني: بدین « ايم داده  راه  مجرمان  را در دلهاي  گونه، آن اين»

خود کفر را بر   انتخاب  به  آنان  دانستیم مي  که  ایم درآورده  کافراني  انكار را در دلهای

 فشارند. مي  پای  گزینند و بر آن مي

او   شد، میان  ( دامنگیر کسي کاری ـ تبه  )اجرام  اگر وصف  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه

جسدالفياالوان» است:  آمده  شریف  کند. در حدیث ایجاد مي  مانع  حق  پذیرش  و میان

باشید   : آگاهالقلبفسدالجسدكله،االوهيواذافسدتالجسدكلهصلحاذاصلحتةمضغ

و   است  شده  اصالح  بدن  شد، تمام  اصالح  اگر آن  که  است  گوشتي  پاره  در جسم  که

 ». است  قلب  پاره گوشت  آن  باشیدکه  است، آگاه فاسد شده  بدن  فاسد شد، تمام  اگر آن

 

 ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  
  ايمان»  قرآن  به  یعني « آن  به  كه»دهیم:  مي  راه  کاران تبه  انكار را در دلهای ! آری

 نزول  مرگ، یا در هنگام  در هنگام «را ببينند  دردناك  عذاب  كه آنآورند تا  نمي

 ندارد.  حالشان  به  سودی  ایماني  چنین  البته  . که عذاب 

 

 ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  
  آنان»  که آن حال «و»  و غافلگیرانه « طور ناگهاني به»  عذاب  آن «آيد  بر سر آنان  پس»

 . از آمدنش «نباشند  آگاه
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 ېئ   ىئ   ىئ  ىئ  ی  
  انجام  شایسته  و اعمال  آورده  ایمان  که « يافت  خواهيم  گويند: آيا ما مهلت  گاه آن»

 بازگشت  تمنای  و به  رفته  دست از  بر ایمان  و افسوس  از سر حسرترا   ؟ این دهیم

 کنند. نمي  دریافت  مساعدی  پاسخ  گویند اما هیچ مي  مافات  جبران  دنیا برای  سوی به 

 

 ی  ی  ی  
  سنگ  که: )بر ما از آسمان  سخنشان  با این «طلبند؟ مي  شتاب  ما را به  آيا عذاب  پس»

زیرا با   است  آنان  برای  تهدیدی  این». 188 آیه» بیاور(  دردناك  ما عذابي  راییا ب  بباران

 طلبند. مي  شتاب  را نیز به  حق، عذاب  وجود تكذیب

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  جئ   حئ   مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب           ىب  يب   

 پ  
  سالیاني اگر  که  خبر بده  من  : بهیعني « سازيم  مندشان اگر سالها بهره  كه  داني مگر نمي»

  كه  آنچه  گاه و آن»  کنیم  را طوالني  و عمرهایشان  گردانیم  مندشان دراز در دنیا بهره

  چه  برخورداريشان  آن»  و هالکت  از عذاب «برسد  شوند، بديشان مي  داده  بيم  بدان

  دفع  چیز را از آنان  هیچ والني،و ط  درازمدت  مندی بهره  یعني: آن «آيد؟ مي  كارشان به

اصال   کند، گویي نمي  فرقي  و بسیارش  آید، کم  پایان به  دنیا چون  کند؟ زیرا بهره نمي

 فنا باشد؟!  آخرش  که  هزار سالي روز و  یک  میان  فرق  و چه  است  وجود نداشته  هیچ

رساند.  نمي  سودی  هیچ  در آخرت  خویش  صاحبان  دنیا به  مندی بهره  مدت  طول اقطع

  غوطه  و در دوزخ  شده  حاضر گردانیده  کافر درآخرت»است:   آمده  شریف  در حدیث

؟ آیا  ای دیده  هم  خیری  هیچ  حال شود: آیا تابه مي  او گفته  به  شود سپس مي  ور ساخته

را   انساني  گاه آنخدا سوگند، پروردگارا!   به ! گوید: نه مي ؟ ای دیده  هم  نعمتي  تاکنون

  و او را در بهشت  است  ها را دیده ها و عذاب رنج  ترین در دنیا سخت  آورند که مي

؟  ای دیده  هم  و زحمتي  رنج  حال گویند: آیا تابه او مي  به  دهند، سپس مي وگذاری   گشت
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چیز نبوده   چدنیا هی  و راحت  رنج  یعني: گویي». خدا سوگند پروردگارا! به!  گوید: نه مي

 . است 

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  
مگر   نكرديم  را هالك  شهري  و هيچ»دهد:  خبر مي  خویش  از عدل أخداوند  سپس

نكردیم،   از شهرها را هالك  شهری  هیچ  یعني: مردم «داشتند  هشداردهندگاني  كه آن

و  ‡پیامبران ؛ با فرستادن نانآ  به  عذر و حجت  هشدار و نمایاندن  مگر بعد از فرستادن

 کتابها.  فرودآوردن

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
  مردم به  پند و تذکر دادن  جهت  را به  هشداردهندگان  یعني: این « پنددادن  براي»

و ما »نیستند  نیاز بي  )دنیا( باشند، از هشدار دادن  در دار عمل  که  مادامي  پس  فرستادیم

  را به  زیرا حجت نیستند  سزاوار هالکت  که  کنیم  را هالك  ردميتا م « ايم ستمكار نبوده

 . نمایاندیم  آنان  و عذر را به  تقدیم  آنان

 

 ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  
  است  کافران پندار  رد این  آیه  این «اند فرود نياورده»را   یعني: قرآن «را  آن  و شياطين»

 کنند. مي القاء  بر کاهنان  شیاطین  هک  است  از چیزهایي  گفتند: قرآن مي  که

  سه  ترتیب اند، به را فرود نیاورده  قرآن  شیاطین  امر که  این  اثبات  برای أخداوند  سپس

 کند: را ذکر مي  دلیل

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
فرود  را  قرآن  را نرسد که  شیاطین  یعني « نيست  و سزاوارشان»است:   این  اول  دلیل

 آورند.
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  آوردن فرود  اگر هم  را فرود آورند، یعني  قرآن  که «توانند و نمي»است:   این  دوم  لیلد

در   استعداد و توانایي  توانستند بكنند و این کار را نمي  بود، این  سزاوار شأنشان  قرآن

 . ناوارد است دهند، اصال مي  آنان  کفار به  که  نسبتي  لذا این  آنها نیست

 

 ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڄ  
و   معزول»  فرشتگان  سخن  قرآن، یا از شنیدن « از شنيدن  آنان»است:   این  سوم  دلیل

دور   شهاب فرادهند، با تیرهای  گوش  قرآن  به  که از این  یعني: شیاطین «بركنار هستند

، پر از صخدا   رسول بر  قرآن  فرودآوردن  مدت  در طول  شوند زیرا آسمان مي  رانده

را   از آن  حرف  توانستند یک نمي  حتي  بود لذا شیاطین  سوزان  های و شهاب  ناننگهبا

را از دستبرد   شریعتش  که  است  بندگان  برای أخداوند  از رحمت  بربایند و این

 . است  داشته  نگه  خاینان

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ  ڇ  
 «بود  خواهي  شدگان از عذاب  كه  نخوان  نيايش  ديگر را به  با خدا، معبودي  پس»

  اگر با من هستي،  بر من  خلق  و عزیزترین  ترین گرامي  تو که محمد!  فرمود: ای  گویي

؟ و  تو از بندگان غیر  رسد به  کردم، چه مي  تو را عذاب  گمان گرفتي، بي دیگر مي  خدایي

  خویش  مجاهدت و  بر اخالص  که  است صخدا  رسول  برای  و انگیزشي  تحریک  این

 بیفزایند.  دعوت  در راه

  فرماندهي  زیرا در آن  است أاز نزد خدا  قرآن  که  است  بر آن  روشني  دلیل  آیه  این

در   که چنان شود نمي  مشاهده  در اوامرش  بشری  از ضعف  اثری  که  یابیم را مي  اعلي

 دارد. قرار  محض  و تسلیم  عبودیت  در مقام  که  یابیم را مي  مقابل، مأموری

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
را  صپیامبر   نزدیک  و اقربای  اقوام  خداوند متعال « را انذار كن  نزديكت  و خويشان»

 . سزاوارتر است  آنان  شأن  به  ورزیدن  گردانید زیرا عنایت  دستور مخصوص  این  به
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  قریش  قبیله صخدا   شد، رسول  نازل  آیه  این  چون  که  است  آمده  شریف  در حدیث

  آغاز تمام در صخدا  رسول  گاه آمدند آن  گرد هم  دعوتشان  به  را فراخواندند، آنان

خود را   و خاندان  نزدیكان امخصوص  از میانشان  قراردادند و سپس  را مورد خطاب  آنان

  بني  گروه  برهانید. ای زخ دو  ! خود را از آتش قریش  گروه  ای»و فرمودند:   هشدار داده

  دوزخ  خود را از آتش ! کعب بني  گروه  برهانید. ای  دوزخ  را از آتش ! خود عبدالمطلب

دختر محمد!   فاطمه  برهانید ... ای  دوزخ ! خود را از آتش هاشم بني  گروه  برهانید. ای

را   چیزی  ختیار هیچا أخدا  شما از سوی  برای زیرا من   برهان  دوزخ  خود را از آتش

  جا خواهم به  نیكویي  را به  آن  دارید که  رحمي  صله  حق  شما بر من  که ندارم، جز این

 ».آورد

 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 بال»  و غیر آنان  ات و قبیله  از قوم  اعم «كنند مي  از تو پيروي  كه  مؤمناني  و براي»

 درگذر.  بدار و از آنان  شان کن، گرامي  اظهار محبت  یعني: با آنان «خود را فروگستر 

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  
 از اعمال  یعني « كنيد، بيزارم مي  از آنچه  كردند، بگو: من  اگر تو را نافرماني  پس»

 با  کاران هگن  از گناه  و بیزاری  دهي بیم  شما و از آنجا که  از اشخاص  نه  شما بیزارم 

  توكل  عزيز رحيم  و بر خداي»آمد:   آن، دستور توکل  است، در پي  همراه  مخاطراتي

 . توست  دهنده و برتری  دهنده  و یاری  زیرا او مؤید و نگهبان  امور خویش  در تمام « كن

 

 ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
 «بيند مي تو را»(  از شبنماز تهجد )نم  برای  تنهایي  به « خيزي برمي  چون  كه  كس  آن»

 . توست  حال  و حاضر و مراقب
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 ڱ  ڱ  ں  ں  
جماعت،  در  که  گاه یعني: تو را آن «بيند مي  كنندگان  سجده  تو را در ميان  و حركت»

  به  بیند. از نمازخوانان ـ مي  و سجده  و رکوع  قیام  ـ در حاالت  خواني نماز مي

  پروردگار متعال خود به  حاالت  ساجد، در نزدیكترین  هتعبیر شد؛ زیرا بند»  ساجدین»

  از پي  پیامبری  تو را ازپشت  گردانیدن»گوید:  مي  در تفسیر آن ك عباس قرار دارد. ابن

 ».وجود آورد  عرصه به صپیامبر   عنوان  را به  بیند تا اخیرا خودت دیگر مي  پیامبری

 

 ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  
و   حرکات  به  خود را، داناست  بندگان  سخنان  شنواست « داناست  نواياو ش  گمان بي»

 ص  پیامبرش را بر  طاعات  دشواریهای أخداوند»گوید:  مي  . نسفي ایشان  سكنات
در   که  کسي  پس دارد قرار  وی  رؤیت  در معرض  او خبر داد که  گردانید زیرا به  آسان

 ».کند نمي  احساس را  باشد، اصال سختي  اشتهقرارد  موالیش  و رعایت  زیر نگاه

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  
 بدانید که «آيند؟ فرود مي»از بشر  « كسي  بر چه  شياطين  كه  آيا شما را خبر دهم»

 گنهكاري  بر هر دروغگوي»فرودآیند زیرا شیاطین:  صخدا   بر رسول  است  محال 

اینجا  در  . مراد از آنان و اثیم: بسیار گنهكار است  فاك: بسیار دروغزنا «آيند فرود مي 

  سپس  کرده  سمع  استراق  از آسمان  شیاطین صخدا  رسول  از بعثت  کاهنانند زیرا قبل

 کردند. مي القا  بودند، بر آنان کرده  را استراق  آمدند و آنچه مي  کاهنان  سوی به

  است  ناظر بر پندار مشرکاني  آیات  گوید: این مي  آیات  این  لنزو  سبب  کثیر در بیان ابن

او آنها را  و  نیست  اند، حق آورده  همراه به صخدا   رسول  که  کردند آنچه مي  گمان  که

پیامبر   سبحان  اند لذا خدای القا کرده  را بر وی  آن  است، یا شیاطین  از نزد خود بربافته

 کرد.  و تبرئه  تنزیه  ایشانافتر  را از این  خویش
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 ڭ  ڭ    ڭ  ڭ        ۇ   
و   نموده  استراق  را از آنان  تا چیزی  مال اعلي  سوی به  شیاطین «دارند فرامي  گوش»

را نیز   شنوند، صد دروغ مي  که  حقي  کلمه  بیفگنند و با یک  کاهنان  سوی را به  آن  سپس

  شیاطین از  که  در آنچه  یعني: بیشتر کاهنان «دروغگويند  و بيشترشان»آمیزند  مي

  ضمیمه  آن  به خود را  برساخته  از دروغهای  کنند، دروغگویند زیرا بسیاری مي  دریافت

 کنند. مي

  است  عنهما آمده هللا رضي  زبیر از عائشه  بن از عروه  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

 ص  حضرت کردند، آن  سؤال  کاهنان  به  راجع صخدا   از رسول  فرمود: گروهي  که
ندارد. گفتند:   قدر و بها و اهمیتي  هیچ  کارشان  یعني». نیستند  آنها چیزی»فرمودند: 

 صخدا   دهند. رسول دهد، خبرمي مي  روی  در آینده  که  از کاری  آخر آنان !هللا یارسول
را از مال   آن  جني  که  است حقي   مهدهند، کل خبر مي  از آن  که  چیزی  این»فرمودند: 

افگند،  مي  خویش  انسي  دوست در گوش   ماکیان  کت کت  را چون  رباید و آن مي  اعلي

 ».افزایند مي را  راست، بیشتر از صد دروغ  آنها با آن  سپس

 

 ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  
  همراه صدا و هم  ابخرد با آنانن  گمراهان  یعني «كنند مي  پيروي  را گمراهان  و شاعران»

 صخدا  رسول  اند. اما فقط پیروان و جن  انس  ، گمراهان» غاوون»شوند. مراد از  مي
 . شاعر نیست صدلیل، محمد   همین  یافتگانند و به ره

  رسول ما با  که  فرمود: در اثنایي  که  است  آمده ابوسعید  روایت  به  شریف  در حدیث

  شعر خواندن  جلو آمد و به  شاعری  پیمودیم، بناگاه مي  ( راه )عرج  در وادی صخدا 

اگر   راستي  به را بگیرید،  شیطان  این  جلوی»فرمودند:  صخدا   شد، رسول  مشغول

از شعر پر   که  است  بهتر از آن  پر شود، برایش  و زرداب  از شما از چرك  یكي  درون

 . است  کرده  ( حمل هزل آمیز )هجو و  عر فحشرا بر ش  حدیث  این :شافعي». شود
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 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  
 از  یعني: در هر فني «سرگردانند  در هر واديي»شعرا   یعني « آنان  كه  اي آيا نديده»

 و گزافه  تهمت  از وادیهای  و وادیي  روند و در هر شاخه فرو مي  لغو و دروغ  فنون

و   بوالهوسي  رهرو راه  درند و گاهي آبروها را مي  ا هجو پردهب  گویند، گاهي مي  سخن 

و لواط  و زنا  شراب  و ستایش  در اشعارشان، مدح  که هستند چنان  بيآم و دلقک  لودگي

اخالق،  در  نه صمحمد   که در حالي  شنویم را بسیار مي  از مفاسد و رذایل  و مانند این

را شعر و  قرآن   چگونه ! مشرکان  ای  پس  عر نیستشا  در سخنانش  در رفتار و نه  نه

 نامید؟ را شاعر مي صمحمد 

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ى  
محمد   که حالي در «دهند نمي  خود انجام  گويند كه مي  چيزهايي  اند كه و آنها كساني»

  ای گزافه  دهد و هیچ مي  را انجام  آن  گوید که را مي  فقط چیزی  همگان  گواهي  به ص

 . نیست  در کار وی

 گویند: مي  گویند، یعني  دروغ  شعرا در اکثر سخنانشان»گوید:  مي ك عباس ابن

و   کرم  مملو از مرواریدهای  اشعارشان  اند. گاهي نكرده  که در حالي  کردیم  وچنان چنین

  انيو مع ارزشها  از این  مردم  خود دورترین  که با آن  است  خیر و جود و سخا و احسان

  متضمن  که  ادعاهایي دهند، مي  نسبت  کامال دروغین  خود ادعاهای  به  باشند و گاهي مي

  و چه  چه  و دختران  زنان  آنها با آن  که و این  است  پاکدامن  و دختران  زنان  به  بستن اتهام

  ران؛ شاع . خالصه است  محض  و افترای  دروغ  اشعارشان  این  که اند درحالي کرده

و   و تشبیب  تغزل  باتالق در  و فروافتاده  و بهتان  و کذب  خیال  در وادیهای  سرگردان

 ».اند از حقایق  مردم  چرند، دورترین
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ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ائ  ائ

     ىئ  ی  ی  ی
  نیست شعر  کریم  قرآن  که  است  معني  بر این  تأکید گذاشتن  فقط برای  سیاق  از آنجا که

و شعرا  شعر  مطلق  نكوهش  کریم  قرآن  باشد و بنابراین، هدف شاعر نمي صو محمد 

  واصالح  صالح  لباس  را به  ایشان  و قرآن  اسالم  را که  شاعراني  آیه  این  پس  نیست

از شعرا  «ندا آورده  ايمان  كه  مگر كساني»کند:  استثنا مي  فوق  است، از معنای  آراسته

  آراسته  شایسته  اعمال  وبه  درآمده  مؤمنان  یعني: در حزب «اند كرده  شايسته  و كارهاي»

  مورد ستم  كه از آن  وپس»  در اشعار خویش «اند و خدا را بسيار ياد كرده»اند  شده

کنند،  ميخود را هجو   هجوکنندگان  که  مانند شاعراني «اند گرفته  اند، انتقام  گرفته قرار

پیامبر   شعرای  که گیرند چنان را مي  وی  و انتقام  کرده  دفاع  یا فاضلي  عالم  یا از شخص

 صهجو پیامبر   به  را که  کردند، کساني مي  حراست  و از آبرویشان  دفاع  از ایشان ص
  یهایرا از واد  آنان  پیكار برخاسته  به  مشرك  کردند و با شعرای پرداختند، هجو مي مي

 راندند. مي  بیرون  سخن

  نازل _ۇ  ۆ  ۆ+  آیه  گوید: چون مي  نزول  سبب  در بیان  اسحاق  محمدبن

خدا   نزد رسول  کنان گریه ي مالک بن و کعب  رواحه  بن هللثابت، عبدا  بن شد، حسان

عر ما نیز شا  که  دانست مي کرد،  را نازل  آیه  این أخداوند  آمدند و گفتند: وقتي ص

ائ  ائ      +کردند:   تالوت صخدا   رسول جا بود که  در این ما!  حال  به  وای  پس  هستیم

شما   [مورد نظر آیه]کار  تهشایس  مؤمنان  این»فرمودند:   گاه آن  _ەئ  ەئ  وئ

». اند و خدا را بسیار یاد کرده»:  _وئ  ۇئ  ۇئ+کردند:   تالوت  سپس». هستید

. _ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ+کردند:   تالوت  سپس ».تیدنیز شما هس  اینان»فرمودند: 

  آیه  در این  شما هستید که  شما و امثال  یعني». نیزشما هستید  اینان»فرمودند:   گاه آن

 اید. گرفته استثنا قرار مورد

الكالم،   کحسن  الكالم، حسنه  الشعر بمنزله»است:   آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  است خوب  مانند سخن  شعر خوب  پس  است  سخن  منزله شعر به الكالم:  کقبیح  وقبیحه
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خدا   رسول که  است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین».  زشت  مانند سخن  و شعر زشت

  در حدیث».  توست با  و جبرئیل  را هجو کن  اسالم  دشمنان»گفتند:   حسان  به ص

کند و  ـ هر دو ـ جهاد مي خود  نبا شمشیر و زبا  مؤمن»است:   آمده  دیگری  شریف

  مشرکان  سوی شما از شعر به  آنچه  گویي اوست  در دست  جانم  که  ذاتي  سوگند به

 ». تیر است  زنید، مانند باران مي

 بازخواهند  بازگشتگاه  كدامين  به  بدانند كه  اند، زودا كه كرده  ستم  كه  و كساني»

  در هنگام از شعرا و مانند آنها،  پردازان و خیال  دروغگویان  زودی یعني: به « گشت

را   خویش  پردرد و پرحسرت  و بازگشتگاه  بد و نامیمون  پروردگارشان، فرجام  مالقات

است، در مورد هر   عام  آیه  این  پیام  که  است  آن  صحیح»گوید:  کثیر مي خواهند دید. ابن

 .» از شعرا و غیر آنان  و ستمگری، اعم  ظالم
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 ﴾ نمل  سوره ﴿
 . است  ( آیه91)  و دارای  است  كيم

 

  و نصیحت  موران  وادی  داستان  شد که  نامیده»  نمل»  جهت  بدان  سوره  این تسميه:  وجه

  ، در آن÷ سلیمان  سپاه  وسیله به  شدن  آنها در پرهیز از لگدمال  بقیه  به  از آنان  موری

 . است  آمده

شهود  و  و غیب  ظاهر و باطن  به  خداوند متعال  مطلق  علم  وره، بیانس  این  محور اصلي

 . است

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
  سخن و  است  مقطعه  دو حرف، از حروف  این « طا، سين»شود:  مي  خوانده  چنین

  و كتابي  قرآن  آيات  است  اين».  گذشت»  بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  درباره

و دیگر   ازبالغت  با برخورداری  و اعجاز آن  معاني  که  کتابي  مبین: یعني  کتاب « نمبي

  سوره  ناظر بر خود این ،» است  تلک: این»  . اشاره است  و روشن  اعجازی، واضح  وجوه

»  آیات»زیرا   است  خود قرآن شده،  عطف  بر قرآن  که»  مبین  کتاب»مراد از   باشد. پس مي

کند  مي  داللت  کلمه  ؛ و این قرآن است: یک:  گردیده  موصوف  دو صفت  جا بهدر این

  به  قرآن  آیات  بودن  بر مكتوب  ؛ که مبین  شوند. دو: کتاب مي  خوانده  آیات  این  که براین

تعبیر   کار بردن کند. لذا به مي  داللت  خواننده  آنها برای  معاني  گر بودن روشن  همراه

  دو صورت  حفظ قرآن  که  است  قرآن، خود مشعر بر آن  برای»  ـ کتابت  قرائت»  دوگانه

  وسیله  به  در مصاحف  و دیگری  قرائت  وسیله  ها به سینه در  دارد: یكي  و دو شیوه

 . کتابت

 

 پ  ڀ      ڀ  ڀ  
  ایمان  قرآن  به  که  کساني  برای  آیات  یعني: این « است  مؤمنان  براي  اي و مژده  هدايت»

  دیگری  در آیه  که چنان  است  بخش کنند، هدایتگر و مژده مي  عمل  آن  و به  آورده
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  ایمان  که  کساني  برای  بگو: قرآن): ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ فرماید:  مي

 فرماید: مي  جهت  بدین  هم». 11/   فصلت( » شفاء است  اند، هدایتگر و مایه آورده

 

 ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
 «پردازند مي  و زكات»را   فرض  یعني: نمازهای «دارند نماز برپا مي  كه  كساني  همان»

  داللت  برای»  هم» تكرار «دارند  يقين  آخرت  و خود به»  است  فرض  مراد از آن: زکات

و   ایمان  که  هيگرو  این ندارند، جز  باید ایمان  که چنان  آخرت  . یعني: به بر حصر است

 اند. کرده  جمع  را با هم  صالح  عمل

بشارت،  و  هدایت  به  مؤمنان  تخصیص»گوید:  مي»  القرآن  ظالل  في»تفسیر   صاحب

  در علم  کتابي که: قرآن  است  این  حقیقت  ... آن است  و عظیمي  عمیق  حقیقت  گویای

  که  است  کتابي  قرآن  مند شود بلكه بهره  آن از  ای هر خواننده  که  نیست  یا تطبیقي  نظری

خود را   و برکت  و فیض و نور و عطر  قرار داده  را مورد خطاب  قدم، قلب  در نخستین

 ...». است  باز کرده  آغوش  انوار آن  روی  به  ریزد که فرومي  بر قلبي

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
 «ندارند  ايمان»  بعد از مرگ  شدن  و برانگیخته « آخرت  به  كه  كساني  گمان بي»

 را  بد خویش  اعمال  که  ای گونه به « بياراستيم  را در نظرشان  كارهايشان»کفارند  که

متردد و   خویش  در گمراهي  یعني: آنان «اند سرگشته  آنان  پس»بینند  و زیبا مي  خوب

 شوند. مي  آگاه  از حقیقتي  یابند و نه مي  هرا  درستي  و روش  راه  به  متحیرند، نه

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
  به شدن،  در دنیا؛ با کشته « است  سخت  عذاب»  آخرت  ناباور به « گروه  اين  براي»

و   ، یأس وقلب  روح  رواني، انقباض  بیماریهای  در چنبره  در آمدن، گرفتار شدن  اسارت

ها  آفت  این حاضر را پر از  زمان  مادیت  که ؛ چنان و نگراني  و بدبیني  سرخوردگي
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  روزترین  تیره یعني: آنها در آخرت، «هايند  در آخرت، زيانكارترين  و آنان»  بینیم مي

 هستند.  سرخوردگي و  و یأس  و ناکامي  آنها در شكست  و بزرگترین  در زیانكاری  مردم

 

 ڍ   ڌ    چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ
دريافت   عليم  حكيم  را از نزد خداي  قرآن» !صمحمد   ای «تو  گمان و بي»

و  بسیار دانا، فرزانه   که  و تعالي  اهلل تبارك  ذات  را از پیشگاه  یعني: تو قرآن « داري مي 

  صاحب خود  نهيدر امر و   کند که بر تو القا مي  را کسي  و آن  گیری فرامي  است  حكیم

  دهد، راست مي او  که  خبری  پس  و داناست  علیم  و کوچک  امور بزرگ  و به  كمتح

 . است  تام  عدل  وی  و حكم  محض

 آید. مي  بعد از آن  که  بر داستانهایي  است  تمهیدی  آیه  این

 

 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ
  جهت  بدان  است  تكرار آمده  به  بسیاری  های در سوره  ریمک  در قرآن ÷ موسي  داستان

پندها وعبرتها، در   این  است، که  زیادی  پندها و عبرتهای  متضمن  داستان  این  که

  فرعوني  سلطه  ـ یعني  زمان  ستمگر آن  سلطه  بزرگترین  شكستن و درهم  کردن  مضمحل

  گر شده است، جلوه  متكي  تعالي  حق  قدرت  وانهپشت  به  که  سالح  بي  مردی  دست ـ به

 . است

  را که  هنگامي صمحمد  ای  یعني: یادکن « گفت  اهلش  به  موسي  كه  گاه آن»

 «رسيد  نظرم  به  آتشي  من»  گفت  همسرش  مصر، به  به  مدین  در مسیر راه ÷ موسي

  شما خبري  براي»  یعني: از راه « از آن  زودي به»کشد  مي  طور شعله  کوه  از سمت  که

  يا شعله»کند  مي  داللت  آتش  مسافت  بر نزدیكي _ڑ+در »  سین» «آورد  خواهم

شما   را برای  و آن  برگرفته  ای آتش، شعله  پشته  یعني: از آن « آورم مي  برايتان  اخگري

  آتش  آن  وسیله  ا بهت گیرند برمي  را از جایي  آن  که  است  آتشي  . قبس: جرقه آورم مي

  یعني: باشد تا به «كنيد  خود را گرم  باشد كه»کنند   روشن  دیگری  را در جای  دیگری

  دارید. ثعلب  سرما نگه برافروزید و خود را از گزند  اخگر، آتشي  شعله  آن  وسیله
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  گریاخ  آن  از دو سوی  یكي در  شود که مي  اطالق  بر چوبي  شهاب  اصل»گوید:  مي

  سفر جز زن  روایتي: در این  بنابه».  نیست  آتشي  دیگر آن  و در سوی  ور است  شعله

 نبود.  همراه  دیگر با وی  کسي ÷ موسي

 

 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  
رسيد:  ندا»آمد؛   آتش  آن  نزدیک  به ÷ موسي  یعني: چون «آمد  آن  نزديك  به  چون»

 چون»گوید:  کثیر مي ابن «گرديد  و مبارك  است، خجسته  در آتش  كه  كسي

را در   آتش  آن  را دید چرا که  عظیمي  دهنده تكان  آمد، منظره  آتش  نزدیک به ÷ موسي 

  خرم و  سبز و تازه  همچنان  آتش  وجود فروزش با  که  ور یافت شعله  سبزی  درخت

  نور آن  دید که  باال کرد، بناگاه  آسمان  سوی  را به  رشس ÷ اثنا موسي  . در این است

  بود ولي در آنجا نور مجرد» نار»  واقع در  . پس است  رسیده  آسمان  اوج  به  آتش

  که  است  شده جبیر نقل و سعیدبن  از حسن».  است  نور، آتش  آن  که  پنداشت ÷ موسي

جریر  باشد. ابن مي  سبحان  (، نور خدای است  در آتش  که  کسي):   _ڱ  ڱ  ڱ+مراد از: 

از  أمنظور خداوند» فرمود:  اند که کرده  روایت  عباس از ابن  حاتم ابي و ابن  طبری

  ذات  است، یعني  خود وی ( است  در آتش  که  کسي  است  مبارك):     _ڱ  ڱ  ڱ  ڱ+

و »».  آتش  بود، نه  متجلي  مینالعال نوررب  درخت  . زیرا در آن است  با برکت  من  متعال

 « است  يافته  نيز بركت»  است ÷ مراد: موسي  که«  است»  آتش « آن  پيرامون  كه  كسي

و مفتخر   مبارك  بدان ÷ موسي  که  است  ای دیني  رخداد عظیم  سبب  به  برکت  و این

است:   این  معني  وليق باشد. به مي  وی  به  معجزه  دادن و  رسالت  همانا تفویض  شد، که

  این « خدا پروردگار عالميان  است  و منزه»اند  آتش  آن  پیرامون  که  اند فرشتگاني مبارك

. در  است  و منظره  صحنه  آن  از مشاهده ÷ موسي  آوردن  شگفت به  متضمن  عبارت

  جابح  اگر آن  که  پروردگار نور، یا نار است  حجاب»...است:   آمده  شریف  حدیث

 ».سوزاند مي  است  در منظر دید وی  چیز را که  همه  رویش  شود، انوار جالل  برداشته
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 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  
  خداي  منم  اين ! موسي  اي»کرد:   خطاب  چنین ÷ موسي  به  سبحان  خدای  گاه آن

. در  خویش  فعل در امر و  حكمت  و قاهر. حكیم: دارای  غالب  عزیز: یعني « عزيز حكيم

مرا ندا   كه است  كسي  چه پروردگارا!»گفت:  ÷ موسي  که  است  آمده  روایات

 ». عزیز حكیم  خدای  منم  این»فرمود:   وی  در پاسخ  سبحان  ، خدای«كند؟ مي

 

 ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
  والفت  انس  و بدان  آشنا شوی  ات معجزه  تا به ÷ موسي  ای «ازخود را بيند  و عصاي»

  تبدیل  ماری  عصا به  آن  را افگند و بناگاه  خویش  عصای ÷ موسي  هنگام  . در این یابي

دید   یعني: چون «جنبد مي  كه  است  ماري  گويي  را ديد كه  آن  چون  پس»شد 

و   و عصا درچاالکي  . جان: مار سفید استکند مي  مار، حرکت  حرکت  بسان  عصایش

  آن  که  این  ترس از «گردانيد  پشت».  است  شده  مار سفید تشبیه  خود به  حرکت  سبكي

  دنبال به  ترس  شدت از ÷ یعني: موسي « بازنگشت  عقب  و به»برد   حمله  مار بر وی

از مار و  « نترس ! موسي  اي» ندا فرمود:  سبحان  خدای  هنگام  نكرد. در این  خود نگاه

  را به  ایشان  من  که  یعني: کساني «ترسند نمي  من  در پيشگاه  پيامبران  كه»  آن  آسیب

 . تو نیز از مار نترس  ترسندپس نمي  از غیر من  من  ام، در پیشگاه فرستاده  رسالت

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
  آن  را جايگزين  اي اي، نيكي بعد از بدي  باشد، سپس  كرده  ستمي  كه  مگر كسي»

باشد ـ  کرده  بر خود ستم  معصیت  با ارتكاب  ترسد که مي  کسي  یعني: لیكن « گردانيده

  جایگزین را  و پشیماني  بد و گناه، توبه  نیستند ـ و بعد از عمل  از آنان ‡پیامبران  که

بعد   که  کسي  برای  یعني: من « مهربانم  آمرزنده  من  كه»بداند:   کسي  گردانیده، چنین  آن

 . آمرزم بترسد، مي  من  در پیشگاه  از ایستادن  گناه  از ارتكاب
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  این  گویي» گوید: مي  نسفي».  است  انسان  برای  عظیم  بشارتي  این»گوید:  کثیر مي ابن

 ÷ موسي  که چنان  است  قبطي  آن  در کشتن ÷ کار موسي  به  کنایي  ای اشاره  سخن
  بر وی  بیامرز و خدا هم  بر من  پس  کردم  بر خود ستم  من خود گفت: )پروردگارا!

 »».16 قصص/»آمرزید( 

 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ       مئ  ىئ   يئ  
  آن سر در  که  است  از جایي  پیراهن  جیب: شكاف «فرو بر  را در گريبانت  و دستت»

  آفات از  یا مانند آن  پیسي  چون « عيبي  هيچ  بي  تا سپيد و درخشان»شود  مي  داخل

آورد،   را بیرون  فرو برد و آن  را در گریبانش  دستش ÷ موسي  گاه آن «آيد  بيرون»

 « معجزه  نه در».  است  از ماه  ای پاره  درخشد، گویي مي  مانند برق  دستش  دید که  بناگاه

  داد. بقیه  تو خواهیم  به  که  است  ای معجزه  از نه  یعني: عصا و ید بیضا، دو معجزه

ملخ، شپش،  طوفان،  دریا، فرستادن  شدن  عبارتند از: شكافته ÷ موسي  معجزات

او   و قوم  فرعون  سوي به».  فرعونیان  در کشتزارهای  و کاستي  قورباغه، خون، قحطي

  سوی تا به  ای شده  و فرستاده  برانگیخته  معجزات  با این  سبب  بدین یعني: تو« برو

  و از دایره  نافرمان  یعني: آنان «فاسقند  مردمي  زيرا آنان»  بروی  وی  و قوم  فرعون

 اند.  ما بیرون  طاعت

 

 جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
  نبوت  خود بر درستي  يو روشن  وضوح  سبب  به  که «روشنگر ما  آيات  چون  پس»

خود در   روشني  سبب به  ما که  آیات  است: چون  این  کرد. یا معني مي  داللت ÷ موسي

  وی  و کسان  فرعون « است آشكار  جادوي  رسيد، گفتند: اين  آنان  به»دید بود   معرض

در جادو   ای و شبهه  شک  هیچ  که  است  آشكاری  جادوی  معجزات  این  ادعا کردند که

 آنها وجود ندارد.  بودن
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  
  وحال»خود   زبانهای  را به  معجزات  یعني: آن «آنها را»  فرعونیان «و انكار كردند»

  است  الهي  آنها معجزات  دانستند که مي  یقین  و به « باور داشت  بدان  دلهايشان  كه آن

  به  بود که امر  و تكبر از این  یعني: شرك « و سركشي  ستم  از روي»  انكارشان  این  پس

  معجزات  آن  که دانستند مي  طور قطع  به  که  آورند در حالي  ایمان  آورده ÷ موسي  آنچه

  چگونه  فسادكاران فرجام   كه» !صمحمد   ای «بنگر  پس»  است أاز نزد خداوند

  پندآموزان  برای  عبرتگاهي فرجام،  زیرا این  بیندیش  شان شوم  فرجام  در این یعني: «بود

  هولناك  وصف  در دریا بر آن  شدن غرق   کارشان  فرجام ! . آری است  گیرندگان  و عبرت

 وا کنند.پر  بدی  فرجام  نیز باید از چنین  رسالتت  کنندگان بود لذا تكذیب

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ
  که  بسیار دادیم  دانشي  ایشان  یعني: به « داديم  دانشي  داوود و سليمان  به  راستي و به»

  مردم، فهم  میان  قضا و داوری  و حرام، علم  و حالل  و احكام  شرایع  : علم مراد از آن

یعني: داوود  « راست  خدايي  دو گفتند: ستايش  و آن»  است  علوم  و غیره  پرندگان  زبان

  راست  خدایي  وگفتند: ستایش  کرده  عمل  خویش  و دانش  علم  آن  مقتضای  به  و سلیمان

  کردن  و رام  و نبوت  علم با «داد  برتري  با ايمانش  از بندگان  ما را بر بسياري  كه»

خود بر   برتری  به  وفروتني  تواضع  آنها از روی  ما. البته  برای  و انس  و جن  پرندگان

 نشدند.  پروردگار قایل  بندگان  تمام

  پس  هاست نعمت  از بزرگترین  علم  نعمت  که  و این  است  علم  بر شرف  دلیل  کریمه  آیه

دیگر   با ایمان  از بندگان  او بر بسیاری اشده، یقین  داده  علم  نعمت  که  هر مؤمني  به

 . است  شده  و ارزاني  عنایت  برایش  بزرگي  رفو ش  پیدا کرده  برتری
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ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ  ڍ  
را   و سرمایه  مال  را، نه  و فرمانروایي  و نبوت  علم « يافت  از داوود ميراث  و سليمان»

  که گذارند و مالي نمي  ارث را به  یا ماليانب»است:   آمده  شریف  در حدیث  که زیرا چنان

و   داشت فرزند  نوزده ÷داوود  که  است  نقل».  است  جا ماند، صدقه به  بعد از ایشان

  مخصوص  یادآوری  به ÷ بود، فقط سلیمان مي  مال  از وراثت، وراثت  اگر هدف

و »بودند   مساوی  یو و با  شریک  میراث  در این ÷داوود  فرزندان  شد زیرا تمام نمي

  از باب ÷ سلیمان یعني: « است  شده  آموخته پرندگان  زبان  ما فهم  به ! مردم  گفت: اي

  که  مخصوصي  نعمت  از این  بر خود و شكرگزاری أخداوند  های نعمت  به  تحدث

را   دگانپرن  زبان  او فهم  که این  . دلیل را گفت  سخن  است، این  شده  ارزاني  وی  فقط به

  که  است  وی  به  مخصوص  نعمتي نعمت،  آن  بود که  نعمتها یاد کرد این از دیگر  قبل

 ! . آری است  پرندگان  گفتن سخن الطیر: . منطق نیست  مشارکتي  را در آن  غیرآن

را   دیگر آن یک  خود در میان  پرندگان  فهمید که مي  را چنان  آنان  سخن ÷ سلیمان

مورد نیاز   که  یزهایيچ  یعني: همه « است شده   ما داده  چيزها به  و از همه» فهمیدند مي

؛ مانند دانش، پیامبری، حكمت، مال،  است  شده  ما داده  به  است  انسان  فضیلت  و سبب

در   که  آنچه  و همه  وحشي، چهارپایان  پرندگان، باد، حیوانات وانس، جن  کردن مسخر

 . است  وزمین  آسمان  میان

  بود به از او شكرگزارتر ÷ عابدتر و سلیمان  از سلیمان ÷گویند: داوود مي  مفسران

بر   افزون دارتر شد زیرا بیشتر و دامنه  از پدرش ÷ سلیمان  و دولت  جهت، ملک  همین

  درآورده  وی تسخیر  به  هم  بود، باد و شیاطین  شده  داده ÷داوود  پدرش  به  که  آنچه

 ذکر  که  هایي نعمت « اين  گمان بي»شد   ارزاني  وی  نیز به  پرندگان  زبان  فهم شدند و

بر ما   خداوند متعال  که « است آشكار  فضل»و دیگر نعمتها   پرندگان  زبان  شد؛ از فهم

تا   خواست ÷ سلیمان  گونه بدین . نیست  پنهان  کسي  بر هیچ  فضل  و این  کرده  ارزاني

 نعمتها بپردازد.  آن  یشكرگزار  به
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 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   
 کثیر ابن« شدند  گرد آورده  و پرندگان  وانس از جن  لشكريانش  سليمان  و براي»

  آنان  گاه آن»آمد   میانشان  به  بسیار بزرگي  و عظمت  با ابهت ÷ سلیمان  گوید: یعني مي

درجنگ:   شدند. وازع  آراسته  منظم  های دسته و  یعني: در صفوف «شدند  باز داشته

  از صف  که را  از لشكریان  و کساني  است  صفوف  و آرایش  مأمور تنظیم  که  است  کسي

تعبیر   شود. این  منظم  گرداند تا صفوف برمي  آنها در صف  جای آیند، به جلو  خویش

با  ÷ سلیمان ! آری بود.  و منظم  بسیار عظیم ÷ سلیمان  سپاه  که  کند بر این مي  داللت

  صفوف  آن از انسیان، بعد  لشكر آمد، ابتدا صفوف  میان  به  عظیمبسیار   و ابهتي  شكوه

  بود، پرندگان مي  و آفتابي  گرم قرار داشتند و اگر هوا  پرندگان  صفوف  و سپس  جنیان

 کردند. مي  باني سایه  خویش  لشكر را با بالهای

 باشند. مي  وسالم  آراسته  هيسپا  برپا دارنده  دقیق، اهرمهای  ت، انضباط و نظماطاع ! آری

 

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  

 ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  
  بود که  موران  او ملكه « گفت  اي رسيدند، مورچه  مورچگان  وادي  به  كه  گاه تا آن»

 و سایر  آوردند، گریخت  روی  وادی  سوی به  که ÷ سلیمان  كریانلش  با دیدن  گویي

  درون به ! مورچگان  اي»گفت:   آنان  به  خطاب  کرد و نداکنان  را آگاه  مورچگان

ـ شما را درهم   و ندانسته  ـ نديده  و لشكريانش  درآييد تا سليمان  هايتان خانه

عقال   خطاب  صیغه  به  د. مورچگانخو  چهارپایان  با گامها و سمهای «نكوبند 

  نیمک مي فهمیدند. مالحظه  را مي  خطاب  آنها این  که  سبب  قرارگرفتند، بدین  موردخطاب

و   شناخت را معذور  و لشكریانش ÷ واقعه، سلیمان  این  از وقوع  قبل  موران  ملكه  که

  آگاهي  وادی  این شما دراز وجود   که  خواهند کوفت  آنها شما را درهم  گفت: درحالي

  معیارهای  به  کوبند چراکه نمي  ندارند زیرا اگر از وجود شما باخبر باشند، شما را درهم

 پایبندند.  و عدل  حق

 



9797 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
  سلیمان  . خنده است  تبسم: آغاز خنده «ودگش  خنده  به  او دهان  از سخن  سليمان  پس»

  من  به و گفت: پروردگارا!»بود   وی  زبان  و فهم  مورچه  آن  از سخن  تعجب  از روی

  سپاس  اي داشته  ارزاني  در و مادرمو پ  من  به  را كه  تا نعمتي»  ده  و توفیقم « كن  الهام

  های نعمت بنابراین،  است  خود انسان  به  پدر و مادر نیز نعمت  زیرا نعمت « بگزارم

  شكرگزاری  سبحان  خدای  کند تا فرزند برای پدر و مادر نیز اقتضا مي  به  شده  ارزاني

و   از من « بپسندي را  آن  كه  دهم  انجام  اي كردار شايسته»تا   ده  توفیقم « كه  و اين»کند 

  بندگان  در زمره»  ام شایسته  اعمال  وسیله  هب  نه « رحمتت  و مرا به»  خشنود گردی  آن  به

دار   سوی به  آنان  در زمره و مرا  کن  ثبت  نامهایشان  را در جمله  نامم «درآور  صالحت

  بر من  رحمتت  اینها را به  همه ! . آری است، محشور گردان  همانا بهشت  که  صالحان

  رحمت  جز به  کس  هیچ»است:  آمده   شریف  در حدیث  که . چنان با عملم  دار، نه  ارزاني

 ».شود نمي  وارد بهشت أخداوند

 

 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
  وضع و از  را بازجست  پرندگان  حال ÷ یعني: سلیمان «شد  پرندگان  حال  و جوياي»

را در   وی  دگانپرن  که  شویم کرد. یادآور مي  آگاهي  بودند کسب  غایب  که  پرندگاني

و گفت: مرا » دادند قرار مي  از بالهایشان  باني و او را در زیر سایه  کرده  همراهي  سفرش

کرده، یا   پنهان  من  او را از دیدگان  آیا چیزی « بينم هدهد را نمي  كه  است  شده  چه

يا »گفت:   پس  است  هدهد غایب  شد که  آگاه  وی  دارد؟ سپس  دیگری  او علت  ندیدن

 . است  او غایب  یعني: بلكه « است  از غايبان  كه  اين

  مهندس هدهد  بود که  از هدهد این ÷ سلیمان  وجوی جست  گویند: سبب مي  مفسران

در   که  گونه بدین کرد، مي  راهنمایي  زمین در زیر  وجود آب  محل  بود و او را به  آب

  آب  محل  از آن  شیاطین و  جن  وسیله به ÷ نسلیما  زد، سپس مي  نوك  وجود آب  محل
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  آب  میان  حد فاصل  رابه  و لشكریانش ÷ هدهد سلیمان  آورد همچنین مي  بیرون

 کرد. مي  سیر در بیابانها نیز راهنمایي  و دور در اثنای  نزدیک

و   عیتشر  از احوال  امام  وجوی تفقد و پرس  بر ضرورت  دلیل  آیه  این»گوید:  مي  قرطبي

  جسم هدهد با آن  حال  که ÷ سلیمان  است، بنگر به  از آنان  و حراست  نگهباني

او نیز در  که الخطاب ببخشاید بر عمربن أخداوند». نماند  مخفي  بر وی  کوچكش

در   برگوسفند الغری  اگر گرگ»فرمود:   بود، آنجا که  سیرت  هم ÷ امر با سلیمان  این

 ». گرفت خواهد قرار  مورد بازپرسي  عمر از آن  گمان برد، بي  حمله  فرات  ساحل

 

 ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
كنم،  مي  عذاب  سخت  عذابي  به»هدهد را   یعني «قطعا او را»افزود:  ÷ سلیمان  سپس

  را قطع  پرهایش  بود که  این  سخت  از عذاب  قولي: مراد وی به « برم را مي  يا سرش

  دارد. اقوال بازمي  خویش  او را از خدمت  بود که  این  دیگر: مراد وی  قولي کند. به يم

  اهل  آنها روایات  همه  رسد، ریشه نظر مي  به  که  است  شده  نقل  باره  نیز در این  دیگری

يا بايد »  است  نكرده  را مشخص  عذاب  این  نوع  کریم  هر حال، قرآن  . به است  کتاب

 . است  داشته  موجهي عذر  او در غیبتش  که  بر این «بياورد  من  براي  روشن  جتيح

 

 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   
  اندك  زماني است:  این  دیگر معني  قولي . به خویش  هدهد در غیبت «نپاييد  ديري  پس»

 « و گفت»هدهد آمد  مجازات،  به  د آناز هدهد و تهدی ÷ سلیمان  وجوی بعد از پرس

یعني:  « اي نيافته  آگاهي  تو از آن  كه  يافتم  آگاهي  از چيزي» ÷ سلیمان  به  خطاب

کنم:   مطرح  را برایت  آن  خواهم مي  اکنون و هم  ای را ندانسته  تو آن  که  ام را دانسته  چیزی

  بلقیس  که  است  در یمن  شهری  ا: نامسب « ام آورده  يقيني  تو از سبا خبري  و براي»

 . است  و درخور اهمیت  مهم  بود. نبأ: خبری  آن  ملكه
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 ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
دختر   او بلقیس «كند مي  فرمانروايي  بر آنان  كه  را يافتم  زني  من»هدهد افزود:   سپس

رسید.   وی  به  و بعد از پدر پادشاهي  نداشت  فرزندی  جز وی  پدرش  بود که  شرحبیل

  وهمچنین  است  بوده  معمولي  قدما عرف  در میان  زنان  پادشاهي  که  ذکر است  شایان

در  ك عباس ابن ما:  در شریعت  آن  معاصر. اما حكم  از مسلمین  در نزد برخي  است

  مردم  رسید که صخدا   رسول  خبر به  این  چون  کند که مي  روایت  شریف  حدیث

امرهمقوميفلحلن»اند، فرمودند:  برگزیده  پادشاهي  دختر کسرا را به  فارس : ةامرأولوا

اند، رستگار  سپرده  زني  را به  خویش( فرمانروایي)امر   تولیت  که  هرگز قومي

در   که  ایيچیزه  از همه یعني: « است  شده  چيز داده  از همه»  زن  آن «و»». شوند نمي

  و عرشي»  و سپاه  وتجهیزات  ابزارها، وسایل  بود، چون  نیاز شاهان مورد  وی  زمان

کثیر از  از طال بود. ابن  وی  تخت قولي:  . به پادشاهي  تخت  عرش: یعني«  داشت  بزرگ

  داده عظیم، استوار و بلند قرار  قصری در  بزرگ  تخت  آن»کند:  مي  نقل  تاریخ  علمای

  غربي  در طرف  طاق  صدوشصتیو س  شرقي  در طرف  طاق  صدوشصتیس  بود که  شده

  آن بر  طاق  روز از یک خورشید هر  بود که  بنا شده  طوری  آن  و ساختمان  خود داشت

  خورشید سجده  برای  و شام  کرد و آنها صبح مي  غروب  آن  مقابل  و از طاق  طلوع

 ».کردند مي

 خود افزود:  گزارش  دهد در ادامهه  جهت  بدین

 

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

 ڤ  ڤ  ڦ  
 یعني: «كنند مي  خورشيد سجده  خدا، به  جاي به  كه  يافتم  را چنين  و او و قومش»

ند. ا گرفته  کناره  سبحان  خدای  کار از عبادت  با این  که  پرستند در حالي خورشید را مي

خورشید و   یعني: پرستش «را  اعمالشان  و شيطان»بودند   پرست آتش  قولي: آنان  به

یعني:  « است  باز داشته  را از راه  و آنان  است  آراسته  برايشان»را   کفری  سایر اعمال
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  یگانگي  به  همانا ایمان  که  حق  روشن  ها، از راه آراستن  این  سبب را به  آنان  شیطان

 . در کار دین «نبودند  يافته  راه  آنان  در نتيجه»  است  است، باز داشته أداوندخ

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ   ڦ      
در   که را  باطلي  و روش  کار و راه  این  است: شیطان  چنین  تقدیر آیه «نكنند  تا سجده»

در  را  نهان  كه خدايي  براي»نكنند   سجده بود تا  آراسته  قرار داشتند، برایشان  آن

  مخفي  را در آسمانها و زمین  آنچه  که  یعني: خدایي «آورد مي  بيرون  آسمانها و زمين

قولي:  به . ها را از زمین و رستني  را از آسمان  کند؛ مانند باران است، آشكار مي

و »  راز است  معني دیگر؛ خبأ: به  يقول . به است  آن  های زمین، گنجها و رستني  های پنهاني

  سبحان  یعني: خدای «نماييد مي را آشكار  داريد و آنچه مي  پنهان  را كه  داند آنچه مي

آورد  مي  بیرون  خویش، از آن  علم است، با  انساني  در ضمیر عالم  را که  ای امور نهاني

 آورد. مي  بخواهد، بیرون  را که  نو زمی آسمانها  از امور پنهاني  هر چیز دیگری  که چنان

  واجب  در آن  تالوت  و سجده  است  تالوت  سجده  آیه، محل  این  که  باید دانست

 باشد. مي

 

 ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
  هدهد از عرش « است  عظيم  جز او نيست، او پروردگار عرش  خدايي  كه  است  اهلل»

  ـ بزرگترین  است  آمده  شریف  در حدیث  که ـ چنان  زیرا عرش ـ یاد کرد اـ مخصوص

 . است  عزوجل  خدای  مخلوقات

و   یگانگي به أخداوند  هدهد، دعوتگر خیر و عبادت  که  است  برآن  دلیل  آیات  این

  که ذیل  شریف  در حدیث صخدا   رسول  جهت  بدین  اوست  برای  کردن سجده

قتلعن ص النبينهي»کردند:   نهي  آن  است، از کشتن  کرده  ایترا رو  آن  ابوهریره

چهار چیز از   از کشتن صخدا   : رسولوالهدهدوالصردةوالنحلةالدواب:النملمنربعأ

 ». کردند: مورچه، زنبورعسل، هدهد و شیر گنجشک  نهي  جانداران
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 ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ک  
 در این « اي گفته  آيا راست  ديد كه  خواهيم  زودي به»هدهد   به ÷ سلیمان « گفت»

  چنگ در اخبار خود تا خود را از « اي بوده  يا از دروغگويان»  ای ما داده  به  که  اخباری 

 . ما برهاني  مجازات

  پذیرفتن  و عدم  حقایق  کشف  برای  در اخبار، تالش  و تحقیق  کاوش  ما را به  آیه  این

  به  که صورتي در کند، آنان، ارشاد مي  اعتماد به  صرف به  خبر مخبران  تحقیق  بدون

  که  است  بر آن  دلیل  آیه  این  باشد. همچنین  وجود داشته  تحقیق  امكان  از وجوه  وجهي

  آمده  شریف  بپذیرد. در حدیث را  خویش  تا عذر رعیت  است  ( واجب بر زمامدار )امام

: عذر الرسلرسلأوالكتبنزلأذلكجلأاهلل،منالعذرمنليهإحبأحدأليس»است: 

او   بود که  جهت  همین  به  تر نیست داشته  دوست  عزوجل  مانند خدای  کس نزد هیچ

 ».را فرستاد  کرد و پیامبران  کتابها را نازل

 

 ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
یعني:  « بيفگن آنها  سوي را به  مرا ببر و آن  نامه  اين»هدهد گفت:   به ÷ سلیمان  سپس

  که  مكاني در  یعني: دور از آنان « برتاب  روي  از آنان  گاه آن»سباء   اهل  سوی به

بنگر   گاه آن»  بازآوری  من  شنوی، به مي  را که  تا آنچه  کن  درنگ  را بشنوی  سخنانشان

و   فراده  کنند گوش مي  ردوبدل  خویش  در میان  که  سخناني  یعني: به «دهند يباز م  چه

 ما بیاور.  را به  خبر آن

  این  سپس کشید  کناری  افگند و خود را به  سویشان را به ÷ سلیمان  و نامه  هدهد رفت

 را شنید:  بلقیس  سخن

 

 ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  
 « است شده  افگنده   من  سوي ارجمند به  اي نامه ! بزرگان  اي»سبا   ملكه  بلقیس « گفت»

 و ارجمند دانست:  گرامي  دلیل  سه  را به ÷ سلیمان  نامه  بلقیس

 بدارد.  را بزرگ ÷ ـ تا سلیمان 1
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 نیكو بود.  و کالمي  پیام  دربرگیرنده ÷ سلیمان  ـ نامه 1

: ختمهالكتابةكرام»است:   آمده  شریف  در حدیث  که بود. چنان  او مهر شده  ـ نامه 1

  برای صخدا   رسول  جهت  از این».  است  آن  نامه، در مهر کردن  و بزرگي  کرامت

 ».هللا  محمدرسول هللاالا الاله»بودند:   کرده  نقش  چنین  آن  و بر نگین  ساخته  خود خاتمي

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   
 خداوند بخشاينده  نام به  و آن  است  سليمان  از سوي»  نامه « اين  كه»افزود:   بلقیس

  الرحمن هللا  و بعد از )بسم  آغاز گردیده أخداوند  با نام  نامه  یعني: آن « است  مهربان 

  که نورزید چنان ي: تكبریعن «نكنيد  گردنكشي  بر من» است: آمده  چنین  ( در آن الرحیم

  دین  یعني:فرمانبردار برای «آييد  و فرمانبردار نزد من»کنند  مي  ستمگر چنین  پادشاهان

 آیید.  ام، نزد من آورده  حق  با خود از رسالت  من  که  آنچه  به  ، مؤمنأخدا

.  است  وشته( را نن الرحیم  الرحمن هللا )بسم ÷ از سلیمان  قبل  کس اند: هیچ علما گفته

  سوره ها بجز سوره  همه  در ابتدای  ( که الرحیم  الرحمن هللا )بسم  که  شویم یادآور مي

 . است  شده  نازل  از قرآن  ای سوره  بار در میان یک  است، همین  آمده»  برائه»

  آن و  یابیم را در مي  حكومت  از آداب  ، ادبي÷ سلیمان  نامه  مضمون  از شناخت

 . است  مطلب  با توضیح  همراه  خارجي  اختصار در مراسالت  رعایت

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  
  و ای  قوم  اشراف  یعني: ای «نظر دهيد  من  به  در كارم ! بزرگان  اي»سبا   ملكه « گفت»

  نظری  من یانید، بهبنما  من  کار به  را در این  صواب  کنید و راه  ام کشور! راهنمائي  سران

  فيصله را  كاري هيچ  من»باشد   و دوراندیشي  و حكمت  بر حزم  مبتني  بدهید که

  کاری هیچ  حال  تا به  یعني: من «ايد حاضر و ناظر بوده  شما در آن  كه  مگر اين  ام نداده

 . ام نرسانده  نهایي  و فیصله  قطعیت  شما به  حضور و رأی را بي

نظر  و  رأی  ملت، کار را به  شد زیرا بزرگان  کامیاب  مشاوره  در این  لقیسب  سرانجام

 واگذاشتند:  خود وی
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 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  
و   قوت  ما داراي»؛  بلقیس  شورا در پاسخ  مجلس  و نمایندگان  ملت  بزرگان «گفتند»

یعني: ما  « هستيم  سهمگيني  آوران و ما رزم»  در عده  و هم  در عده  هم « هستيم  شوكت

از خود و   که  برخورداریم  و غیرتي  شجاعت  و از چنان  آور هستیم جنگ  سخت

  به  یعني: کار موکول « توست اختيار كار با  ولي»  کنیم  دفاع  خویش  و مملكت  سرزمین

  چه  ما را به  که  کن  أملیعني: ت « دهي مي فرمان  بنگر چه  پس»  و نظر خود توست  رأی

 . امر تو هستیم  ؟ زیرا ما شنوا و مطیع دهي مي  چیز فرمان

 

 ی  ی    ىئ   ىئىئ  ی ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ
درآيند،   شهري  به»  با زور و غلبه « چون  پادشاهان»  قومش  سران  سبا به  ملكه « گفت»

  تباهي  رابه  آن  کرده، اموال  ویرانرا   آن  یعني: ساختمانهای «سازند مي  را ويران  آن

را   مردمانش  هاي و عزيزترين»سازند  مي  را پراکنده  آن  اهالي  کشند و جمع مي

کار   کشانند و این مي  و دوني  حقارت  را به  آن  یعني: اشراف «گردانند ها مي خوارترين

  آنها در آن  پای  شود، جای  لمآنها پایدار و مس  برای  کنند تا فرمانروایي مي  جهت  را بدان

  بلقیس  عزوجل  خدای  گاه گردد. آن پابرجا  مردم  آنها در دلهای  و هیبت  محكم  سرزمین

  قولي: این اما به «كنند مي  عمل  گونه واين»کرد و فرمود:   تصدیق  سخنش  را در این

 . است  بلقیس  سخن  از ادامه  نیز حكایت  جمله

گرایید   صلح  کرد، به  احساس  مصالحه  را به  آنان  تمایل  بلقیس  چون  کهشود  مي  مالحظه

 دارد.  نامیمون  زیرا جنگ، فرجامي

 

 ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  خب   
  سلیمان اگر  پس « فرستم مي  سويشان به  اي هديه  من»  اینک «و»سبا افزود:   ملكه  سپس

  ولي  مانیم مي  در امان  وی  و از تهاجم  گردانیده  راضي  هدیه  این  باشد، او را به  پادشاه

او   ومقصد اصلي  نهایي  سازد زیرا هدف نمي  او را راضي  هدیه  اگر پیامبر باشد، این

  دعوت، گردن  اجابت ، از ما جز با صورت  در آن  است  خویش  دین  سوی به  دعوت
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و »گفت:   روی این و از شود نمي  خویش، راضي  و روش  راه  و پیمودن  دین  به  نهادن

  فرستادگان  که  آنچه  تبع به  گاه آن «آورند بازمي  پاسخي  چه  من  فرستادگان  كه  نگرم مي

  تدبیری  موضوع  در این باز آوردند، ÷ سلیمان  از سوی  یا رد هدیه  از قبول  من

تهادوا تحابوا، »است:   آمده  شریف  یث. در حد کنم مي  عمل  آن  مقتضای  و به  اندیشم مي

شود و  شما مي  میان  محبت  سبب  کنید که  مبادله  عنكم: هدیه  الغل  و تصافحوا یذهب

 ».گرداند شما دور مي را از  و کینه  کدورت  مصافحه  کنید، که  مصافحه

 هدیه ÷ نسلیما  از طال را به  ظرفي  بلقیس  که  است  آن  صحیح» گوید:  کثیر مي ابن

 ».فرستاد 

  توان مي  آن  زیرا از خالل  است  ممتازی  هدیه، فكر سیاسي  فكر ارسال  که  نیست  شكي

  های تصمیم  در تعدیل  هدیه  که  گونه  کرد، همان  ارزیابي  درستي  را به  طرف  موقعیت

 ÷ سلیمان  وضع دنیا باشد اما  به  مندان از عالقه  طرف  نیز مؤثر است، چنانچه  طرف
 نبود:  چنین این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  
آيا  او گفت:  به  آمد، سليمان  نزد سليمان به»  با هدیه  همراه  بلقیس  پیک « چون  پس»

  حاکمیت و  بر شرك  آن  شما را در قبال  دارید که  و توقع «دهيد مي  كمك  مالي  مرا به

و   و مكنت  و مال  سلطه  همه  این  من  به  عزوجل  خدای  که  در حالي  واگذارم  ناروایتان

  من  خدا به  آنچه بدانيد كه»؟  است  بخشیده  و طیور و غیره  و انس  از جن  حشم و  خدم

  به  از آنچه  بهتراست»بسیار   و اموالي  عظیم  ای از نبوت، فرمانروایي « است  بخشيده

شما   اين  بلكه»  است  جمله  نیز از آن  هدیه  این  که  و مكنتي  از مال « است  ا دادهشم

  مال  و به  شوم نمي  دلخوش  آن  به  اما من «شويد مي  خود شادمان  هديه  به  هستيد كه

  و شمشیر چیز دیگری حق، یا جنگ  دین  به  نهادن  لذا از شما جز گردن  ندارم  دنیا نیازی

 . پذیرم نميرا 
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در  بود.  رشوه  واقع هدیه، در  آن  بود که  این  را نپذیرفت  هدیه ÷ سلیمان  که  این  دلیل

 را  پذیرفتند اما صدقه را مي  هدیه  ایشان  که  است  آمده صخدا   رسول  سیرت

 پذیرفتند. نمي

 

 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  
  وی  قوم و  بلقیس  سوی یعني: به«  آنان  سوي به»گفت:   بلقیس  پیک  به ÷ سلیمان  سپس

را   برابر آن در  پايداري  تاب  كه  وريمآ مي  لشكري  بر سر آنان اقطع»و بگو:  «بازگرد»

  حراست  خویش  و فرمانروایي  و از ملک  کرده  دفاع  آن  تا از خود در مقابل «ندارند

  به»  یعني: ازسرزمینشان «راند  خواهيم  آنها را از آنجا بيرون  گمان و بي»نمایند 

.  است  و زبوني  خواری عزتمند و سربلند بودند. صغار:  که بعد از آن « و زبوني  خواري

 . است  و بردگي  اسارت  معنای قولي: صغار در اینجا به به

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
 من  او را براي  از شما تخت  يك كدام»  کشورم « سران  اي» ÷ لیمانس « گفت»

 از  آنان  كه از آن  پيش»  گذشت  آن  بزرگي  وصف  را که  بلقیس  یعني: تخت «آورد مي 

شوند.  مي  تسلیم  آنان  که  خبر یافت  الهي  با وحي ÷ سلیمان «آيند؟  نزد من  در تسليم

قولي:   . به داشت  از اوضاع  که  شناختي  سبب بود، به  ویو استنباط   برداشت  یا این

  وی  بیاورد تا به  سپاهي لشكر و  فرستادن  را بدون  بلقیس  تا تخت  خواست ÷ سلیمان

  بر نبوت  را برهاني  آن بنمایاند و  است  عزوجل  از نزد خدای  را که  خویش  قدرت

 قرار دهد.  خویش

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 برايت  خود برخيزي  از مجلس  كه از آن  را پيش  آن  گفت: من  از جن  عفريتي»

 در آن  مردم  میان  کردن  حكومت  برای ÷ سلیمان  که  مجلسي  یعني: از آن « آورم مي 

 برای خورشید  زوال  از آغاز روز تا هنگام ÷ سلیمان»گوید:  مي  . سدی نشست مي 
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 « هستم  كار توانا و امين  بر اين  و من»».  نشست مي  مردم  میان  و حكومت  قضاوت 

بلقیس،   تخت  و برداشتن  کردن  بر حمل  من  یعني»گوید:  مي  در تفسیر آن ك عباس ابن

 ». اعتماد هستم و مورد  وجود دارد، امین  از جواهر و غیره  در آن  که  توانا و برآنچه

 

ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ      ڑ  ک 

 ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ    ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ
 این  اسم  برآنند که  بیشتر مفسران « بود، گفت  دانشي  الهي  از كتاب  نزدش  كه  كسي»

در   بود، که  اسرائیل برخیا از بني بن داشت، آصف  الهي  کتاب  از علم  یا بهره  که  کسي 

  اعظمي  دانست، اسم را مي  الهي  اعظم  و اسم  داشت  وزارت  سمت ÷ سلیمان  حكومت

  کثیر از زهری ابن کند. مي  قرار گیرد، اجابت  مورد درخواست  آن  به  تعالي  حق  هرگاه  که

إالأنتالإلهاًواحداًلهإءشيكللهإلهناوإيا»گفت:  ÷برخیا بن آصف  کند که مي  نقل

تو  جز  معبودی  هیچ  که ای یگانه  چیز، خدای  همه  ما و خدای  خدای  : ایبعرشهاائتني

  حاضر آورده  وی  روی روبه  بلقیس  تخت  در دم  پس». بیاور  او را نزد من  نیست، تخت

.  است ÷ خود سلیمان» بود  دانشي  الهي  از کتاب  نزدش  که  کسي» قولي: مراد از شد. به

  خود را برهم  چشم  كه از آن  را پيش  آن من»گفت:   الهي  کتاب  به  عالم  حال، این هر  به

  قبل  بلقیس  تخت  را در آوردن  عفریت  سخن ÷ سلیمان  گویي « آورم مي  نزدت  زني

شد لذا   سریعتر از آن  در زماني  آن  خواستار آوردن رد واز جایش، دیر شم  از برخاستن

  گفت: من  عفریت  و تحقیر توانایي  شمردن  کوچک  برای ÷ آصف، یا خود سلیمان

پلكها   گشودن»  طرف»  . معنای آورم مي  نزدت را به  زني، آن  برهم را  چشمت  که از آن  قبل

خود   دوست  به  که چنان  پلكهاست  دوباره  ردنآو هم ، به»یرتد»ومراد از   نگریستن  برای

 . دهي  انجام  زدن هم به  چشم  کار را باید در یک  این گویي: مي

  داد که  اجازه  آصف  به ÷ یعني: سلیمان « را نزد خود مستقر يافت  آن  چون  پس»

  شد و چون  حاضر آورده  دعا کرد و تخت  آصف  گاه را حاضر گرداند آن  تخت

  است  پروردگار من  از فضل  گفت: اين»حاضر دید   را نزد خویش  تخت ÷ یمانسل

 را در  تعالي  آیا حق « كنم مي  كفران  كه  يا اين  گزارم آيا شكر مي  مرا بيازمايد كه تا
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او   که  نمایم، یا این مي  اعتراف  وی  و نعمت  فضل  و به  گزارم نعمتها شكر مي  برابر این

 شكر ورزد، جز اين  و هر كس»  گذارم را فرومي  وی  و شكر نعمت  کنم مي  ناسپاسي را

 موجود و صید  حفظ نعمت  زیرا شكر، سبب «ورزد شكر مي  سود خويش به  كه  نيست 

 از  است «نياز بي  پروردگارم  كند، بداند كه  كفران  و هر كس»  مفقود است  نعمت

 . ناسپاسان  به  دادن  ؛ با نعمت و بخشنده « است  كريم»  وی  شكرگزاری

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې  
را   بلقیس  ملكه  یعني: تخت «گردانيد  ناشناس  را در ديدش  گفت: تختش  سليمان»

که:   است شده  بیند، بازنشناسد. روایت را مي  آن  چون  سازید که  دگرگون  حالي به  برایش

بر آن،  دیگر  چیزهایي  و افزودن  از آن  چیزهایي  کردن  را با کم  بلقیس  تخت  آنان

  برایش  وی  مأموران  بود که  این ÷ دستور سلیمان  این  علت  قولي کردند. به  دگرگون

  کار، بلقیس  این تا با  خواست ÷ سلیمان  پس  است  ای نارسایي  بلقیس  گفتند: در عقل

  به« برد مي  آيا پي  كه  تا بنگريم»گفت:   جهت  بیازماید و بدین  عقلي  را از نظر فراست

شود  مي  يا از آنان» أخدا  به  ایمان  سوی برد به مي  خویش، یا: آیا راه  تخت  شناخت

 امر.  این  سوی به «يابند نمي  راه  كه

 

 ې  ې  ې      ى  ىائ  ائ  ەئ         ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  
 ÷ سلیمان خود  او و گوینده  به «شد  گفته» ÷ نزد سلیمان  بلقیس «آمد  چون  پس»

  همان  ؟ گفت: گويا اين است  گونه  تو همين  آيا تخت»دستور او بود:  به  یا غیر وی

  آن  وناشاختن  شناختن  در میان  از تردد وی  حاکي  کار برد که را به  تعبیری  بلقیس « است

آلود   تشبیه  سؤال زیرا او  است  وی  باالی  و تیزهوشي  ذکاوت  د نشانهخو  این  بود، که

  آمد و نه بر مي  کامل  مثبت  از آن، جواب  نه  داد که  پاسخ  گونه  تشبیه  را با جوابي  آنان

با خود گفت: اگر   بود پس  و فرزانه  حكیم  زني  بلقیس»گوید:  مي  . عكرمه منفي  جواب

  این ! نه  و اگر بگویم  شوم دروغگو  که  ترسم است، مي  من  تخت  مانه  ؛ این بگویم

هر   برای  را که  میانه  لذا راهي دروغگو شوم   که  است  آن  بیم  نیست، باز هم  من  تخت
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از   و پيش»».  است  همان  این  گویي فت:و گ  گرفت  داشت، در پیش  محمل  دو معني

  از سخن  جمله  قولي: این  به « ايم بوده و ما فرمانبردار  شده  داده  ما علم  اين، به

  و برای  شده  داده  علم أخداوند  سوی از  از بلقیس  . یعني: پیش است ÷ سلیمان

  شدن  مسلمان  به  از این  است: پیش  این  معني . یا بودیم  درآمده  از در اطاعت أخداوند

از   سخن  دیگر: این  قولي . به ایم شده  ساخته  گاهآ رضا و رغبت،  به  وی  و آمدن  بلقیس

 بود.  وی  و پیروان ÷ سلیمان  قوم

 

 ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی           جئ  حئ  مئ                  ىئ  
 را  یعني: بلقیس «بود  كرد، او را باز داشته مي  خداوند پرستش  جاي به  كه  و آنچه»

بود،از   و رشد یافته  تربیت  بر آن  خورشید که  پرستش  به  وی  يمشغول خاطر و دل  تعلق

  سخن  نیز از ادامه  آیه  این «بود  كافران  گروه  و او از جمله»بود   باز داشته  حق  به  ایمان

 . است  سبحان  خدای  ، یا از کالم÷ سلیمان

 

حج  مججح  مح   يئ   جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث        ىث  يث  

 جخ  حخ         مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   
زیرا او  نبود  کافي  وی  آوردن  ایمان  فقط برای  بلقیس  شده  دگرگون  تخت  دیدن  گویي

در  او را ÷ سلیمان  جهت  بدین  خاطر داشت  تعلق  خورشید سخت  پرستش  به

  کاخ صرح: «وارد شو  صرح  شد: به  گفته  زن  آن  به»قرار داد:   دیگری  رواني  وضعیت

سپید   آبگینه از  بلقیس  برای  بود که  هایي تخته  گوید: صرح مي  قتیبه . ابن است  پادشاهي

  بركه  كه  پنداشت را ديد،  آن  و چون»کردند   را روان  و ماهي  آب  ساختند و در زیر آن

  تا به «را باال زد  لباس  اقهايشاز س»  جهت  بدین «و»  بسیار است  لجه: آب « است  آبي

و   صاف  قصري  اين»  سلیمان « گفت» کرد:  او چنین  فرو رود و وقتي  آب  پندار خود به

و باال بلند. در   شده  داده  تراشیده، صیقل . ممرد: نیست  و آب « هاست از آبگينه  صيقلي

بر خود   من ت: پروردگارا!گف»شد:   تسلیم کرد و  اذعان  حق  به  بلقیس  اینجا بود که
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در »  حق  دین  به  نهادن  در گردن « سليمان با  و اينك»غیر تو   با پرستش « ردمك  ستم

 «. شدم  برابر خدا پروردگار عالميان، تسليم

  دارای  کرد که مي  فرمانروایي  ملتي  او در میان  آید که بر مي  چنین  بلقیس  از داستان

دارتر و  ریشه  مدنیتي  دادن  با نشان ÷ سلیمان  بودند پس  زرگدار و ب ریشه  مدنیتي

نهاد و   گردن  بلقیس  بود که  روی  از این  کرد، هم  زده وی، او را متحیر و بهت  بزرگتر به

  مدنیت  آنچنان  اسالمي  راستین  مدنیت  آموزد که ما مي  امر به  این  شد. البته  تسلیم

 گرداند.  و فرومانده  منفعل  دیگر را از نظر رواني  تمدنهای  که  تاس  و با ابهتي  پرهیمنه

فرمود:   اند که کرده  نقل  طوالني  در روایتي ك عباس از ابن  حاتم ابي و ابن  شیبه ابي ابن

جدا منكر  را  روایت  کثیر این اما ابن». کرد  ازدواج  با بلقیس  بعد از آن ÷ سلیمان»

  که  است  نیز این  راجح  . قول است  رد کرده ك عباس ابن  را به  و استناد آن  دانسته

  شود و نه مي  تصدیق  نه  باشد که مي  کتاب  با بلقیس، از اخبار اهل ÷ سلیمان  ازدواج

 . تكذیب

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
را   صالح  ثمود برادرشان  قوم  سوي  به  راستي  و به»شود:  مي  بیان  دیگری  داستان  اینک

 أخداوند  پرستش  و پیام  یعني: او را با دعوت «كه: خداوند را بپرستيد  فرستاديم
دو   آن  که «شدند  تقسيم  گر و متخاصم ستيزه  دو گروه  به  آنان  بناگاه  پس»  فرستادیم

دیگر   خود، با گروه  و روش  بر راه  با تكیه  بودند و هر گروهي  و کافران  گروه، مؤمنان

دو   میان  و ستیزه  خصومت قولي: . به است  با وی  حق  کرد که و ادعا مي  کرده  ستیزه

 .؟یا خیر  است  آیا او پیامبر مرسل  بود که ÷ صالح  گروه، درباره

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
 از  را پیش  یعني: عذاب « ز حسنها  را پيش  من، چرا سيئه  قوم  گفت: اي  صالح»

  است  و نیكي  پاداش  کننده جلب  را که  یعني: چرا ایماني «طلبيد مي  شتاب  به»  رحمت

از   زیرا آنان افگنید؟ است، جلو مي  عذاب  کننده جلب  را که  اندازید و کفری تأخیر مي  به



9782 

  برای  دهي مي  وعده را که  ذابي؟ ع هستي  منتظر چه ! صالح  گفتند: ای فرط کفر و عناد مي

کار  توبه  شرك او از  سوی و به «خواهيد نمي  چرا از خداوند آمرزش»ما بیاور 

 «قرار گيريد  رحمت مورد  باشد كه»آید؟  بر شما فرود  عذابش  که از آن  شوید، قبل نمي

 نشوید.  و گرفتار عذاب

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  
 دینت  و به  گفته  را اجابت  دعوتت  که  از کساني « تو و همراهانت  گفتند: ما به»

  آنان  به  که  است  . نقل دانیم مي  و نامیمون  و شما را شوم « ايم بد زده  شگون»اند  درآمده 

 « گفت»  توست  از شومي  و گفتند: این  بد زده  شگون ÷ صالح  به  رسید پس  ای قحطي

  فال  سبب به  قحطي  یعني: این « نزد خداوند است  بدتان  شگون»آنان:   به ÷ صالح

زیرا خیر و   است أنزد خداوند  آن  سبب  بلكه  پندارید نیست مي  را شوم  آن  که  بدی

رسد  شما مي  به  که اوست  قدر و قسمت  آید و این شما مي  سوی  از نزد او به  شر همه

  دهد و پرندگان مي  انجام بخواهد  اوست، هر چه  بال کیف  دست به  امورتان  تمام  که چرا

ندارند   ای و آگاهي  شما علم خیر و شر  پندارید، به بد خود مي  فال  آنها را وسیله  که

قرار  أخداوند  امتحان و مورد «شويد مي  آزموده  هستيد كه  شما مردمي  بلكه»

  که  آنچه  بد زدنتان، یا به  فال  شما را با این  شیطاناست:   معني این  قولي اید. به گرفته

  ظاهرا مراد از این»گوید:  مي کثیر افگند. ابن مي  زنید، در فتنه بد مي  فال  خاطر آن به

افتید و روند  مي  استدراج  خود به  گمراهي است: شما در  ( این خداوند: )تفتنون  فرموده

 ».پیمایید انحطاط را مي

 

 ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     چ  ڇ  ڇ
 «بودند رهط  نه»  زیست مي  در آن ÷ بود و صالح «حجر»شهر   که« شهر  و در آن»

شتر   که» قدار»  نام  به  با شخصي  بودند که  قوم  و اشراف  سران  مرد از فرزندان  یعني: نه

.  است» مرد»اینجا در  »رهط»بودند. مراد از   شده  کرد، یار و همدست  را پي ÷ صالح

و   و شیوه  یعني: شأن «كردند نمي  اي كار شايسته  كردند و هيچ فساد مي  در زمين  كه»
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  با آن  و اصالحي  صالح  هیچ  که بود  در زمین  ای فسادافگني  مرد چنان  نه  کردار آن

 . متصور نیست

 

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

 ڳ  
  بیایید که همدیگر گفتند؛  مرد جفاجو به  نه  یعني: آن «شويد  قسم  خدا هم  گفتند: به»

یعني:  « بزنيم  شبيخون  اش بر او و خانواده  كه»  سوگند بخوریم  از ما با دیگری  هریک

  گاه آن»  رسانیم  قتل  را به  اش و او و خانواده  آوریم  یورش ÷ بر سر صالح  هنگام شب

باشد  مي  وارثانش و  خونخواه  او که  نزدیک  و قبیله  سرپرست  ني: بهیع «او  ولي  به

  بیفگنیم  را در آنان  گمان  تا این « ايم حاضر نبوده  اش كه: ما در كشتار خانواده  بگوييم»

 « راستگوييم اما قطع و»  ایم حاضر بوده  کشتار وی  در هنگام  و نه  ایم او را کشته  نه  که

. زیرا اگر او را در  یما حاضر نبوده  اش کشتار خانواده  هنگام به  که  انسخنم  در این

راستگو   سخنشان  در این اظاهر دیدند لذا نمي  حال  کشتند، او را در آن مي  شب  تاریكي

 بودند.

 

 ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
  این دند و باسنجی  که  ای توطئه  با این «ورزيدند»  بزرگ  و نیرنگي  سخت « و مكري»

 برابر را در  یعني: آنان « آورديم  در ميان  و ما نيز مكري»دیدند   تدارك  که  طرحي

مكر  «يافتند درنمي  آنان  كه درحالي»  رسانیدیم  هالکتشان  و به  کرده  مجازات  مكرشان

 بردند. نمي  پي  آن  را و به أخدا

  کردند، به  شتر را پي  که بعد از آن  تن  هن  آن»گوید:  مي  در تفسیر آیه  اسحاق  محمدبن

راستگو   دعوتش زیرا اگر او در  برسانیم  قتل  را نیز به  صالح  که  دیگر گفتند: بیاییم یک

  دروغگو باشد، او را به  در دعوتش  و اگر هم  ایم رسانیده  هالکتش  از خود به  باشد، قبل

زنند اما   شبیخون  اش ند تا بر او وخانوادهآمد  هنگام شب  . پس ایم کرده  ملحق  شترش

  قتل را به  گفتند: تو آنان ÷ صالح  به  اولیایشان  گاه کردند. آن  آنها را سنگباران  فرشتگان
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از او   در دفاع ÷ صالح  و خویشان  نزدیكان کردند ولي   وی  لذا قصد جان ! ای رسانیده

  او را درحالي  دهیم نمي  هرگز اجازه  سوگند که خدا  گفتند: به  آنان  پوشیدند و به  سالح

فرود   روز بر شما عذاب  سه  مدت  ظرف  است  داده  شما وعده  به  برسانید که  قتل به

خود   علیه  پروردگارتان  باشد، شما دیگر بر خشم  صادق  اگر در سخنش  آید پس مي

در   مهاجمان  بود که  و او. همانروز شما دانید   از سه نیفزایید و اگر دروغگو باشد، بعد

 ».خود بازگشتند  های خانه  برداشتند و به  از صالح  دست  شب  آن

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ     ں  ڻ 
 « كرديم نابود  را همگي  و قومشان  بود: ما آنان  چگونه  مكرشان  فرجام  بنگر كه  پس»

  شتر با آنان  کشتن  هنگام  هرچند به  را که  انو نیز قومش  سران  تن  نه  آن  خداوند متعال

  از عذاب  از آنان  را نابود کرد و کسي  بودند، همگي  موافق  با جرمشان  ولي  نبوده  همراه

 نرهید.  سالمت به

 

 ہ  ھ     ھ  ھ   ھے  ے      ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  
  هیچ  که طوری خود، به  از کسان « است مانده  خالي  كه  است  هايشان خانه  هم  اين  پس»

  براي» ماجرا«  در اين  گمان كردند. بي  كه  ستمي  سزاي به»  نیست  در آنها ساکن  کس

دانند  و مي دانند مي  را در خلقش أخداوند  سنت  که  کساني  یعني: برای«  معرفت  اهل

  اما جاهالن  است  و پندی  تیعني: عبر « است  اي نشانه»  است  وابسته  اسباب  به  نتایج  که

 گیرند. پند مي  هم  دانند و نه مي  نه

 

 ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  
  و از عذاب أیعني: از خدا «كردند مي  آوردند و پرهيزگاري  ايمان  را كه  و كساني»

  عذاب  از آن « داديم  نجات»بودند   همراهش  و مؤمنان ÷ صالح  ترسیدند، که مي  وی

 رسواگر.
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 ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ٴۇ
  فرستادیم یعني: و «و لوط را»است:  ÷لوط  سوره، داستان  دیگر در این  داستان

  مرتكب آيا»بودند   شهر سدوم  اهالي  آنان « خود گفت  قوم  به  كه  گاه آن»را  ÷لوط

  است  و وقیح  بسیار زشت  شوید که مي  کاری  یعني: آیا مرتكب« شويد مي  فاحشه

بودند، در  گردنكش، متمرد و سبكسر  از بس  زیرا آنان «شويد مي  ديده  كه درحالي»

در حضور و   بلكه کردند نمي  پنهان  لواط، خود را از دید دیگران  عمل  ارتكاب  هنگام

 دادند. مي  را انجام  شنیع  فعل  این  دید دیگران

 . گذشت»  اعراف»  در سوره  ر مفصلطو به  داستان  این  بیان  که  شویم یادآور مي

 

 ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   
 ،÷لوط  سخن  این «آميزيد؟ درمي  با مردان  شهوت  از روي  زنان  جاي آيا شما به»

  وجایگاه  محل  آنان  پوشید که مي  چشم  از زنان  . یعني: درحالي است  تكرار توبیخشان

را   مردان  است، نه  آفریده  مردان  را برای  آنان أو خداوند هستند  و آمیزش  شهوت

در تضاد با  شما  فعل  این  پس  با زنان  مقاربت  را برای  زنان  و نه  با مردان  مقاربت  برای

و   بزرگي «دانيد نمي  هستيد كه  شما قومي  بلكه»دارد  قرار أخداوند  و حكمت  حكم

 را.  معصیت این  در برابر ارتكاب  لهيا  و عقوبت  مجازات  سهمگیني

 

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

 ٿ  
از  را»  و پیروانش ÷یعني: لوط «لوط  گفتند: آل  نبود كه  جز اين  قومش  پاسخ  ولي»

  نمردا با  یعني: آنها از مقاربت «جو هستند پاكيزه  مردمي  آنان  كنيد، كه  بيرون  شهرتان

 استهزا و تمسخر گفتند.  را از روی  سخن  کنند. این مي  پاکیزگي  طلب
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 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
  بودن « كرديم مقدر  را كه  جز زنش»  از عذاب « داديم  را نجات  اش او و خانواده  پس»

  وي  زيرا زن»: گوید مي کثیر . ابن در عذاب  ماندگان یعني: از باقي « او را از بازماندگان»

 «.كرد مي  لوط آگاه  را از وجود ميهمانان  بود و آنان  راضي  قومش  افعال  به

 

 ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
مراد از  « بداست  چه  هشداريافتگان  باران  پس  بارانديم»  از سنگ « باراني  و بر آنان»

  خدای  نكردند پس  شدار اعتنایيه  این  به  شدند ولي  هشدار داده  اند که منذرین: کساني

 فروبارانید تا نابود شدند.  سنگ  باران  آنان بر  سبحان

 

 ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
  را که خداوند متعال   ستایش !صمحمد   یعني: بگو ای « خداست  براي  بگو: ستايش»

سرازیر   شمار خود را بر بندگانش بي  های کرد و نعمت  را هالك  گذشته  سرکش  امتهای

  بر آن  و سالم» حسنایش   علیا و اسمای  در برابر صفات  او راست  نمود و ستایش

  أمت  بشریت، یعني  و برگزیدگان  نخبگان  آنان  که « است  را برگزيده  آنان  كه  بندگاني

  مراد از این»گویند:  مي ك عباس وابن  ایشانند. ثوری، سدی  و انبیا و پیروان صمحمد 

 «آورند مي  شرك  يا آنچه  خدا بهتر است آيا»». اند صمحمد   برگزیده، یاران  بندگان

  یا عذاب  بهتر است أخداوند  پاداش است: آیا  این  معني  قولي اند؟ به  بتان  با او که

 ؟ او تعالي  به  ورزیدنتان  شرك

 خواندند، را مي  آیه  این  چون ص خدا  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

وأبقياهللبل»فرمودند:  مي بزرگتر و  تر، خداوند بهتر، پاینده  : بلكهوأكرموأجلخير

 ». ارجمندتر است
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   
تدبیر امور  و  دهي خود در آفرینش، روزی  انفراد و یگانگي  بیان  به  خداوند متعال  سپس

تقدیر  «؟ است آفريده را  آسمانها و زمين  كه  يا كيست»فرماید:  مي  پرداخته  خلقش

را   آسمانها و زمین  که  کسي  شما بهترند، یا آن  پنداری  شود: آیا خدایان مي  چنین  سخن

  شما از آسمان  و براي»؟  تواناست آنها  ید و بر آفرینشآفر  و عظمت  استواری  این  به

  آب « بدان  پس»  است  باران  آب همانا  را که  از آب  یعني: نوعي «فرو فرستاد  آبي

  دیوار کشیده  دور آن  که  است  باغي حدیقه: « ايم رويانده  و باطراوت  خرم  باغهاي»

شما را »شود  مي  شاد و شكفته  آن  بیننده  که  بهجه: زیبا و بارونق  . ذات است  شده

  که  و نیست  نبوده  آن  یارا و توانای یعني: بشر را «را برويانيد  درختانش  رسيد كه نمي

وجود   عرصه  به  عدم  را از کتم  چیزی  که  است  را برویاند زیرا بشر عاجز از آن  درختان

است:   گفته  شود که مي  مجاهد مستدل  قول آیه،  با این»گوید:  مي  آورد. قرطبي  بیرون

ـ جایز   روح  ذی یا غیر  روح ذی  موجودات از  چیز ـ اعم  و تصویر هیچ  نگارگری

  آيا در جنب»  جایز است  روح تصویر غیرذی  کشیدن اما جمهور علما برآنند که».  نیست

  انجام أخداوند  جنبدر   کارها را خدایي  این  آیا همه یعني: « هست  خداوند خدايي

  قولي ؟ به است  یگانه  ها خدای این  صانع  که  پرستید، یا این مي شما او را  که  است  داده

دیگر   ذکر شد، معبودی  وی  و اوصاف  از افعال  بعضي  که  با خدایي است: آیا  این  معني

  حق « بلكه  نه»شود؟   دهقرار دا  وی  شریک  و در عبادت  شده  ساخته  همراه او  تا به  است

اند.  گراییده  باطل  کژراهه  به  حق  از شاهراه  که «كجرو هستند  قومي  آنان»  که  است این

 او را نظیر و همانند قرار غیر  سبحان  است: آنها با خدای  ( این )یعدلون  معنای یا

 اند. داده
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  

 ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ے  ے  
 گردانید،  و آرام  را هموار و مسطح  یعني: آن «كرد  را قرارگاه  زمين  كه  يا كيست»

 و گوارا  شیرین  ی«جويبارها  آن  و در ميان»باشد   ممكن  استقرار بر آن  که  ای گونه به

  داشته  را نگه  ینزم  مانند لنگرگاهي  که «استوار آفريد  كوههاي  آن  پديد آورد و براي»

  حال آشفته را  خود ساکنانش  دارند تا با اضطراب بازمي  و جنبش  را از اضطراب  و آن

  شور و شیرین  مراد از بحران: دو دریای «قرار داد؟  دو دريا برزخي  و ميان»نگرداند 

  یختهآم  دیگری به  است، یكي  آنها قرار داده  میان أخداوند  که  با برزخي  که  است

وجود   شود. البته مي  داخل  آن، در این  سازد و نه مي  را دگرگون  این، آن  نه  شود پس نمي

. تفسیر  است  هایي و حكمت  برکات فواید، آثار،  شور و شیرین، دارای  هر دو دریای

یعني:  «؟ ديگر است  با خداوند معبودي آيا».  گذشت»  فرقان»  در سوره  آیه  نظیر این

ندارد، آیا در   کارها توانایي  دیگر بر این  کسي  سبحان  جز خدای  شد که  ثابت  چون

  جواب  بیافریند؟ هرگاه  وی  و آفرینش  مانند صنع  که  است  دیگری  وجود خدای  عرصه

  آورید که مي  را شریک  چیزی  عزوجل  خدای  به  چگونه است، دیگر  منفي  طور قطع  به

  یگانگي «دانند نمي  بيشترشان  بلكه ! نه»را ندارند؟   و زیاني سود  چهی  رساندن  قدرت

 را.  وی  چون بي  و سلطه  وقدرت  پروردگارشان

 

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

 ى  ائ  
 مضطر: «كند مي  او را بخواند ـ اجابت  مضطر را ـ چون  دعاي  كه  يا كيست»

  رهایي  او برای  که  است  ای و دشواری  بزرگ  سختي، اندوه  در چنگال  فروافتاده  درمانده

بر   ای بیماری مانند فقر یا  آسیبي  که  ندارد، مانند کسي  و تدبیری  نیرو و توان  از آن، هیچ

. یا  است  ناچار کرده  سبحان  خدای  بارگاه  به  و زاری  تضرع  او را به  که  افگنده  او پنجه

  حق  بارگاه  به  چون  است  بخواهد، یا مظلوم  آمرزش  که  گاه آن  کار است مضطر: گنه

  اخالص  به  را ـ چون  درمانده  دعای  که  و مهرباني  منان  خدای  دعا کند، همان  تعالي
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  آن  کیست «و»کند  مي  گرداند ـ اجابت  خالص  را برایش  خویش  و دین  بخواندش  تمام

  و درماندگي  و گرفتاری  سختي  موجب  را که  یعني: هرآنچه «گرداند؟ را مي  بدي»  که

  شریف  گرداند. در حدیث برمي  و فقر را از وی  بیماری و  زیان  جمله  و از آن  است  بنده

  مظلوم، دعای  نیست: دعای  در آن  شكي  هیچ  که  است  مستجاب دعا  سه»است:   آمده

  جابربن  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین».  فرزندش  پدر در حق  مسافر و دعای

  چیز دعوت  چه  سوی شما به !هللا رسول ؛ یا فرمود: گفتم  که  است  آمده هجیمي  سلیم

تو برسد   به  اگر بالیي  که  کنم، ذاتي مي  دعوت  یگانه  خدای  سوی به»کنید؟ فرمودند:  مي

 و او  کني  را گم  چیزی  اگر در بیاباني  که  کند و ذاتي از تو دور ميرا   را بخواني، آن وو ا

برسد و   ای  و خشكسالي  تو قحطي  اگر به  که  گرداند و ذاتي تو برمي  را به  را بخواني، آن

 ».رویاند... تو مي  او را بخواني، برای

  نسلي و  میرانده را  یعني: نسلي «سازد؟ مي  زمين  شما را جانشينان»  که  کیست «و»

  دیگری از پي  ها یكي نسل  که  است  گونه  آورد و بدین آنها پدید مي  جای دیگر را به

کفار   را جانشین  است: مسلمانان  این  معني  قولي  شوند. به دیگر مي یک  جانشین

وید: گ مي  کثیر در تفسیر آن شوند. ابن  آنان  ها و قلمروهای سرزمین  گرداند تا مالک مي

آورد  پدید مي  از قومي  را پس  و قومي  از نسلي  را پس  را بعد از امتي، نسلي  امتي  یعني»

را   آفریند و بعضي مي بیافریند،  زمان  را در یک  امتها و نسلها و اقوام  و اگر بخواهد همه

گر آفرید ـ و ا  را ازخاك ÷ ابتدائا آدم  که گرداند ـ چنان دیگر نمي بعضي  از نسل

  نمیراند تا درگذشت را  احدی  دیگر گرداند ولي  بعضي  را از نسل  بخواهد، بعضي

اقتضا   چنین  وی  و قدرت  حكمت  کند، لیكن  تواند چنین باشد، مي  زمان  در یک  همگي

  خود تنگ  بر ساکنان  زمین  آن باشد، در غیر  شیوه  و آفرینش بشر بر این  کرد تا خلقت

ویرانگر   و انفجاری  کشمكش زندگي، به  های ها و داشته بر سر نعمت  شد و رقابت مي

را بر شما   بزرگ  نعمتهای  این  که « است  آيا با خداوند معبود ديگري»». انجامید مي

پند   اندك  چه»؟  یكتاست  خدای نعمتها  این  همه  متولي  ؟ یا که است  داشته  ارزاني

  به  از: اعتراف  است  عبارت  که  گردید، حقي باز مي  حق  به  کم  و چه «گيريد مي
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سایر   و ترك  وی  برای  نیایش و  عبادت  ساختن  ، مخصوصأخداوند  های نعمت

 . معبودات

عساکر  از حافظ ابن  نقل  به» مضطر  دعای  اجابت»  در باب  کثیر در تفسیر خویش ابن

  کش کرایه  شخصي گفت: من  اند که کرده  حكایت  صوفي  دقي  نام به  از مردی»گوید:  مي

از   . در یكي کردم مي  کشي کرایه  بر آن  تا شهر زبداني  از دمشق  که  داشتم  و قاطری  بودم

  به  افتادیم، در مسیر راه  راه  به  باهم و  کرده  را اجاره  قاطرم  داشتم، مردی  که  سفرهایي

را در   راه  گفت: این  من  مرد به  آن اشت،ند  رهرو بسیاری  که  رسیدیم  راهي کوره

. اما او گفت:  ندارم  آشنایي  راه  کوره  این  به  او گفتم: من  . به نزدیكتر است  گیر که پیش

  روان  راه  آن  به  برو. پس  راه  این  نزدیكتر، به  است  راهي  آشنا هستم، این  بدان  من

بسیار   کشتگاني  در آن  که  رسیدیم  عمیق  وادیي و  هولناك  جایي  به  . سرانجام شدیم

. پس، از قاطر فرود  فرودآیم  دار تا من  قاطر را نگه گفت: سر  من  مرد به  بود. آن  افتاده

  وقتي  کرد. من  من  و قصد جان  آورده  را بیرون  کشید وکاردی  هم در  آمد و جامه

او   حال  کرد. در این مي  اما او مرا دنبال  کردمفرار   رویش  پیش از  دیدم  را چنین  اوضاع

تو   است، مال  بر آن  و گفتم: قاطر و آنچه  دادم  محكم  سوگندی  عزوجل  خدای  نام  را به

 تو را  کشتن  من  ولي  است  من  آنها از آن  نخواهي  بدار. گفت: بخواهي  از من  دست  ولي

تا   بده  اجازه  من  است، به  چنین  و گفتم: حاال که  شده  وی  . لذا ناگزیر تسلیم خواهم مي

  نماز بگزارم که  برخاستم  . پس کن  . گفت: بسیار خوب، شتاب نماز بگزارم  دو رکعت

  یک  و حتي پرید  از ذهنم  قرآن  آیات  که  بودم  حال خاطر و آشفته  پریشان  اما چنان

گفت: هال  مي  سرهم پشت و او  ایستادم  واماندهنیامد. متحیر و   خاطرم به  هم  از آن  حرف

ۇ  ۆ  +کرد:   جاری  بر زبانم  عزوجل  خدای  بود که  هنگام  . در این کن  زودتر... تمام

در   ای نیزه  که درحالي  سواری  اسب  که  دیدم  . بناگاه  _ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۆ 

  رأسا بر قلب  مرد افگند، نیزه  بر آنرا   نیزه  آورد و آن  روی  وادی  داشت، از دهانه  دست

  خدای  و گفتم: تو را به  سوار درآویخته  در آن  افتاد. پس  بر زمین  و کشته  فرورفت  وی

  شخص  که  هستم  کسي  فرستاده  ؟ گفت: من کیستي بگو  که  دهم سوگند مي  عزوجل
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دور   کند و بال را از وی مي  او را بخواند ـ اجابت  که  گاه را ـ آن  مضطر و درمانده

 ». بازگشتم  سالمت  به  با قاطر وبارش  گرداند. سپس مي

 

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئی  

 ی  ی  ی  جئ  حئ   
  که  یعني: کیست «نمايد مي  و دريا راه  خشكي  هاي شما را در تاريكي  كه  يا كيست»

دریاها   و در اعماق  نشان و بي  آب بي  در بیابانهای  که  گاه ـ آن  تاریک  شما را در شبهای

نماید؟ بیابانها و  مي  آفریده، راه  و زمین  در آسمان  که  راهنمایي  کنید ـ با عالئم سفر مي

در آنها   راهیابي  برای  ای نشانه  هیچ  که  جهت شدند، بدان  وصف  تاریكي  دریاها به

و جز   است  قرار داده  طبیعي  های در آنها از نشانه  خداوند متعال  هک  ؛ جز آنچه نیست

  آنها راهیاب  وسیله و به  ساخته آنها توانا  کشف  بشر را به  تعالي  حق  که  و ابزاری  آالت

یعني:  «فرستد؟ مي  بخش مژده  رحمتش  بادها را پيشاپيش  كه  و كيست»گردند  مي

  آن  الوقوع  قریب  آمدن فرود  بخش مژده  فرستد، که مي  حمتشر  از باران  بادها را پیش

  را به  و شگفت  شگرف  های پدیده  این  که « است  آيا با خداوند معبود ديگري»هستند 

  یعني: حق «گردانند مي  شريك  از آنچه  خدا برتر است» درآورد و ایجاد نماید؟  فعلیت

 باشد.  شریكي  برایش  که  آن از  است  و مقدس  منزه  تعالي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ   
 این  به  مشرکان «آورد؟ را باز مي  آن  كند و سپس را آغاز مي  آفرينش  كه  يا كيست»

  آفرینندگي  اصل  به  است، اقرار داشتند لذا اعترافشان  آفریننده  سبحان  خدای  امر که 

 ناپذیر  را نیز بر آنها اجتناب  بر بازآفریني  وی  قدرت  به  ، الزاما اعترافأخداوند

 باران،  با فرود آوردن« دهد مي  روزي  و زمين  شما از آسمان  به  كسي و چه» کند مي

  که « است  آيا با خدا معبود ديگري»؟  چهارپایان  و پدید آوردن  سبزیجات  رویاندن
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اگر  بگو:»قرار دهید؟   شریک  را برایش  دهد تا آن  را بیافریند و ساماناز اینها   چیزی

دارد،   شریكي  سبحان  خدای  که  یعني: بر این «را بياوريد  گوييد، برهانتان مي  راست

  است  دیگری  و آفریننده  صانع  هستي  در گردونه  که  خود را بیاورید. یا بر این  حجت

  ادعا که  در این خود را بیاورید زیرا اگر شما  آفریند، حجت او مي  صنع  همچون  که

  هم  امكان  یقینا این آفریند، راستگو باشید او مي  مانند صنع  دارد که  شریكي أخداوند

 کنید.  اقامه  و برهان  دلیل  شما وجود دارد تا بر آن  برای

 

 ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
از   یعني: احدی» داند را نمي  ـ جز خدا ـ غیب  است  در آسمانها و زمین  بگو: هرکه»

  اختصاص  را در حوزه  آن  علم أخداوند  را که  و آسمان، غیبي  در زمین  مخلوقات

از  «شوند مي  برانگيخته  هنگامي  چه  دانند كه و نمي»داند  است، نمي  خود قرار داده

  رسول  پندارد که مي هر کس»فرمود:   که  است  شده  عنها روایت هللا ضير  قبرها. از عائشه

  بسته  بزرگ  خدا بهتاني بر  گمان داند، بي خواهد داد، مي  فردا رخ  را که  آنچه صخدا 

 ». است

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
زیرا  یابد مي  تكامل  در آخرت  علمشان یعني: «آمد  درپي پي  در آخرت  آنان  علم  بلكه»

  مشاهده بینند و سر مي  چشم  به  اند، در آخرت شده  داده  در دنیا وعده  آن  به  را که  آنچه

زیرا آنها در  ندارد  حالشان  به  سودی  در آخرت، هیچ  شان علمي  کمال  کنند اما این مي

از   است: علمشان  این  اند. یا معني بوده  آن  انگارنده و دروغ  آخرت  کننده دنیا تكذیب

  علمشان  تكامل  اسباب است:  این  . یا معني است  نارسا و درمانده  قیامت  وقت  شناخت

  بلكه»آورند  نمي  ایمان  آن  به  باز هم  ولي  است  آمده  قیامت، فراهم  حتمي  تحقق  درباره

و   در شک  دنیا از وجود آخرت در  آنان  هیعني: بلك «هستند  در شك  آن  در باره  آنان

گردد  بر مي  تر از آن سخت  لحني  به  تعبیر هم  از این  تعالي  حق  دارند. سپس تردید قرار

  را درك  آخرت  از دالیل  چیزی و «كوردلند  در مورد آن  آنان  بلكه»فرماید:  و مي
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  صورت  آن  وسیله  به  حقایق  ادراك  که  شان باطني  های بینایي  که  جهت کنند، بدان نمي

 . است  گردیده  گیرد، مختل مي

 

 ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک    ڈ  ڈ  ژ         
 « شويم مي  آورده  شديم، آيا بيرون  خاك  ما و پدرانمان  گفتند: آيا وقتي  و كافران»

را   مجدد از قبرهایشان  دنش  برانگیخته  آنان  که  است  گونه ؟ بدین شده  زنده  ازقبرهایمان

 کنند. مي  پندارند و نفي بعد از فنا بعید مي

 

 گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں   
 وعده  از اين  پيش  ما و پدرانمان  به»را   شدن  یعني: برانگیخته «را  اين  در حقيقت»

ما   رابه  آن  ما بدهد، پدرانمان  ا بهر  آن  وعده صمحمد   که  از این  یعني: پیش «اند داده 

 « اين» باشد  بازگشته  بعد از مرگش  از پدرانمان  کسي  که  بینیم اند اما نمي داده  وعده

رستاخیز و  از  یعني: سخن « نيست  پيشينيان  هاي جز افسانه»از قبرها   برانگیختن  وعده

  است، نه  پیشینیان  کتابهای  برساخته  پردازیهای مجدد، از داستانها و دروغ  شدن برانگیخته

 . از نزد خداوند سبحان  وحیي

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ہ      ہ  
 پس»نمایید   را مشاهده  از پیشینیان  مانده  و آثار برجای «سير كنيد  بگو در زمين»

  بوده  چگونه  جرمانم  فرجام»  خود تا ببینید که  ظاهر و باطن  های با بینایي «بنگريد 

  از بعث  دادن در خبر ‡انبیا  هشدارهای  که  کار کساني  پایان  یعني: بنگرید که « است

پند آموز و  آثار،  این  زیرا مشاهده  است  بوده  انگاشتند، چگونه  و حشرونشر را دروغ

 . است  آفرین  عبرت
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 ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   
 «مخور  اندوه  و بر آنان»فرماید:  و مي  کرده  را دلجویي  پیامبرش  تعالخداوند م  سپس

یعني:  « نباش  ورزند در تنگي مكر مي  و از آنچه»بر کفر   شان در اصرار و پافشاری

تو   علیه  مشرك  گروه  این  که  هایي خاطر مكرها و نیرنگ به أخدا  از دعوت  دلت

  خویش  دین  کننده  غالب تو و  دهنده  مؤید و یاری أنشود زیرا خداوند  کنند، تنگ مي

 . است  آن  بر مخالفان

 

 ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  
رسد اگر  فرامي  كي»  روز آخرت  عذاب، یا وعده  یعني: وعده « وعده  گويند: اين و مي»

 خود.  وعده  در این «شما راستگوييد؟

 

 ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
  شده  شما نزديك  به»  از عذاب «طلبيد مي  شتاب به  را كه  از آنچه  بسا بخشي بگو: چه»

قولي: مراد  به کنید. نمي  یابید و درك را درنمي  آن  بودن  شما نزدیک  که  درحالي «باشد

 . است قبر  دیگر: مراد عذاب  قولي . به در روز بدر است  کردنشان عذاب

  بر توقع  پروردگار، دلیل  در کالم»  سوف»و »  لعل»، » عسي: »کلمات  که  باید دانست

 کند. مي  داللت  آن  وقوع  بر حتمیت  بلكه  امر مورد نظر نبوده  احتمالي

 

 ې  ې      ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
 را از آنان  عذاب  که  در این « است  فضل  داراي  بر مردم  پروردگارت  گمان و بي»

 شكر  بيشترشان  ولي»  خویش  ها و انعامهای از فضل  اندازد و در غیر آن أخیر ميت به 

و   کفر ورزیده  را پس  وی  احسان  شناسند حق را و نمي  وی  و انعام  فضل «گزارند نمي

 طلبند. مي  شتاب  را به  عذاب
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 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 آشكار  را كه  دارد و آنچه مي  نهان  انرا دلهايش  آنچه  پروردگارت  گمان و بي»

 از  عذاب  تأخیر افگندن  به  پس «داند مي  نيك»  خویش  و افعال  از سخنان «دارند مي

 و  معین  وقت  وی  عذاب  بلكه  است  پنهان  وی بر  حالشان  که  نیست  دلیل  این  آنان، به

 دارد.  مقدری

 

 ىئ  يئ       ىئ  ىئ     ی       ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ 
 غائبه: « است  مبين  در كتابي  كه  مگر اين  نيست  و زمين  در آسمان  اي نهفته  و هيچ»

 دید و  و از میدان  داشته  نهان  خویش  از خلق أخداوند  که  است  چیزهایي  تمام

فوظ مح  و پنهان، در لوح ناپیدا  اشیای  همه این ! . آری است  گردانیده  آنها غایب  دریافت

  ماند و ازجمله، عذابي نمي  پنهان  تعالي  از آنها بر حق  چیزی  پس  است  آشكار و روشن

  به  و مؤجل  معین  وقتي  به  چیز، موقت هر  طلبند. لذا باید بدانند که مي  شتاب به  آنان  که

  یعادیاز م  را قبل  آن  چگونه پس  است أدر نزد خداوند  آن  علم  که  مقرر است  میعادی

 طلبند؟. مي  شتاب  است، به  مقرر شده  آن  برای  که

 

 جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  يت  جث   
 دارند،  اختالف  اش در باره  آنان  را كه  بيشتر آنچه  اسرائيل بر بني  قرآن  اين  گمان بي»

 . پس دیگر امور حق و در إعیسي، عزیر  درباره  مانند اختالفشان «كند مي  حكايت

  به  دادن  اختالفها و پایان  حل  راه  گمان جویند، بي  تمسک  قرآن  به  اسرائیل اگر بني 

 از نزد  قرآن  که  است  بر آن  خود دلیل  یابند و این مي  را در قرآن  هایشان تفرقه

 . است أخداوند
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
  برای  یعني: یقینا قرآن « است  مؤمنان  براي  يو رحمت  آن، هدايت  كه  راستي  و به»

 و  کنند، هدایت مي  پیروی ص  و از پیامبرش  آورده  ایمان أخداوند  به  که  کساني

 . است  رحمتي

 

 پ  پ  پ  پ       ڀڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 در»  خویش  عادالنه  قضاوت  یعني: به « خويش  حكم  به  پروردگارت  گمان بي»

  داوري»  آن  و منكران  قرآن  به  مؤمنان  اسرائیل، یا در میان بني  یعني: در میان « ميانشان

  قولي  کند. به مي  را مجازات  و مبطل  داده  را پاداش  محق  پس  در روز قیامت «كند مي

  تحریف  به  را که و آنچه  کرده  در دنیا داوری  میانشان  است: پروردگارت  این  معني

گردد  نمي  زیرا مغلوب  عزیز است « است  و او عزيز عليم»گرداند  ند، آشكار ميا کشیده

 کند. مي  حكم  بدان  که  بر آنچه  و داناست  شود و علیم نمي  برگردانده  و قضایش

 

 ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
  اعتماد کناو بسپار و بر او   را به  کار خویش پیامبر!  یعني: ای « كن  بر خدا توكل  پس»

  باش  نداشته  ورزند، باکي با تو عناد مي  که  پس، از کساني  توست  دهنده زیرا او یاری

لذا سزاوار  تو آشكار است   بودن یعني: بر حق  « آشكار هستي  تو بر حق  گمان بي»

 آید.  میان  به  و تردیدی  شک  از وجوه، در آن  وجهي  به  که  یستن

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
  صدا را بشنواني  كران  به  تواني و نمي  را شنوا گرداني  مردگان  تواني تو نمي  البته»

  روی  کنند زیرا اگر هم  تماما اعراض  و از حق «بگردانند  روي  كنان پشت  كه  هنگامي

  به  که  این  رسد به  شنود، چه باشد، صدا را نمي  ندا کننده  جانب ناشنوا به  شخص

 باشد.  کرده  پشت  ندادهنده
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  شنوایي و شعور و  و فاقد عقل  احساس بي  مردگاني  کفار را به أخداوند  آیه  در این

  را اجابت أخداوند  سوی به  شنوند و دعوت اندرزها را نمي  زیرا آنان  است  کرده  تشبیه

 کنند. نمي

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچ  چ      چ  ڇ    
  که  یعني: تو راهبر کساني « بنمايي  راه  آنان  را از گمراهي  نابينايان  تواني و تو نمي»

در  کار هرگز  و این  نیستي  ایمان  سوی  کور کرده، به  حق  را از دیدن  آنان أخداوند

 «آورند مي  ما ايمان  آيات  به  كه  بشنواني  كساني  جز به  تواني تو نمي»  تو نیست  توان

 «مسلمانند  اينان  پس»ورزند  کفر مي  آن  به  که  کساني  کنند، نه مي  را تصدیق  و قرآن

 اند. مخلص ما منقاد و  برای  ما هستند که  آیات  به  مؤمنان  یعني: این

 

 ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  ڳ  
گیرد   شود و تعلق  ثابت  آنان بر  عذاب  یعني: چون «يابد  وقوع  آنان رب  قول  و چون»

  شدن  نزدیک  در هنگام  واقعه  و این « آوريم مي  بيرون  آنان  براي  را از زمين  اي دابه»

  شتاب به را  آن  که  و هراسي  هول  و الوان  کفار با انواع  که  گاه ؛ آن است  قیامت

)جانور( و   دابه  این  اوصاف  خود به  سبحان  خدای  گردند. البته رو مي طلبیدند روبه مي

از   االرض دابه  زیرا خروج  است، داناتر است  و هیأتي  شكل  چه  به  امر که  بر این

  سخن  با مردم   الرضبةدا یعني: آن «گويد  سخن  با آنان  كه»باشد  مي  قیامت  عالمات

  عدم  سبب  به  الرضبةداخروج یعني: «نداشتند  ما يقين  آيات  به  مردم  كه»گوید:  مي

و   شخص، مؤمن  فالن  دهد که مي خبر  مردم  و او به  است  قرآن  به  مردم  داشتن باور

 باشد. شخص، کافر مي  فالن

 صخدا   رسول  که  است  آمده عمر از ابن  مسلم  روایت  به  مرفوع  شریف  در حدیث
  خورشید از جهت  کند، طلوع ظهور مي  که  قیامت  های نشانه  اولین  گمان بي: »فرمودند

  آمده  شریف  در حدیث  همچنین».  روز است  نیم  هنگام  به  بر مردم  دابه  و خروج  مغرب

سر کشیدند در   برما از اطاقي صخدا   فرمود: رسول  اسیدانصاری بن حذیفه  که  است
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  ذیل  نشانه  تا شما ده»فرمودند:  . پس وگو بودیم گفت  مشغول  قیامت  هما دربار  که  حالي

 شود: برپا نمي  را نبینید قیامت

 . آن  خورشید از غروبگاه  ـ طلوع 1

 .( معروف)  ـ ظهور دود و دخان 1

 . االرض دابه  ـ خروج 1

 . و مأجوج  ـ ظهور یأجوج 1

 .إ مریم بن عیسي  ـ خروج 7

 . دجال  ـ خروج 6

 درجزیره  ـ و خسوفي 9در مشرق،   ـ خسوفي 8در مغرب،   خسوف: خسوفي  ـ سه5

 . العرب 

  آنان آورد، با رماند یا گرد مي را مي  آید و مردم مي  بیرون  عدن  از عمق  که  ـ آتشي 12

  بیاسایند، با آنان روز در نیم  گذراند و هر جا که مي  بگذرانند، شب  شب  که  در هرجایي

 ». است  ههمرا

 صخدا  از رسول  که  است  آمده  شریف  االرض: در حدیث دابه  خروج  اما محل
از نظر  مساجد  از بزرگترین»فرمودند:   آید؟ ایشان مي  از کجا بیرون  االرض پرسیدند: دابه

را از   ذیل  شریف  کثیر حدیث ابن».  الحرام از مسجد  ـ یعني أنزد خداوند  بودن  محترم

  بیرون  چون  چیز اندکه  سه»فرمودند:  صخدا   رسول  که  است  کرده  نقل  مسلم  صحیح

و   اعمال  خویش  باشد، یا در ایمان  نیاورده  ایمان  از قبل  که  کسي  هیچ  آیند، برای

خورشید از   طلوع بخشد: نمي  سودی  آوردنش  باشد، ایمان  نداشته  دستاورد خیری

 ». االرض  دابه  و خروج  لدجا  آن، خروج  غروبگاه

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 انگاشتند، مي  ما را دروغ  آيات  را كه  از كساني  از هر امتي، گروهي  روز كه  و آن»

یعني:  «بپيوندند  هم به  شوند تا همه مي  داشته  نگاه  آنان  گاه آن  گردانيم محشور مي

 کننده تكذیب  را که  گروهي از امتها  از هر امتي  که  یاد کنرا   روزی !صمحمد  ای
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و   اول و  شده  پیوند داده  هم به  هنگام  در این  آنان  پس  آوریم اند، گرد مي ما بوده  آیات 

  آنها همه است:  معني  این  ( به شوند. یا )یوزعون مي  گرد آورده  باهم  همه  آخرشان

 شوند. مي  محشر رانده  سوی به

 

 ڻ  ۀ    ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ے         ے    ۓ  
  برایشانأ خداوند «گويد آمدند، مي»  حساب  موقف  سوی به « چون  كه  تا هنگامي»

را   ایشان و  بودم  خود فروفرستاده  آنها را بر پیامبران  که «مرا  آيا آيات»تهدیدکنان: 

از نظر  آنها  به  كه آن  انگاشتيد و حال  دروغ»  بودم  گردانیده شما  برای  آن  مأمور ابالغ

از آنها   که آن از  آنها پرداختید قبل  تكذیب  به  کنان یعني: شتاب «نداشتيد؟  احاطه  علم

  چنین  هر کس  پس آنها را بشناسید  و داللتهای  و معاني  داشته  درست  تصور و دریافتي

 «كرديد مي  يا چه»فرود آید   کوبنده  بر او عذابي  که  است  آن سزاوار اباشد، قطع  کرده

در   و اندیشیدن  آیات  در این  کار، شما را از نگریستن  آن  خود که  يزندگ  در طول

  نشده  آفریده  و بیهوده  عبث گردانید؟ زیرا شما  خود مشغول  و به  آنها باز داشت  معاني

 بودید.

 

 ۆ  ۆ     ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
  ستم  سبب یعني: به « يافت  وقوع  برآنان  بودند، قول  ورزيده  كه  ستمي  سبب و به»

  است، حكم  آن  انواع  از بزرگترین أخداوند  به  آوردن  شرك  که  ورزیدنشان

  درهنگام «نگويند  سخن  آنان  در نتيجه»شد   و واجب  الزم  بر آنان  عذاب  فرودآوردن

 را بازگو نمایند.  تا آن  نیست  برایشان  . یعني: عذری عذاب  وقوع

 

 ۈۈ  ٴۇۋۋۅۅۉ  ۉې  ېېېىىائ  ائ  
 گيرند و روز را روشنگر  آرام  تا در آن  ايم را آفريده  ما شب  اند كه آيا نديده»

و  تاریكي  سبب به  که  آنها آفریدیم  و خواب  آسایش  را برای  یعني: شب « گردانيديم

روشنگر  کنند اما روز را نمي  تالش  خویش  معاش  آسایند و برای مي  ناش، در آ سردی
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نیست،   گریزی  آنهارا از آن  که  ای توشه  و اندوختن  معاش  کسب  تا برای  آفریدیم

  ايمان كه  مردمي  امر براي  در اين اقطع»خود را ببینند   و تكاپوی  تالش  میدانهای

  آفریده و بیهوده   و روز عبث  شب  که  گونه همان  پس « است  هايي آورند نشانه مي

در کار   وعقابي  البد ثوابو   نیست  و بیهوده  شما نیز عبث  آفرینش  اند، بدانید که نشده

و   است  در راه  آخرت  نیست، ناگزیر سرای  در دنیا کامل  و عقاب  ثواب  و اگر این  است

 کنید. مي  دریافت  و کمال  تمام  ت، بهسزاوار شماس  را که  آنچه  همه  آن در

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    ی  ی  
 ÷ اسرافیل  که  است  صور: شاخي «شود  در صور دميده  كه»را  « روزي»  یاد کن «و»

 کند: بار تكرار مي  را سه  دمیدن  دمد و این مي  در آن

 کند. ایجاد مي  سختي  و هراس  هول  ، کهفزع  برای  ـ بار اول 1

 میرند. مي  در آن  همه  صعق، که  برای  ـ بار دوم 1

 شوند. مي  زنده امجدد  در آن  همه  بعث، که  برای  ـ بار سوم 1

و   فزع  شود و نفخه مي  صور دوبار دمیده  که  است  این  صحیح»گوید:  مي  قرطبي  ولي

 و ملزوم  الزم  اثر آن بر  مرگ  و سپس  و هراس  هول زیرا  است  دو یكي هر  صعق

  نفخه  شود که مي  دمیده  دوم  از آن، نفخه  آیند پس پدید مي  اول  با نفخه  یكدیگرند که 

 ».باشد مجدد مي  برانگیختن  بعث، یعني

 از شدت  یعني: همه «شود  است، هراسان  در زمين  در آسمانها و هركه  هركه  پس»

 خدا  كه  كس  مگر آن»شوند  مي  و برآشفته  اند، ترسان، سراسیمه شنیده  که  آنچه 

از   که  کساني  قولي: این  نشود. به  نفخه، هراسان  این  دمیدن  او در هنگام  که «بخواهد

خداوند  که  این  دلیل باشند، به مي  مؤمنان  از شهدا، انبیا و کافه  اند، عبارت ایمن  هراس

بهتر   را پاداشي آورد، او  در میان  نیكي  که  فرماید: )هر کس بعد از این، مي  آیهدو   متعال

نزد او   به  خاكسارانه  و همگان»هستند(.   روز ایمن  آن  از هراس  و آنان  است  از آن

 هستند.  خوار و خرد شده  که  حساب، در حالي  در موقف «آيند
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ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث     جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب

 يث   
 خود  بر جای  که  پنداری یعني: مي « پنداري مي  و آنها را ساكن  بيني و كوهها را مي»

 در  پدیده  قولي: این  به «اند آنها ابرآسا در حركت  كه آن  و حال»اند  ایستاده  حرکت بي

  حرکت، به این  البته  که  ها در دنیاست کوه  کتدیگر: مراد حر قولي . به است  روز قیامت

  پندارند ساکن مي  مردم  که  گونه آن  زمین  دارد پس  نیز اشاره  زمین  و حرکت  دوران

  آفرينش  اين»فرماید:  مي  پروردگار بعد از آن  که  این  دلیل  است، به  متحرك  بلكه  نیست

و   زیرا پدیدآوردن « است  پديدآورده  وارياست  چيز را در كمال همه  كه  است  الهي

در   عزوجل  خدای  و از آنجا که  است  کردن  و ویران  کوفتن  از درهم غیر  استوار آفریدن

کند بر  مي  خود داللت  این  کند پس مي  کوبد و ویران مي  کوهها را درهم  روز قیامت

از   و این  در آخرت  نه  ا در دنیاستآنه  حرکت آیه،  کوهها در این  مراد از حرکت  که این

  حق  پس « كنيد، باخبر است مي  او از آنچه  گمان بي»  است  کریم  قرآن  معجزات علمي

دهد.  مي  مناسب  را در برابر خیر و شر جزایي  دارد، بندگان  که  ای آگاهي  جهت به  تعالي

چیز را   و همه  بخشیده  ا سامانر  است، آفرینش  او خبیر و آگاه  که  جهت  بدان  همچنین

  بر ظواهر و ضمایر همگي  که  است  . خبیر: کسي است  پدید آورده  و استحكام  اتقان  به

 . است  آگاه

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
 در  یعني: هر کس « را خواهد داشت  آورد، بهتر از آن  ميان  به  حسنه  كه  هر كس»

نزد   آورد، برایش  میان  را به هللاالا الاله  طیبه  و کلمه  شایسته  و عمل  یمانا  روز قیامت

 «روز  آن  از هراس  و آنان»و برتر   عظیم  است  پاداشي  برین  در بهشت  پروردگارش

» اکبر  فزع» از  قولي: مراد از آن، ایمني به «اند ايمن»  روز قیامت  تمام  یعني: از هراس

ژ است:   شده ذکر  تعالي  حق  فرموده  در این  که  است  بزرگتری  و پریشاني  هراس  یعني

 ».121انبیاء/» سازد( نمي  بزرگتر، اندوهگین  را هراس  آنان): ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ   
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ              ٹ  ڤ  
عباس،  ابن مسعود، ابن  قول  ا بهدر اینج  مراد از سیئه «آورد  ميان  به  سيئه  و هر كس»

  و در این «شوند  سرنگون  جهنم  رو در آتش  به»  است  شرك و حسن  ضحاك، قتاده

  برابر آنچه آيا جز در» گویند: آنها مي  و تهدید به  سرزنش  از روی  جهنم  مأموران  هنگام

  جزای  جز همان  ناکنو یعني: «يابيد؟ جزا مي»  و معاصي  در دنیا از شرك «كرديد مي

 یابید. بد خود را نمي  عمل

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  

 چ  
 و  است  قرار داده  را حرم  آن  را كه  شهري  پروردگار اين  كه  ام يافته  فقط فرمان  من»

یعني:  « كنم پرستش»  و تصرف  در آفرینش، فرمانروایي، مالكیت « اوست  چيز از آن همه

  پرستش را به أخداوند  که  ام فقط مأمور شده  بگو: من  آنان  به !صمحمد   ای

است،   مكه پروردگار شهر  او که  او قرار ندهم، هم  برای  و شریكي  گردانم  مخصوص

  در آن  که  است  داده قرار  امني  را حرم  قرار دارد و او آن  در آن  الحرام بیت  که  ای مكه

شود.  شكار نمي  آن رود و صید نمي  ستمي  در آن  شود، بر کسي نمي  ریخته  خوني

در  صخدا   رسول  که  است  آمده  عباس ابن  روایت  به  شریف  در حدیث  که چنان

البلدحرمهنإ»فرمودند:   مكه  روز فتح فهوحرامألواالسمواتخلقيوماهللهذا رض،

عرفهاوالالمنإواليلتقطلقطتهوالينفرصيدهكة،اليعضدشوةالقياميومإلىاهللةبحرم

آسمانها و   که  را در روزی  آن  متعال خداوند  که  است  شهری  این  گمان بي خالها:يختلي

  حرام  تا روز قیامت  عزوجل  خدای  فرمان شهر به  این  گردانید پس  را آفرید، حرام  زمین

شود  نمي  برداشته  آن  شده شود و گم نمي  رمانده  آن شود، شكار نمي  بریده  است، خار آن

چیز   این  من  بگوید که)نماید   را معرفي  آن  تواند که مي  برداشته را  آن  شده گم  مگر کسي

از   كه  ام فتهيا  و فرمان»». شود نمي  قطع  آن  تازه  و گیاهان (؟ کیست  ازآن  ام، این را یافته
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؛ با  باشم  وی  برای  شدگان و تسلیم أامر خدا  یعني: از پذیرندگان « باشم  مسلمانان

 . از نهیش  و اجتناب  امرش  اجرای

 

 ڑ  ک  ک   ڑ ژ ژ ڈ ڎڎ  ڈ ڌ  ڌ ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ
  ردمم  منظور دعوت آن، به  مراد خواندن « را بخوانم  قرآن  كه  اين»  ام یافته  فرمان «و»

  طاعت  سوی به شما را  آن  وسیله  تا به  بخوانم  . یعني: بر شما قرآن است  ایمان  سوی به

و   از من  پیروی با «يابد  راه  هر كس  پس»  دهم  و هشدارتان  فراخوانده أخداوند

  به  راهیابي  این و بهره  زیرا نفع « است  يافته  سود خود راه تنها به»  دعوت  این  پذیرش

  از هدایت  برتافتن  و روی  با کفرورزی «شود  گمراه  و هركه»گردد  باز مي  خودش

شما   به  را هم هشدار  این  الهي  پیام  و با ابالغ « دهندگانم فقط از هشدار  بگو: من»

گریبانگیر   تان بدگمراهي  لذا فرجام  نیست  من  عهده بر  چیز دیگری  و جز این  ام داده

 واهد بود.خ  خودتان

 

     ک  ک          گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ

  وغیره  نبوت، علم  ؛ مانند نعمت در برابر نعمتهایش « خداست  ازآن  و بگو: ستايش»

  خودتان را در وجود  خویش  انفسي  آیات «شما خواهد نماياند  را به  آياتش  زودي  به»

  پس»  بزرگ  کائنات  در این  ؛ یعني تان از وجود و هستي  خود را در بیرون  آفاقي  و آیات

  و وحدانیت  قدرت  و دالیل أخداوند  آیات  گاه یعني: آن « آنها را خواهيد شناخت

  بخشد زیرا آنها این نمي  کفار سودی  حال  به  شناخت  اما این  را خوهید شناخت  وی

  شود و آن نمي  آنها پذیرفته از  ایمان  امهنگ  در آن  شناسند که مي  هنگامي  را به  آیات

  و پیشرفت  علمي  با انكشافات است: شما  این  . یا معني است  مرگشان  فرارسیدن  وقت

را   وی  و عظمت  وحدانیت وجود،  های پروردگار و نشانه  تجربي، آیات  دانش

پروردگار تو از و »  است  شناخت  این  گاه تجلي  عصر حاضر بهترین  شناسید. که مي

  خود تهدید و هشداری  . و این است چیز گواه  بر همه  بلكه « نيست  كنيد غافل مي  آنچه

 . انسانها است  برای
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غافاللوكاناهللنفإباهللحدكمأيهاالناس،اليغترنأيا»است:   آمده  شریف  در حدیث

  فریفته أخدا از شما درباره   ! کسي مردم  ای  : هانالذرةووالخردلةالبعوضةالغفلاشيئ

غبار   ذره  و یک  ارزن  دانه  پشه، یک  بود، باید یک  غافل  از چیزی أنشود زیرا اگر خدا

 شاعر:  قول زیرا به  نیست  اما چنین»  گذاشت وامي  غفلت  را به

  يـبین  انــدر می  ابشـآفت    بشكافي  را که  هر ذره  دل
 


